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1. Realizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego
Realizacja procesu opiekuñczo-wychowawczego w ka¿dym domu dziecka
powinna odbywaæ siê na podstawie wczeniej opracowanego planu pracy placówki. Z uwagi na to, ¿e zachowane zasoby ród³owe s¹ fragmentaryczne,
niemo¿liwe staje siê wyczerpuj¹ce przedstawienie procesu opiekuñczo-wychowawczego w odniesieniu do lat 19451989. W pierwszych latach powojennych
praca z podopiecznymi polega³a g³ównie na codziennej opiece, ze szczególnym
uwzglêdnieniem bezpieczeñstwa dzieci i zabezpieczenia ich potrzeb socjalnych.
Trudno te¿ dedukowaæ, ¿e by³a ona kontynuacj¹ wypracowanych w okresie miêdzywojennym wzorów, bowiem pracownicy domów dziecka nie posiadali ani dowiadczenia, ani przygotowania w tym zakresie. Ponadto w pierwszych latach
powojennych w domach dziecka by³y z³e warunki materialne, co zdecydowanie
utrudnia³o planow¹ pracê opiekuñczo-wychowawcz¹.
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Przeprowadzona w latach 19501954 wizytacja pañstwowych domów
dziecka na Warmii i Mazurach i zachowane z nich sprawozdania, pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e by³ to okres upolitycznienia pracy opiekuñczo-wychowawczej, co
w sposób istotny rzutowa³o na formalizacjê pracy i kryteria jej oceny. W ocenie
pracy domu dziecka zwracano uwagê w szczególnoci na posiadane przez placówkê planu pracy, rodki materialne, wieckoæ wychowania i realizacjê makarenkowskich za³o¿eñ wychowania kolektywnego. Egzemplifikuj¹ to poni¿ej przedstawione opisy i oceny pracy opiekuñczo-wychowawczej domów dziecka,
sporz¹dzone przez ówczesnych wizytatorów1.
W domu dziecka w Gi¿ycku pracownicy pedagogiczni kierowali siê w swoich dzia³aniach wskazaniami wynikaj¹cymi z rocznego planu, który wyszczególnia³
zadania na ka¿dy miesi¹c. Wychowawcy dbali o to, by dzieci pracowa³y nad
utrzymaniem czystoci osobistej, jak i ca³ego zak³adu; zwracano uwagê na odrabianie lekcji wychowanków i kolektywn¹ pomoc w tym zakresie; prowadzono
pogadanki na aktualne tematy, np. w listopadzie  omawiano wiêto Zmar³ych,
w grudniu  w zwi¹zku z Barbórk¹ dyskutowano o trudnej i odpowiedzialnej
pracy górników; inne aktualne tematy to: odbudowa stolicy b¹d nowo powstaj¹ca wówczas trasa WZ; akcentowano rocznice mierci wielkich ludzi i wydarzeñ
historycznych. Dobrze rozplanowano czas wolny wychowanków, organizowano
sporty na wolnym powietrzu, spacery i gimnastykê porann¹. Po³o¿ono równie¿
nacisk na rozwój samorz¹dnoci wychowanków. Jednym z wa¿nych zadañ spe³nianych wzglêdem podopiecznych by³a ochrona ich zdrowia2.
Nie wszystkie zak³ady posiada³y plany pracy opiekuñczo-wychowawczej.
Brakowa³o go np. w placówce w Ornecie. Opieka i wychowanie prowadzone
tam by³y spontanicznie. Wychowawcy mieli jedynie dzienne plany  bardzo ogólnikowe, których jednak nie respektowali. Zarzutem by³o przeznaczanie czasu na
zbyteczne obowi¹zki, natomiast godziny przeznaczone na naukê lub pracê
w wietlicy dzieci wykorzystywa³y na ró¿norodne zabawy i relaks. Nadto ,,brakowa³o pogadanek z dzieæmi, a tak¿e zabaw na wie¿ym powietrzu. W domu tym
prenumerowano czasopisma (¯ycie Olsztyñskie, Trybuna Ludu, Polska
Zbrojna, Razem, Przyjació³ka, Przekrój, Gromada, Film, wiat M³odych, P³omyczek i P³omyk) oraz prowadzono w³asn¹ bibliotekê, z której
jednak nie korzystano3.
1

Zachowa³am w nich tak¿e poza cytatami, specyficzny jêzyk i oceny w celu lepszego oddania
klimatu tego domu.
2 Archiwum Pañstwowe w Olsztynie (dalej: APO), Protoko³y i sprawozdania z wizytacji Pañstwowych Domów Dziecka, zespó³ Kuratorium okrêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, sygn. 495/89,
s. 8790, 9495.
3 Ibidem, s. 4950.
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Ocenê bardzo dobr¹ pod wzglêdem jakoci pracy opiekuñczo-wychowawczej otrzyma³y domy dziecka w Grylinach, Nowym Dworze, Szczytnie, Górowie
I³aweckim, Biskupcu i Mr¹gowie. Z uznaniem podkrelano, ¿e w placówkach
tych zwracano szczególn¹ uwagê na laicyzacjê podopiecznych i upartyjnianie
personelu oraz m³odzie¿y4.
W domu dziecka w Szymonowie wychowankowie byli s³abo aktywizowani
do ¿ycia kulturalno-owiatowego i sportowego. Wynika³o to przede wszystkim
z braku zaplecza kulturalnego i sportowego. Wobec tej sytuacji wychowawcy
musieli we w³asnym zakresie organizowaæ zajêcia wietlicowe i sportowe5. Za
mankament w procesie wychowawczym uznano ogólnikowoæ w planowaniu
pracy opiekunów i wybiórczoæ w realizacji za³o¿onych zadañ6.
W domu dziecka w Suszu w realizacji procesu opiekuñczo-wychowawczego k³adziono mocny akcent na aktualne zagadnienia polityczno-spo³eczne. Wpajano dzieciom znaczenie pokoju w kraju i na wiecie. Wychowankowie czêsto
organizowali akademie zwi¹zane z bie¿¹cymi wydarzeniami. Wychowawcy tego
domu nie pracowali na podstawie planów, czyli bez uprzedniego przemylenia
dzia³añ7. Sporz¹dzone plany pracy nie przedstawia³y wiêkszej wartoci, poniewa¿
nie ujmowa³y najwa¿niejszych zagadnieñ wychowawczych8.
Pracownicy pedagogiczni domu dziecka w Bartoszycach swoje dzia³ania
wychowawcze opierali o wczeniej przemylane plany miesiêczne, które by³y
zgodne z instrukcjami Ministerstwa Owiaty9. Praca wychowawcza z dzieæmi
przebiega³a dobrze. Opiekunowie uwzglêdniali we wspó³pracy z podopiecznymi
ró¿ne aspekty oddzia³ywañ wychowawczych10.
W procesie opiekuñczo-wychowawczym w domu dziecka w Grylinach
uwzglêdniano kwestie wychowania politycznego, spo³ecznego, fizycznego i kulturalnego. W zakresie wychowania politycznego organizowano obchody ró¿nych
rocznic i uroczystoci, zarówno krajowych, jak i miêdzynarodowych. Sporz¹dzano
te¿ plany miesiêczne, które obejmowa³y: ochronê zdrowia wychowanków, naukê
4
5

