Krzysztof Marchlak – doktorant ASP w Krakowie, artysta, animator kultury. Współpracował z
MOCAK-iem oraz między innymi z Peggy Guggenheim Collection w Wenecji, Lwowską Obwodową
Charytatywną Fundacją „TORBA”, Muzeum Narodowym w Krakowie i krakowskim Muzeum
Etnograficznym. Jego działania charakteryzuje chęd angażowania w odbiór i tworzenie sztuki osób z
rożnych środowisk. Prowadził częśd prac warsztatowych w projekcie Dramat wolności w Areszcie
Śledczym w Krakowie.
Anna Czajczyk – podporucznik i psycholog Aresztu Śledczego w Krakowie.
Roman Helowicz – kierownik Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Krakowie.
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Z Anną Czajczyk rozmawia Krzysztof Marchlak
KRZYSZTOF MARCHLAK: Jest pani osobą będącą w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi,
zaangażowaną w większośd inicjatyw twórczych odbywających się na terenie aresztu. Jakie jest
zapotrzebowanie na działania artystyczne wśród więźniów i jaki jest ich odbiór?
ANNA CZAJCZYK: Wszystkie działania artystyczne realizowane w naszej jednostce spotkały się z
zainteresowaniem ze strony skazanych. Osadzeni wykazywali duże zaangażowanie podczas realizacji
proponowanych im zadao, czego efektem był wzrost ogólnej aktywności uczestników warsztatów
wyrażany chęcią podejmowania nowych działao. Jest to jeden ze sposobów na przełamanie
monotonii procesu odbywania kary, dający możliwośd uczestnictwa w czymś wyjątkowym.
Prawdopodobnie dlatego skazani często pytają o nowe przedsięwzięcia tego typu. Dodatkowym
atutem zajęd prowadzonych przez osoby, które nie są bezpośrednio związane z systemem
więziennictwa, jest możliwośd przełamania bariery w komunikacji osadzonego z osobami z zewnątrz,
często opartej na lęku przed oceną i odrzuceniem.
Jak ocenia pani pomysł zakładający konfrontację więźniów z wystawą Zbrodnia w sztuce
prezentowaną w MOCAK-u?
Myślę, że będzie to bardzo ciekawe i emocjonalne doświadczenie. Skazani zyskają możliwośd
zetknięcia się ze sztuką współczesną, która nierzadko jest trudna do zrozumienia i wymaga większej
uwagi i skupienia. Wystawa Zbrodnia w sztuce przedstawia temat dobrze znany uczestnikom
warsztatów – przestępstwo. Dla wielu skazanych będzie to pierwszy kontakt ze sztuką najnowszą, a
odbiór wystawy będzie miał dla nich osobisty wymiar. Spojrzenie z perspektywy widza na
okrucieostwo świata może zachęcid do skonfrontowania się z przyczynami i konsekwencjami
własnych czynów, w kontekście zarówno ofiary, jak i oprawcy. Próba uwrażliwienia więźniów na
cierpienie i straty wynikające z dokonanego przestępstwa spełnia ważne zadanie w procesie
resocjalizacyjnym, tworzy grunt do dalszej pracy psychologicznej wewnątrz aresztu. Duża liczba
eksponatów oraz różnorodnośd ujęcia tematu zbrodni, z jaką spotykamy się na wystawie, prowokuje
do przemyśleo nad istotą złych czynów – ich przyczynami i skutkami. Oblicze natury ludzkiej
prezentowane jest widzom w wielu odsłonach. Pojawiają się przykłady brutalności i bezwzględności
zestawione z uczuciami tęsknoty, żalu i poczuciem niesprawiedliwości. W ramach współpracy z
MOCAK-iem skazani nie tylko poznają wystawę prezentowaną obecnie w muzeum, lecz także wezmą
udział w kilkudniowych warsztatach, na ktorych będą mieli możliwośd uzewnętrznienia własnych
opinii i odczud w związku z obejrzaną ekspozycją.
Kilka tygodni temu zakooczył się w areszcie projekt realizowany przez krakowską ASP – autorstwa
prof. Zbigniewa Bajka. Czy mogłaby pani przybliżyd nam ideę tej inicjatywy i jej wpływ na
społecznośd więzienia?

Był to projekt zbudowany z kilku modułów. Na dziedziocu aresztu zaprezentowane zostały
wielkoformatowe wydruki przygotowane na potrzeby więzienia przez artystów, studentów i
doktorantów ASP w Krakowie oraz zaproszonych do udziału w wydarzeniu twórców z Polski, Czech i
Niemiec. W tym samym miejscu oraz w sali rekreacyjnej powstały murale, częściowo realizowane
przez osadzonych. Kolejnym etapem były emisje filmów poruszających problematykę wolności.
Trzonem projektu stały się jednak działania warsztatowe, nastawione na aktywne uczestnictwo
skazanych. Podczas jednego tygodnia przeprowadzono 13 warsztatów. Był to pierwszy projekt
artystyczny na tak dużą skalę, który miał miejsce w naszej jednostce. Na kanwie ostatnich
doświadczeo zmiany zaszły również wewnątrz naszego aresztu. W odpowiedzi na prośbę skazanych
zostało utworzone kółko plastyczne, w ramach którego mogą oni realizowad swoje twórcze pasje.
