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Problematyka edukacji formalnej, a przede wszystkim edukacji na po-
ziomie podstawowym, od początku okresu powojennego zajmowała  ważne 
miejsce zarówno w polityce oświatowej jak i w praktyce edukacyjnej. Społe-
czeństwo socjalistyczne dążyło do tego, aby każdy obywatel PRL-u – nieza-
leżnie od wieku – posiadał możliwość zdobycia przynajmniej wykształcenia 
podstawowego bądź też wiedzy i umiejętności z zakresu programu szkoły pod-
stawowej.  Polskie społeczeństwo osób dorosłych w owym czasie wykazywało 
bardzo niski poziom alfabetyzacji, stąd też podejmowano działania, których 
celem była zmiana tej sytuacji. Dotyczyło to również osób odbywających karę 
pozbawienia wolności. 

Człowiek osadzony w zakładzie karnym izolowany był od swego dotych-
czasowego otoczenia, zmianie ulegał też jego status społeczny. Dotychczas 
pełnione role społeczne zostały ograniczone jedynie do roli osadzonego, więź-
nia. Ten trudny okres życia mógł być wykorzystany w sposób wartościowy, 
ułatwiający adaptację do środowiska społecznego poprzez edukację. 

„Oświata dorosłych” – czasopismo andragogiczne ukazujące się od 1957 
roku wiele miejsca na swych łamach przeznaczało na problematykę związa-
ną z formalnym kształceniem dorosłych. Dlatego interesującym wydało się 
ukazanie problemów szkolnictwa przywięziennego na przestrzeni 23 lat – do 
1990 r. (tj. daty zakończenia wydawania tegoż). Zakres eksploracji badaw-
czej wyznaczyły następujące pytania: jak było zorganizowane szkolnictwo 
przywięzienne, jakie były motywy podejmowania nauki szkolnej przez osa-
dzonych, jaka była efektywność procesu nauczania i wychowania w opinii 
nauczycieli, jaką rolę spełniał nauczyciel w procesie dydaktyczno-wycho-
wawczym w tym specyficznym środowisku. Analizie poddałam 21 artykułów 
dotyczących tego zagadnienia, tj. wszystkie opublikowane na łamach czasopi-
sma. Ich liczba jest skromna w porównaniu z problematyką edukacji formal-
nej realizowanej w warunkach „na wolności”. Są to jednak w przeważającej 
większości materiały przygotowane przez nauczycieli tych placówek (jedynie 
kilka z nich przygotowali pracownicy Centralnego Zarządu  Więziennictwa), 
odzwierciedlające ich problemy, spostrzeżenia oraz postulaty, co powoduje, że 
ich wartość dla badacza przeszłości edukacji dorosłych jest wyjątkowa. 
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Przystępując do analizy zawartości artykułów, podkreślić należy, że za-
sadniczym celem kary pozbawienia wolności zarówno w przeszłości, jak i ak-
tualnie jest kształtowanie pożądanych społecznie postaw skazanych, wdroże-
nie do przestrzegania zasad współżycia społecznego, czego efektem powinno 
być przeciwdziałanie powrotowi do przestępczości. Środkami służącymi re-
alizacji tego zadania są głównie praca i edukacja. W regulaminach odbywa-
nia kary pozbawienia wolności edukacja stanowi niezwykle ważny czynnik 
procesu resocjalizacji, gdyż w założeniach powinna kształtować pozytywne 
postawy osadzonych wobec środowiska społecznego. „Nauka poszczególnych 
przedmiotów (...) nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do celu – do 
przekształcania osobowości skazanego” (Helta, Wiczkowski 1987).

W czasie powojennym można wyodrębnić trzy etapy w rozwoju edukacji 
przywięziennej. Pierwszy od 1945 r. do 1952 r. koncentrował się na przyucze-
niu skazanych do pracy w przemyśle. Kształcenie zawodowe po zakończeniu 
wojny organizował Wydział Pracy Więźniów Departamentu Więziennictwa 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w warsztatach zlokalizowanych 
w tych placówkach. Kształcenie organizowano tak, aby przyuczyć osadzonych 
do ich obsługiwania. Pierwsze kursy przysposobienia zawodowego natomiast 
zorganizowano pod koniec 1947 r. a trwały one od kilku miesięcy do jednego 
roku. Z teorią zapoznawano uczniów podczas tradycyjnych lekcji w klasach 
szkolnych, a doświadczenie zawodowe zdobywali w trakcie zajęć praktycz-
nych w warsztatach szkolnych powstałych w Rawiczu i Sztumie w 1948 r. 
(Helta, Wiczkowski 1987).

W tym okresie zorganizowano pierwszą dwuletnią szkołę zawodową – 
o specjalności drukarz – w 1949 r. w Rawiczu. Kolejne lokalizowano w za-
kładach karnych, gdzie funkcjonowały już warsztaty produkcyjne. Jakość tego 
kształcenia nie była zadowalająca, bowiem uczniowie zdobywali doświadcze-
nie zawodowe, korzystając z przestarzałego sprzętu, w który były wyposażone 
placówki szkolne. Po zakończeniu kary pozbawienia wolności nie radzili sobie 
w pracy produkcyjnej na wolności, gdzie korzystano z nowszego sprzętu (Hel-
ta, Wiczkowski 1987).

Organizacją szkolenia zajmował się wówczas referat Szkolenia Zawo-
dowego w Centralnym Zarządzie Więziennictwa. Przygotowywano do wyko-
nywania 17 zawodów, takich jak m.in.: górnictwo, betoniarstwo, stolarstwo, 
tkactwo, rolnictwo, poligrafia, ślusarstwo, krawiectwo itp. (Rogalski 1959).  