APO, Sprawozdania powizytacyjne  Domy Dziecka i Zak³ady Karne, sygn. 444/190, s. 45.
APO, zespó³: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urz¹d Powiatowy w Mor¹gu, Protoko³y i sprawozdania z kontroli Domów Dziecka oraz wykazy wychowanków Domów Dziecka, sygn.
913/1528, s. 28.
6 APO, zespó³: Kuratorium Okrêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, Sprawozdania powizytacyjne  Domy Dziecka i Zak³ady Karne, sygn. 444/190, s. 496.
7 APO, Sprawozdania z wizytacji i protoko³y kontrolne Pañstwowych Domów Dziecka,
sygn. 444/189, s. 114.
8 APO, Sprawozdania i protoko³y powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka na terenie
woj. olsztyñskiego, sygn. 444/191, s. 132.
9 APO, Protoko³y i sprawozdania powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn. 444/259,
s. 107.
10 APO, Sprawozdania z wizytacji i protoko³y kontrolne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn.
444/189, s. 9.
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szkoln¹, organizacjê zespo³u dzieciêcego, pracê i dy¿ury wychowanków, ¿ycie
pozaszkolne, i pracê samokszta³ceniow¹11.
W domu w Mr¹gowie prowadzona dzia³alnoæ wychowawcza nie opiera³a
siê o wczeniejsze przemylenia, gdy¿ sporz¹dzone plany opracowane by³y zbyt
ogólnikowo. Realizowane przez wychowawców zadania mia³y na celu uczczenie
rocznic narodowych i miêdzynarodowych, zapoznanie z dzia³alnoci¹ i ¿yciem osób
wybitnych. Organizacja zajêæ wietlicowych polega³a na czytaniu prasy, nauce
tañca, s³uchaniu radia. W zakres zajêæ z wychowania fizycznego wchodzi³a siatkówka, zabawa w dwa ognie, lekkoatletyka; latem uczono dzieci p³ywania12.
Realizowany w placówce w Szczytnie proces opieki i wychowania by³
podobny w charakterze do systemu makarenkowskiego. Wskazuje na to zwrócenie uwagi na rangê pracy, praca w kolektywach, a tak¿e uwra¿liwianie podopiecznych na istotê ,,[...] przyjani polsko-radzieckiej. Poza tym dbano o politechnizacjê m³odzie¿y, zdrowie wychowanków, a tak¿e wyrabiano w nich tê¿yznê
fizyczn¹13.
W domu dziecka w Biskupcu wychowawcy nie zapominali w pracy z podopiecznymi o za³o¿eniach ideologicznych14. Ponadto dzieci wykonywa³y prace
o charakterze porz¹dkowym, np. sprz¹tanie budynku i terenu wokó³ niego;
uczestniczy³y tak¿e w przygotowywaniu posi³ków. Krytycznie oceniono brak
wspó³pracy miêdzy wychowankami a wychowawcami. Podopieczni pracowali
sami bez pomocy opiekunów, za co byli wynagradzani, np. otrzymywali bilety do
kina, odzie¿ itp. ,,Taka taktyka wychowawcza nie by³a dobra, gdy¿ opiekunowie
nie pracuj¹c z grup¹ tracili mo¿liwoci oddzia³ywania wychowawczego15.
,,Wkrótce to siê zmieni³o, co zaowocowa³o dobrymi rezultatami16.
Dom dziecka w Lubawie prowadzony przez ,,Caritas nie wprowadza³ do
procesu opiekuñczo-wychowawczego ideologizacji swoich podopiecznych. Niemniej jednak ogólne za³o¿enia pracy opiekuñczo-wychowawczej by³y zgodne
z odgórnymi wytycznymi instrukcji Ministerstwa Owiaty17. Przebieg tego¿ procesu równie¿ by³ prawid³owy.
11 APO, Sprawozdania i protoko³y powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka na terenie
woj. olsztyñskiego, sygn. 444/191, s. 30.
12 Ibidem, s. 9495.
13 APO, Protokó³y zdawczo-odbiorcze Pañstwowych Domów Dziecka, sygn. 444/260, s. 8991.
14 APO, Sprawozdania i protoko³y powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka na terenie
woj. olsztyñskiego, sygn. 444/191, s. 118119.
15 APO, Sprawozdania powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn. 444/194, s. 1920.
16 APO, Protoko³y i zarz¹dzenia pokontrolne Pañstwowych Domów Dziecka w Barczewie,
Bartoszycach i Biskupcu (19501956), sygn. 444/257, s. 11.
17 APO, Protoko³y i sprawozdania powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn. 444/259,
s. 107.
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W domach dziecka w Gi¿ycku18, Olsztynku19 i Pasymiu20 wychowawcy
posiadali przemylane plany pracy, które dawa³y podstawy do prawid³owej ich
realizacji.
W dzia³alnoci wychowawczej personelu z Gra¿nic zauwa¿ono brak indywidualnego podejcia do dzieci trudnych. Opiekunowie ,,zamiast podj¹æ pracê nad
takim wychowankiem, odchodzili od problemu21.
W Lidzbarku Warmiñskim proces opiekuñczo-wychowawczy przebiega³
w oparciu o ,,solidnie opracowany plan22, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
sprawy zwi¹zane z wychowaniem. Personel pedagogiczny w swoich dzia³aniach
bra³ pod uwagê walkê o wyniki nauczania podopiecznych. Wychowankom wszczepiano zasady poszanowania mienia spo³ecznego, wdra¿ano do samodyscypliny,
wyrabiano w nich ,,socjalistyczny stosunek do pracy i cz³owieka pracy, kszta³towano naukowy pogl¹d na wiat. Wychowanie odbywa³o siê w duchu patriotyzmu
i proletariackiego internacjonalizmu. Wyznaczano podopiecznym roboty spo³eczno-u¿yteczne, przygotowywano do wyboru zawodu; dbano o zdrowie dzieci, prowadzono zajêcia sportowe, starano siê propagowaæ czytelnictwo. Ca³okszta³t pracy wychowawczej ³¹czy³ siê z aktualnymi wydarzeniami polityczno-spo³ecznymi
w kraju i za granic¹23.
Trudno jest obecnie bli¿ej okreliæ przebieg omawianego procesu w domach
dziecka w £upkach24 i Mor¹gu25, którym zarzucono zbyt powierzchownie zarysowane plany pracy.
W latach szeædziesi¹tych ubieg³ego wieku w pracy opiekuñczo-wychowawczej
domów dziecka zaczêto odchodziæ od realizacji za³o¿eñ makarenkowskich. W myl
ustawy o rozwoju systemu owiaty i wychowania z 1961 r. domy dziecka mia³y
wychowywaæ ,,w duchu socjalistycznej moralnoci i socjalistycznych zasad wspó³¿ycia spo³ecznego26, a ca³okszta³t wychowania mia³ mieæ charakter wiecki27.
18
19
20

APO, Sprawozdania powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn. 444/194, s. 74.
APO, Sprawozdania powizytacyjne  Domy Dziecka i Zak³ady Karne, sygn. 444/190, s. 247.
APO, Protoko³y z kontroli i zarz¹dzenia pokontrolne Pañstwowych Domów Dziecka
w Szczytnie i Pasymiu, sygn. 444/261, s. 84.
21 APO, Sprawozdania powizytacyjne  Domy Dziecka i Zak³ady Karne, sygn. 444/190, s. 283.
22 APO, Sprawozdania powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka (19531954), sygn. 444/194,
s. 157.
23 APO, zespó³: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urz¹d Powiatowy w Lidzbarku Warmiñskim (19501975), Plan Pañstwowego Domu Dziecka Nr 2 w Lidzbarku Warmiñskim, sygn. 449/437,
s. 1 12.
24 APO, zespó³: Kuratorium okrêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, Sprawozdania powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn. 444/194, s. 28.
25 APO, zespó³: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urz¹d Powiatowy w Mor¹gu (1950
1975), Protoko³y i sprawozdania z kontroli Domów Dziecka oraz wykazy wychowanków Domów
Dziecka, sygn. 913/1528, s. 14.
26 Dz.U. 1961, poz. 160, art. 1.
27 Ibidem, art. 2.
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W ocenie wojewódzkich w³adz owiatowych proces opieki i wychowania
we wszystkich domach dziecka przebiega³ na ogó³ pomylnie. Niewielkie ró¿nice
wynika³y z indywidualnych uwarunkowañ poszczególnych domów, od tego jakie
by³y warunki lokalowe placówki, a przede wszystkim od kadry pedagogicznej.
Zaznaczono, ¿e dla procesu opiekuñczo-wychowawczego korzystna by³a stabilizacja kadry pedagogicznej. Ci wychowawcy, którzy d³ugo pracowali ze swoimi
podopiecznymi lepiej ich znali, a dziêki temu mogli dokonywaæ trafniejszych wyborów metod wychowawczych. Pozytywnie te¿ oceniono szybk¹ adaptacjê
i resocjalizacjê dzieci przyby³ych do placówki z rodzin patologicznych. Wychowankowie ci w doæ krótkim czasie poprawiali oceny w szkole, nadto stosunkowo
prêdko dochodzili do normalnego stanu psychicznego i fizycznego28.
W latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku praca opiekuñczo-wychowawcza w domach dziecka przebiega³a pod has³em: ,,O sukces ka¿dego dziecka.
Stawiane przez wychowawców zadania mia³y charakter przemylany i obejmowa³y mo¿liwie wszystkie aspekty procesu opieki i wychowania. Uwzglêdniono
troskê o rozwój fizyczny i intelektualny wychowanków, zwrócono uwagê na
potrzebê zaspokojenia sfery uczuciowej dzieci, po³o¿ono nacisk na indywidualizacjê metod wychowawczych, wytyczono normy wspó³¿ycia (i przestrzeganie ich),
stworzenie odpowiednich warunków do nauki w³asnej dzieci, zaspokojenie wszelkich potrzeb materialnych29.
W latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku  podobnie, jak i w latach
siedemdziesi¹tych  starano siê zapewniæ dzieciom warunki do prawid³owego
rozwoju fizycznego i psychicznego. Charakterystyki tego¿ procesu, realizowanego
w poszczególnych placówkach przedstawiaj¹ ni¿ej zamieszczone opisy.
W domu dziecka w Biskupcu wród realizowanych zadañ wychowawczych
uwzglêdniono: zaznajomienie wychowanków z histori¹ Warmii, podtrzymywanie
wytworzonych ju¿ w zak³adzie tradycji, wdra¿anie do norm wspó³¿ycia w grupie,
pobudzanie do aktywnoci w ¿yciu domu30.
W placówce w Olsztynie postawiono sobie nastêpuj¹ce zadania wychowawcze: objêcie specjaln¹ opiek¹ dzieci z rodzin zaniedbanych, przygotowywanie do zawodu, wyrabianie zaradnoci ¿yciowej, uczenie poszanowania rzeczy
osobistych i mienia spo³ecznego, wdro¿enie do porz¹dku w pomieszczeniach,
28 APO, zespó³: Kuratorium okrêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, Dzia³alnoæ opiekuñczo-wychowawcza w Pañstwowych Domach Dziecka, Pañstwowych Zak³adach Wychowawczych i Szko³ach
Specjalnych, sygn. 444/40, s. 11.
29 Archiwum Urzêdu Wojewódzkiego Kuratorium Owiaty i Wychowania w Olsztynie (dalej:
AKOiW), zespó³: Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, K. O. i W., Domy Dziecka, Rodziny Zastêpcze, sygn.
O-VI/095, VI/133, s. 146; AKOiW, Protoko³y z kontroli gminy Stawiguda, sygn. A OVI/095, VI/129,
s. 21.
30 AKOiW, Protoko³y z kontroli miasta Biskupiec, sygn. A OVI/095, VI/131, s. 1314.
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dbanie o dobre relacje pomiêdzy sob¹ w grupach, wyrabianie nawyków samodzielnej pracy i pomocy kole¿eñskiej31. Wyznaczone przez wychowawców
zadania opiekuñczo-wychowawczo-dydaktyczne dostosowywano do potrzeb podopiecznych. Przewidziano do realizacji zadania rozwijaj¹ce osobowoæ, przygotowuj¹ce do samodzielnego ¿ycia i s³u¿by wojskowej, wyrabiano kulturê ¿ycia
codziennego, starano siê wychowywaæ przez pracê, prowadzono profilaktykê
i przeciwdzia³anie niedostosowaniu spo³ecznemu i demoralizacji wród podopiecznych32.
W domu dziecka w Mr¹gowie prowadzona dzia³alnoæ opiekuñczo-wychowawcza przebiega³a wed³ug przyjêtych ustaleñ, wynikaj¹cych z potrzeb i uwarunkowañ tej¿e placówki, w sposób prawid³owy33.
W domu dziecka w Mor¹gu realizacja zadañ opiekuñczo-wychowawczych
przebiega³a w³aciwie. Stworzono dzieciom bardzo dobre warunki codziennego
¿ycia oraz mo¿liwoci rozwoju ich zainteresowañ i uzdolnieñ34.
W domu w Grylinach praca opiekuñczo-wychowawcza obejmowa³a ,,ca³okszta³t problemów niezbêdnych dla prawid³owego rozwoju dziecka. W ich sk³ad
wchodzi³y: szczególna troska o dzieci i m³odzie¿ z zaburzeniami w zachowaniu siê,
z trudnociami w nauce, o obni¿onym poziomie intelektualnym, o s³abym stanie
zdrowia. Na wyró¿nienie zas³uguje organizacja czasu wolnego wychowanków35.
Jednak tak dobrze zorganizowana dzia³alnoæ uleg³a z czasem zaniedbaniu,
o czym wiadczy nastêpuj¹cy zarzut wizytatora placówki: ,,[...] realizacja zadañ
opiekuñczo-wychowawczych budzi zastrze¿enia36.
Ca³okszta³t pracy opiekuñczo-wychowawczej w domu dziecka w Szczytnie
oceniæ mo¿na ,,szczególnie wyró¿niaj¹co. Planowanie pracy opiekuñczo-wychowawczej oraz realizacja tego¿ planu przebiega³a prawid³owo. W za³o¿eniach zosta³y uwzglêdnione mo¿liwe wszystkie aspekty dzia³alnoci opiekuñczo-wychowawczej37.
Wy¿ej zaprezentowane informacje dope³niaj¹ wyniki przeprowadzonych badañ ankietowych, dotycz¹ce oceny dzia³alnoci opiekuñczo-wychowawczej domów dziecka, której dokonali ich byli wychowankowie. Szczegó³owe dane zamieszczono w tabeli 1.

