
Formularz komisji ds. Zwolnień Warunkowych

Imię i nazwisko więźnia: 

Ksywa więzienna (scenka 1): 

Jak wyglądała scena zbrodni (scenka 2):
Długość wyroku:

Ostatnie niepokojące wydarzenie w więzienu (scenka 3): 
Trzy dni temu w: _______________

Oznaki poprawy (scenka 4):

Czy był w szpitalu więziennym(scenka 5)? TAK 
Czemu ? (samookaleczenie/pobicie)

Miejsce w hierarchii więziennej (scenka 6):
(Grypser/Frajer/Cwel)

PODSUMOWANIE!

Sposób życia przed popełnieniem przestępstwa (scenka 7):

Jak więzień zachowywał się podczas odczytania wyroku (scenka 8):

Jakie są relacje Więźnia z jego przyjacielem z celi? (scenka 9):

Pytanie od komisji nr 1 (scenka 10):

Pytanie od komisji nr 2 (scenka 11):

Pytanie od widowni (scenka 12):

Czy Komisja przyznała Zwolnienie Warunkowe osadzonemu:
TAK c NIE c
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Członek komisji ds. zwolnień warunkowych 

Masz przed sobą jedną z najgorszych kanalii jakie mogą żyć na tym świecie 

– przestępcę, zbrodniarza, bandytę. Nie wypuścisz go z pierdla, chyba że 

po twoim trupie!

Tacy jak on powinni skończyć na krześle nie na wolności!

Przedłuż mu wyrok!
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Członek komisji ds. zwolnień warunkowych 

Masz przed sobą Więźnia, który zasługuje na współczucie. Mimo że jest to 

pospolity przestępca, zbrodniarz i bandyta chcesz mu pomóc. Uważasz, że 

już swoje wysiedział i może już wyjść na wolność.

Skróć mu wyrok!



Więzień

?



Przyjaciel Więźnia

Jesteś przyjacielem Więźnia. Znacie się z jednej celi. Trzymasz zawsze 

jego stronę. Już nie raz on uratował ci skórę, tak samo ty jemu.

Jesteście sobie wierni!


