
 

Lifelong Learning Programme 

 

Šio projekto veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje 

administruoja Švietimo mainų paramos fondas 

 

 

GRUNDTVIG Learning Partnerships 

"Culture and Tradition – European Programme for Adult Education" 
Vilnius 

 

Vykdydami Vilniaus pataisos namuose Grundtvig mokymosi partnerysčių projektą 

,,Culture and Tradition-european Programme for Adult Education”, gavome Olštyno apskrities 

Kalėjimų tarnybos direktoriaus 2012 m. vasario 13 d. kvietimą Nr. OI/D-073-08/12/GRU, bei 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos leidimą (2012-02-15, Nr. 

1S-515 ,,Dėl leidimo vykti į Lenkiją”). Vadovaujantis minėtais dokumentais, bei Vilniaus pataisos 

namų direktoriaus 2012 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 6-1 ,,Dėl komandiruotės į Lenkiją” į 

komandiruotę vyko projekto koordinatorius Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojas 

Česlovas Jocius, l.e. Administracijos reikalų skyriaus viršininkės pareigas Raimonda Karalienė, 

Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininkas Mindaugas Burškys ir l.e. Psichologinės 

tarnybos vyresniosios specialistės pareigas Kristina Savickaitė. 

 

Pirma diena 

 

2012 m. vasario 21 d. antradienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Olštyno miestą 

(Lenkija). Susitikimas su projekto koordinatoriumi (Lenkijos, Olštyno apskrities, Kalėjimų tarnyba) 

ir projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai). Susitikimo metu - trumpa projekto 

proceso apžvalga. Projekto koordinatoriai Monika Kaczkowska (Lenkija), Solvita Mežote-Bērziņa 

(Latvija) ir Česlovas Jocius (Lietuva) apžvelgė nuveiktus darbus. 

Lenkija: projektinėje veikloje dalyvauja 2 įkalinimo įstaigos. Pagaminta 200 

kalendorių, gamybos procese dalyvavo patys nuteistieji, 10 nuteistųjų mokosi anglų k., 10- 

dalyvauja filmų klube. 20 darbuotojų mokosi anglų kalbos. 

Latvija: projektinėje veikloje dalyvauja 2 įkalinimo įstaigos ir Kalėjimų 

departamentas. Sudaryta speciali komisija, kuri suorganizavo nuteistųjų piešinių konkursą, 

komisija, susumavus balus, atrinko piešinius ir pagamino 100 kalendorių. Anglų k. kursus lanko 10 

darbuotojų, nuteistiesiems nupirkta mokomosios medžiagos anglų k. žinioms tobulinti (knygos, 

kompaktiniai diskai ir pan.). 1-oje pataisos įstaigoje vyksta filmų peržiūra. Administruojama 

projekto internetinė svetainė, kurioje patalpinta informacija apie I-ąjį susitikimą, vykusį Vilniuje ir 

kita aktuali informacija. 

Lietuva: pagaminta 50 kalendorių, 6 darbuotojai lanko anglų k. kursus, 12 nuteistųjų 

mokosi anglų k., nupirktos knygos ir kita mokomoji medžiaga. Įsigyta mokomųjų filmų skirtų 

grupinei peržiūrai. 
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Akimirkos iš 1-osios susitikimo dienos Olštyno regiono Kalėjimų tarnyboje 

 

Antra diena 

 

2012 m. vasario 22 d. trečiadienį vykstame į Ilawa pataisos įstaigą.  

 

 

 
 

 

Ilawa pataisos įstaiga įsikūrusi buvusiose vokiečių kareivinėse. Kareivines kadaise 

supo laukai ir nepravažiuojami keliai. 1949 m. birželio 29 d. 11 Lenkijos pareigūnų su 50 saugomų 

nuteistųjų iš Bartoszyce įkalinimo įstaigos įsikelia į buvusias vokiečių kareivines ir iš Lenkijos 

kariuomenės perima visus objektus, organizuodami įkalinimo įstaigos įkūrimą.  