31
32

AKOiW, Domy Dziecka, sygn. 0III/5043, OIII/116, s. 117.
AKOiW, Opieka ca³kowita, B5, OWI/5043, s. 2334; AKOiW, Domy Dziecka, Rodziny
Zastêpcze, sygn. OIII/5043, II/119, s. 18.
33 AKOiW, Domy Dziecka, sygn. I/95, OWI/5043, s. 4344.
34 AKOiW, sygn. OWI/5043, s. 6263.
35 AKOiW, sygn. 0WI/5043, I/95, s. 6769.
36 AKOiW, Opieka ca³kowita, sygn. B10, OWI/5043, s. 137.

118

Joanna M. Domańska
Nauki o rodzinie

Tabela 1
Ocena dzia³alnoci opiekuñczo-wychowawczej domów dziecka w regionie Warmii i Mazur
w latach 19451989
Lata
Ocena dzia³alnoci 19451955
domu dziecka

19561965

19661975

19761989

Ogó³em w latach
19451989

n

%

N

%

N

%

n

%

n

%

Negatywna

2

9,52

5

7,4

7

12,3

10

17,2

24

11,8

Przeciêtna

14

66,7

50

73,5

40

70,2

37

63,8

141

69,1

Wysoka

5

23,8

13

19,1

10

17,5

11

19

39

19,1

Suma

21

100

68

100

57

100

58

100

204

100

ród³o: wyniki w³asnych badañ ankietowych.

Najwiêcej ankietowanych  69,1%  oceni³o dzia³alnoæ domu dziecka,
w którym przebywa³o, jako przeciêtn¹; 19,1% ogó³u przypisa³o swojej placówce
wysok¹ notê; natomiast 11,8% badanych oceni³o j¹ negatywnie.
Przypisane przez by³ych wychowanków domów dziecka oceny wskazuj¹ na
przeciêtny poziom opiekuñczo-wychowawczy badanych instytucji. Jednak taki
stan jest zrozumia³y, poniewa¿ niemo¿liwa jest pe³na kompensacja procesu opieki
i wychowania realizowanego w rodzinie w³asnej.

2. Struktura organizacyjna zespołu wychowanków
Struktura w powszechnym rozumieniu oznacza ,,[...] uk³ad i wzajemne relacje elementów stanowi¹cych ca³oæ; budowa, ustrój38. W odniesieniu do organizacji zespo³u, przez strukturê rozumieæ mo¿na pewien uk³ad ,,[...] wyodrêbniaj¹cych siê czêci zespo³u wychowanków placówki, okrelon¹ postaæ jego
organizacji39. Do podstawowych sk³adników wyró¿niaj¹cych tê strukturê zalicza
siê: liczbê wychowanków w danym uk³adzie, ich p³eæ, wiek i stan dyspozycji (np.
uczestniczenie w kó³kach zainteresowañ)40.
Liczba podopiecznych olsztyñskich domów dziecka na przestrzeni lat 1945
1989 zmienia³a siê. W analizowanym okresie wyst¹pi³y pewne analogie, ale te¿
ró¿nice w zmianach liczebnoci wychowanków domów dziecka w Olsztyñskiem
i w kraju. Problem ten zobrazowano na wykresie 1 i 2.

s. 181.

37
38
39

Ibidem, s. 167168.
M. Szymczak (red.), S³ownik jêzyka polskiego, Warszawa 1995, s. 327.
Z. D¹browski (red.), Wêz³owe problemy opieki i wychowania w domu dziecka, Olsztyn 1997,

40

Ibidem, s. 185.

Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego w domach dziecka...

119

Studia Warmińskie 50 (2013)

Wykres 1. Ogólna liczba wychowanków domów dziecka na Warmii i Mazurach
w latach 19451989

ród³o: Roczniki statystyczne woj. olsztyñskiego za lata 19451989, GUS Olsztyn; APO, zespó³: Urz¹d
Pe³nomocnika Rz¹du R.P. na Okrêg Mazurski, Opieka nad dzieæmi i m³odzie¿¹, sygn. 390/212, s. 1617 (lata
1945 i 1946).

Wykres 2. Ogólna liczba wychowanków domów dziecka w Polsce w latach 19451989
ród³o: ogólnopolskie roczniki statystyczne za lata 19451989, GUS, Warszawa.

120

Joanna M. Domańska
Nauki o rodzinie

Na Warmii i Mazurach, podobnie jak w kraju, najwiêcej dzieci przebywa³o
w domach dziecka w pierwszym dziesiêcioleciu powojennym, a nastêpnie
w latach szeædziesi¹tych. W pierwszym okresie g³ówn¹ przyczyn¹ by³y skutki
wojny, w wyniku której dzieci utraci³y rodziców (obojga lub jednego), zosta³y
opuszczone, zagubione, rozdzielone lub bezdomne. Natomiast g³ównych przyczyn
wzrostu liczby wychowanków domów dziecka w drugim okresie (lata szeædziesi¹te) nale¿y upatrywaæ w wy¿u demograficznym oraz narastaj¹cym zjawisku
sieroctwa spo³ecznego.
Oprócz wskazanych wy¿ej ogólnych uwarunkowañ, region Warmii i Mazur
charakteryzowa³a pewna specyfika, widoczna zw³aszcza w pierwszych latach
powojennych. O ile w kraju liczba wychowanków domów dziecka by³a do 1949 r.
w miarê stabilna, to w Olsztyñskiem po 23 latach od zakoñczenia wojny wyst¹pi³
jej dynamiczny wzrost (100%). Wyjaniæ to mo¿na nastêpuj¹cymi przyczynami
specyficznymi dla regionu: wolniejszym tempem rozwoju sieci domów dziecka
bezporednio po wojnie, tempem zaludniania regionu, trwaj¹cymi w czasie powrotami rodziców (z robót w Niemczech lub wywiezionych na Syberiê), powszechn¹
bied¹ spo³eczeñstwa osiedlanego na tych terenach, czêstymi chorobami i ró¿nymi
dotkliwymi konsekwencjami wojny. Dodaæ trzeba, ¿e ta regionalna rzeczywistoæ
powojenna rzutowa³a na ca³oæ warunków ¿ycia w regionie, w tym tak¿e na
pocz¹tki dzia³alnoci spo³eczno-owiatowej41.
Tendencje wzrostowe liczby wychowanków domów dziecka na Warmii
i Mazurach wystêpowa³y do 1954 r., po którym, w nastêpnych piêciu latach
(do 1959 r.), liczba dzieci w placówkach zaczê³a maleæ. Zwi¹zane to by³o z jednej
strony z ogólnopolskimi zmianami w polityce opiekuñczej (m.in. kierowanie dzieci
do rodzin zastêpczych, pomoc materialna rodzinie), z drugiej strony  z regionalnymi uwarunkowaniami, g³ównie zakoñczeniem procesów migracyjnych i odnajdywaniem siê rodzin.
Ponowny wzrost liczby wychowanków domów dziecka (w regionie i w kraju)
wyst¹pi³ w latach 19601973. Istotnym powodem tej sytuacji by³ wy¿ demograficzny oraz nowe prawo rodzinne i opiekuñcze, w myl którego w sytuacjach
zagra¿aj¹cych dobru dziecka pañstwo (s¹d) mog³o ingerowaæ w sprawowanie
w³adzy rodzicielskiej i przej¹æ opiekê nad dzieckiem. Czynniki te decydowa³y
o omawianych zmianach w ca³ym kraju, a wiêc tak¿e na Warmii i Mazurach.
Dwie ostatnie dekady omawianego okresu (lata siedemdziesi¹te i osiemdziesi¹te) wyró¿niaj¹ siê szczególnie dynamicznym spadkiem liczby wychowanków
41