Drugi etap trwał do 1955 r. a obejmował on kształcenie wyłącznie przy-
gotowujące do prac w górnictwie. Jego organizację nadzorowały Zarząd 
Przedsiębiorstw Produkcyjnych i Wydział Polityczno-Wychowawczy Central-
nego Zarządu Więziennictwa. Uczestniczyli w nim osadzeni w więziennych 
ośrodkach węglowych. Ich liczba sięgała około 10 000 osób. Kiedy te ośrodki 
zlikwidowano (1955 r.), drastycznie zmniejszyła się liczba uczących się, bo-
wiem w innych kierunkach prawie nie kształcono (Rogalski 1959). 
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Trzeci okres rozpoczął się w 1956 r., kiedy powstał  w Zarządzie Przed-
siębiorstw Produkcyjnych przy Centralnym Zarządzie Więziennictwa Wydział 
Szkolenia Zawodowego Więźniów. Tam zostały opracowane plany nauczania 
i uruchomiono w 7 zakładach karnych ośrodki szkolenia. Zlokalizowane one 
zostały w: Iławie, Sztumie, Rawiczu, Goleniowie, Grudziądzu, Bojanowie, 
Mrowinie. Można było zdobywać wiedzę i umiejętności w zawodach: me-
talowym, drzewnym, introligatorskim, elektrycznym, odzieżowym i rolnym 
(Rogalski 1959; Helta, Wiczkowski 1987). Sformułowane zostały wtedy ogól-
ne zasady rozwoju przywięziennego szkolnictwa zawodowego. Wskazano, iż 
kształcenie więźniów odbywa się na zasadach ogólnopaństwowych, dosto-
sowanych do potrzeb i możliwości zakładów karnych, a objęci nim powinni 
zostać wszyscy osadzeni nieposiadający zawodu jak i tacy, którzy z różnych 
powodów nie będą mogli wykonywać dotychczasowej pracy po zakończeniu 
kary pozbawienia wolności. Absolwenci szkół zawodowych do czasu zakoń-
czenia kary powinni byli być zatrudniani w wyuczonym zawodzie. Od 1957 r. 
Centralny Zarząd Więziennictwa stał się podległy Ministerstwu Sprawiedli-
wości. W celu ujednolicenia metod wychowania i kształcenia więźniów szkol-
nictwem  przywięziennym – jego organizacją i nadzorem – zajął się Wydział 
Penitencjarny (Helta, Wiczkowski 1987). 

W zakładach karnych organizowano kursy ogólnokształcące 5- i 7-mie-
sięczne przygotowujące osadzonych do egzaminów przed państwową komisją 
z zakresu szkoły podstawowej. Ta forma edukacji była preferowana przez wła-
dze administracyjne placówek. Bowiem dążono do zastąpienia całorocznych 
okresów nauki, edukacją kilkumiesięczną, twierdząc, iż uczący się więźniowie 
mają sporo czasu i chęci do nauki i mogą szybciej przerobić materiał określony 
programem (Rogalski 1959).

Tworzono również grupy samokształceniowe na poziomie szkół pod-
stawowych i w 1958 r. braki edukacyjne wyrównywało w tym systemie 859 
osadzonych. Ta forma była często stosowana w zakładach karnych, ponieważ 
nie wymagała nakładów finansowych, gdyż nauczycielami byli współosadze-
ni. Zatrudnianie niekwalifikowanych kadr wpływało na obniżenie poziomu 
kształcenia, a tym samym niską efektywność procesu dydaktycznego (Rogal-
ski, Michałowska 1960).

Od 1962 r. szkolnictwo w zakładach karnych funkcjonowało w oparciu 
o zarządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1962 r., Dz. U. Nr 3 
i na podstawie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania art. 37 ust. 4 
Ustawy z 15 lipca 1961 r., Dz. U. Nr 32, poz. 160. Wówczas zaczęto tworzyć 
w zakładach karnych tzw. zbiorcze zakłady szkolne. W ich skład włączono 
wszystkie szkoły i kursy organizowane w danej placówce, z wyjątkiem szkół 
i kursów ogólnokształcących. Widoczny był tu podział podległości resortowej 
zależnie od typu szkoły. Dopiero w 1978 r. w oparciu o porozumienie mi-
nisterstw: Sprawiedliwości, Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska oraz Oświaty i Wychowania, a także na podstawie wspomnianej 
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ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania, zaczęły powstawać zespoły 
szkół dla pracujących obejmujące szkolnictwo zawodowe oraz ogólnokształ-
cące. W sprawach organizacyjnych i dydaktycznych podlegały one Minister-
stwu Oświaty i Wychowania, zaś administracyjnie i  finansowo Ministerstwu 
Sprawiedliwości (Wiczkowski 1983). 

Sytuacja w zakresie posiadanego wykształcenia osadzonych była bardzo 
niezadowalająca. Pod koniec czerwca 1958 r. 25 000 osób nie posiadało ukoń-
czonej szkoły podstawowej (w tym 3270 młodocianych). Wśród nich 550 było 
pełnymi analfabetami, 8600 zakończyło edukację na poziomie nauczania po-
czątkowego (4 klasy). Podjęte wówczas działania oświatowe skierowano  do 
osadzonych w 80 jednostkach penitencjarnych – 47 śledczych i 33 karnych. 
Edukacją na poziomie podstawowym było objętych 3457 skazanych, zawodo-
wym – 3734, czyli razem 7191 osób uczyło się. W porównaniu z 1957 r. liczba 
ta wzrosła o 4225 osób (Rogalski 1959). W planach na kolejny rok szkolny 
1958/59 przewidywano znaczący wzrost uczących się, co udało się zrealizo-
wać. Naukę podjęło 6676 osób, lecz w czerwcu 1959 r. ukończyło ją jedynie 
4051 więźniów. Związane to było z transportem więźniów do innych zakładów 
karnych (34,5%) i zwolnieniami (41%). Było to wynikiem nieprzemyślanego 
transportowania więźniów uczących się oraz przyjmowania do szkół  więźniów 
z krótkimi końcówkami kary (Rogalski, Michałowska 1960).

