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Nauczanie Jana Pawła II wzywaniem dla więźniów i służb penitencjarnych – 

wybrane aspekty 
 

 

  Jan Paweł II w swoim papieskim nauczaniu zwrócił się niemal to wszystkich 

grup ludzi: dzieląc ich na kategorie wiekowe począwszy od dzieci, poprzez młodzież aż do 

wieku późnej starości; wyróżniając wśród nich poszczególne zawody od rolnika i robotnika 

po pracownika naukowego; mężczyzn i kobiet; zdrowych i chorych, sprawnych ruchowo i 

niepełnosprawnych w tym zakresie; szczęśliwych i cierpiących; wolnych czy uwięzionych, 

bogatych i biednych - wychodząc przy tym poza wszelkie granice państwowe, rasowe, 

etniczne, kulturowe czy też kolor skóry. W wypowiadanych słowach, Papież wielokrotnie 

upominał się o godność swoich adresatów i słuchaczy. Pojęcie „godności ludzkiej” (dignitas) 

związane jest z wartością przysługującą każdemu człowiekowi zawsze i wszędzie, niezależnie 

od wieku, rasy, klasy, od tego czy jest wolny czy skazany, niezależnie od posiadania 

mieszkania czy bezdomności, niezależnie od przekonań politycznych, religijnych czy stanu 

zdrowia. Jest to wartość niezbywalna, która nadaje sens życia człowiekowi, jego egzystencji, 

powołaniu i przeznaczeniu1. Sobór Watykański II najgłębszą prawdę o godności człowieka 

widzi w moralnych i religijnych składnikach godności ludzkiej: w sumieniu, w wolnym 

ukierunkowaniu się ku wolności, ku osobowej relacji do Chrystusa. Bez tych relacji człowiek 

staje się istotą zagubioną, nieznaną, zniewoloną bez autorytetu, uzależnioną od siebie i 

zniewalaną przez innych, traktowany jest jak przedmiot, numer obozowy, więzienny. 

Człowiek taki popada w bezsensowne zachowania, działania, w przestępczość, złudny świat 

uzależnień od przedmiotów lub środków2. W konsekwencji takich zachowań, jednostka 

niejednokrotnie trafia za mur zakładu karnego. I właśnie między innymi o godność takich 

ludzi upominał się Jan Paweł II w swoim nauczaniu zwracając się nie tylko do samych 

więźniów, ale dając także wskazówki osobom, które pełnią służbę w zakładach 

penitencjarnych. Problem ten będzie tematem niniejszych rozważań.  

                                                
1 Cz. Cekiera, Programy resocjalizacji narkomanów w zakładach karnych (Anglia, Szkocja, RFN, USA, 

Szwecja), „Zagadnienia Wychowawcze” 1988, nr 1, s. 48-56. 

2 Cz. Cekiera,  O godność i autorytet osoby w zakładach karnych, [w:] J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska 

(red.) Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji, Lublin 2004. 
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 Według E. Goffmana, więzienie jest instytucją totalną powołaną do ochrony 

społeczeństwa przed ludźmi, którzy zagrażają mu w sposób świadomy i bezpośredni3. Jest 

także miejscem, w którym dokonuje się proces resocjalizacji. Proces ten z kolei to ponowne 

uspołecznianie, polegające na zmienianiu indywidualnego doświadczenia: najpierw na 

rozpoznaniu jego charakteru i odkryciu metod jego przekształcania, następnie na umiejętnym 

wymazaniu pewnych fragmentów doświadczenia, ich przekształcaniu lub dodaniu nowych 

elementów4. Analizując powyższe słowa, można dojść do wniosku, że proces resocjalizacji 

jest niemożliwy, ponieważ nie da się „wymazać” z ludzkiej osobowości wyrytych w niej i 

kształtujących ją doświadczeń, często bardzo niekorzystnych i destruktywnych. Ktoś mógłby 

posługując się przenośnią zapytać: jak bowiem zapisać tablicę już zapisaną? Okazuje się, że 

praktyka pedagogów i terapeutów w zakładach karnych pokazuje, że choć resocjalizacja nie 

jest procesem łatwym, acz niezwykle wymagającym pod wieloma względami, to jednak 

sukcesy na tym koncie potrafią wynagrodzić podejmowany w tym kierunku wysiłek. I choć 

osoba pozbawiona wolności nierzadko jest bardzo trudnym podmiotem oddziaływania, to 

niezwykle istotna jest postawa pedagoga, wychowawczy czy terapeuty, który nań oddziałuje.  