1950 m. įstaigoje jau buvo 2000 bausmes atliekančių asmenų, o 1970 m. jų skaičius 

siekė 2500.  

Nuo 1962 m. iki 1969 m. pataisos įstaigoje veikė korekcinių priemonių filialas, 

labiausiai demoralizuotiems nepilnamečiams.  

Ilawos pataisos įstaiga yra uždaro tipo institucija, kurią sudaro sulaikymo zona, 

terapinė zona, pusiau atvira ir uždara zonos. Apie 1180 bausmes atliekančių asmenų yra suaugę 

vyrai, teisti pirmą kartą. Įstaigoje bausme atlieka apie 120 nepilnamečių. Iš viso šiuo metu bausme 

atlieka apie 1280 asmenų. Pataisos įstaigos vadovas pulkininkas Piotr Klimas. 
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1956 m. Ilawa pataisos įstaigoje buvo įkurta mokykla, kuri veikia iki šiol. Joje galima 

įgyti aukštesnįjį ir papildomą aukštąjį išsilavinimus bei išmokti dailidės ir šaltkalvio darbų. Šiuo 

metu veikia dvi aukštosios mokyklos klasės, devynios profesinės mokyklos klasės ir dvi 

aukštesniosios mokyklos klasės. Iš viso mokykloje mokosi 220 bausmę atliekančių asmenų. 

Pataisos įstaigos mokykloje yra sudarytos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu, įrengta kompiuterinė 

klasė, kurioje kartu su mokytoju, leidžiama naudotis internetu.. Du kartus per metus mokykloje 

organizuojamas artimųjų susitikimas su studentais. Šiai dienai šioje mokykloje skirtingus 

išsilavinimus įgijo apie 12 000 asmenų. 
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Ilawa pataisos įstaigos mokykloje studentams yra sudarytos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu  

 

Trečia diena 

 

2012 m. vasario 23 d. ketvirtadienį atvykstame į Olštyno apskrities Kalėjimų valdybą. 

Regiono direktoriaus pulkininko Andrzej Bartkiewicz pasveikinimas. Vadovas trumpai pristato 

tarnybą Lenkijos bausmių vykdymo sistemoje ir regione.  

 

  
 

  
 

   

Susitikimas su Olštyno apskrities Kalėjimų tarnybos vadovu pulkininku Andrzej Bartkiewicz 

 

Vėliau dalyvaujame "EUROWSPARCIE" - tarptautinėje spaudos konferencijoje 

Olštyne ,,Europarama, padedant nuteistiesiems integruotis į visuomenę, darbo rinką bei pagalba 

įgyjant išsilavinimą ir profesiją”. 
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Konferencijoje dalyvavo apie 90 žmonių, tarp kurių buvo atstovai ir iš Centrinės 

kalėjimų valdybos Varšuvoje, pataisos įstaigų vadovai, darbo rinkos institucijų atstovai, socialinės 

rūpybos įstaigų atstovai, universitetų tyrinėtojai, mokymo įstaigų atstovai, studentų grupės iš 

Varmijos ir Mozūrijos universitetų Olštyne, profesinių mokyklų atstovai. Konferencijos metu vyko 

diskusijos dėl įgyvendinamų projektų įkalinimo įstaigose Olštyno apskrityje. Pagrindinis 

konferencijos tikslas buvo parodyti (rodyti) visą socialinės adaptacijos procesą socialiai atskirtiems 

asmenims per formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklą ir pateikti nuteistuosius kaip vertingus 

darbuotojus darbo rinkoje.  

 

     
Konferencija prasideda Olštyno apskrities Kalėjimų tarnybos direktoriaus pulkininko 

Andrzej Bartkiewicz pasveikinimu. Vėliau- vykdomų projektų Lenkijos bausmių vykdymo 

sistemoje pristatymas ir apžvalga. Pasisako Europos fondų kalėjimų biuro vadovas, majoras Marek 

Nicgorski. Pranešėjas pristatė šiuos projektus: 

1.25 projektas “Kalėjimų tarnybos pareigūnų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs 

su nuteistųjų įdarbinimu Darbo Klubuose, profesinių įgūdžių didinimas”. Projektas skirtas 

pareigūnų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui,  Pagrindinis uždavinys - stiprinti žinias apie 

darbo rinkos mechanizmus, veiksminga ir efektyvi darbo paieška, dokumentų rengimas darbo 

paieškai, bendravimo įgūdžių stiprinimas ir savęs vertinimas bei pateikimas ieškant darbo.  