Interesująca wydaje się kwestia związana z finansowaniem podstawo-
wych szkół przywięziennych. Były one utrzymywane zarówno z budżetu Mi-
nisterstwa Oświaty, jak i Ministerstwa Sprawiedliwości. I tak w 1958 r. Mini-
sterstwo Sprawiedliwości swoimi dotacjami utrzymywało 98 klas na poziomie 
szkoły podstawowej z 1758 uczniami, a Ministerstwo Oświaty jedynie 47 klas 
z 840 osobami (Rogalski 1959). Szkolnictwo podstawowe do 1978 r. było do-
towane z  terenowego funduszu oświaty. Od 1978 r. w wyniku porozumie-
nia zawartego między Ministerstwem Oświaty  i Wychowania a Centralnym 
Zarządem Zakładów Karnych  zaczęto tworzenie zespołów szkół, do których 
weszły – obok szkolnictwa zawodowego, szkoły podstawowe i podstawowe 
studium dla pracujących  (Helta, Wiczkowski 1987).

 Nauka osób osadzonych do lat 60. XX stulecia była jedynie zaleceniem, 
a nie ustawowym obowiązkiem. W praktyce więziennej starano się nakłaniać 
osadzonych do jej podejmowania w zakresie szkoły podstawowej. Stosowano 
w związku z tym więcej nagród i ulg wobec uczących się (Lenartowicz 1964). 
Edukacja osadzonych rozpoczęła się od kształcenia analfabetów, wtórnych 
analfabetów i półanalfabetów. Często spotykano wśród nich osoby ociężałe 
umysłowo, o niskim poziomie inteligencji które uczą się niechętnie i opornie 
nieraz tylko dlatego, aby korzystać z kalorycznie wyższej normy wyżywienia 
niż więźniowie nie uczący się i niepracujący i przebywać w wygodniejszej celi 
(Lenartowicz 1964).

Osoby odbywające karę pozbawienia wolności w omawianym okre-
sie z dosyć dużą niechęcią odnosiły się do podejmowania nauki szkolnej. 
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Wynikało to głównie ze:  wstydu przed kolegami z powodu istotnych i pod-
stawowych braków wykształcenia. (Na wolności dawali sobie jakoś radę, 
były pieniądze, kumple, wystarczyło na wódkę i zabawę, więc się żyło. A tutaj 
uczyć się tabliczki mnożenia? Wstyd!). Faktu, że w przeważającej części więź-
niowie od rana pracują. (Po pracy trzeba przecież porozmawiać z kolegami, 
pograć w domino, warcaby, więc obowiązek systematycznego nauczania dla 
ludzi, którzy znaczną część życia spędzili bez żadnych obowiązków jest dosyć 
trudny. Sprawa bodajże najważniejsza, a mianowicie zbyt mała niejednokrot-
nie atrakcyjność zajęć nie przystosowanych do bardzo zróżnicowanego po-
ziomu uczniów (Szpala 1969). Zdarzały się sytuacje, gdy skazany twierdził, 
iż sąd skazał go na więzienie, a nie na chodzenie do szkoły. Wtedy personel 
penitencjarny stosował wobec niego kary regulaminowe, skutkujące tym, że 
przychodził on do szkoły nadąsany, zły na wszystkich a szczególnie na na-
uczycieli. Najczęściej do tej grupy należeli osadzeni odbywający karę za bar-
dzo poważne przestępstwa, aktywni członkowie grup nieformalnych. Pobyt 
w szkole czasami zmieniał to negatywne nastawienie do kształcenia (Kwinta 
1967; Kowalik 1978).

W 1968 r. około 23% więźniów nie posiadało wykształcenia podstawo-
wego, 44% posiadało podstawowe, a pozostałe 33% legitymowało się niepeł-
nym średnim i średnim (Szpala 1969).

Osadzeni zdawali sobie sprawę, że świadectwo ukończenia szkoły pod-
stawowej jest warunkiem koniecznym przyjęcia do pracy, co wpływało na ich 
motywację do jej podejmowania. Nawet opuszczający zakład karny w trakcie 
kształcenia się w szkole podstawowej kończyli ją w warunkach wolnościo-
wych w szkolnictwie dla pracujących (Kożuch 1962). Przeprowadzone w la-
tach 60. ubiegłego wieku badania ankietowe wśród uczących się więźniów 
wykazały, że rozpoczęli oni edukację  głównie z tego powodu, że namówili ich 
koledzy (20 osób), pod wpływem rozmowy z wychowawcami (17), a jedynie 
nieliczni z własnej inicjatywy, zamierzając uzupełnić wykształcenie podsta-
wowe ze względu na korzyści wynikające z tej decyzji. Niektórzy wyrazili 
chęć uczenia się, chcąc mieć możliwość korzystania z programów telewizyj-
nych przeznaczonych dla uczniów bądź też zwolnienia z prac gospodarczych, 
do jakich byli zobowiązani w czasie wolnym od pracy (Kożuch 1962).

Część spośród osadzonych podczas odbywania kary pozbawienia wol-
ności podejmowała naukę, ponieważ musiała zdobyć nowy zawód, gdyż do 
wcześniejszego nie mogła powrócić. Dotyczyło to głównie przestępczości go-
spodarczej i związanej z wypadkami drogowymi (Lenartowicz 1964). 