 Karol Wojtyła prowadząc działalność duszpasterską, zwłaszcza wśród młodzieży i 

studentów sam również był nie tylko kapłanem czy pasterzem, ale stawał się pedagogiem i 

wychowawcą. Te doświadczenia niewątpliwie stały się kamieniem węgielnym pod jego 

późniejsze papieskie nauczanie i wskazówki udzielane pedagogom i wychowawcom. Ewa 

Domagała-Zyśk wskazuje na sześć zakresów, w których nauczanie Jana Pawła II niejako 

kształtuje i określa właściwą postawę pedagoga pracującego na co dzień z osobami chorymi, 

cierpiącymi lub niepełnosprawnymi5. Wskazówek tych nie sposób nie odnieść także i do osób 

skazanych na karę pozbawienia wolności oraz pedagogów służącym im każdego dnia.  

 Papież wskazuje na to, że pedagog jest człowiekiem, który nie omija osoby chorej czy 

cierpiącej, nie boi się ani jej, ani cierpienia, które dostrzega w tej osobie; jest przede 

wszystkim obecny w takim miejscu, gdzie wielu ludzi nie przystąpiłoby nawet progu6. Takim 

miejscem jest również zakład karny. Niewiele jest osób, które zechciałyby pracować w 

instytucji tak zagrażającej życiu, szczególnie życiu funkcjonariuszy. Nie każdy byłby w stanie 

pochylać się nad człowiekiem, który popełnił przestępstwo i słusznie odbywa karę. Obecność 

                                                
3 E. Goffman,  Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.) 

Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 150-177. 

4 L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, 

Warszawa 2005, s.10-11. 

5 E. Domagała-Zyśk, Pedagog wobec osoby niepełnosprawnej i chorej w świetle nauczania Jana Pawła II, 

[w:] M. Nowak, C. Kalita  (red.) Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, Biała Podlaska 2005. 

6 Ibidem. 
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pedagoga w takim miejscu nabiera więc szczególnego znaczenia. Nie chodzi o to, aby 

wychowawca, pedagog czy terapeuta pracujący w więzieniu był zwyczajnym urzędnikiem 

państwowym, który odpracowuje każdego dnia swoje godziny spędzając czas przy biurku 

zapełnionym stosem dokumentów i pism wymagających niezwłocznych odpowiedzi. Chodzi 

przede wszystkim o to, by był obecny wśród swoich podopiecznych; by mieli oni świadomość 

tej obecności; by bez oporów mogli przychodzić ze swoimi problemami wiedząc, że zostaną 

wysłuchani oraz że zostanie im udzielona pomoc lub wsparcie. Świadomość takiej obecności 

niejednokrotnie daje osobom pozbawionym wolności pewnego rodzaju poczucie 

bezpieczeństwa i nadzieję, że jest choć jedna osoba, która rzeczywiście chce im pomóc. 

Często bowiem z powodu ich zachowania na wolności, bliscy odsuwają się od nich i nie chcą 

utrzymywać żadnych kontaktów. Ojciec Święty pisze: „Ważne jest, żeby przyjść. Żeby być 

przy człowieku cierpiącym. Może nawet bardziej jeszcze niż uzdrowienia, potrzebuje on 

człowieka, ludzkiego serca, ludzkiej solidarności”7. Przebywający w zakładzie karnym jest 

człowiekiem cierpiącym: co prawda nie fizycznie, ale przede wszystkim cierpi w sposób 

duchowy. Osobista praktyka autora niniejszych rozważań wskazuje, że tylko szczera, 

autentyczna postawa i obecność pedagoga doprowadza do wybuchu zalegających w 

skazanym emocji oraz do swoistej „spowiedzi” ze swojego zachowania i całości życia; to zaś 