Por. m.in. T. Bierkowski, Spo³eczny ruch kulturalno-owiatowy na Warmii i Mazurach
(19451970), BydgoszczOlsztyn 1980; T. Filipkowski, Owiata na Warmii i Mazurach w latach
19451960, Warszawa 1978; A. Kicowska, rednie szkolnictwo rolnicze na Warmii i Mazurach w latach
19451975, Olsztyn 1986; B. £ukaszewicz (red.), Warmia i Mazury. Zarys dziejów, Olsztyn 1985.
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domów dziecka w regionie i w kraju. Proces ten ma wielorakie uwarunkowania,
wród których najistotniejsze to: dalsze zmiany nastawione na korzyæ dzieci
(m.in. zasi³ki rodzinne, urlopy wychowawcze, fundusze alimentacyjne) oraz decyzje u³atwiaj¹ce rozwój rodzinnych form opieki nad dzieæmi osieroconymi. Nie bez
znaczenia by³y te¿ zalecenia Raportu o stanie owiaty z 1973 r. oraz postanowienia statutowe domu dziecka z 1980 r., które zaleca³y tworzenie niewielkich
placówek wzorowanych na uk³adzie ¿ycia rodzinnego.
Chocia¿ generalnie tendencja spadkowa liczby wychowanków domów
dziecka na Warmii i Mazurach by³a analogiczna do ogólnokrajowej, to jednak
w regionie zaznaczy³a siê pewna odmiennoæ. Dotyczy ona lat osiemdziesi¹tych.
W Polsce lata te charakteryzuj¹ siê tendencj¹ spadkow¹ liczby podopiecznych
domów dziecka, a nastêpnie stabilizacj¹ w koñcu tej dekady. Na Warmii i Mazurach natomiast pocz¹tek lat osiemdziesi¹tych wyró¿nia siê pewnym wzrostem
ogólnej liczby wychowanków domów dziecka. Przyczyny mo¿na upatrywaæ
w narastaj¹cym kryzysie ekonomicznym, który w regionie relatywnie ubogim
mia³ przebieg g³êbszy. Teza ta wymaga jednak weryfikacji, zw³aszcza badañ
nad statusem spo³eczno-kulturowym i ekonomicznym rodzin zawodowo zwi¹zanych z PGR.
Szczegó³owa rekonstrukcja struktury zespo³ów wychowanków w poszczególnych domach dziecka regionu Warmii i Mazur, z uwagi na fragmentarycznoæ
zachowanych zasobów ród³owych z lat 19451989, nie jest mo¿liwa. Niemniej
jednak na podstawie dostêpnych danych mo¿na stwierdziæ, ¿e w domach dziecka
w Olsztyñskiem by³y zró¿nicowane co struktury zespo³y wychowanków. I tak,
w placówce w Gi¿ycku w 1949 r. dzieci podzielone by³y na piêcioosobowe grupy,
w których wyznaczony by³ grupowy, odpowiedzialny za zachowanie i odrabianie
lekcji pozosta³ych dzieci. W domu tym istnia³ samorz¹d dzieciêcy. Ponadto wychowankowie nale¿eli w szkole do organizacji ZHP, TPPR, starsze do ZMP42.
W roku 1950 w placówkach w Grylinach, Nowym Dworze, Szczytnie,
Biskupcu i Mr¹gowie dzia³a³y samorz¹dy lub rady m³odzie¿owe. Prowadzi³y one
codziennie prasówki. Mia³y te¿ pod swoj¹ opiek¹ biblioteki zak³adowe. Wszyscy
podopieczni wymienionych zak³adów nale¿eli do organizacji m³odzie¿owych: ZMP,
ZHP, TPPR43.W domach dziecka w: Bartoszycach, Lidzbarku Warmiñskim, Pas³eku, Olsztynku, Suszu, Pasymiu, Gra¿nicach, Worynach i Gi¿ycku równie¿ istnia³y
samorz¹dy. Swoj¹ pracê prowadzi³y w sekcjach: naukowej (pomoc w nauce),
redakcyjnej (gazetki) i kulturalno-owiatowej (praca wietlicowa). Wychowankowie
42 APO, zespó³: Kuratorium krêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, Protoko³y i sprawozdania
z wizytacji Pañstwowych Domów Dziecka , sygn. 495/89, s. 95.
43 APO, zespó³: Kuratorium krêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, Sprawozdania powizytacyjne
 Domy Dziecka i Zak³ady Karne, sygn. 444/190, s. 5.
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tych placówek nale¿eli do organizacji wymienionych wy¿ej. Jednak tylko
w domach dziecka w Suszu i Bartoszycach cz³onkowie ZHP prowadzili dzia³alnoæ skupiaj¹c¹ siê g³ównie na pogadankach o tematyce politycznej44. W placówce w Górowie I³aweckim przebywa³o 43 podopiecznych. Wszyscy oni nale¿eli do ró¿nych organizacji. Istniej¹cy samorz¹d sk³ada³ siê z czterech sekcji:
naukowej, gospodarczej, wietlicowej i sportowej45.
W 1953 r. w szymonowskim domu dziecka istnia³ samorz¹d dzieciêcy. Powo³ano w tym zak³adzie piêæ sekcji: kulturalno-artystyczn¹, pomocy w nauce,
higieniczno-sanitarn¹, gospodarczo-porz¹dkow¹, sportow¹. Podopieczni tej placówki nale¿eli do ZHP i ZMP, ale ,,dzia³alnoæ uczestników tych organizacji by³a
mierna46. W domu w Biskupcu istnia³y trzy grupy wychowanków, ka¿d¹ z nich
prowadzi³ inny wychowawca. Utworzono tam równie¿ radê wychowanków, która
nie prowadzi³a ¿adnej powa¿niejszej dzia³alnoci47. Wychowawcy wspó³pracowali jedynie z sekcj¹ naukow¹48. W placówce w £upkach przebywa³o 40 wychowanków podzielonych na dwie grupy koedukacyjne: grupê m³odsz¹ i starsz¹49.
W sierociñcu w Bartoszycach zorganizowane by³y trzy grupy: dwie ch³opców
i jedna dziewcz¹t50.
W domu dziecka w Pasymiu przebywa³o (w 1954 r.) 72 podopiecznych
obojga p³ci: 36 ch³opców i 29 dziewcz¹t. Na terenie zak³adu istnia³a rada wychowanków, która stworzy³a nastêpuj¹ce sekcje: naukow¹, gospodarcz¹, higieniczno-sanitarn¹, kulturalno-artystyczn¹ i sportow¹. Rada mia³a pewne osi¹gniêcia
w swojej pracy, ale by³y te¿ niedoci¹gniêcia. Za powód tych niedoci¹gniêæ uznawano brak autorytetu osób znajduj¹cych siê w tej radzie, czego wynikiem ,,by³
brak pos³uszeñstwa w wype³nianiu poleceñ przez inne dzieci51. W domu
w Lidzbarku Warmiñskim (w 1954 r.) równie¿ dzia³a³a rada wychowanków, której
praca polega³a na upolitycznianiu reszty wychowanków. Za cel postawi³a sobie:
,,wszczepiaæ cechy moralnoci socjalistycznej i naukowego wiatopogl¹du52.
W Mor¹gu (w 1954 r.) organizowane by³y cztery sekcje: naukowa, higieniczno-sanitarna, dekoracyjna i sportowa. Ich dzia³alnoæ by³a jednak nik³a. Dosyæ
44
45

Ibidem, s. 9.
APO, Sprawozdania z wizytacji i protoko³y kontrolne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn.
444/189, s. 70.
46 APO, Sprawozdania powizytacyjne  Domy Dziecka i Zak³ady Karne, sygn. 444/190, s. 111,
494, 496.
47 APO, Sprawozdania powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn. 444/194, s. 18.
48 APO, Protoko³y i zarz¹dzenia pokontrolne Pañstwowych Domów Dziecka w Barczewie,
Bartoszycach i Biskupcu (19501956), sygn. 444/257, s. 910.
49 APO, Sprawozdania powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn. 444/194, s. 28.
50 Ibidem, s. 267.
51 Ibidem, s. 216.
52 APO, Sprawozdania powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn. 444/194, s. 159.
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prê¿nie natomiast dzia³a³y kó³ka zainteresowañ, a by³y to: kó³ko hodowców nutrii
i introligatorskie53.
W siedemdziesi¹tych latach liczba wychowanków w poszczególnych domach dziecka by³a zró¿nicowana. W roku szkolnym 1973/1974 najwiêcej podopiecznych przebywa³o w domu dziecka w Bartoszycach (a¿ 257). Drug¹ placówk¹ pod wzglêdem iloci wychowanków by³ dom dziecka we Fromborku,
w którym przebywa³o 120 podopiecznych. Trzecim domem z najwiêksz¹ iloci¹
 110 wychowanków  by³a placówka w Olsztynie.
W bartoszyckim domu dziecka przebywa³o 113 ch³opców i 114 dziewcz¹t.
Podopiecznych pogrupowano w 11 zespo³ach wychowawczych54. Rok póniej
liczba podopiecznych zmniejszy³a siê o 27 osób, ale nie zmieni³a siê liczba grup
wychowawczych55.
Dom dziecka we Fromborku gromadzi³ 120 wychowanków (67 ch³opców
i 53 dziewczêta). Pogrupowano ich w siedem grup: I  dla dzieci z klas I  III, II
 dla dzieci przedszkolnych, III  dla przebywaj¹cych w internatach, IV  dla
przebywaj¹cych w pó³internatach, i trzy grupy dla pozosta³ych. Ponadto wychowankowie nale¿eæ mogli do zespo³ów zainteresowañ, takich jak: ko³o taneczne,
fotograficzne, ,,kukie³ki, muzyczne, chóralne, majsterkowania, dzia³kowiczów56.
W placówce w Olsztynie przebywa³o 110 dzieci; 56 z nich stanowili ch³opcy,
a 37  dziewczêta. Podzielono je na szeæ grup, w tym by³a jedna grupa przedszkolna, dwie grupy dziewcz¹t i trzy grupy ch³opców. Wychowankowie w czasie
wolnym mogli rozwijaæ swoje zainteresowania w ko³ach: sportowym, plastycznofotograficznym, gospodarstwa domowego, krojenia i szycia, rytmicznym i chóralnym57. Funkcjonowa³ tam tak¿e samorz¹d dzieciêcy58.
Za placówki z przeciêtn¹ iloci¹ (choæ te¿ du¿¹) wychowanków uznaæ
mo¿na domy dziecka w: Olsztynku (nr 1 i nr 2), Szymonowie, Ostródzie, Pasymiu,
Marwicy, Mor¹gu.
W pierwszym z wymienionych domów znajdowa³o siê 89 wychowanków,
których zorganizowano w czterech zespo³ach wychowawczych. Ponadto nale¿eæ
mogli do sekcji sanitarno-gospodarczej i kó³ zainteresowañ, takich jak: kulturalno-owiatowe, wietlicowe, majsterkowania i sportowe59.
53