 

1.26 projektas “Kalėjimo patarėjas”. Projekto tikslas – profesinio konsultanto 

pagalba, planuojant savo profesinę ateitį dar neatlikus bausmės. Profesinių įgūdžių lavinimas 

nuteistiesiems. 

 

1.27 projektas “Mokymosi ir praktinių gebėjimų ugdymo ciklas, asmenims, 

kuriems atimta laisvė bei paruošimas grįžimui į darbo rinką, atlikus bausmę”. Projekto 

tikslas– padėti bausmę atliekantiems asmenims, besiruošiantiems išeiti į laisvę, integruotis į darbo 

rinką, teigiamai vertinant save, keičiant požiūrį į darbą bei naikinant susiformavusius stereotipus. 

 

1.28 projektas “Socialinių ir profesinių įgūdžių lavinimas socialinės atskirties 

nuteistiesiems, taip pat ir asmenims, kurie atlieka laisvės atėmimo bausmę už įsipareigojimų 

nevykdymą (alimentų nemokėjimas) bei smurtą šeimoje”. Projekto tikslas– pasirengimas 

grįžimui į darbo rinką, socialinių ir profesinių įgūdžių lavinimas, įgyjant kirpėjo, santechniko, 

elektriko ir kt. profesijas.  

 

Visi aukščiau paminėti projektai yra ilgalaikiai. 

Konferencijos metu pristatomas ir Grundtvig mokymosi partnerystės 

"Kultūra ir tradicijos - Europos suaugusiųjų švietimo programa" projektas. Trumpa projekto 

apžvalga, pasisako Monika Kaczkowska – projekto koordinatorė (Lenkija) ir Česlovas Jocius – 

projekto koordinatorius (Lietuva).  
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Grundtvig partnerystės "Kultūra ir tradicijos- Europos suaugusiųjų švietimo 

programa" projekto įgyvendinimą koordinuoja Olštyno apskrities Kalėjimų tarnyba. Projekto 

partneriai Lietuva (Vilniaus pataisos namai) ir Latvija (Latvijos Kalėjimų administracija).  

Projektas pradėtas realizuoti 2011 m. rugpjūčio 1 d. ir tęsis iki 2013 liepos 31 d. 

Pagrindinis projekto tikslas, suaugusiųjų grupių, nuteistųjų, esančių ypač nepalankioje 

padėtyje, socialinė reabilitacija per kultūrines veiklos formas – švietimas, filmų klubas(apie šalių 

kultūras ir tradicijas), keitimasis patirtimi, neformalus mokymasis (užsienio kalba), dailės terapijos 

taikymas bei pasikeitimas geriausia patirtimi. Projekto tikslai:  

 sukurti savo kultūros, tradicijų, atradimų ir vertinimo procesą, tirti ir plėtoti 

mokymosi visą gyvenimą idėją; 

 atrasti ir skatinti kūrybinį ir kultūrinį potencialą socialinės atskirties grupėse; 

 analizuoti socialinės atskirties grupių problemą ir nustatyti kliūtis, trukdančias 

reintegruotis į visuomenę; 

 gyvenimo problemų sprendimas, socialinių įgūdžių plėtra. 

