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Szanowny Pan
ppłk Roman Paszko
Dyrektor Aresztu Śledczego
w Hajnówce

Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowni Funkcjonariusze i Pracownicy,
Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach 30-lecia Aresztu
Śledczego w Hajnówce oraz nadania sztandaru placówce. Żałuję, że ze względu na obowiązki
rządowe i parlamentarne nie mogę bezpośrednio uczestniczyć w tych uroczystościach. Proszę
więc o przyjęcie chociaż tą drogą kilku słów okolicznościowej refleksji.
Służba Więzienna jest formacją, która ma za zadanie chronić społeczeństwo,
humanitarnie i w sposób praworządny traktować osoby pozbawione wolności oraz
resocjalizować skazanych. Ta wymagająca praca tysięcy funkcjonariuszy często pozostaje
niedoceniana, bo wiedza o ich zaangażowaniu nie wychodzi poza mury aresztów śledczych
i zakładów karnych.
Gruntowna reforma tej formacji sukcesywnie wprowadzana przez rząd Prawa
i Sprawiedliwości obejmuje między innymi nowy system naboru i szkolenia funkcjonariuszy,
budowę nowych zakładów karnych, pracę więźniów czy zmianę systemu resocjalizacji. To
wszystko będzie służyło temu, by Służba Więzienna stała się nowoczesną, prężną
i szanowaną formacją, która stoi na straży praworządności w Polsce i bezpieczeństwa
obywateli.
30-lecie Aresztu Śledczego w Hajnówce wpisuje się pośrednio w jubileusz 100-lecia
istnienia Służby Więziennej w Polsce, który będzie miał miejsce w przyszłym roku.
Znamienny jest fakt, że formacja ta była gotowa do działania już w chwili odzyskania przez
Polskę niepodległości. Dowodzi to tego, jak wielką wagę przykładano do zapewnienia
bezpieczeństwa obywatelom po latach zaborów.

Z okazji jubileuszu 30-lecia Aresztu Śledczego w Hajnówce oraz nadania sztandaru
placówce

pragnę

wyrazić

swoje

szczere

uznanie

wszystkim

funkcjonariuszom

i pracownikom Aresztu. Życzę Wam dalszych sukcesów, zadowolenia i satysfakcji
z realizacji powierzonych zadań, a słowa, które znajdują się na sztandarze: „Służba
Więzienna w służbie Rzeczpospolitej” niech będą drogowskazem w Waszej codziennej pracy
na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny i dobra obywateli.

Z wyrazami szacunku

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Jarosław Zieliński

Warszawa, 29 września 2017 roku
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa
Biura Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 32, tel. (87) 566 55 48
15-062 Białystok, ul. Warszawska 13/5, tel. (85) 653 77 69
16-300 Augustów, ul. Młyńska 20/6, tel. (87) 644 57 73
16-500 Sejny, ul. J. Piłsudskiego 28, tel. (87) 565 66 04

e-mail: jaroslaw.zielinski@sejm.pl

www.jaroslawzielinski.pl