Zdarzały się takie sytuacje, kiedy skazany chcąc uczyć się, odbywał karę 
nie najbliżej miejsca zamieszkania, ale tam, gdzie była odpowiednia szkoła. 
Odsiadkę – wspominał osadzony –  zacząłem w Wołowie. Chociaż Wołów leży 
bliżej mego rodzinnego gniazda, wolę Koronowo (...) tutaj z miejsca zostałem 
zatrudniony w przedsiębiorstwie obróbki drewna i zapisałem się do pierw-
szej klasy zaocznego technikum drzewnego. Nauka trwa pięć lat, a ja wyjdę 
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wcześniej. Zawsze jednak łatwiej dokończyć niż rozpocząć. Gdy opuszczę mury 
więzienia nie będę mógł pracować w dotychczasowym zawodzie”. Zofia B. – 
skazana za przestępstwo drogowe napisała na wolności ukończyłam dziewięć 
klas. Ponieważ za kierownicą nigdy już chyba więcej nie zasiądę postanowi-
łam wyuczyć się nowego zawodu. Tutaj w Fordonie ukończyłam zasadniczą 
szkołę zawodową (Lenartowicz 1964). 

Analiza badań przeprowadzonych około 20 lat później wśród uczniów 
szkoły zawodowej niewiele się od tych wcześniejszych różni. Przeprowadzone 
wśród skazanych młodocianych w 1981 r. wskazują, że wybierając szkołę za-
wodową 68% respondentów kierowało się możliwością zdobycia zawodu, 9% 
chęcią nauki, 6% uległo namowom wychowawcy bądź rodziny. Motywem wy-
pełnienia czasu kierowało się 5%, natomiast chęcią dorównania innym – 7% 
(Puchajda  1981). W tym samym czasie w strzeleckiej placówce dominowały 
motywy zainteresowania zawodem i dla „zabicia czasu”. Ilustrują to wypo-
wiedzi: zmuszono mnie, wbrew własnej woli, zostałem do szkoły skierowany,  
ale i zdarzały się odmienne naukę podjąłem dlatego, aby wzbogacić się we-
wnętrznie, powiększyć i wzbogacić w sobie wartości, które następnie pragnę 
wykorzystać dla pożytku własnego i otoczenia, w którym będę się znajdował po 
odbyciu kary (Tubek 1988).

W latach 80. minionego stulecia spora część skazanych nie wyrażała chęci 
podjęcia nauki w żadnym typie szkoły, mimo iż opinia psychologa lub lekarza 
wyraźnie wskazywała potrzebę ich kształcenia. W tej sytuacji trafiali do szkoły 
pod presją regulaminu lub kar dyscyplinarnych (Tubek 1988). Osoby kierowa-
ne administracyjnie do szkoły z trudnością adaptowały się do niej i zdobywały 
zawód. Pod wpływem uczenia się zmieniał się jednak ich stosunek do ludzi 
i otoczenia. Niechęć do uczenia się najczęściej wynikała z obawy przed niepo-
wodzeniem, czego efektem mogła być utrata prestiżu w grupie nieformalnej. 
Wpływ miał też wiek i związana z tym długoletnia przerwa w nauce (Tubek 
1988; Helta, Wiczkowski 1987). W takiej sytuacji trzeba było wzbudzić za-
interesowanie nauką i starać się związać obojętnego ucznia ze szkołą (Tubek 
1988; Sokół 1974). Z obowiązku nauki naczelnik zakładu karnego z ważnych 
przyczyn takich jak stan zdrowia lub względy bezpieczeństwa, mógł zwolnić 
skazanego (Helta, Wiczkowski 1987).  

Podjęcie edukacji przez skazanych działało na nich mobilizująco, otwie-
rając przed nimi nowe perspektywy życiowe, podnosząc poczucie własnej 
wartości. Przewartościowaniu ulegała zarówno motywacja do pracy jak i do 
nauki. Rozbudzała ona ambicje, chęć osiągnięcia wyższego statusu społeczno-
-zawodowego (Tubek 1970; Puchajda 1981). Zdawano sobie sprawę, że nauka 
na poziomie szkoły podstawowej jest warunkiem koniecznym do podejmowa-
nia inicjatyw w zakresie dalszego kształcenia się. Skazani deklarowali chęć 
uczestniczenia w kursach zawodowych, w grupach samokształceniowych, 
kontynuowania nauki w technikach dla dorosłych. Zdarzały się jednak sytu-
acje braku ambicji zdobywania dalszych formalnych kwalifikacji, wyrażające 
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się stwierdzeniem, że wiadomości nabyte w szkole podstawowej wystarczą 
w zupełności (Szpala 1969).

Osoby uczące się korzystały z różnych ulg i uprawnień. Jedną z nich było 
grupowanie ich we wspólnych celach mniej licznych, stwarzających lepsze 
warunki do uczenia się (Kożuch 1962). Uczący się mogli starać się o przed-
terminowe zwolnienie, już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, 
mogli otrzymać lepiej płatną pracę na terenie zakładu karnego.  

Szkoła podstawowa w zakładach karnych pod koniec lat 60. XX w. nie 
miała wypracowanych efektywnych metod pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej z uczniami-więźniami. Było to skutkiem braku odpowiednich zarządzeń 
w regulaminach, które w sposób urzędowy normowałyby stosunki między 
szkołą i jej kierownictwem a administracją więzienną. Brak wyraźnej opieki 
administracji więziennej nad szkołą powodował, że ta od pierwszych chwil 
swego istnienia musiała walczyć o swą egzystencję. Chociaż nikt z administra-
cji więziennej nie negował korzyści płynących z nauki szkolnej dla więźniów, 
nikt też specjalnie nie interesował się losem szkoły zostawiając ją samą sobie 
(Kwinta 1967).