jest początkiem budowania nowej drogi życia – zgodnej z własnym sumieniem i normami 

społeczno-prawnymi. Postawa autentyczności wyraża się przede wszystkim w szacunku i 

akceptacji oraz poszanowaniu godności więźnia bez względu na rodzaj dokonanego przez 

niego przestępstwa oraz wymiar kary, który otrzymał wyrokiem sądowym. To zaś wcale nie 

jest łatwym zadaniem szczególnie wtedy, kiedy więzień odbywa karę za najcięższe 

przestępstwa jak zabójstwo, gwałt czy rozbój. Niekiedy taka sytuacja wywołuje poważne 

wewnętrzne dylematy moralne osób, które na co dzień pracują z osadzonymi w zakładach 

karnych. Nasuwa się w tym miejscu myśl o postawie Chrystusa, który na zarzuty kierowane 

pod jego adresem, iż przebywa z celnikami i nierządnicami odpowiedział: „Nie potrzebują 

lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają (...) Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, 

ale grzeszników”(Mt 9, 12-13)8.  

 Jan Paweł II zwraca również uwagę na to, że spotkanie pedagoga z osobą 

niepełnosprawną i chorą jest spotkaniem osób9. Analogicznie, spotkanie penitencjarysty z 

                                                
7 Jan Paweł II, Żeby być przy cierpiącym człowieku. Kazanie wygłoszone w Gdańsku 12.06.1987r. [w:] 

Trzecia podróż Jana Pawła II do Polski, „L`Osservatore Romano”, numer specjalny 1987. 

8 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa 1990. 

9 E. Domagała-Zyśk, Pedagog wobec osoby niepełnosprawnej i chorej w świetle nauczania Jana Pawła II, 

[w:] M. Nowak, C. Kalita (red.) Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, Biała Podlaska 2005. 
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więźniem jest także spotkaniem osób, w dodatku szczególnych jednostek ludzkich: 

funkcjonariusza, który sprawuje nadzór nad podopiecznym z człowiekiem, który z różnych 

powodów został osadzony w zakładzie karnym. I znowu niezwykłe warunki: naprzeciw siebie 

stają więźniowie, którzy niejednokrotnie całą swoją złość i frustrację przelewają na 

funkcjonariuszy służby więziennej i do których często odczuwają nienawiść oraz 

przedstawiciele administracji zakładów karnych, którzy zobligowani są nie tylko do 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w jednostkach, ale i również do konkretnych działań 

resocjalizacyjnych względem osadzonych. Pierwszym więc etapem jest przełamanie lęku, 

złości i stereotypów, którymi kierują się osadzeni. Staje się to możliwe tylko w przypadku 

poszanowania godności więźnia jako osoby ludzkiej. Jak pisze bowiem Papież, „istotna 

wartość i osobowa godność każdego człowieka nie ulegają zmianie nigdy, niezależnie od 

konkretnych okoliczności jego życia. Człowiek, nawet ciężko chory lub niezdolny do 

wykonywania bardziej złożonych czynności, jest i zawsze pozostaje człowiekiem, nigdy zaś 

nie stanie się rośliną czy zwierzęciem”10. Podobnie człowiek, który znalazł się za 

więziennymi murami oderwany niejako od środowiska wolnościowego nie traci na swojej 

wartości i godności jako osoby ludzkiej. Papież zwracał uwagę na to, że więzień, który 

odbywa karę za popełnione przestępstwo nie przestaje być człowiekiem. Jest obciążony 

słabością i grzechem, niekiedy zbrodnią; jest skłonny do recydywy, ale równocześnie zawsze, 

dopóki żyje, nie został pozbawiony szansy na poprawę, na powrót do siebie, nawrócenie, a 

tym samym odnowienie w sobie obrazu Bożego. W tym to kontekście rozumiane są słowa 

papieskie skierowane do podopiecznych służb penitencjarnych podczas wizyty w więzieniu w 

Płocku w 1991 roku: „Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni”11.  

