
Nietypowa lekcja w nietypowym miejscu – relacja z zajęć w Zakładzie Karnym w Tarnowie. 

 

15 kwietnia grupa 16 uczniów naszej szkoły z Krzysztofem Jędrzejczykiem uczestniczyła w nietypowych 

zajęciach. W ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie wzięła udział w zajęciach na terenie Zakładu 

Karnego w Tarnowie w czasie, których zapoznała się z historią tej konkretnej jednostki oraz systemem 

penitencjarnym w Polsce. 

 

Po rygorystycznej i szczegółowej kontroli przeprowadzonej na wartowni grupa znalazła się w więziennej 

świetlicy, w której odbyła się część teoretyczna. Opiekunem grupy na terenie Zakładu Karnego był 

funkcjonariusz służby więziennej por. Tomasz Mikołajek, który przedstawił strukturę ZK i omówił 

zasady, jakie w nim obowiązują. Drugą prezentację, na temat historii powstania tarnowskiego więzienia, 

jego funkcjonowania w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w czasach okupacji i po wojnie, 

przedstawiła pani Roksana Szczypta – Szczęch, która jest pracownikiem naukowym krakowskiego 

oddziału IPN i zorganizowała tą wizytę pod względem formalno – prawnym. W dalszej części zajęć 

grupa przeszła i obejrzała teren Zakładu Karnego a w szczególności oddział o złagodzonym rygorze 

odbywania kary oraz oddział zamknięty. Ze względów bezpieczeństwa uczniowie nie weszli do pawilonu 

przeznaczonego dla więźniów szczególnie niebezpiecznych. Uczestnicy zajęć zobaczyli więzienną 

kaplicę i spotkali się z księdzem kapelanem, który opowiedział o swojej posłudze wśród więźniów. Na 

chwilę znaleźli się w więziennej celi za zamkniętymi drzwiami po to by przez moment doznać tego 

specyficznego poczucia odizolowania. Wysokie mury z każdej strony zwieńczone zwojami drutu 

kolczastego, wieżyczki strażnicze, wszechobecne kamery, szczęk otwieranych i zamykanych krat 

i stalowych drzwi, zakratowane okna, wszystko to sprawia, że człowiek zaczyna czuć się nieswojo nawet, 

jeśli trafił do tego miejsca na 3 godziny i wie, że za chwilę je opuści. Tym bardziej świadomość, że 

można tu trafić na znacznie dłużej powinna oddziaływać na wyobraźnię i sprawić, aby każdy starał się nie 

wchodzić w konflikt z prawem, bowiem konsekwencje są bardzo poważne i dotkliwe.  

 

Zajęcia w ZK w Tarnowie są pierwszymi z cyklu trzech, jakie dla uczniów naszej szkoły zaplanował pan 

Jędrzejczyk, następne odbędą się w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu w maju. 

 

 


