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POMOC POSTPENITENCJARNA JAKO SZCZEGÓLNA FORMA
POMOCY SPOŁECZNEJ (1900–1960)
Pomoc postpenitencjarna funkcjonuje w polskim systemie penitencjarnym, zmniejszając skutki społecznego nieprzystosowania osób, które zakończyły odbywanie kary pozbawienia wolności, i zapobiegając powrotowi do przestępstwa (recydywie).
Zainteresowanie losem osób opuszczających mury więzienne wynika
z faktu, iż takie osoby nie przestają być członkami społeczeństwa,
a w nowej rzeczywistości (życia na wolności) z reguły potrzebują pomocy innych ludzi.
Teodor Szymanowski (1989: 30–34) w trojaki sposób uzasadnia
udzielanie pomocy więźniom i ich rodzinom:
– realizacja chrześcijańskiej zasady miłości bliźniego;
– odwoływanie się do wartości społecznych (więź społeczna ze skazanymi i ich rodzinami oraz interes społeczny);
– pomoc wzajemna, będąca naturalnym składnikiem ludzkiej egzystencji.
Wiek XX, a zwłaszcza jego pierwsza połowa przyniosła odrodzonej
Polsce nowe doświadczenia w zakresie udzielania pomocy więźniom.
Wcześniej w czasach rozbiorowych więzienie kojarzyło się z funkcjonowaniem aparatu przymusu państw zaborczych.
W świadomości społecznej ten punkt widzenia pokutuje, w odniesieniu do całego polskiego sytemu penitencjarnego, do chwili obecnej.
W okresie międzywojennym (1918–1939) w zakresie pomocy postpenitencjarnej funkcjonowały dwie organizacje o zasięgu ogólnopolskim:
Towarzystwo Opieki nad Więźniami „Patronat” (zarejestrowane w 1909
roku) oraz Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom
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(MOPR). O ile pierwsza z tych organizacji miała charakter światopoglądowo neutralny, o tyle druga była organizacją zdecydowanie lewicową.
Polska sekcja MOPR działająca od 1922 roku nazywana była potocznie Czerwoną Pomocą i służyła udzielaniu pomocy materialnej oraz psychologicznej przede wszystkim więźniom politycznym. Wśród jej działaczy najbardziej znani byli: Stefania Sempołowska i Andrzej Strug.
Czerwona Pomoc zajmowała się m.in. więźniami procesów brzeskich. Na
krótko przed wybuchem II wojny światowej polska sekcja MOPR została
rozwiązana w związku z zarzutami, jakie Komintern postawił Komunistycznej Partii Polski, delegalizując ją.
„Patronat” funkcjonował przez cały okres II Rzeczypospolitej, jak
również podczas okupacji hitlerowskiej, niosąc pomoc osobom uwięzionym przez okupanta. Jeszcze w 1923 roku przy powtórnej rejestracji towarzystwa i zmianie statutu sformułowano jego podstawowe zadania:
– poprawa stanu moralnego i materialnego więźniów przy współpracy
z władzami więziennymi;
– wychowanie, nauczanie i przyuczenie do zawodu nieletnich;
– pomoc zwolnionym z więzień do czasu stabilizacji bytowej oraz dozór nad zwolnionymi warunkowo;
– wspieranie moralne i materialne rodzin skazanych.
Już w połowie lat 20. XX wieku funkcjonowało w Polsce 80 oddziałów towarzystwa.
W latach okupacji głównym obiektem działania „Patronatu” były hitlerowskie więzienia polityczne (np. warszawski Pawiak). Podstawowe
funkcje towarzystwa w okresie wojny to przygotowywanie pism do władz
niemieckich, udzielanie porad prawnych i wskazywanie możliwości pomocy więźniom. Dostarczano skazanym i aresztantom paczki z żywnością oraz lekarstwa, o czym pisze świadek tamtych lat Karol Pędowski
(1992).
W drugiej połowie lat 40. XX wieku „Patronat” został zdelegalizowany, gdyż „nie mieścił się w koncepcjach ludzi dążących do całkowitego
zetatyzowania i pozbawienia podmiotowości społeczeństwa”, zauważa
w swojej publikacji Z. Zbyszewska (1983). Początkowo od 1944 roku
działalność „Patronatu” ograniczono do pomocy nieletnim i kobietom
w ciąży, by od 1948 roku całkowicie go zlikwidować.
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By przygotować organa państwowe do nowej roli, jaką było udzielanie pomocy postpenitencjarnej przy projektowanej likwidacji społecznej
linii pomocowej, 11 czerwca 1945 roku ukazała się instrukcja w sprawie
regulaminu więziennego, która przekazywała organom więziennictwa
zadania z zakresu właściwego przygotowania osoby opuszczającej zakład
karny bądź areszt śledczy do warunków życia na wolności. Część zadań
związanych z dalszym monitorowaniem funkcjonowania byłych więźniów powierzono Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej, jak również
Ministerstwu Zdrowia.
Z przyczyn natury politycznej w grudniu 1946 roku dokonano całkowitej zmiany polityki wykonywania kary pozbawienia wolności, uznając
ją za zasadniczy instrument represji wobec społeczeństwa.
Straż Więzienną cechowały w latach 1945–1956 duża fluktuacja kadr
oraz katastrofalnie niskie wykształcenie (szczególnie wśród kadry kierowniczej). Dopiero w 1955 roku w więzieniach zaczęto zatrudniać
pierwszych psychologów. Rok wcześniej więziennictwo zostało „przekazane” Ministerstwu Sprawiedliwości na wzór struktury przedwojennej.
Przy tej okazji zmieniono nazwę na obowiązującą do dzisiaj – Służba
Więzienna.
Na fluktuację kadr wpłynęła również akcja z przełomu lat 40. i 50.
mająca na celu wyeliminowanie z szeregów więzienników pracowników
przedwojennych. W pierwszych latach po wojnie to oni właśnie szkolili
nowe kadry penitencjarne. W 1955 roku w Szczypiornie koło Kalisza
utworzono Centrum Wyszkolenia Służby Więziennej. Od tego czasu notowany jest stały postęp w podnoszeniu kwalifikacji służbowych i ogólnych pracowników więziennictwa. Jeszcze w 1960 roku na ponad 13 tys.
pracowników zatrudnionych w więziennictwie tylko 120 miało wyższe
wykształcenie, a zaledwie 600 średnie. Niski poziom wykształcenia
i przygotowania zawodowego odbijał się niekorzystnie na funkcjonowaniu tej części pomocy postpenitencjarnej, która miała odbywać się bezpośrednio przed opuszczeniem przez skazanego zakładu penitencjarnego.
Rok 1955 w świecie penitencjarystyki jest znany przede wszystkim
dzięki uchwaleniu przez ONZ tzw. reguł minimalnych dotyczących postępowania z więźniami.
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W zakresie pomocy postpenitencjarnej reguły te zakładały, iż:
„w chwili rozpoczęcia odbywania kary należy wziąć pod uwagę przyszłe życie
więźnia na wolności. Należy dbać o to, by utrzymywał on bądź nawiązał kontakty
z osobami i instytucjami poza jednostką penitencjarną, które mogą okazać się pożyteczne dla jego rodziny i dla sprawy przyszłego powrotu do życia w społeczeństwie. Instytucje i organizacje państwowe lub prywatne, pomagające zwolnionym
więźniom odnaleźć miejsce w społeczeństwie, powinny w miarę możliwości wyrobić im potrzebne dokumenty, postarać się o pracę dla nich, stosowną do pory
roku odzież, pokryć koszty podróży z więzienia do miejsca stałego pobytu i zaopatrzyć każdego z nich w środki do życia na okres następujący bezpośrednio po
zwolnieniu. Wyznaczeni przedstawiciele tych instytucji powinni mieć dostęp do
jednostek penitencjarnych i do poszczególnych więźniów. Pożądane przy tym
jest, aby działalność tych instytucji była możliwie w największym stopniu scentralizowana i skoordynowana, by ich starania przyniosły jak najlepsze rezultaty”(Wierzbicki, 1985: 31).