Sukces tego przedsięwzięcia wzmocnił w nas przekonanie o potrzebie podejmowania współpracy z
instytucjami kultury.
Czy realizowanie twórczych przedsięwzięd oraz poznawanie dawnej i współczesnej sztuki może
mied wpływ na procesy resocjalizacyjne więźniów?
Analiza dzieła sztuki oraz poznawanie jego historii skłania odbiorcę do refleksji, budzi w nim emocje
oraz zachęca do krytycznej oceny własnych wniosków. Sztuka, zarówno dawna, jak i współczesna,
często wymaga od odbiorcy wysiłku intelektualnego, dzięki czemu jest doskonałym narzędziem do
przełamania codziennego odrętwienia. Własne działania twórcze, które uzewnętrzniają potencjał
artystyczny i pozwalają na ekspresyjną formę wypowiedzi, mają również ogromny wpływ na kondycję
psychiczną skazanego. Głównym celem działao resocjalizacyjnych jest pobudzanie określonych
procesów psychicznych – poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych – ukierunkowanych na
zmiany w pewnych strukturach osobowości. Można zaryzykowad stwierdzenie, że twórczośd realizuje
jeśli nie całośd, to zdecydowanie obszerną częśd wyżej wymienionych założeo.
Czy wśród więźniów przebywających w Paostwa jednostce znajdują się osoby szczególnie
zainteresowane sztuką? Jakie korzyści niesie za sobą twórczośd więzienna i w jaki sposób jest przez
paostwa wspierana?
Wśród osadzonych są zarówno osoby zainteresowane odbiorem sztuki, jak i te, które same ją tworzą.
Wspieramy inicjatywy skazanych poprzez udostępnianie im materiałów, organizowanie zajęd,
warsztatów, konkursów oraz przeglądów sztuki. Prace niektórych osób wystawiane są na aukcjach, a
dochód ze sprzedaży zasila konta instytucji charytatywnych. Obrazy wykonane przez skazanych
można zobaczyd między innymi w niektórych pomieszczeniach aresztu śledczego. Ciekawym
miejscem wewnątrz naszej jednostki jest kaplica, z której na co dzieo korzystają osadzeni. Została ona
w całości zaprojektowana i wykonana przez osobę, która kiedyś przebywała w naszym areszcie.
Twórczośd własna niesie dla skazanego wiele korzyści. Może zmniejszad niepożądane skutki izolacji,
spowodowane deprywacją aktywności intelektualnej, redukuje napięcia wynikające z
niezaspokojenia potrzeby bezpieczeostwa, akceptacji i uznania.
Czym charakteryzuje się ekspresja artystyczna osadzonych?
Osadzeni w swoich działaniach wykazują dużą kreatywnośd. Do realizacji prac używają zarówno
tradycyjnych materiałów, jak pastele, kredki, farby, ale również rzeczy, które na pierwszy rzut oka
wydają się całkowicie bezużyteczne. Są to na przykład zużyte sreberka, plastik, zapałki, a nawet stary
chleb. Tworzą małe szkatułki, łabędzie z papieru, kwiaty i figurki z masy chlebowej oraz pokaźnych
rozmiarów statki zrobione z deseczek po skrzynkach na owoce. Skazani potrafią wykorzystad niemal
każdy dostępny przedmiot czy produkt. Bardzo powszechna jest także poezja więzienna
koncentrująca się wokół tematyki miłości, tęsknoty za najbliższymi czy wolnością.
Jak wygląda dobór uczestników mających wziąd udział w warsztatach prowadzonych w areszcie
i poza nim?
Podstawowym kryterium jest wyrażenie chęci partycypacji. Nie wyobrażam sobie sytuacji
przymuszania kogokolwiek do udziału w warsztatach. Staramy się, aby cele i założenia programu

tożsame były z potrzebami skazanych, a udział w danym przedsięwzięciu był dla nich w jak
największym stopniu satysfakcjonujący. Przed każdą pracą w grupie musimy wziąd pod uwagę
regulacje wynikające z Kodeksu karnego wykonawczego i obowiązujących przepisów: skazani
młodociani nie mogą na przykład brad udziału w zajęciach z osadzonymi o wysokim poziomie
demoralizacji, osoby odbywające karę w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego natomiast nie
mogą uczestniczyd w zajęciach realizowanych poza terenem jednostki.
Jakiego typu inicjatyw artystycznych oczekiwałaby pani w przyszłości?
Interesującą ofertą mogą stad się „wycieczki” do instytucji kultury i możliwośd poznawania sztuki
poprzez zwiedzanie wystaw. Bardzo cenię sobie również działania warsztatowe oraz wszelkie
inicjatywy mające na celu wzbogacenie zasobu naszej biblioteki, z której korzystają osadzeni. W
ramach działao realizowanych z Muzeum nawiązała z nami współpracę Biblioteka MOCAK-u. Może
dobrym pomysłem okazałyby się projekty współrealizowane z przedstawicielami innych dziedzin
sztuki, takich jak muzyka, literatura, film… Wiele zależy od możliwości oraz zaangażowania zarówno
aresztu, jak i instytucji lub osób z zewnątrz.

