
Wizyta klas mundurowych z ZSP nr 2 w Gębarzewie 
 
29 października uczniowie dwóch klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego, profil 
bezpieczeństwo publiczne w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu odbyli 
niecodzienną wycieczkę – do Zakładu Karnego w Gębarzewie. Uczniom towarzyszyła 
dyrektor szkoły Beata Dobrochowska–Byczyńska oraz opiekunowie: Aleksandra Rakocińska 
–Walkowiak – wychowawczyni klasy II c, Grażyna Witkowska – wychowawczyni klasy II d 
oraz Piotr Łochyński, nauczyciel bezpieczeństwa publicznego – zagadnień policyjnych. 
 – Otrzymanie zgody na zwiedzanie tak specyficznej placówki, jaką jest Zakład Karny 
w Gębarzewie nie było łatwe, ale udało się, za co jesteśmy wdzięczni dyrekcji zakładu – 
podkreśla Beata Dobrochowska – Byczyńska. 
Wizyta w Gębarzewie wywarła na młodych ludziach spore wrażenie. Samo lokalizacja 
zakładu wygląda bardzo posępnie. Zakład otoczony wysokim murem, siatką z drutami 
kolczastymi, wieżyczkami z uzbrojonymi strażnikami, gotowymi w razie potrzeby w każdej 
chwili oddać strzał – takich obrazów nie widuje się na co dzień. 
Na miejscu wszyscy przeszli szczegółową kontrolę. Na teren zakładu nie można było zabrać 
telefonów komórkowych, aparatów, ani żadnych nośników pamięci. W dwóch grupach goście 
z wągrowieckiej szkoły najpierw wysłuchali wykładu, podczas którego zapoznali się 
z historią, strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania gębarzewskiego zakładu. 
Następnie uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili teren zakładu zamkniętego oraz zakładu 
półotwartego. 
 
Zakład Karny w Gębarzewie 
 
Zakład Karny w Gębarzewie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych 
dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz dla skazanych 
młodocianych z wydzielonymi: oddziałem typu półotwartego  i aresztem śledczym. Obecnie 
pojemność zakładu wynosi 604 osadzonych. Zatrudnionych jest 183 funkcjonariuszy 
i pracowników, w tym sześciu pracowników cywilnych w wymiarze 4,7 etatu. Zakład Karny 
w Gębarzewie powstał na bazie nieistniejącego już oddziału zewnętrznego Aresztu Śledczego 
w Gnieźnie. Powołany został do istnienia na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości  
z 14 marca 1978 r. Zakład usytuowany na terenie gminy Czerniejewo, 12 km od Gniezna 
przeznaczony został pierwotnie dla skazanych recydywistów, którzy znajdowali zatrudnienie 
w znajdującej się „ po sąsiedzku ” bazie kolejowej. W czerwcu 1979 roku na leżących 
nieopodal zakładu Błoniach Gębarzewskich wylądował helikopter z papieżem Janem Pawłem 
II. Na czas pielgrzymki wszyscy skazani zostali przetransportowani do innych zakładów,  
a teren jednostki stał się miejscem stacjonowania oddziałów Milicji Obywatelskiej 
zabezpieczających pielgrzymkę Papieża. W roku 1981 w trakcie stanu wojennego zakład stał 
się natomiast Ośrodkiem Odosobnienia, w którym przebywali internowani ówcześni 
dysydenci  i działacze opozycyjni. W roku 1996 zakład kolejny raz zmienił swoje 
przeznaczenie, zostali do niego skierowani dorośli mężczyźni skazani  po raz pierwszy oraz 
skazani młodociani. W ramach rządowego programu „Pozyskania nowych miejsc  
w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009” w związku z panującym 
w jednostkach penitencjarnych przeludnieniem powstał nowy pawilon mieszkalny. Prace 
budowlane rozpoczęto w październiku 2007 r. na terenie przyległym do zakładu. Obecnie 
budynek stanowi  integralną część Zakładu Karnego w Gębarzewie. Nowo otwierany oddział 
jest oddziałem typu półotwartego, przeznaczony jest dla 158 skazanych odbywających karę 
po raz pierwszy i skazanych młodocianych. Poza murami pawilonu mieszkalnego znajduje się 
profesjonalnie wykonane boisko sportowe oraz plac spacerowy. Odbywający karę 
pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Gębarzewie kwalifikowani są w zdecydowanej 



większości do systemu programowanego oddziaływania, prowadzonego przez specjalistyczny 
personel penitencjarny. Skazani w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych mogą korzystać  
z biblioteki, świetlic i boisk. Do ich dyspozycji jest także więzienna kaplica. Istotną kwestią  
w funkcjonowaniu jednostki jest ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym. Grupy 
skazanych są zatrudniane przy pracach społecznie użytecznych na rzecz instytucji 
charytatywnych i organów samorządowych. Wykonują także nieodpłatne prace na rzecz 
lokalnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych. 
 
Profil „bezpieczeństwo publiczne” – nowość w ZSP nr 2, a także i w całym powiecie od 
roku szkolnego 2012/2013 - obejmuje bloki tematyczne dotyczące wiedzy z zakresu spraw 
policyjnych, wojskowych, straży pożarnej i ratownictwa medycznego. Do klasy zapraszamy 
młodzież, która swoją przyszłość pragnie związać z pracą w służbach mundurowych np.: 
policji, wojska, straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej, firmach ochraniarskich  
i ratownictwie medycznym. W klasie tej oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej kształcić 
będziemy umiejętności praktyczne z zakresu min: musztry, strzelania, samoobrony, pomocy 
przedlekarskiej  i pływania. Proponujemy wyjazdy edukacyjne do jednostek wojskowych, 
policji, straży pożarnej, na strzelnicę, obozy szkoleniowe i zajęcia terenowe. Klasa 
przygotowuje do kontynuacji edukacji w szkołach oficerskich służb mundurowych oraz 
ratownictwie medycznym. 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