 Jan Paweł II zwraca również uwagę na to, aby w pracy z osobami chorymi i 

niepełnosprawnymi dbać o rozbudzanie w nich potrzeby rozwoju duchowego12. Proponuje 

także, by również więzienie wzbogacić o wymiar duchowy. Jeśli bowiem człowiek ma duszę 

nieśmiertelną, to sprawiedliwe i odpowiadające godności osoby ludzkiej więzienie nie może 

nie dostrzegać tego duchowego wymiaru w urządzeniu bytowości i egzystencji więzionego13. 

Tylko w tej personalistycznej perspektywie pozwala się zrealizować nauka papieska: „Żadna 

kara nie powinna deptać niezbywalnej godności winowajcy14. Jeżeli zaś w systemie 

                                                
10 Jan Paweł II, Człowiek chory zawsze zachowuje swoją godność. Przemówienie do Międzynarodowego 

Kongresu  Lekarzy Katolickich, „L`Osservatore Romano” 2004, nr 6. 

11 Jan Paweł II, Ewangelia więzień. Przemówienie do więźniów w zakładzie karnym, Płock 1991.  

12 Jan Paweł II, Jesteście źródłem mocy dla innych. Przemówienie do chorych, Kraków 1979, [w:] Jan Paweł 

II: Musicie od siebie wymagać. Przemówienia z I i II pielgrzymki, 1979-1983, Poznań 1984. 

13 Jan Paweł II, Więzienie ma sens, gdy służy odnowie człowieka,  „L`Osservatore Romano” 2000, nr  9. 

14 Jan Paweł II, Przebacz, a zaznasz pokoju, „L`Osservatore Romano” 1997, nr 1.  
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wymierzania kary zabraknie podstawowego szacunku dla ludzkiej godności więźniów, 

więzienia przemieniają się czasem w szkoły nowych przestępców oraz w miejsca, w których 

pogłębia się wyobcowanie, a nawet nienawiść do społeczeństwa15”. Ojciec Święty wskazuje 

także na szczególne powołanie osób pozbawionych wolności: powołanie do świętości. Stawia 

przed nimi cel świadczenia o wartości wolności w życiu każdego człowieka oraz dawania 

przykładu podnoszenia się z upadków moralnych i czynienia swojego życia świętym. 

Przywołuje postać Chrystusa, który uczy, że opiekować się chorym to nie tylko leczyć jego 

ciało, ale czynić wszystko co możliwe, aby na powrót włączyć go w życie społeczeństwa16. 

To zaś stanowi nadrzędny cel każdej instytucji penitencjarnej: by wychodzący na wolność 

mógł samodzielnie rozpocząć na nowo swoje życie w warunkach pełnej już samokontroli.  

 Papież wskazuje także, iż spotkanie z osobą z niepełnosprawnością jest tworzeniem 

kultury życia17. Podobnie spotkanie pedagoga z więźniem jest tworzeniem kultury życia – 

tego podstawowego prawa ludzkiego. Ojciec Święty podkreślał ten fakt szczególnie w 

kontekście współczesnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą ówczesna cywilizacja: egoizm i 

obojętność na drugiego człowieka, propagowanie hedonistycznego stylu życia, negacja 

autorytetów, odwrócenie wartości moralnych i społecznych. Kultura życia według Jana Pawła 

II oznacza obronę każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci18. Szczególnego 

znaczenia prawda ta nabiera w kontekście licznych współczesnych debat na temat 

wykonywania kary śmierci. Każdy człowiek bez względu na to, jak nisko stoczył się pod 

względem moralnym, bez względu na to, jak wielkim był zbrodniarzem posiada i posiadał 

będzie niezbywalne prawo, jakim jest prawo do życia. Stąd też nikt: żadna władza, system czy 

żaden człowiek nie ma prawa do tego, by pozbawiać życia drugiego.  