APO, zespó³: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urz¹d Powiatowy w Mor¹gu, Protoko³y i sprawozdania z kontroli Domów Dziecka oraz wykazy wychowanków Domów Dziecka, sygn.
913/1528, s. 15.
54 AKOiW, zespó³: Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, K. O. i W., Projekty organizacyjne  Domy
Dziecka, sygn. BE5, OI, I/54, s. 8.
55 Ibidem, s. 17.
56 Ibidem, s. 9.
57 Ibidem, s. 6.
58 AKOiW, Domy Dziecka, sygn. OIII/5043, OIII/116, s. 118.
59 AKOiW, Projekty organizacyjne  Domy Dziecka, sygn. BE5, OI, I/54, s. 4.
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W szymonowskim domu dziecka przebywa³o 86 wychowanków (nie licz¹c
przebywaj¹cych u rodzin zastêpczych). Byli oni podzieleni na trzy grupy wychowawcze: dziewcz¹t, ch³opców i mieszan¹ grupê dzieci przedszkolnych. Dziewcz¹t by³o 28, ch³opców  25, przedszkolaków  8. Podopieczni placówki zaanga¿owani byli w nastêpuj¹cych kó³kach zainteresowañ: sportowym, fotograficznym,
ogrodniczym. Zorganizowana by³a tak¿e sekcja sanitarno-porz¹dkowa60. Rok
póniej liczba podopiecznych bardzo zmala³a  do 61, z czego 31 stanowi³y
dziewczêta, a 30  ch³opcy. Iloæ grup pozosta³a ta sama. Nie zmieni³y siê
równie¿ ko³a zainteresowañ61.
W domu w Ostródzie przebywa³o 74 wychowanków, 48 z podanej liczby
stanowili ch³opcy, 26  dziewczêta. Pogrupowani byli w piêæ zespo³ów. Podopieczni nale¿eli do nastêpuj¹cych kó³ zainteresowañ: fotograficznego, sportowego, tanecznego i turystyczno-krajobrazowego62. Rok póniej liczba dzieci zmniejszy³a siê (o dziesiêæ), natomiast zwiêkszono iloæ grup wychowawczych do
szeciu63.
W domu dziecka w Pasymiu przebywa³o 71 dzieci, z czego ch³opców by³o 40,
dziewcz¹t  22. Pogrupowano ich w piêæ grup wychowawczych. Podopieczni
byli cz³onkami kó³ka: sportowego, artystycznego i zajêæ technicznych64, z czasem
zajêcia dla podopiecznych rozszerzono o pracê na dzia³ce65.
W Domu Dziecka nr 1 w Olsztynku mieszka³o 66 wychowanków (pomijaj¹c
tych, którzy przebywali w rodzinach w³asnych), ch³opców by³o 37, dziewcz¹t
 29. Wychowankowie podzieleni byli na cztery grupy66.
W domu w Marwicy przebywa³o 75 wychowanków (45 ch³opców i 30 dziewcz¹t), pogrupowanych w szeæ zespo³ów. Do dzia³aj¹cych tam kó³ek zainteresowañ nale¿a³y: ko³o fotograficzne, teatralne i chóralne67.
W domu dziecka w Mor¹gu (zakwalifikowanym jeszcze do doæ du¿ych
placówek) przebywa³o 69 wychowanków, w tym 45 ch³opców i 24 dziewczêta,
pogrupowanych w cztery zespo³y. W zak³adzie znajdowa³o siê ko³o fotograficzne,
modelarskie, a tak¿e dzia³a³ zespó³ muzyczny68.
Do domów ma³ych pod wzglêdem liczby wychowanków (na prze³omie lat
1973/1974) zaliczyæ mo¿na dom dziecka w Gi¿ycku i £upkach. Placówka
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Ibidem, s. 1.
Ibidem, s. 16.
Ibidem, s. 5.
Ibidem, s. 14.
Ibidem, s. 2.
Ibidem, s. 13.
Ibidem, s. 3.
Ibidem, s. 12.
Ibidem, s. 7.
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w Gi¿ycku mieci³a 52 dzieci (27 ch³opców i 25 dziewcz¹t). Wychowankowie
pogrupowani byli w trzech zespo³ach69. W domu w £upkach tak¿e przebywa³o
niewielu wychowanków  bo tylko 40 (27 ch³opców i 13 dziewcz¹t). Dzieci
pogrupowano w dwa zespo³y70.
Trudno o ustalenie dok³adnej liczby wychowanków w domach dziecka
w Szczytnie i Grylinach. Wiadomo, ¿e w Szczytnie pod koniec lat siedemdziesi¹tych by³y cztery grupy wychowawcze, w których to dzieci by³y w podobnym
wieku (tzw. grupy wiekowe); zachowywano te¿ ci¹g³oæ grup (chodzi tu o ten sam
sk³ad osobowy). W domu tym rozwijano ró¿ne formy dzia³alnoci samorz¹dnej
podopiecznych. Wychowankowie stale i aktywnie uczestniczyli w ¿yciu placówki,
a samorz¹dy grupowe zyska³y miano podstawowych komórek dzia³alnoci dzieci71.
W Grylinach równie¿ istnia³y cztery grupy wychowawcze: dwa zespo³y
ch³opców, jeden dziewcz¹t i jeden m³odzie¿y mieszanej. W grupie mieszanej by³y
rodzeñstwa. W tej placówce, jak i w poprzedniej przestrzegano, aby w grupach
nie zmieniaæ sk³adu osobowego wychowanków. Bior¹c pod uwagê pracê samorz¹dn¹, zauwa¿yæ mo¿na jej podobieñstwo do wczeniej opisanej placówki
w Szczytnie72.
W 1980 r w Domu Dziecka nr 1 w Olsztynku przebywa³o 47 wychowanków. By³a to niedu¿a liczba podopiecznych, co sprzyja³o organizacji ¿ycia i tworzy³o bardziej domow¹ atmosferê. Podopiecznych podzielono na trzy grupy wychowawcze jednej p³ci. Respektowano ci¹g³oci grup. W placówce rozwija³a siê
tak¿e samorz¹dnoæ wychowanków, ukierunkowana na rzecz domu73. W Domu
Dziecka nr 2 w Olsztynku w 1980 r. mieci³o siê 47 dzieci, podzielonych na piêæ
grup. ,,Organizacja grup wychowawczych by³a odmienna ni¿ w pozosta³ych placówkach. Owa odmiennoæ polega³a na stworzeniu ma³ych, kilkuosobowych
grupek, wród których najwiêksza liczy³a 10 podopiecznych. Ich ma³a liczebnoæ
wp³ywa³a na wytwarzanie siê wiêzi rodzinnych zarówno pomiêdzy jej cz³onkami,
jak i z wychowawcami. Zespo³y skupia³y dzieci w ró¿nym wieku, ale jednej p³ci.
Oddzielnie funkcjonowa³a grupa przedszkolna. W omawianym roku trwa³y przygotowania do stworzenia grupy koedukacyjnej. W zak³adzie aktywnie dzia³a³ samorz¹d74.
69
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Ibidem, s. 10, 15.
Ibidem, s. 11, 18.
AKOiW, zespó³: Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, K. O. i W., Protoko³y z kontroli miasta
Szczytno, sygn. Domy Dziecka, Rodziny Zastêpcze, sygn. OIII/5043, VI/133, s. 146. Informacje za
rok 1979.
72 AKOiW, Protoko³y z kontroli gminy Stawiguda, sygn. OVI/095, VI/129, s. 73. Informacje
za rok 1979.
73 AKOiW, Protoko³y z kontroli miasta Olsztynek, sygn. A OVI/095, VI/154, s. 51, 54.
74 Ibidem, s. 45, 48.
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W domu dziecka w Mr¹gowie istnia³y grupy koedukacyjne i jedna przedszkolna. Organizacjê zespo³ów wychowanków oceniono jako sprzyjaj¹c¹ rozwojowi osobowoci wychowanków i zaspokajaj¹c¹ ich potrzeby emocjonalno-uczuciowe75.
W drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych w domu w Grylinach przebywa³o
51 wychowanków, pogrupowanych w czterech rodzinnych grupach wychowawczo-rozwojowych76. W placówce w Mor¹gu z kolei powo³ano do istnienia cztery
grupy wychowawcze: trzy o charakterze jednorodnym i jedn¹ koedukacyjn¹.
Przestrzegano ci¹g³oci grup. Ka¿dy zespó³ mia³ do dyspozycji pokoje do nauki,
wietlicê i zaplecze sanitarno-higieniczne. Dobrze funkcjonowa³ samorz¹d wychowanków77. W domu w Szymonowie (w 1985 r.) znajdowa³o siê 46 wychowanków (21 ch³opców i 25 dziewcz¹t), podzielonych na dwie grupy wed³ug p³ci.
Nad ka¿d¹ grup¹ opiekê sprawowa³o po trzech wychowawców, co by³o bardzo
korzystne dla wychowanków78.
W domu dziecka w Biskupcu przebywa³o (w 1986 r.) 43 podopiecznych,
zorganizowanych w trzech grupach koedukacyjnych. Samorz¹dnoæ wychowanków rozwijana by³a w takich dziedzinach, jak: czystoæ, higiena, ¿ywienie, rozwijanie zainteresowañ79.
W domu w Szczytnie (w 1986 r.) struktura organizacyjna by³a nastêpuj¹ca:
zak³ad mieci³ 47 wychowanków, podzielonych na dwie grupy wychowawcze,
jedna licz¹ca 23 osoby, druga  2480.
Podsumowuj¹c analizê struktur organizacyjnych zespo³ów wychowanków,
wyranie dostrzec mo¿na ich niejednolitoæ. W zale¿noci od domu, przebywa³a
tam ró¿na liczba podopiecznych. Bywa³y domy przystosowane do bardzo du¿ej
liczby dzieci (ponad 250 w Bartoszycah lub ponad 100 w Olsztynie czy we
Fromborku), ma³ej (np. 40 dzieci w £upkach, 42 w Biskupcu) lub przeciêtnej
(liczba podopiecznych waha³a siê tam w granicach 7080). Sporód przebywaj¹cych w nich wychowanków tworzono grupy wychowawcze. Podzia³ na grupy
odbywa³ siê g³ównie ze wzglêdu na p³eæ i wiek, choæ równie¿ zdarza³y siê zespo³y
koedukacyjne. Nie we wszystkich domach rozwijano zainteresowania dzieci, poniewa¿ nie wszêdzie tworzono ko³a zainteresowañ b¹d te¿ w sytuacji kiedy ju¿
istnia³y, nie funkcjonowa³y efektywnie. Podobnie by³o z samorz¹dnoci¹ wychowanków. Nie w ka¿dym domu j¹ zaprowadzano, a czasami praca tych¿e samorz¹dów po prostu nie by³a owocna.
75
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3. Formy zajęć w zespołach wychowanków
Realizowane w zespo³ach wychowanków formy zajêæ wynikaj¹ (g³ównie)
z przyjêtych zadañ z zakresu dzia³alnoci kulturalnej81, których istot¹ jest ,,zdobycie umiejêtnoci po¿ytecznego zagospodarowania wolnego czasu, ujawniaj¹cego
i rozwijaj¹cego zainteresowania i uzdolnienia82.
Ze wzglêdu na to, ¿e wychowankowie domu dziecka znajduj¹ siê w specyficznej sytuacji ¿yciowej, ,,kontakt z szeroko pojmowan¹ kultur¹ i uczestnictwo
w niej stanowi¹ ogromn¹ szansê na ciekawe i wartociowe ¿ycie83. W pracy
z nimi nale¿a³o stosowaæ ró¿norodnoæ form uczestnictwa w kulturze (muzyka,
plastyka, teatr, czytanie ksi¹¿ek, turystyka itp.). Wynikaj¹ce z tego korzyci by³y
ogromne. Dzieci poprzez aktywnoæ kulturaln¹ mog³y rozwijaæ zainteresowania,
zaspokajaæ potrzeby (fizyczne, psychiczne, emocjonalne, spo³eczno-kulturowe),
kszta³ciæ twórcz¹ postawê wobec ¿ycia.
Przed wychowawcami domów dziecka postawione by³o zadanie ukazywania podopiecznym nieznanych im dot¹d wzorów wykorzystywania wolnego czasu,
utrwalania tych, które s¹ po¿¹dane (dobre), a eliminowania nawyków przynosz¹cych szkodê.
Zadania z zakresu dzia³alnoci kulturalnej w domach dziecka mog³y byæ
realizowane za pomoc¹ ró¿nych form. Do najbardziej rozpowszechnionych zaliczane by³y (i s¹):
 zabawy dowolne,
 gry i zabawy ruchowe, zajêcia sportowe,
 zabawy i gry ,,pó³organizowane w zespo³ach ochotników,
 zajêcia kulturalne: ogl¹danie telewizji, czytanie prasy i czasopism, czytanie ksi¹¿ek,
 radio, p³yty, nauka tañca towarzyskiego,
 piew i muzykowanie amatorskie,
 prace rêczne: plastyczne i techniczne,
 spacery, wycieczki, biwaki,
 uprawa rolin i hodowla zwierz¹t,
 dowolny udzia³ w wybranych zajêciach gospodarskich,
 korzystanie z imprez kulturalno-rozrywkowych poza domem,
 teatr, organizacja wi¹t, uroczystoci84.
81 B. Matyjas, Aktywnoæ kulturalna dzieci i m³odzie¿y w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka, Kielce 1996, s. 167170.
82 Zarz¹dzenie MOiW z dn. 19 III 1980, nr 4, s. 51.
83 J. Raczkowska, Wychowanie w domu dziecka, Warszawa 1983, s. 129.
84 W. Dewitz, Czas wolny i ¿ycie kulturalne wychowanków, w: B. Matyjas, op. cit., s. 170.
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Jak przebiega³a realizacja wymienionych form spêdzania wolnego czasu
w poszczególnych placówkach badanego regionu omówiono poni¿ej. Ze wzglêdu
jednak na sk¹py zasób zachowanych róde³, zakres opisów nie obejmuje wszystkich
lat okresu Polski Ludowej. Niemniej, na podstawie istniej¹cych danych twierdziæ
mo¿na, ¿e przyjmowane formy pracy w poszczególnych domach dziecka w Olsztyñskiem by³y zró¿nicowane, co potwierdzaj¹ ni¿ej zamieszczone egzemplifikacje.
W domu dziecka w Bartoszycach preferowanymi formami zajêæ by³y zabawy i gry wietlicowe. Zajêcia wietlicowe nie by³y jednak zorganizowane i planowe, gdy¿ brakowa³o kwalifikowanej wietliczanki. Czas wolny od zajêæ szkolnych
dzieci wykorzystywa³y na prowadzenie prasówek, czytanie i gry wietlicowe
Oprócz tego podopieczni cerowali ubrania, przyszywali guziki, prali. Wychowanie
fizyczne nie by³o tam nale¿ycie zorganizowane85 . W domu tym funkcjonowa³y dwa
samorz¹dy dzieciêce: dziewczynek i ch³opców. Samorz¹d ch³opców nie przejawia³
aktywnoci, natomiast nieco lepiej funkcjonowa³a samorz¹dnoæ dziewczynek86.
Wychowawcy z domu dziecka w Mor¹gu dobrze organizowali czas wolny
wychowanków. Dzieci mog³y rozwijaæ posiadane zdolnoci z zakresu plastyki,
muzyki, sportu, majsterkowania. Kszta³ci³y zdolnoci manualne. Uczy³y siê robót
zwi¹zanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Na uwagê zas³ugiwa³a
dzia³alnoæ introligatorska podopiecznych. Wród wykwalifikowanych introligatorów by³o 9 dzieci, wród szkol¹cych siê do tego zawodu  1287. Przygotowanie
do samodzielnego ¿ycia odbywa³o siê prawid³owo. Ka¿dy usamodzielniony wychowanek by³ ju¿ w³acicielem samodzielnego mieszkania lub przynajmniej posiada³ ksi¹¿eczkê mieszkaniow¹88.
W Grylinach dzieci bra³y udzia³ w pracach na terenie placówki i poza ni¹.
Sami posadzili sad owocowy przy budynku i przygotowywali inspekty na zasiewy
wiosenne89. W zak³adzie zajmowa³y siê sprz¹taniem, praniem rzeczy osobistych,
pomoc¹ w kuchni, pracami ogrodowymi. Poza tym wykonywa³y prace u¿yteczne
na rzecz wsi90.
W domu dziecka w Szczytnie organizowanie czasu wolnego dzieci zas³ugiwa³o na wyró¿nienie. Wychowankowie brali udzia³ w zajêciach sportowych,
85

