
„Akcja Kornelia – przykład zaangażowania osadzonych w pomoc osobom potrzebującym” 

 

5 grudnia 2012 r. w Zakładzie Karnym w Kluczborku pod patronatem dyrektora 

okręgowego Służby Więziennej w Opolu, zorganizowano konferencję podsumowującą akcję 

pomocy dotkniętej autyzmem dziewczynce, którą przeprowadzono we wszystkich 

jednostkach okręgu opolskiego. Konferencja stanowiła również podsumowanie kończącego 

się „Roku Korczaka”, przypadającego w 70 rocznicę jego śmierci. 

 

Do tego faktu nawiązała dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Opolu, płk Lidia 

Olejnik, która wprowadzając w temat spotkania zaproszonych gości oraz kadrę penitencjarną 

Opolszczyzny, przytoczyła motto przyświecające obchodom roku korczakowskiego – „Nie 

ma dzieci, są ludzie”. Zaznaczyła też, że dla każdego człowieka dobro dziecka powinno 

stanowić priorytet w podejmowanych i planowanych działaniach. 

„Akcja Kornelia” została rozpoczęta w okręgu opolskim w lipcu br. Redaktor 

naczelny więziennej gazetki "TAMiTU", redagowanej w Zakładzie Karnym w Kluczborku, 

wystąpił do dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Opolu z prośbą o objęcie patronatem 

charytatywnej akcji, związanej z pomocą dotkniętej autyzmem Kornelii. W inicjatywę 

zaangażowano wszystkie opolskie jednostki penitencjarne okręgu opolskiego. Aukcja 

internetowa prac rękodzielniczych wykonanych przez osadzonych w tym celu, prowadzona 

była w miesiącu wrześniu br., a środki z niej uzyskane darczyńcy przekazywali bezpośrednio 

na konto osobiste dziewczynki prowadzone przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. 

Gospodarz konferencji – dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku, mjr Marek 

Kłoczaniuk, witając uczestników spotkania, przekazał słowa uznania do kadry penitencjarnej, 

która poprzez zaangażowanie w akcję pomocy osadzonych z opolskich jednostek, 

doprowadziła do zakończenia jej sukcesem. 

Nieobecny podczas spotkania, z uwagi na obowiązki związane z funkcją sekretarza 

stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Stanisław Chmielewski przekazał pisemnie słowa 

uznania i aprobaty dla pomysłodawców i realizatorów „Akcji Kornelia” stwierdzając – 

Wyrażam przekonanie, iż dobrą drogą do resocjalizacji osób pozbawionych wolności jest ich 

zaangażowanie w działania dobroczynne na rzecz chorych i potrzebujących. Mogą oni – 

dzieląc się swoim talentem oraz umiejętnościami przy jednoczesnym zaangażowaniu 

wkładanym w przygotowywanie przedmiotów przeznaczonych na licytację, poczuć, że w 

sposób godny i satysfakcjonujący dla siebie funkcjonują w życiu społecznym, a zebrane 

podczas internetowej aukcji środki finansowe wspomogą leczenie chorej na autyzm 

dziewczynki.   

Potrzebę prowadzenia takich działań podkreśliła zaproszona na konferencję radna 

Sejmiku Województwa Śląskiego, Ludgarda Buzek, która wyraziła słowa uznania i aprobaty 

dla kadry penitencjarnej okręgu opolskiego. 

Za inicjatywę i pomysł akcji podziękował również przewodniczący Zarządu 

Okręgowego NSZZ FiPW w Opolu, Czesław Tuła, z uznaniem wypowiadając się o 

podobnych inicjatywach realizowanych w opolskich jednostkach penitencjarnych. 

W części dotyczącej wystąpień tematycznych, o pracy nad wizerunkiem Służby 

Więziennej w imieniu dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby 

Więziennej ppłk Luizy Sałapy, krótki referat przedstawiła rzecznik dyrektora okręgowego 

Służby Więziennej w Opolu, ppor. Katarzyna Idziorek. 

Rzecznika Praw Obywatelskich reprezentował zastępca dyrektora Zespołu Prawa 

Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Grzegorz 

Matejczuk, który przedstawił wykład mówiąc o wybranych problemach z zakresu ochrony 

zdrowia, zbiórek publicznych oraz działań Rzecznika na rzecz praw osób osadzonych. 

Podsumowując swą wypowiedź, z uznaniem odniósł się do działań podejmowanych w 



Zakładzie Karnym w Kluczborku, w kontekście pracy kadry więziennej nad osadzonymi w 

zakresie ich readaptacji społecznej oraz zadań podejmowanych na rzecz lokalnego 

środowiska. 

Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” reprezentowały: Monika Małecka i Monika 

Sadowska, które przedstawiły zasady i cele działania organizacji, podając przykłady 

konkretnych działań na rzecz pomocy potrzebującym dzieciom. Przedstawicielki fundacji 

podziękowały opolskiej kadrze więziennej za zaangażowanie osadzonych w „Akcję 

Kornelia”, dodając, iż chciałyby inicjatywy o podobnym charakterze przeprowadzić z 

równym powodzeniem w warszawskich jednostkach penitencjarnych, z którymi 

współpracują. 

Podczas spotkania zostało wyemitowane, specjalnie przygotowane dla Zakładu 

Karnego w Kluczborku, przesłanie szefa sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 

Jurka Owsiaka, który podziękował za zaangażowanie Służby Więziennej w corocznie 

organizowaną przez nich zbiórkę. Ponadto do redakcji więziennej gazetki „Tam i tu” 

redagowanej przez osadzonych, jak i do pozostałych więźniów odbywających karę w 

opolskich więzieniach, skierował słowa podziękowania za zaangażowanie zarówno w „Akcję 

Kornelia”, jaki w działania WOŚP oraz wszelkie podobne inicjatywy. 

Reprezentująca Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, por. Magdalena 

Jankowska – Guściora przedstawiła doświadczenia jednostek okręgu opolskiego w zakresie 

aktywnej resocjalizacji, czyli charytatywnych działań osadzonych na rzecz pomocy 

potrzebującym dzieciom, jak również instytucjom i organizacjom pożytku publicznego. 

Zakończeniem części merytorycznej konferencji stały się podsumowania wygłoszone 

przez: zastępcę dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Piotra Wandziocha, oraz 

koordynującego „Akcję Kornelia” psychologa Jacka Krynickiego.  

Dziękując wszystkim za otrzymaną pomoc, mama Kornelii - Iwona Kalus przekazała 

słowa uznania za inicjatywę oraz ofiarowaną pomoc kadrze więziennej, jak również 

osadzonym, którzy na rzecz akcji przekazali prace rękodzielnicze.  

Spotkanie umilił występ Chóru Gospel, działającego przy Domu Kultury w 

Kluczborku. 

 

Tekst: kpt. Jacek Hasij, ppor. Katarzyna Idziorek 

Zdjęcia: Ewelina Boszkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 