 1 lipca 1966 r. zaczął obowiązywać nowy regulamin wykonywania kary 
pozbawienia wolności, w którym określono miejsce szkoły w zakładzie kar-
nym oraz obowiązki i prawa ucznia-więźnia. Dzięki zmianom regulaminowym 
ciężar odpowiedzialności za podstawowe wykształcenie więźnia rozłożony 
został zarówno na administrację więzienną oraz szkołę. Od tego czasu spra-
wa istnienia szkoły, rekrutacja uczniów, przydziału sal lekcyjnych i pomocy 
naukowych przestały być wyłącznie sprawą kierownictwa szkoły. Nauczyciele 
przestali tracić czas na wyszukiwanie więźniów nie mających podstawowego 
wykształcenia i przekonywanie ich o konieczności jego uzupełnienia, a zajęli 
się swoimi obowiązkami, zaczęli też bardziej efektywnie uczyć i wychowywać 
(Kwinta 1967).

W zakładach karnych można było w latach 60. spotkać analfabetów cał-
kowitych lub wtórnych oraz wiele osób bez wyuczonego zawodu. Dla nich 
były prowadzone przyspieszone kursy nauczania początkowego oraz tworzo-
no tzw. zespoły przygotowawcze jako formę pomocniczą. Więźniowie nale-
żący do nich przebywali w specjalnie wydzielonych celach. Nauka w sposób 
bezpośredni prowadzona była przez innych więźniów korzystających z kon-
sultacji i pomocy fachowej nauczycieli przedmiotu (Lenartowicz 1964).

Organizacja procesu nauczania w tym czasie nie była atrakcyjna dla do-
rosłych uczniów-więźniów. Szkoły były dosyć ubogo wyposażone w pomo-
ce naukowe. Część potrafili wykonać sami uczniowie z kartonu, tektury czy 
nawet drewna, co mogło uatrakcyjnić prowadzenie lekcji. Wyposażenie bi-
bliotek w obowiązkowe lektury szkolne nie było zadowalające. Nie była roz-
wiązana kwestia zaopatrzenia szkół przywięziennych w podręczniki szkolne. 
Powinna ona była zostać rozwiązana centralnie tak, aby więzienia realizują-
ce obowiązek szkolny mogły nabyć podręczniki zgodnie z rozdzielnikiem. 
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Do efektywnego prowadzenia lekcji potrzebne były również czasopisma takie 
jak: Poznaj swój kraj, Poznaj świat i Mówią wieki (Kożuch 1962). Sytuacja 
ta z biegiem czasu powoli ulegała poprawie, jeśli chodzi o zaopatrzenie szkół 
przywięziennych w podręczniki, pomoce naukowe oraz materiały piśmienne 
dla więźniów. Związane to było ze wzrostem dotacji budżetowych na ten cel, 
ale również i tym, że więźniowie coraz bardziej szanowali podręczniki, co 
powodowało, że przez kilka lat mogły być używane, nie było zatem potrzeby 
kupowania nowych (Lenartowicz 1964).

W celu uatrakcyjnienia zajęć szkolnych nauczyciele systematyczniej 
wykorzystywali telewizję pełniącą funkcje dydaktyczną, wychowawczą i roz-
rywkową. Programy wówczas emitowane ułatwiały przyswajanie treści prze-
kazywanych podczas lekcji. Wizualne stwierdzenie autentyczności przedsta-
wionych zagadnień powoduje wyłom w dotychczasowej wyobraźni, a dzięki 
temu na dalsze postępowanie mogą wpływać inne, nowe determinanty będące 
wynikiem przyswojenia prawd (Szpala 1969; Sokół 1974).

Programy nauczania – zdaniem nauczycieli – były nieodpowiednie dla 
szkół przywięziennych, gdyż przygotowywano je dla młodzieży niepracują-
cej, posiadającej opanowany w stopniu dostatecznym materiał szkoły podsta-
wowej. W zakładach karnych był on jedynie w ograniczonym stopniu mo-
dyfikowany (Wiczkowski 1985). Uzależnione to było głównie od inwencji 
nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Ilustruje to propozycja programu 
z języka polskiego realizowana w szkole w Czarnem. Jaki program propono-
wał polonista? Tworzyły go następujące treści: kultura życia erotycznego i ro-
dzinnego, wyjaśnienie (w odniesieniu do codzienności) podstawowych pojęć 
etycznych (np. dobro, godność, prawda, piękno, tolerancja, moralność), przy-
gotowanie do odbioru dóbr kultury (dostępnych w zakładzie karnym), propa-
gowanie czytelnictwa, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy (nauki) 
oraz obowiązujących norm współżycia społecznego, pobudzenie do myśle-
nia o starości. Obok nich ważne miejsce zajmowały ćwiczenia w mówieniu 
i pisaniu. Na realizację tego materiału nauczyciel proponował przeznaczanie 
połowy godzin z języka polskiego, w każdej klasie w zasadniczej szkole za-
wodowej. Pozostałe podzielił równo między samokształcenie i naukę o języku  
(Wiczkowski 1985; 1989). 

Podstawą oceniania i klasyfikowania były prace pisemne, aktywność 
na zajęciach oraz postępy w opanowaniu sprawności językowej (stylistyka 
i ortografia). Były one wymierne i jednoznaczne dla ucznia, zgodne rów-
nież z obowiązującymi zasadami klasyfikacji i promowania. Istotą nauczania 
w tych szkołach – szczególnie jeśli chodzi o język polski – powinno było być 
wdrażanie do samowychowania. W realizacji tego celu szczególną rolę wi-
nien odegrać nauczyciel, stosując różne metody aktywizacji, podtrzymywania 
i ukierunkowywania wysiłków wychowanków  (Wiczkowski 1987; 1989).