 Innym, acz bardzo istotnym elementem tworzenia kultury życia jest również 

promowanie zdrowia. Nie chodzi tylko i wyłącznie o propagowanie zdrowia fizycznego, które 

w warunkach zakładu karnego sprowadza się do działalności kulturalno-oświatowej, 

sportowej, leczenia różnego typu uzależnień oraz profilaktyki w tym zakresie, ale i również 

istotnym jest promowanie zdrowia w zakresie odbudowywania duchowości, a także 

wzbudzania i uwrażliwiania sumień pensjonariuszy zakładów karnych. Tylko bowiem pełna 

integralność oraz równowaga na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej, duchowej i społecznej 

                                                
15 Jan Paweł II, Ewangelia więzień. Przemówienie do więźniów w zakładzie karnym, Płock 1991.  

16 Jan Paweł II, Kontemplujmy przykład Jezusa – Boskiego Samarytanina. Orędzie na VIII Światowy Dzień 

Chorego 2000,  „L`Osservatore Romano” 1999, nr 9-10. 

17 Jan Paweł II, Evangelium vitae – Encyklika „O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego”, 25.03.1995. 

18 Jan Paweł II, Aby mieli życie i mieli je w obfitości. Orędzie na X Światowy Dzień Chorego 2002, 

„L`Osservatore Romano” 2001, nr 10. 
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wzbudza w człowieku pragnienie do dążenia do zbawienia, które wyraża się w pełnej 

harmonii z Bogiem, samym sobą oraz z ludzkością19.  

 Jan Paweł II mówi także, że spotkanie z osobą niepełnosprawną jest świadczeniem o 

Ewangelii20. Takim samym świadczeniem jest również spotkanie z osobą pozbawioną 

wolności. Chrystus mówi: „Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”(Mt 25, 36)21. Papież 

doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że życie bez wiary nie pozwala na zrozumienie 

cierpienia i często odbiera nadzieję, która tak często jest ostatnim bastionem, którego 

chwytają się osadzeni w zakładach karnych. W kontekście niniejszej analizy nie chodzi  tylko 

o odwiedzanie osób przebywających za murami więziennymi. Chodzi także o prawdziwą i 

autentyczną obecność pedagoga, który żyjąc Ewangelią swoją postawą przekazuje 

podstawowe i niezmienne wartości zawarte chociażby w Dekalogu. Kierując się 

wyznawanymi zasadami i oddziałując nimi na więźniów, wychowawca pokazuje, jak żyć 

Ewangelią i jak zrozumieć istotę swojego cierpienia, obecnego położenia oraz odnaleźć sens  

życia, by móc rozpocząć nowy etap w życiorysie oparty na mocnym kręgosłupie wartości 

chrześcijańskich.  

 Praca w warunkach zakładu karnego niejednokrotnie niesie ze sobą wiele trudności, 

problemów, a także i cierpienia, bowiem osoba pozbawiona wolności często jest bardzo 

trudnym i złożonym podmiotem oddziaływania. Stąd też penitencjaryści nierzadko sami 

potrzebują wsparcia i umocnienia, zwłaszcza duchowego. Jakże istotną wtedy okazuje się 

wiara w Chrystusa. Papież zwraca uwagę na następującą rzecz: „Wierzący wie, że może 

liczyć na moc Boga Stwórcy, Chrystusa Zmartwychwstałego i Ducha Ożywiciela. Ta 

perspektywa nadaje sens pracy tych, którzy na rozmaite sposoby z  miłością zajmują się 

chorymi i cierpiącymi”22. Chrześcijanin wie, że jak każdy inny człowiek posiada swoje 

ograniczenia, tak on samodzielnie nie jest i nigdy nie będzie w stanie wiele uczynić dla 

więźniów. Może to zrobić tylko przy pomocy i wsparciu samego Chrystusa. Źródłem zaś tej 

mocy staje się modlitwa indywidualna za swoich podopiecznych oraz wspólnotowe 

uczestniczenie wraz z nimi w Liturgii Słowa, Eucharystii czy innych nabożeństwach 

liturgicznych.  

                                                
19 Jan Paweł II, Chrystus nadzieją dla Afryki. Orędzie na XIII Światowy Dzień Chorego 2005, „L`Osservatore 

Romano” 2004, nr 11-12. 

20 Jan Paweł II, Tajemnice cierpienia wyjaśnia tylko Chrystus. Przesłanie papieskie do chorych, Meksyk 1999, 

„L`Osservatore Romano” 1999.  

21 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa 1990. 