Po 1956 roku zmiany, jakie nastąpiły w życiu społecznym i politycznym, miały duży wpływ na sytuację w polskich więzieniach. Niezależnie
od amnestii i weryfikacji wyroków okresu stalinowskiego pojawiły się
również projekty liberalizacji w dostępie do jednostek penitencjarnych
organów kontroli społecznej. Planowano powstanie tzw. komitetów więziennych, jednak ustawa o służbie więziennej z 1959 roku takiej formy
działalności na terenie jednostek penitencjarnych nie przewidywała.
W 1958 roku powstała z inicjatywy władz nowa organizacja o charakterze pomocowym – Polski Komitet Pomocy Społecznej. Władze państwowe liczyły, iż organizacja ta zastąpi zdelegalizowany 10 lat wcześniej
„Patronat”, działając m.in. na niwie pomocy postpenitencjarnej skazanym, osobom opuszczającym jednostki penitencjarne i ich najbliższym
rodzinom. Mimo pomocy, jakiej udzielały terenowe ogniwa PKPS, były
one postrzegane jako jeszcze jedna forma pomocy ze strony państwa,
a nie społeczeństwa.
Nie mniej ważnym wydarzeniem z końca lat 50. XX wieku było zainicjowanie ruchu akademickich kół penitencjarnych, które zaczęły powstawać przede wszystkim wśród studentów prawa i pedagogiki.
Do podstawowych zadań akademickich kół penitencjarnych należało,
jak podaje Teodor Szymanowski (1989: 45–46):
– zapoznawanie się z teoretyczną problematyką penitencjarną i penologiczną;

Pomoc postpenitencjarna jako szczególna forma pomocy społecznej (1900–1960)

149

– poznawanie praktycznego funkcjonowania jednostek penitencjarnych na drodze ich hospitacji oraz różnych form obozów naukowo-badawczych, odbywanych w tych jednostkach;
– podejmowanie rozmaitych, nieraz bardzo cennych, inicjatyw społecznych (np. organizacja czasu wolnego młodzieży nieprzystosowanej
społecznie).
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