W procesie dydaktycznym w więzieniu szczególnie ważną rolę spełniała 
godzina wychowawcza. Brak funduszy nie pozwalał na wprowadzenie jej do 
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siatki godzin lekcyjnych i płacenie za nią nauczycielom, dlatego realizowano 
ją kosztem innych przedmiotów. Nie było to wygłaszanie okolicznościowych 
pogadanek, lecz systematyczne oddziaływanie wychowawcze wycelowane na 
»prostowanie skrzywionych charakterów«, sięganie nie tylko po rozum, ale 
i po serce (Lenartowicz 1964). Praca wychowawcy szkolnego była odmien-
ną od tej w szkołach wolnościowych. Miał on bowiem za zadanie nie tylko 
wykonywać czynności organizacyjno-administracyjne, ale głównie działania 
kształtujące umiejętność współżycia społecznego  (Wiczkowski 1988).

W szkolnictwie przywięziennym już od lat 60. praktykowano wywiadów-
ki z rodzicami uczniów, widzenia szkolne, tworzono rodzicielskie komitety 
opiekuńcze (Lenartowicz 1964). Celem ich było zarówno zapoznawanie ro-
dzin z postępami w nauce, jak również motywowanie skazanych do dalszej 
edukacji. Były to ważne formy pracy wychowawczej w szkole przywięziennej. 
W  Czarnem po raz pierwszy wprowadzono widzenia szkolne w roku 1984/85 
na zakończenie nauki. Było to spotkanie osób wielokrotnie skazanych z ro-
dzinami i bliskimi. Rada pedagogiczna podejmując taki eksperyment dążyła 
do tego, by ze względu na surowe realia odbywania kary,  instrumentalnie 
wzmacniać motywację do nauki. Podobny, instrumentalny wpływ ma to działa-
nie na wzrost zdyscyplinowania skazanych. Osobnym celem jest wykorzystanie 
– w granicach taktu pedagogicznego – wpływu, prestiżu osób znaczących dla 
skazanego (głównie rodzice, żona, dzieci, konkubina), aby zmobilizować bądź 
utrzymać motywacje do nauki oraz inne prospołeczne postawy (Balcerowicz, 
Wiczkowski 1989). Zadaniem tych widzeń było też przygotowanie rodziny 
oraz samego skazanego do jego powrotu na wolność, bowiem najczęstszą 
przyczyną ponownego wejścia w konflikt z prawem bywają właśnie nieporozu-
mienia rodzinne, na ogół związane z alkoholem. Spotkania z rodziną stawały 
się okazją do bezpośredniego i pośredniego łagodzenia napięć, stymulowania 
zachowań, werbalizacji i ukierunkowania postaw życiowych poprzez indywi-
dualne rozmowy, jest to okazja do oddziaływań terapeutycznych, odreagowu-
jących wiele stresów wynikających z monotonnej surowości życia więzien-
nego i niezaspokojenia, bądź utrudnienia wielu potrzeb. Nagroda w postaci 
dłuższego, bezdozorowego widzenia stanowiła czynnik przeciwstawiający się 
niekorzystnym zmianom w osobowości skazanego pod wpływem negatywnych 
i długotrwałych czynników środowiska więziennego (Balcerowicz, Wiczkow-
ski 1989).

W trakcie roku były organizowane 2 spotkania – po zakończeniu I se-
mestru i na zakończenie roku szkolnego. Widzenie odbywało się na wniosek 
ucznia zgłaszającego to wychowawcy. Nie wszyscy bowiem skazani chcieli 
z tej formy skorzystać, np. w sytuacji, kiedy nie miał do nich kto przyjechać. 
Natomiast ci, którzy zabiegali o możliwość realizacji tego widzenia musieli 
spełnić surowe wymogi formalne. Zaprosić można było 2 osoby odnotowa-
ne w „karcie korespondencji skazanego” oraz dwoje swoich dzieci do lat 15. 
W trakcie widzenia można było osadzonemu uczniowi przekazać artykuły 
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szkolne (na książki wymagano odrębnej zgody naczelnika). Mogli otrzymać 
również żywność, lecz musiała ona zostać skonsumowana przed pójściem do 
celi. Do niej bowiem można jedynie było zabrać: owoce – do 2 kg, paczkę her-
baty w oryginalnym opakowaniu do 100 g i 2 paczki papierosów. Nie można 
było przekazywać pieniędzy, płynów i lekarstw. Incydenty z chęcią wniesie-
nia niedozwolonych przedmiotów należały do rzadkości. Grono pedagogiczne 
oraz dyrektor byli do dyspozycji rodzin, można było od nich uzyskać infor-
macje o postępach w nauce, ale również dotyczące funkcjonowania ucznia na 
terenie zakładu karnego (Balcerowicz, Wiczkowski 1989).

Dyrektor placówki strzeleckiej wskazywał, że zebrania informacyjne, 
czyli wywiadówki były jedną z najwartościowszych form pracy wychowaw-
czej. Przyczyniały się do lepszego poznania uczniów oraz środowiska, z któ-
rego pochodzili, przez kadrę pedagogiczną i penitencjarną, co ułatwiało in-
dywidualizację oddziaływań w szkole i więzieniu. One też motywowały do 
nauki a jednocześnie pozwalały na zacieśnianie – często bardzo rozluźnionych 
– więzi rodzinnych (Tubek 1988).