22 Jan Paweł II, Blisko chorych i cierpiących. Rozważanie nad modlitwą Anioł Pański 2002, „L`Osservatore 

Romano” 2002, nr 4.  
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 Papież pokazuje również, że spotkanie z cierpiącym jest jednocześnie doświadczeniem 

wzruszenia i niepewności23. W zakładzie karnym dotyczy do zarówno samego więźnia, jak i 

terapeuty czy wychowawcy. Ze strony skazanego, niepewność wiąże się przede wszystkim z 

obawami, jakim człowiekiem będzie czuwający nad nim wychowawca: czy będzie to 

niedostępny urzędnik „obłożony” mnóstwem dokumentów i unikający swoich podopiecznych 

czy też osoba rzeczywiście i autentycznie zainteresowana ich losem, problemami, otwarta na 

kontakty interpersonalne i dialog – osoba, której będzie można zaufać i powierzyć swoje 

problemy. Analogicznie, ze strony pedagoga niepewność wiąże się z tym, jakim będzie 

kolejny przybyły podopieczny: agresywny czy bierny, krytyczny czy bezkrytyczny względem 

siebie, otwarty na rozmowę czy „pieniaczy”, kontrolujący własne emocje czy wybuchowy, 

potrafiący układać swoje relacje z innymi czy też nie radzący sobie w sytuacjach 

społecznych. W toku wzajemnych interakcji oraz prowadzonych oddziaływań, zarówno u 

osadzonego, jak i pedagoga pojawia się wiele różnych emocji, tak pozytywnych, jak i 

negatywnych. Jednym z nich jest uczucie wzruszenia. Pojawia się ono w przełomowych 

momentach w procesie resocjalizacji. Przede wszystkim wtedy, kiedy osoba pozbawiona 

wolności dokonuje analizy swojego zachowania i całości życia oraz głębokiego obrachunku 

moralnego. Bardzo często towarzyszy temu silne wzruszenie okraszone mnogością łez 

zupełnie niespodziewanych. Wzruszenie to jest udziałem nie tylko samego skazanego, ale  

również i pedagoga, który mu towarzyszy w tym niezwykłym i niepowtarzalnym procesie 

przemiany. Dla wychowawcy czy terapeuty takie chwile stają się niejako wynagrodzeniem za 

trudną, żmudną, wielomiesięczną a nawet wieloletnią pracę nad swoim podopiecznym. 

Wzruszenie towarzyszy im obu także w sytuacjach ponownego nawiązywania przez więźnia 

naderwanych lub całkowicie zerwanych relacji z najbliższą rodziną. Takie chwile pokazują 

niezwykłą wartość i sens prowadzonych w warunkach zakładu karnego oddziaływań -  

szczególnie tych prowadzonych w duchu miłości braterskiej i ewangelicznej.  

 Ojciec Święty wskazuje również na to, że pedagog wychowuje innych do umiłowania 

pracy z chorymi i niepełnosprawnymi24. Słowa rozumiane w tym kontekście ukazują, że 

pedagog w swoim oddziaływaniu nie powinien ograniczać się tylko i wyłącznie na pracę 

bezpośrednią względem podopiecznego. Jego zadaniem jest również uwrażliwiać swoich 

najbliższych oraz otoczenie  społeczne na cierpienie, które stało się udziałem człowieka 

umieszczonego w izolacji więziennej, przełamywać stereotypy oraz obawy związane z 

                                                
23 E. Domagała-Zyśk, Pedagog wobec osoby niepełnosprawnej i chorej w świetle nauczania Jana Pawła II, 

[w:] M. Nowak, C. Kalita (red.) Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II,  Biała Podlaska 2005. 

