
Marek Suwiński 
Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach, ppłk Marek Suwiński urodził się w 1965 roku w Płońsku. Jest 

absolwentem Technikum Radiowego w Pułtusku. Kolejnym etapem w jego edukacji były licencjackie studia 
I stopnia na kierunku administracja w Akademii Humanistycznej  im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, 
gdzie kontynuując edukację na kierunku pedagogika uzyskał tytuł magistra. 

Już jako młody chłopak wykazywał wiele zainteresowań i uzdolnień. Na uwagę zasługuje fakt, 
że w 1983 r. został brązowym medalistą Mistrzostw Polski Juniorów w piłce siatkowej. W szkole średniej 
rozpoczęła się też jego muzyczna przygoda. Przez 10 lat  grał w orkiestrze dętej na sakshornie tenorowym. 
Początkowo w szkole, później w orkiestrze wojskowej, a także w Orkiestrze Dętej w Pułtusku. Służbę 
wojskową odbył w jednostce stacjonującej w Twierdzy Modlin. Ciekawostką jest, że w tym samym miejscu 
wcześniej służył jego ojciec i dziadek. 

Dyrektor siedleckiego więzienia jako dziecko marzył o zawodzie marynarza, jednak chociaż już miał 
wybraną szkołę, jego mama zdecydowanie się temu sprzeciwiła. I chociaż realizacja siebie we wcześniej 
obranym kierunku nie doszła do skutku, to ciągnęło go do munduru.

Droga zawodowa Naszego Laureata nie była skomplikowana. W latach 1985-89 podjął zatrudnienie 
w firmie Hortex w Płońsku, by już w roku 1990 wstąpić w szeregi służby więziennej. Początkowo pełnił 
służbę na stanowisku technika do spraw łączności w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka.

Kolejnym piastowanym stanowiskiem było kierowanie działem organizacyjno- prawnym w tej samej 
jednostce. W latach 2005-2009 pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta w Ośrodku Szkolenia 
Służby Więziennej w Popowie. Ostatecznie w grudniu 2009 r. został powołany na stanowisko dyrektora 
Zakładu Karnego w Siedlcach. Nie zamierzał wiązać swojej przyszłości z tym miastem, gdyż ustalenia 
z przełożonymi były takie, że pozostanie w Siedlcach przez rok, może dwa lata. Przeznaczenie spłatało mu 
figla. Właśnie w grudniu 2019 r. mija 10 lat jak jest częścią siedleckiej społeczności. Nigdy wcześniej nie 
był w Siedlcach, a dzisiaj twierdzi, że znacznie lepiej czuje się tutaj niż w Pułtusku, gdzie na co dzień żyją 
jego bliscy.

Od początku pobytu w Siedlcach dał się poznać jako osoba otwarta i zaangażowana w działalność na rzecz 
lokalnej społeczności. Jego charyzma, aktywność, dusza społecznika i zasługi znajdują odzwierciedlenie 
w  licznie przyznanych wyróżnieniach i podziękowaniach. Za swoje zasługi został odznaczony między 
innymi złotą odznaką „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej”. Jest ona nadawana funkcjonariuszom 
lub  pracownikom służby więziennej wzorowo wykonującym zadania służbowe, przejawiającym 
inicjatywę w  służbie lub pracy, wyróżniającym się konkretnymi wynikami przy wykonywaniu zadań 
służbowych. Marek Suwiński został też wyróżniony Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, który 
nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Za działania mające 



na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także 
współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego, organizacjami 
społecznymi został odznaczony „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji”.

Jako funkcjonariusz służby więziennej i oficer cieszy się dużym zaufaniem i szacunkiem środowiska 
oraz lokalnej społeczności. Na uznanie zasługuje jego działalność społeczna na rzecz Polskiego Czerwonego 
Krzyża, za co został uhonorowany „Odznaką Honorową PCK”.

Piastując stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach, nie zamyka się jedynie za wysokim 
murem obiektu położonego w samym centrum Siedlec.

Ważnym obszarem działalności ppłk. Marka Suwińskiego jest współpraca z władzami samorządowymi 
miasta oraz lokalnymi służbami mundurowymi. Nie sposób w kilku słowach wymienić wszystkich działań 
i inicjatyw podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności. 

Wspomnieć jednak należy licznie podpisane porozumienia, choćby to w sprawie współdziałania 
Pomiędzy Urzędem Miasta Siedlce a Zakładem karnym w Siedlcach  w zakresie kierowania skazanych 
odbywających karę wolności do zadań związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych oraz lokalnych zagrożeń. Porozumienie z Muzeum Regionalnym w Siedlcach skutkowało 
licznymi pracami porządkowymi i gospodarczymi na rzecz Zespołu Dworsko Parkowego w Dąbrowie. 
Zakład Karny w Siedlcach realizuje od wielu już lat przedsięwzięcie mające na celu kształtowanie szacunku 
do innych narodów, kultur, tradycji, prospołeczne ukierunkowywanie aktywności oraz podnoszenie 
świadomości historycznej co jest efektem Porozumienia z Muzeum w Treblince.

W ramach prowadzenia działalności o charakterze profilaktycznym uczniowie siedleckich szkół od 
wielu lat uczestniczą w projekcie „ Więzienie stracony czas”.

Jak wielokrotnie podkreślał Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach drzwi i bramy więzienia są otwarte 
dla wszystkich którzy planują swoją karierę związać ze służbą więzienną lub maja pomysły z  zakresu 
działalności penitencjarnej. Tu należałoby powiedzieć o stażystach i praktykantach doskonalących 
swoje umiejętności za murami więzienia, czy choćby o współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami 
obejmującej swym zakresem oddziaływania resocjalizacyjne.

Osoby odbywające karę w Zakładzie Karnym w Siedlcach wykonują liczne prace na rzecz miasta 
Siedlce, podejmowały pracę w ramach wolontariatu w siedleckim hospicjum czy też w Domu nad Stawami. 
Od kilku lat dbają o siedleckie nekropolie porządkując alejki i groby których nikt już nie odwiedza. 
Skazani wykonują również w ramach terapii zajęciowej zabawki edukacyjne które są przekazywane do 
szkół i  przedszkoli. W oddziale terapeutycznym osadzeni budują domki dla bezdomnych zwierząt.

Jak już wcześniej wspomniano, nie odbyłoby się to bez otwartości i zaangażowania  
ppłk Marka Suwińskiego. Pan Dyrektor siedleckiej jednostki penitencjarnej zawsze jednak podkreśla, 
że  jego sukcesy zbudowane są na zaangażowaniu, wykszatłconej i pełnej pomysłów, kadry którą zarządza.