Jaka była efektywność procesu dydaktycznego w analizowanym okresie? 
Spośród podejmujących edukację na poziomie szkoły podstawowej niektórzy 
więźniowie składali częściowe egzaminy eksternistyczne w zakresie szkoły 
podstawowej, a jedynie nielicznym udało się otrzymać świadectwo ukończe-
nia tego etapu kształcenia. W 1961 roku w mysłowickim zakładzie karnym 
tylko 56,7% rozpoczynających naukę zakończyło ją z sukcesem, otrzymując 
świadectwa szkolne (Kożuch 1962).

Nauczyciel z zakładu karnego w Bydgoszczy, chcąc przekonać się o ko-
rzyściach wynoszonych przez więźniów z uczestnictwa w zajęciach oświato-
wych, przeprowadzał (w latach 60.) anonimowe ankiety oraz krótkie wypra-
cowania na temat Co będę robił po wyjściu na wolność? wśród uczniów klas 
V–VII rozpoczynających rok szkolny oraz po 4 miesiącach nauki. Interesujące 
były wypowiedzi więźniów. Po wyjściu na wolność pierwsze moje kroki będą 
do gospody na jednego głębszego. A z gospody to jeszcze nie wiem, gdzie... 
Nie obchodzi mnie rodzina ani dom... Najchętniej wyjechałbym gdzieś.... Będę 
się bawił, hulał, a jeśli nie pójdzie inaczej, to może i kradł (Szulc 1963). Po 
4-miesięcznym okresie nauki spojrzenie na przyszłe życie ulegało zmianie, 
czego dowodem są wypracowania uczniów piszących m.in.: Po wyjściu na 
wolność najpierw postanowię odwiedzić moich krewnych i dobrze się rozej-
rzeć, jak jest na wolności, czy zaszły jakieś zmiany, po upływie dwóch lat, któ-
re spędziłem w więzieniu. Chciałbym założyć warsztat krawiecki i pracować 
w swoim zawodzie i naprawdę pomyśleć o życiu uczciwym i prowadzić się tak, 
ażeby więcej do tego więzienia nie wrócić; Po wyjściu na wolność spotkam 
się najpierw z rodzicami a później ze starymi znajomymi. Później pójdę do na-
rzeczonej. Po tych wszystkich spotkaniach  pomyślę o nowej drodze życia, aby 
nie wpaść znowu na taką drogę, która doprowadziła mnie do więzienia. Chcę 
zacząć pracować solidnie, aby rodzice się przekonali, że jednak w więzieniu 
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się zmieniłem. I tak już teraz nie będę chuliganił jak dotychczas. Chciałbym 
tu w więzieniu ukończyć siódmą klasę. Na wolności pracuję w PGR na takim 
stanowisku, gdzie potrzebna jest szkoła. Jeśli nie będę miał siódmej klasy, to 
mnie po pół roku zwolnią, a wtedy znów mogę trafić do więzienia (Szulc 1963).

Nauczyciele uczący w szkolnictwie przywięziennym zwracali uwagę 
również na efekty wychowawcze osiągane poprzez realizowanie programu na-
uczania. Szczególną rolę w tym zakresie mieli nauczyciele języka polskiego, 
którzy poprzez odpowiedni dobór problematyki zadań pisemnych wywierali 
wpływ na więźniów, zmuszając ich do refleksji nad własnym życiem i postę-
powaniem. Można bowiem było podczas lekcji analizować problemy dotyczą-
ce współżycia społecznego, w tym także w rodzinie. A udane życie rodzinne 
było najbardziej cenioną wartością przez skazanych  (Wiczkowski 1985).

W procesie wykonywania kary pozbawienia wolności szczególnie ważne 
było rozbudzanie potrzeby dbania o więzi rodzinne. Brak bezpośredniego kon-
taktu z nią powodował ich osłabienie, czego konsekwencją mógł być nawet ich 
zanik, gdyż jej członkowie stawali się dla osadzonego osobami obcymi. Po za-
kończeniu odbycia kary osadzony niejednokrotnie nie miał dokąd wrócić. Stąd 
też zadaniem szkoły przywięziennej było, aby podczas lekcji na te kwestie 
zwracać uwagę przy doborze tematyki zadań domowych oraz przy omawianiu 
lektur szkolnych  (Wiczkowski 1985).  

Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych w procesie nauczania 
w placówkach przywięziennych była i jest uzależniona od kadry pedagogicz-
nej. Nauczyciel w zakładzie karnym powinien był być doświadczonym peda-
gogiem, dobrym organizatorem, dobrze orientującym się w aktualnych zarzą-
dzeniach Ministerstwa Oświaty oraz pozostającym w stałym kontakcie z Wy-
działem Penitencjarnym Centralnego Zarządu Więziennictwa (Kożuch 1962). 
Powinna to była być osoba znająca literaturę pedagogiczno-psychologiczną, 
filozoficzną, socjologiczną, która mogłaby być materiałem źródłowym, punk-
tem odniesienia do dyskusji z uczniami na różne tematy oraz inspiracją do 
organizowania procesu dydaktycznego  (Wiczkowski 1985).