APO, zespó³: Kuratorium okrêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, Protoko³y i sprawozdania
powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn. 444/259, s. 11. Informacje z roku 1950 i 1952.
86 APO, Sprawozdania z wizytacji i protoko³y kontrolne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn.
444/189, s. 910. Informacje z roku 1950.
87 APO, Sprawozdania powizytacyjne  Domy Dziecka i Zak³ady Karne, sygn. 444/190, s. 1, 6.
Informacje z roku 1950.
88 AKOiW, zespó³: Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, K. O. i W., Domy dziecka, sygn. OWI/5043,
I/95, s. 64; APO, zespó³: Kuratorium krêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, Sprawozdania powizytacyjne  Domy Dziecka i Zak³ady Karne, sygn. 444/190, s. 1, 6. Informacje z roku 1985.
89 Ibidem, s. 1. Informacje z roku 1950.
90 AKOiW, zespó³: Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, K. O. i W., Domy dziecka, sygn. OWI/5043,
I/95, s. 68. Informacje z roku 1985.
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rekreacyjnych, turystycznych, krajoznawczych. Rozwijali swoje umiejêtnoci
z zakresu gospodarstwa domowego, a tak¿e zdolnoci plastyczne i manualne.
Dzieci wyrabia³y zabawki z ceraty oraz samodzielnie wykonali ¿³óbek91. W domu
tym mia³o miejsce wychowywanie przez pracê, której formy dostosowywano do
poszczególnych wychowanków. Zajêcia starano siê prowadziæ w miarê mo¿liwoci na wie¿ym powietrzu. Poza tym, dom ten wspó³pracowa³ z innymi placówkami w Pasymiu, Biskupcu i Fromborku92.
W placówce w Mr¹gowie czas wolny od nauki szkolnej by³ jednym z lepiej
zorganizowanych ogniw pracy wychowawczej. Wychowankom organizowano
ró¿ne zajêcia sprzyjaj¹ce rozwijaniu uzdolnieñ, np. tkanie chodników. Preferowano zajêcia z wychowania fizycznego, do którego placówka by³a predysponowana
ze wzglêdu na dobre zaplecze (posiadanie sprzêtu sportowo-turystycznego). Zajêcia odbywa³y siê w obrêbie grupy i w wietlicy93. Na podkrelenie zas³uguje
ciekawa organizacja ferii letnich i zimowych; polega³a ona na wymianie grup
wychowawczych z Domem Dziecka ,,Jaszczurówka w Zakopanem.
Wyj¹tkowo dobrze przebiega³ tu proces usamodzielniania, który nastêpowa³
dopiero po zdobyciu zawodu. Dyrektor domu ustala³ sprawy z tym zwi¹zane na pó³
roku przed odejciem wychowanka. Chodzi³o g³ównie o tzw. wyprawki i przydzia³
mieszkañ, jeli nie w³asnych, to lokowano swoich podopiecznych w hotelach robotniczych lub na stancjach94. Problematyka usamodzielniania wychowanków w tym
domu dziecka by³a ,,realizowana w skali niespotykanej na terenie województwa95.
Podopieczni domu dziecka w Suszu czas wolny od zajêæ szkolnych spêdzali
na wie¿ym powietrzu, o ile pozwala³a na to pogoda. Zabawy wietlicowe polega³y na przygotowywaniu inscenizacji, gazetek ciennych, nauce tañca i s³uchaniu
radia. Dom ten nie prowadzi³ planowych zajêæ wychowania fizycznego. S³abo
przedstawia³o siê czytelnictwo wychowanków. Prace w czytelni ,,polega³y na
przegl¹daniu czasopism, wycinaniu potrzebnych rycin i kompletowaniu ich
w roczniki. Wychowankowie tego domu organizowali we w³asnym zakresie
ró¿nego rodzaju uroczystoci96.
91