Projektas vyksta asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmes. Dalyvauja 

Lenkijos Barczewo ir Ilawos pataisos įstaigų pareigūnų ir nuteistųjų grupės, Lietuvos Vilniaus 

pataisos namų darbuotojų ir nuteistųjų grupės bei Latvijos Kalėjimų departamento ir pataisos įstaigų 

darbuotojų ir nuteistųjų grupės. Projekto rezultatas– kalendoriai ir filmų peržiūros partnerių gimtąja 

ir anglų kalbomis, perteikiant juose padėtį partnerių regionuose, jų šalių istoriją, tradicijas, 

papročius, kultūrą ir meną. Šalių partnerių nuteistieji turės galimybę pažinti Europos 

kinematografiją per organizuojamus filmų klubus. 

Konferencijos pabaigoje vyko diskusijos. 

 

Po konferencijos vykstame į 200-uosius metus skaičiuojančią pataisos įstaigą (1812 

m.), esančią Barczewo miestelyje. Anksčiau šioje vietoje buvo pranciškonų vienuolynas, apie kurį 

byloja kalėjimo teritorijos viduje išlikusi bažnyčia. 
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Iš metų į metus kalėjimas plėtėsi ir tapo didžiausiu to meto kalėjimu visoje Prūsijoje. 

1945 metais kalėjime buvo per 5000 kalinių. Kalėjime buvo laikomi ir karo nusikaltėliai. 

 

 

  
 

 

 

Tai uždaro tipo kalėjimas, skirtas vyrams, nuteistiems pirmą kartą, su pakartotiniais 

pažeidimais ir recidyvistams. Kalėjimas talpina 780 nuteistų asmenų, 260 įtariamųjų ir 46 ligonius. 

Šiuo metu kalėjimui vadovauja pulkininkas Krzysztof Strzyżewski. 

 

  
 

 Kalėjime, bausmę atliekantiems asmenims, yra sudarytos puikios sąlygos savęs 

tobulinimui. Nuteistieji dirba medžio apdirbimo dirbtuvėse, drožinėja, tapo paveikslus, sportuoja 

užsiima kita menine kūrybine veikla. Barczewo kalėjime veikia didžiausias regione priklausomybių 

ligų terapijos centras, talpinantis 60 nuteistųjų. Grupė nuteistųjų turi sąlygas mokytis nuotoliniu 

būdu. Įstaigoje veikia dailės studija, darbai nuolat eksponuojami įvairiose parodose.  
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Bausmes atliekantys asmenys užsiima sportine, menine ir kūrybine veikla 

 

Barczewo pataisos įstaigos veikiančioje dailės studijoje dalyvauja per 30 bausmę 

atliekančių asmenų. Pataisos įstaigos darbuotojas, dalyvaujantis projekto veikloje, Robert Karabin 

pabrėžė, kad dailės darbų tiek, jog neįmanoma jų visų sutalpinti nuolat rengiamose parodose. 

  
Vėliau vyko diskusija apie projekto veiklą Barczewo pataisos įstaigoje bei aptarimas 

kas padaryta ir kas bus daroma tolimesnėje projekto veikloje. 
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Ketvirta diena 

 

2012 m. vasario 24 d. penktadienį dalyvaujame sistemos šventėje Olštyne. 2012-02-08 

Kalėjimų tarnybai sukako 93 metai. Šventė prasideda Šv. Mišiomis Švenčiausiosios Jėzaus Širdies 

bažnyčioje Olštyne. Mišioms pirmininkauja vyskupas Jacek Jezierski. 

        
 
 

Pasibaigus mišioms, Olštyno mero kvietimu, miesto savivaldybėje dalyvaujame 

minėjime, kur apdovanojami nusipelnę bausmių vykdymo sistemos darbuotojai. Už 

bendradarbiavimą bausmių vykdymo sistemoje, socialinės reabilitacijos klausimais, bei tarptautinių 

ryšių plėtojimą aukso medaliu apdovanotas ir Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojas 

Česlovas Jocius. 

    
 

Projekto darbo rezultatų aptarimas, numatoma kito susitikimo data Latvijoje, debatai 

ir vertinimas. Pažymėjimų įteikimas. Atsisveikinimas.  
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Penkta diena 

 

 2012 m. vasario 25 d., šeštadienį, išvykstame į Lietuvą. 

 

_____________________________________________ 

 
Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali 

būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą; 