W 1956 r. szkolnictwu w zakładach karnych zostały przydzielone 4 etaty 
dla nauczycieli,  z których wykorzystano jedynie trzy w zakładach karnych 
w Strzelcach Opolskich, Płocku i Kawczach (Rogalski 1959). Kilka lat później 
w roku szkolnym 1961/62 pracowało w nim ponad 300 etatowych nauczycie-
li i kontraktowych oraz 600 nauczycieli zawodu (Lenartowicz 1964). W tym 
czasie – głównie w edukacji na poziomie podstawowym – opierano się przede 
wszystkim na nauczycielach-współwięźniach – najczęściej bez potrzebnych 
kwalifikacji zawodowych. W zakładach karnych w latach 60. szczególną rolę 
przypisywano – jak już wspomniano – grupom samokształceniowym, w któ-
rych nauczanie prowadzili współwięźniowie. Dzięki temu – pisano – niknie 
sztuczna bariera oddzielająca więźnia ucznia od nauczyciela z wolności, co 
stwarza dodatkową przesłankę do wszelkiego rodzaju dyskusji, wypowiadania 
własnych sądów i wątpliwości bez obawy, że może się być źle zrozumianym.(...) 
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Fakt, że zajęcia takie odbywają się bez widocznej kontroli osób spoza środo-
wiska więźniów, rozluźnia atmosferę, usuwa barierę sztuczności, zwalnia z na-
śladowania prawdziwych uczuć i sądów (Szpala 1969). Z takim podejściem 
można polemizować, bowiem szczególnie w tak specyficznym środowisku, 
jakim jest zakład karny, nauczyciel powinien być przygotowany zarówno me-
rytorycznie, jak i metodycznie do pracy w szkole. Ta sytuacja zmieniała się po-
woli, ale zawsze większość kadry dydaktycznej stanowiły osoby z zewnątrz, 
a nie zatrudnione na etacie.

Etatowi nauczyciele dla lepszego i efektywniejszego wywiązywania się 
z obowiązków dydaktycznych uczestniczyli w organizowanych systematycz-
nie spotkaniach tak dla wymiany doświadczeń jak i wspólnego przedyskutowa-
nia najlepszych form organizacyjnych, metod nauczania itd. Spotkania takie 
wskazywałyby nauczycielom na to, co im wolno, a czego nie wolno. Zakłady te 
mają bowiem odrębne przepisy i wiele z nich obowiązuje również nauczycie-
li. Doroczne kilkudniowe centralne kursy nie są wystarczające, tym bardziej, 
że uczestniczą w nich tylko kierownicy opłacani przez Zarząd Więziennictwa 
(Kożuch 1962).

Nauczyciel  w więzieniu powinien uczyć i wychowywać. Aby to mogło 
być realizowane w praktyce, wskazywano, iż powinien być do tego odpowied-
nio przygotowany. W wiedzę i umiejętności mógłby ich wyposażać Instytut 
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, rozwijający specjalistyczne kształcenie 
korespondencyjne przeznaczone dla nauczycieli więziennych. Postulowano, 
aby przy zaocznym technikum penitencjarnym zorganizowanym przez Cen-
tralny Zarząd Więziennictwa powstała sekcja poświęcona problemom pedago-
giki i dydaktyki więziennej, w celu wykształcenia pedagogów do pracy w tym 
typie placówek edukacyjnych (Lenartowicz 1964).

Uczestnictwo w edukacji formalnej dla dorosłych w zakładach karnych 
pomagało więźniom odnaleźć sensowny cel życia, wpływało na zmianę hierar-
chii wartości, uczyło pozytywnej rywalizacji, do czego będą zmuszeni dążyć 
po odbyciu kary pozbawienia wolności, stając się pełnoprawnymi uczestnika-
mi życia społecznego (Lenartowicz 1964). 

Analizując zawartość merytoryczną publikacji na łamach „Oświaty do-
rosłych” dotyczących edukacji przywięziennej, zauważyć można szczegól-
ne zaangażowanie w pracę dydaktyczną nauczycieli tych placówek. To oni 
w przeważającej większości, będąc autorami artykułów wskazywali, jak moż-
na wpłynąć poprzez konkretne działania edukacyjne na przebieg procesu reso-
cjalizacji skazanych. Dzieląc się swoimi doświadczeniami z pracy dydaktycz-
no-wychowawczej, ułatwiali ją osobom rozpoczynającym w tych placówkach 
aktywność pedagogiczną, uwrażliwiając ich na problemy, z którymi mogą się 
w niej zetknąć. Troszczyli się o możliwość doskonalenia zawodowego, by ze 
swej niezwykle trudnej pracy wywiązywać się jak najefektywniej. Interesujące 
jest, że na przestrzeni analizowanego okresu problemy wychowawcze i dy-
daktyczne z tą kategorią uczniów stale się powtarzały, niezależnie od szczebla 
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edukacji. Początkowo szczególną uwagę przywiązywano do kształcenia pod-
stawowego, a następnie zawodowego, jednak w każdym z nich one wystę-
powały. Relacje z bezpośrednich doświadczeń nauczycieli są interesujące, 
zasługujące na przypomnienie ich dzisiaj, kiedy tak mało w czasopiśmiennic-
twie andragogicznym jest publikacji praktyków z tego zakresu. „Oświata do-
rosłych” stanowi ważne i bogate źródło do badania dziejów formalnej edukacji 
dorosłych.
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Summary

Problems of prison-based school system in the columns  
of oświata dorosłych (1957–1990) 

Keywords: prison-based schools; adult students; motives of education; 

Oświata dorosłych (The Adult Education) – an andragogics magazine 
which was launched in 1957, used to devote a lot of space in its columns 
to the problem area related to educating adults. Therefore, it seemed interesting 
to present problems of prison-based school system over the period of 23 years 
– until 1990 (i.e., the year when the magazine ceased to appear). The scope 
of research exploration was marked out by the following questions: How was 
the prison-based school system organized? What were the motives of tasking 
up school education by the detained? What was the effectiveness of the teaching 
and rearing proces in teachers’ opinions? What role did the teacher play in the 
didactic-rearing proces in this specific environment. I have analyzed 21 articles 
dealing with this subject matter, that is all those published in the columns 
of the magazine in that period. 

 