APO, zespó³: Kuratorium okrêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, Sprawozdania powizytacyjne  Domy Dziecka i Zak³ady Karne, sygn. 444/190, s. 16. Informacje z roku 1950.
92 AKOiW, zespó³: Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, K. O. i W., Opieka ca³kowita, sygn. B10,
OWI/5043, s. 168. Informacje z roku 1987.
93 APO, zespó³: Kuratorium okrêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, Sprawozdania powizytacyjne  Domy Dziecka i Zak³ady Karne, sygn. 444/190, s. 1, 6. Informacje z roku 1950.
94 AKOiW, zespó³: Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, K. O. i W., Domy dziecka, sygn. OWI/5043,
I/95, s. 43-44. Informacje z roku 1984.
95 Ibidem, s. 44. Informacje z roku 1984.
96 APO, zespó³: Kuratorium okrêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, Sprawozdania i protoko³y
powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka na terenie woj. olsztyñskiego, sygn. 444/191, s. 133134.
Informacje z roku 1952.
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W domu w Gi¿ycku wyje¿d¿ano z przygotowywanymi przez wychowanków
wystêpami poza placówkê. W wietlicy opowiadano sobie ksi¹¿ki, prowadzono
zajêcia chóralne i dbano o czystoæ. W zak³adzie tym prowadzono zajêcia
z wychowania fizycznego97.
W Domu Dziecka nr 1 w Olsztynku dzieci zajmowa³y siê w wolnych chwilach zwyk³ymi domowymi pracami, jak np. pomoc w kuchni, wykonywanie prostych prac krawieckich, rêkodzielniczych, pomagali przy hodowli królików.
W szkole uczestniczyli w zajêciach sportowych i kulturalnych. Du¿o uwagi przywi¹zywano do ¿ycia kulturalnego, wychowankowie czêsto chodzili do teatru
i kina. Niemniej jednak dzieci niechêtnie wyje¿d¿a³y na kolonie. Wola³y pozostawaæ w placówce b¹d wyje¿d¿aæ do rodzin w³asnych lub zaprzyjanionych98.
W Domu Dziecka nr 2 w Olsztynku podopieczni mieli bardzo urozmaicone
formy zajêæ. Preferowano aktywne formy wypoczynku, jak turystyka, sport, zajêcia amatorskie. Akcj¹ letni¹ obejmowano wszystkich chêtnych wychowanków.
Ponadto dzieci opracowywa³y gazetki, organizowa³y akademie, uroczystoci, wieczory wietlicowe. Z wystêpami artystycznymi wychowankowie wyje¿d¿ali do
gromad w Mirkach i Waplewie, a tak¿e zapraszali goci do siebie. Mieli oni
wyznaczone dy¿ury sprz¹tania i pomocy w kuchni. Uczestniczyli przy uk³adaniu
jad³ospisów, zakupie ¿ywnoci i jej obróbce, np. przy kiszeniu kapusty. Pracowali
w ogródku przy uprawie warzyw. Wyznaczeni do dbania o higienê kontrolowali j¹
na terenie budynku, a tak¿e sprawdzali czystoæ osobist¹ swojego kole¿eñstwa99.
W domu tym wyranie respektowano potrzebê swobodnego wypoczynku
podopiecznych, czyli dowolnie wybranych form spêdzania wolnego czasu. W³aciwie dobrano proporcje miêdzy zajêciami przebiegaj¹cymi ,,pod okiem wychowawcy, a czynnociami wykonywanymi na zasadzie dobrowolnego wyboru. Poza
tym zachowywano ró¿nice w planowanych zajêciach w dni powszednie i wi¹teczne100.
W przypadku obu domów dziecka z Olsztynka zauwa¿yæ mo¿na, ¿e dzia³aniom nad usamodzielnieniem podopiecznych powiêcano du¿o uwagi. Dbano, aby
odchodz¹cy otrzymali tzw. wyprawki i starano siê utrzymywaæ z nimi kontakt,
w miarê mo¿liwoci zapewniano mieszkanie (w³asne lub zastêpcze)101.
97 Ibidem, Sprawozdania powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn. 444/194, s. 211.
Informacje z roku 1953.
98 AKOiW, zespó³: Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, K. O. i W., Protoko³y z kontroli miasta
Olsztynek, sygn. A OVI/095, VI/154, s. 5354. Informacje z roku 1980.
99 APO, zespó³: Kuratorium okrêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, Sprawozdania powizytacyjne  Domy Dziecka i Zak³ady Karne, sygn. 444/190, s. 248. Informacje z roku 1953.
100 AKOiW, zespó³: Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, K. O. i W., Protoko³y z kontroli miasta
Olsztynek, sygn. A OVI/095, VI/154, s. 48. Informacje z roku 1980.
101 Ibidem, s. 54. Informacje z roku 1980.
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W szymonowskim domu dziecka du¿o czasu powiêcano przygotowaniu do
samodzielnego ¿ycia. Uczono przygotowywania potraw, robienia przetworów,
wychowankowie byli wdra¿ani tak¿e do innych prac gospodarskich. Prowadzono
dzia³alnoæ kulturaln¹. Organizowano spektakle teatralne, wieczory bani, wywietlano filmy. Wolny czas dzieci spêdza³y na obozach wêdrownych, rajdach
i koloniach. Zapewniano im warunki do kszta³cenia ró¿nego typu zainteresowañ
oraz prawid³owego rozwoju fizycznego. Pod egid¹ tego domu m³odzi ludzie szczycili siê wieloma osi¹gniêciami sportowymi w kategorii sportów obronnych i wieloboju sztafetowego. Zajmowali pierwsze miejsca podczas zawodów w tych¿e
sportach. Rozwija³ siê tam równie¿ sport szachowy i p³ywacki. Niektórzy wychowankowie posiadali patenty ¿eglarza. Kolonie b¹d obozy letnie odbywa³y siê
w kraju i za granic¹. Opuszczaj¹cym placówkê w wiêkszoci starano siê zapewniæ mieszkanie w³asne102. W 1980 r. 31 wychowanków posiada³o ksi¹¿eczki
mieszkaniowe. Warto dodaæ, ¿e siedmioro opuszczaj¹cych wtedy placówkê otrzyma³o mieszkania103.
W domu dziecka w Olsztynie w organizacji czasu wolnego uwzglêdniano:
rozwijanie zainteresowañ, zapewnienie wypoczynku w okresie ferii i wakacji,
zapewnienie atrakcyjnych form rekreacji w roku szkolnym, aktywnoæ sportow¹
oraz organizowanie imprez i uroczystoci. Opiekunowie starali siê przygotowywaæ wychowanków do zawodu, a tak¿e uczono ich zaradnoci ¿yciowej, wyrabiano kulturalne nawyki, zachêcano do kole¿eñskiego wspó³¿ycia miêdzy wychowankami, uczono dzieci zorganizowanej i samodzielnej pracy, zachêcano do
samopomocy kole¿eñskiej przy odrabianiu lekcji104.
Wychowankowie z domu dziecka z Pasymia brali udzia³ w ¿yciu domu
poprzez wykonywanie ró¿nych prac: sprz¹tali, dekorowali pomieszczenia, pomagali przy transporcie ¿ywnoci i zaopatrzeniu w opa³, pomagali w kuchni i przy
hodowli trzody chlewnej. Poza tym pracowali spo³ecznie, np. przy wykopkach
w pobliskim PGR105.
W domu w Lidzbarku Warmiñskim wychowankowie uprawiali sport, majsterkowali i uczestniczyli w zajêciach wietlicowych. Zajêcia wype³niaj¹ce czas
wolny by³y zaplanowane, dzia³alnoæ wietlicowa równie¿. Do zamierzonych za102 AKOiW, Opieka ca³kowita, sygn. B5, OW5043, s. 58; APO, zespó³: Kuratorium okrêgu
Szkolnego PWRN w Olsztynie, Sprawozdania powizytacyjne  Domy Dziecka i Zak³ady Karne, sygn.
444/190, s. 111. Informacje z roku 1985.
103 AKOiW, zespó³: Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, K. O. i W., Protoko³y z kontroli gminy
Ma³dyty, sygn. A OVI/095, VI/147, s. 812.
104 AKOiW, Domy Dziecka, sygn. OIII/5043, OIII/116, s. 417. Informacje z roku 1978.
105 APO, zespó³: Kuratorium okrêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, Protoko³y z kontroli
i zarz¹dzenia pokontrolne Pañstwowych Domów Dziecka w Szczytnie i Pasymiu, sygn. 444/261, s. 86.
Informacje z roku 1954.
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dañ zaliczyæ nale¿y: przygotowanie do wyboru zawodu, rozpropagowanie czytelnictwa, udzia³ w pracach spo³eczno-u¿ytecznych, organizowanie uroczystych
akademii, pogadanki na tematy aktualne, realizowanie zajêæ z wychowania
fizycznego106.
Czas wolny w Biskupcu organizowany by³ ,,umiejêtnie w oparciu o planowane zadania oraz program uroczystoci i imprez. W toku zajêæ przygotowywano ,,ró¿nego rodzaju prace rêczne i wystój plastyczny domu107. Jednak to zape³nianie czasu wolnego powodowa³o, ¿e wychowankowie nie mieli w ogóle
mo¿liwoci spêdzenia go wed³ug w³asnego pomys³u108. Realizowane przez wychowawców zadania mia³y na celu przygotowaæ do usamodzielnienia. Pozytywnym wydawa³a siê byæ wspó³praca z rodzinami wychowanków109.
W domu w Ostródzie wychowankowie w czasie wolnym zajmowali siê
sportem, majsterkowaniem i prac¹ wietlicow¹. Prê¿nie dzia³a³o tam ko³o robót
rêcznych, które przynosi³o dochody. Zarobione pieni¹dze podopieczni mogli przeznaczyæ na potrzeby w³asne110.
Podopieczni domu w Worynach czas wolny spêdzali w wietlicy przy ró¿nych grach i na podwórzu. Zabawy na wie¿ym powietrzu by³y ró¿ne, ich celem
by³o wyrabianie tê¿yzny fizycznej oraz kszta³cenie charakteru i nawyków. Na
terenie domu dbali o porz¹dek111.
Zaprezentowane wy¿ej opisy stosowanych form spêdzania wolnego czasu
w poszczególnych domach, dope³niaj¹ wyniki przeprowadzonych badañ ankietowych. Byli wychowankowie sami okrelili wykonywane przez siebie zajêcia
w czasie wolnym od nauki w szkole. Dane liczbowe zamieszczono w tabeli 2.
Przeprowadzona w ujêciu rangowym analiza wykaza³a, ¿e w latach 19451955
najczêciej praktykowan¹ przez wychowanków form¹ zajêæ by³y rozrywki i zabawy, na drugim miejscu znalaz³o siê odrabianie zadanej pracy domowej. W nastêpnej kolejnoci ankietowani wskazali na wykonywane roboty domowe. Przez ca³y
okres lat 19451989 wszyscy wychowankowie na czwartym miejscu sytuowali
wypoczynek czynny, na pi¹tym za  zgodnie umiecili  rozwój zainteresowañ.
106 APO, Sprawozdania powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn. 444/194, s. 158;
APO, zespó³: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urz¹d Powiatowy w Lidzbarku Warmiñskim,
Plan Pañstwowego Domu Dziecka w Lidzbarku Warmiñskim, sygn. 449/437, s. 48. Informacje z roku
1954.
107 AKOiW, zespó³: Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, K. O. i W., Opieka ca³kowita, sygn. B5,
OWI/5043, s. 24. Informacje z roku 1986.
108 APO, zespó³: Kuratorium okrêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, Sprawozdania powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn. 444/194, s. 20. Informacje z roku 1953.
109 Ibidem, s. 24. Informacje z roku 1953.
110 APO, Sprawozdania powizytacyjne  Domy Dziecka i Zak³ady Karne, sygn. 444/190, s. 1, 6.
Informacje z roku 1950.
111 Ibidem, s. 422. Informacje z roku 1953.
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Tabela 2

Formy zajêæ w domach dziecka
Lata
Formy zajêæ

19451955
liczba
wskazañ

19561965

19661975

19761989

udzia³
udzia³
udzia³
udzia³
liczba
liczba
liczba
w
ranga
w
ranga
w
ranga
w
ranga
wskazañ
wskazañ
wskazañ
próbie
próbie
próbie
próbie

Zabawy
i rozrywka

12

29,3

1

34

22,1

3

30

21,3

2

24

21,8

2

Prace domowe

9

22,0

3

35

22,7

2

30

21,3

2

25

22,7

1

6

14,6

4

28

18,2

4

29

20,6

4

20

18,2

4

3

7,3

5

20

13,0

5

19

13,5

5

19

17,3

5

11

26,8

2

37

24,0

1

33

23,4

1

22

20,0

3

41

100,0

x

154

100,0

x

141

100,0

x

110

100,0

x

Wypoczynek
czynny
Rozwój
zainteresowañ
Odrabianie
lekcji
Suma

ród³o: wyniki w³asnych badañ ankietowych.