24 Ibidem. 
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podawaniem mu pomocnej dłoni. Jego powołaniem jest również wskazywać młodym ludziom 

pałających się zamiarem pomagania cierpiącym na właściwe postawy moralne, kształtować 

zdalności empatyczne oraz przekazywać wiedzę i umiejętności o najefektywniejszych 

metodach pomocy osobom inkarcerowanym. Jak mówi Papież, „Miłosiernym Samarytaninem 

jest więc ostatecznie ten, kto świadczy pomoc w cierpieniu, pomoc o ile możliwości 

skuteczną, to człowiek zdolny do daru z siebie samego”25. Wiąże się to także z trudną 

umiejętnością przebaczania. Papież uważa, że więzienie, które koncentrowałoby się tylko na 

winie i karze pozostawałoby zbyt jednostronne, nie budowałoby pomostów między 

człowiekiem a człowiekiem, nie formowałoby człowieka poprzez wartość przebaczania. A 

przecież droga prawdziwego powrotu do prawości prowadzi właśnie przez przebaczenie. 

Papież nie tylko tego uczył, ale i tak postępował. Wyrazem tego była jego wizyta w celi 

więziennej Ali Agcy 27 grudnia 1983r. Ojciec Święty mówi: „Udzielenie i przyjęcie 

przebaczenia to nieodzowny warunek wspólnego dążenia do prawdziwego i trwałego pokoju. 

Wszyscy potrzebujemy przebaczenia od Boga i bliźniego. Wszyscy zatem winniśmy być 

gotowi przebaczać i prosić o przebaczenie”26. Przebaczenie przemienia ku dobru, bowiem jest 

wyrazem miłości – tylko miłość buduje, a nienawiść niesie zniszczenie i ruinę. Stąd też 

postulat papieski dla ludzi oraz wszelkich systemów więziennych i karnych brzmi: 

„Śmiercionośna rutyna odwetu musi ustąpić miejsca wyzwalającej nowości przebaczenia”27, 

koniecznego dla rzetelnej odnowy moralnej człowieka. Papież podkreśla jednocześnie, że 

przebaczenie nie oznacza zerwania z prawdą, ale „wręcz domaga się prawdy”, tak jak „nie 

istnieje żadna sprzeczność między przebaczeniem a sprawiedliwością”, ponieważ 

„przebaczenie nie usuwa ani nie umniejsza konieczności naprawienia zła, będącej nakazem 

sprawiedliwości”28, lecz przywraca człowieka drugiemu człowiekowi i jego wspólnotom 

życia. 

  Zasygnalizowane wyżej aspekty nauczania Jana Pawła II w zakresie relacji pomiędzy 

pedagogiem a podopiecznym nie wyczerpują wszelkich słów skierowanych do 

potrzebujących pomocy czy pomagających. Wskazują przede wszystkim na głęboki wymiar 

takich relacji, który prowadzi do ich ubogacenia i tym samym świadczenia obecności 

Chrystusa tu na ziemi oraz w przyszłym życiu po śmierci. Zakończeniem niech będzie 

wypowiedź wieloletniego więźnia z zakładu karnego w Płocku: „Odbywam karę 26 lat 

więzienia, z czego 17 mam już za sobą. Wszystkie lata spędzone w izolacji, również te, w 

                                                
25 Jan Paweł II, Salvifici doloris –  o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, Rzym 1984. 

26 Jan Paweł II, Przebacz, a zaznasz pokoju, „L`Osservatore Romano” 1997, nr 1.  

27 Ibidem. 

28 Ibidem. 
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których starałem się być człowiekiem, były jedynie fałszywym złudzeniem. Mówiąc o sobie, 

przyznam szczerze, że tylko z Bożą pomocą mogę zasługiwać na autorytet człowieczeństwa. 

W swoich codziennych modlitwach proszę Boga, aby dane było zrozumieć również innym 

skazanym to, czego tak bardzo pragnąłem i przez tyle lat szukałem, a było tak blisko. 

Chciałbym prosić wszystkich, którym nie jest obojętny los ludzi zagubionych w życiu, aby 

nieśli przesłanie Boże szczególnie do nas, skazanych, mimo że będzie to trudne, a nawet 

czasem bolesne – to właśnie nam Bóg szczególnie chciałby pomóc. Pukajcie więc do naszych 

serc na tyle, na ile starczy sił i zrozumienia....”29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Cz. Cekiera, O godność i autorytet osoby w zakładach penitencjarnych, [w:] J. Świtka, M. Kuć, I. 

Niewiadomska (red.) Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji, Lublin 2004. 
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