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             W dniach 14 – 16 września 9 osobowa delegacja NSZZ FiPW na czele z 

przewodniczącym Zarządu Głównego kol. Wiesławem Żurawskim 

uczestniczyła w obchodach 60 – Lecia powstania Związku Zawodowego Służby 

Więziennej Nadrenii Palatynatu. Dyrektora Generalnego SW na tych 

uroczystościach reprezentował Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia płk Wiktor 

Głowniak. Pierwszy dzień Międzynarodowego Spotkania Służby Więziennej 

odbywał się pod hasłem „ Quo Vadis – więziennictwo Europy”. 

 

Uroczystości otworzył gospodarz spotkania - przewodniczący Związków 

Zawodowych Nadrenii Palatynatu Winfried Conrad. Moderatorem całości 

uroczystości był Franz Josef Schafer. Po przedstawieniu historii związków 

zawodowych przez przewodniczącego Winfrieda Conrada głos zabrała delegacja 

naszych związków. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia płk Wiktor Głowniak 

przedstawił zadania jakie realizuje Służba Więzienna, jej strukturę 

organizacyjną, system szkolenia oraz szereg wskaźników obrazujących kierunki 

do jakich zmierza oraz trudności jakie musi pokonywać nasza formacja. 

Wszystko było poparte prezentacją multimedialną. Natomiast kol. Wiesław 

Żurawski zaprezentował historię naszego związku, osiągnięcia oraz trudności 

występujące w naszej codziennej pracy. Podkreślił naszą pozycję jaką sobie 

wypracowaliśmy na przestrzeni dwudziestolecia w kontaktach ze stroną 

służbową oraz kierownictwem resortu. Mówił o organizowanych pod 

patronatem Związku różnych imprezach o charakterze sportowym, naukowym, 

socjalnym oraz społecznym. Nasze wystąpienia były niezwykle gorąco przyjęte 

przez zebranych.  

Następnie głos zabierali przedstawiciele związków zawodowych z 

Turyngii, Zagłębia Sary, Bawarii, Czech, Austrii oraz Litwy. W następnym dniu 

odbyło się pierwsze w poszerzonym gronie spotkanie Europejskiej Federacji 

Związków Zawodowych Służb Penitencjarnych. Nowym członkiem Federacji 

został Związek Zawodowy Więzienników z Litwy. Ich przyjęcie zostało 

jednogłośnie przegłosowane. Chciałby w tym miejscu przypomnieć, że celem 

podpisanej rok temu w Popowie umowy o powołaniu Federacji ze Związkami z 

Niemiec było wzmacnianie ducha wspólnoty, zwiększenie skuteczności 

występowania w interesach swoich członków na arenie międzynarodowej. 



Wypracowywania wspólnych punktów widzenia poprzez wymianę wiedzy i 

informacji na tematy dotyczące szeroko rozumianych uprawnień członków a 

także polityki penitencjarnej. Jednocześnie informując społeczeństwo a w 

szczególności polityków i instytucje międzynarodowe.  

 

Zaplanowaliśmy, że gospodarzem kolejnego  spotkania będzie NSZZ 

FiPW a odbędzie się ono jak wstępnie ustaliliśmy w dniach od 6 – 10 maja 

2012r w ODK SW w Zwartowie. Na te spotkanie zostanie zaproszona  delegacja 

związków zawodowych z Czech. Uroczystości 60 – Lecia Związku 

zawodowego Służby Więziennej Nadrenii Palatynatu odbywały się Ośrodku 

Szkoleniowym Marienland koło Koblencji . Ośrodek ten prowadzą siostry 

zakonne / dlatego na wielu zdjęciach widoczne są symbole religijne/.  

 

Ostatni dzień pobytu poświęcony był wyjazdowi do Moguncji, stolicy 

Nadrenii Palatynatu i spotkaniu z dyrektorem służby więziennej tego Landu         

(nie pamiętam nazwiska). Osobiście oprowadził i zapoznał nas z 

najważniejszymi zabytkami tego przepięknego, położonego nad Renem miasta i 

na koniec przyjął nas w gmachu Ministerstwa.  

 

Na zakończenie chciałbym jeszcze raz podkreślić, że współpraca na 

poziomie międzynarodowym w dobie globalizacji i jednoczenia Europy jest 

niezbędna  do zbudowania uczciwej europejskiej wspólnoty charakteryzującej 

się demokracją, poszanowaniem praw człowieka oraz wzajemnym szacunkiem i 

uznaniem.    
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