Z majorem Romanem Helowiczem rozmawia Krzysztof Marchlak
KRZYSZTOF MARCHLAK: Znajdujemy się wewnątrz jednego z budynków Aresztu Śledczego w
Krakowie. Jest to miejsce w ogólnym rozumieniu zamknięte i skazujące jego „mieszkaoców” na
odosobnienie. Jednak nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury stawia zakład karny w
zupełnie innym świetle, ukazuje go jako otwartą instytucję propagującą kulturę i szeroko rozumianą
twórczośd. Jakie cele realizują działania edukacyjne odbywające się wewnątrz więzienia, które
angażują sztukę (we wszystkich jej przejawach), i komu służą?
ROMAN HELOWICZ: W istocie „odosobnienie” i „izolacja” to określenia najlepiej charakteryzujące
pobyt osób osadzonych za murami więzienia. Realizacja podstawowych zadao aresztu skupia się
wokół zapewnienia właściwego, bezpiecznego przebiegu postępowao karnych prowadzonych przez
prokuraturę i później sąd. I jeśli tylko w ten sposób mielibyśmy postrzegad naszą pracę, to życie
więzienne naszych podopiecznych w aspekcie społecznym byłoby bardzo ubogie. Aby tak się nie
działo, staramy się w możliwie szerokim zakresie korzystad z pomocy instytucji oferujących programy
edukacyjne dla osadzonych. Odnoszą się one do rożnych sfer życia społecznego, są ukierunkowane na
przełamywanie barier stereotypowego myślenia, niwelowanie deficytów, zdobywanie nowych
pozytywnych doświadczeo, uczą, jak konstruktywnie spędzad czas, czy wreszcie pozwalają się
zrealizowad twórczo. Wszelkie działania edukacyjne, jakie podejmujemy również przy współpracy z
podmiotami zewnętrznymi, służą rozwojowi społecznemu skazanych w toku resocjalizacji. W tym
miejscu należy wyjaśnid, że oddziaływaniom resocjalizacyjnym zgodnie z prawem mogą byd poddane
wyłącznie osoby skazane. Tymczasowo aresztowani mają możliwośd skorzystania z wyżej
wymienionych ofert w ramach zajęd kulturalno-oświatowych.
Co zapoczątkowało u pana, jako kierownika działu penitencjarnego aresztu śledczego, chęd
propagowania działalności twórczej w środowisku osób pozbawionych wolności?
Twórczośd własna skazanych funkcjonuje w więzieniach od bardzo dawna. Mam tu na myśli
wykonywanie przez osadzonych rożnych przedmiotów z materiałów odpadowych, rysowanie czy
pisanie wierszy. Obecnie słychad komentarze, że owa twórczośd jest w odwrocie. Trudno
jednoznacznie o tym przesądzad, tym bardziej że w organizowanych przez zakłady karne konkursach
twórczości uczestniczy bardzo wielu naszych podopiecznych. Kilka lat temu jeden z nich otrzymał
drugą nagrodę w konkursie „Satyra poza krawędzią”. Przedsięwzięciem upowszechniającym sztukę
wśród osadzonych w naszym areszcie był projekt realizowany przy współpracy z Akademią Sztuk
Pięknych w Krakowie pod nazwą Dramat wolności. Dzieło, którego twórcą jest pan profesor Zbigniew
Bajek, adresowane było przede wszystkim do osadzonych.

W jakie obszary funkcjonowania aresztu śledczego jako instytucji sztuka współczesna mogłaby się
zaangażowad i mied wpływ na rzeczywistośd osób odbywających karę pozbawienia lub ograniczenia
wolności?
To, czy sztuka współczesna może mied wpływ na rzeczywistośd więziennego życia, w dużym stopniu
zależy od samych osadzonych. Niewątpliwie jest ona w stanie kreowad, zmieniad ludzkie postawy,
tylko trzeba tego chcied. W czasie projektu Dramat wolności obserwowałem, jak czasem mimo woli
skazani poddawali się twórczej atmosferze zajęd, po czym sami byli pozytywnie zaskoczeni efektami
swojej pracy. Właśnie to, że twórcza praca pochłaniała ich bez reszty, uprawnia mnie do
stwierdzenia, że jest miejsce dla sztuki w murach więzienia. Bez wątpienia może ona stanowid
element oddziaływao resocjalizacyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego i zajęd kulturalnooświatowych. Chciałbym doprowadzid do prezentacji szerokiej publiczności prac naszych
podopiecznych, które powstaną w toku warsztatów. To ważne, by ludzie kreujący rożne opinie – w
tym te o więzieniach – wiedzieli, że resocjalizacja to nie tylko słowo, ale przede wszystkim ciężka
praca budowania od nowa właściwych relacji społecznych, by mieli możliwośd zobaczenia twórczości
nieprofesjonalnych artystów zza krat.