W okresie lat 19561965 czas wolny przeznaczano najpierw na odrobienie
lekcji, potem na wykonywanie robót domowych, zabawy i rozrywki. Podobnie
w latach 19661975, lecz tutaj czêstotliwoæ wskazañ na roboty domowe równowa¿y³a siê z powiêcaniem czasu na rozrywkê. Od roku 1975 wykorzystywanie
chwil wolnych od nauki szkolnej przedstawia³o siê inaczej ni¿ w latach wczeniejszych.
Najwiêcej wolnego czasu przeznaczano tam na roboty domowe, na drugim miejscu
znalaz³y siê zabawy i rozrywka, w trzeciej kolejnoci natomiast odrabianie lekcji.
Podsumowuj¹c, stwierdziæ nale¿y, ¿e rodzaje stosowanych form zajêæ
w domach dziecka by³y ró¿norodne. Ich niejednolitoæ i efektywnoæ zale¿a³a
przede wszystkim od opiekunów grup, ich wiedzy na temat potrzeb i oczekiwañ
swoich podopiecznych, a tak¿e w³asnej kreatywnoci i mo¿liwoci finansowych
b¹d te¿ lokalowych placówki. Ponadto, zauwa¿yæ mo¿na, ¿e raczej we wszystkich placówkach starano siê zagospodarowywaæ czas wolny.

4. Współpraca domów dziecka ze środowiskiem
Wspó³pracê domów dziecka ze rodowiskiem uznaje siê za jedno z wa¿niejszych zadañ placówki. Kontakty dotycz¹ zarówno ludnoci miejscowej, jak
i ró¿nych instytucji112. Przyjê³o siê uwa¿aæ poprawnie przebiegaj¹c¹ wspó³pracê
za swego rodzaju wyznacznik dobrze funkcjonuj¹cego domu.
112

Wêz³owe problemy opieki i wychowania , s. 348.
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Problematyka ta, ze wzglêdu na niepe³ny zasób róde³ pozostaje trudna do
pe³nego zrekonstruowania, jednak kieruj¹c siê zachowanymi informacjami,
stwierdziæ mo¿na, ¿e placówki te kontaktowa³y siê ze rodowiskiem.
Kontakty utrzymywane by³y g³ównie dziêki organizacjom m³odzie¿owym, do
których wychowankowie przynale¿eli (ZHP, ZMP, TPPR), a tak¿e poprzez
wspó³pracê z komitetami opiekuñczymi. Cz³onkowie tych¿e komitetów odwiedzali
domy dziecka i starali siê wspieraæ dzia³alnoæ podlegaj¹cych im domów. Mia³o to
miejsce zw³aszcza w latach piêædziesi¹tych. Szczególnie prê¿n¹ wspó³prac¹
z Komitetami odznacza³y siê domy dziecka w Ostródzie, Mor¹gu, Biskupcu,
Szczytnie i Górowie I³aweckim, w mniejszym za stopniu w Mr¹gowie i Grylinach. Ten stan potwierdza nastêpuj¹cy zapis: ,,Wspó³praca z Komitetami Opiekuñczymi nie wszêdzie jest na poziomie ze wzglêdu na brak zrozumienia ze strony
samych Komitetów, co ma miejsce w Mor¹gu, Grylinach i Mr¹gowie. Natomiast
bardzo ³adnie wspó³pracuj¹ domy ze swoimi komitetami w Biskupcu i Olsztynku,
gdzie jest wielkie zainteresowanie domami zarówno pod wzglêdem wychowawczym jak i materialnym113.
Kszta³towanie siê wspó³pracy domów dziecka ze rodowiskiem w regionie
Warmii i Mazur w latach 19451989 przebiega³o niejednolicie, zale¿a³o od danej
placówki i czasu omawianego okresu, co egzemplifikuj¹ zamieszczone poni¿ej
opisy.
Wychowankowie z domu dziecka w Bartoszycach uczestniczyli w ¿yciu
spo³eczeñstwa poprzez ró¿nego rodzaju prace, np. porz¹dkowali groby ¿o³nierzy
radzieckich, uczestniczyli przy wykopkach w PGR-ach, brali udzia³ w uroczystociach szkolnych zwi¹zanych z obchodami wi¹t narodowych i robotniczych.
W tym domu nie utrzymywano kontaktów z organizacjami spo³ecznymi i politycznymi. Nie by³o te¿ wspó³pracy ze Spo³ecznym Komitetem Opiekuñczym, poniewa¿ nie by³o z jego strony zainteresowania placówk¹114.
W domu w Suszu wspó³pracy ze rodowiskiem w³aciwie nie by³o. Ta
placówka nie utrzymywa³a kontaktu z w³adzami powiatowymi (KP, PZPR, ZMP,
LK) i miejscowymi. Wychowankowie nie przynale¿eli do ¿adnych organizacji.
Komitetem Opiekuñczym dla tego zak³adu by³ Pañstwowy Orodek Maszynowy,
który jednak nie udziela³ pomocy placówce115.
Wychowankowie z domu dziecka w Ostródzie brali udzia³ we wszystkich
powierzanych im w organizacjach (do których nale¿eli) pracach, a tak¿e czynnie
113 APO, zespó³: Kuratorium okrêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, Sprawozdania powizytacyjne  Domy Dziecka i Zak³ady Karne, sygn. 444/190, s. 56.
114 APO, Sprawozdania z wizytacji i protoko³y kontrolne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn.
444/189, s. 10. Informacje z roku 1951.
115 APO, Sprawozdania i protoko³y powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka woj. olsztyñskiego, sygn. 444/191, s. 134. Informacje z roku 1952.
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uczestniczyli w ¿yciu ludnoci. Wspó³praca ze rodowiskiem polega³a np. na
pomocy w odrabianiu lekcji. Dzieci pomaga³y kole¿eñstwu spoza placówki i odwrotnie. Dom ten wspó³pracowa³ z Komitetem Opiekuñczym, który w³aciwie
wype³nia³ powierzon¹ sobie rolê116.
W domu dziecka w Worynach podopieczni aktywnie uczestniczyli w obchodach i akcjach pañstwowych. Organizowano uroczystoci zwi¹zane z kolejnymi
rocznicami mierci Lenina. W tej samej placówce urz¹dzano akademie, wieczorki
dyskusyjne i artystyczne wespó³ z miejscow¹ ludnoci¹117.
W 1980 r. dom dziecka w Szymonowie wspó³pracowa³ ju¿ z wieloma instytucjami, mianowicie: instancj¹ gminn¹ LOK, komitetem opiekuñczym TPD, KW MO,
WSS ,,Spo³em, Olsztyñsk¹ Fabryk¹ Mebli, SKR i IZNS w I³awie, Zespo³em
Szkó³ Rolniczych, Liceum Ogólnokszta³c¹cym i Liceum Ekonomicznym w Ostródzie. Komitetem opiekuñczym by³a KW MO118. Pracownicy tego¿ domu
(w kolejnych latach omawianego dziesiêciolecia) za szczególne osi¹gniêcia przypisywali sobie nawi¹zanie wspó³pracy z TV w Warszawie, WUSW, RUSW
w I³awie, Zak³adem Karnym w I³awie, Urzêdem Miasta w I³awie, LZS, LOK,
KIW. Poza tym prowadzono systematyczn¹ pracê z najbli¿szym placówce rodowiskiem, z przyjació³mi domu oraz wieloma zak³adami pracy i instytucjami. Ten dom
mia³ najszerzej zakrojone kontakty ze wszystkich placówek w województwie119.
W Domu Dziecka nr 1 w Olsztynku równie¿ prowadzono wspó³pracê ze
rodowiskiem. Komitetem opiekuñczym tego¿ domu by³ Kombinat Rolny ,,£yna.
W pocz¹tkach lat osiemdziesi¹tych wspó³praca ta zaczê³a s³abn¹æ. O¿ywi³y siê
natomiast kontakty z KGW w Koz³owie, rodowiskiem ,,Synów Pu³ku w Olsztynie, Klubem Seniora i Lig¹ Kobiet w Olsztynie. Pozytywnym zjawiskiem by³a
wspó³praca zak³adu z rodzicami wychowanków, która doprowadzi³a w konsekwencji do powrotu (w 1980 r.) siedmiorga podopiecznych do rodziny w³asnej120.
Drugi dom w Olsztynku wspó³pracowa³ z domem dziecka w Grylinach.
Wychowankowie odwiedzali siê, wspólnie organizowali wieczorki, zawody gry
w pi³kê no¿n¹ i siatkow¹. Komitet Opiekuñczy tej placówki stara³ siê uczestniczyæ
w ¿yciu powierzonego mu domu dziecka. S³u¿ono pomoc¹ przy przewozie opa³u,
jego przedstawiciele byli obecni na akademiach i radach pedagogicznych121.
116 APO, Sprawozdania powizytacyjne  Domy Dziecka i Zak³ady Karne, sygn. 444/190, s. 56.
Informacje z roku 1950.
117 Ibidem, s. 423. Informacje z roku 1953.
118 Ibidem, s. 112; AKOiW, zespó³: Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, K. O. i W., Protoko³y
z kontroligminy Ma³dyty, sygn. A, OVI/095, VI/147, s. 81.
119 AKOiW, Opieka ca³kowita, sygn. B5/5043, s. 57. Informacje z roku 1980.
120 AKOiW, Protoko³y z kontroli miasta Olsztynek, A, OVI/095, VI/154, s. 53.
121 APO, zespó³: Kuratorium okrêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, Sprawozdania powizytacyjne  Domy Dziecka i Zak³ady Karne, sygn. 444/190, s. 268. Informacje z roku 1953.
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W roku 1980 placówka ta wspó³dzia³a³a z Gminn¹ Szko³¹ Zbiorcz¹ w Olsztynku i szko³ami, do których uczêszczali wychowankowie. Nadto wspó³pracowano z nastêpuj¹cymi instytucjami: PRIM w Ostródzie, Kombinatem Ogrodniczym
w £êgajnach, Przedsiêbiorstwem Spedycji Krajowej w Olsztynie, ,,Domem
Ksi¹¿ki w Olsztynie, TPD w Dzia³dowie, Wojewódzk¹ Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ w Olsztynie. Ta wspó³praca zaowocowa³a zorganizowaniem 32 ksi¹¿eczek
mieszkaniowych oraz finansowaniem kolonii letnich i obozów. Podopieczni tej
placówki korzystali z porad miejscowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej
w przypadku orientacji szkolnej i zawodowej, a tak¿e wyrównywania braków122.
W domu w Grylinach prowadzono szeroko zakrojone kontakty z zak³adami
pracy, instytucjami i szko³ami z Olsztyna, mianowicie z: Cechem Rzemios³ Ró¿nych, Akademi¹ Rolniczo-Techniczn¹, Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr 1, Zespo³em Szkó³ Ekonomicznych, Spó³dzielni¹ Pracy ,,Transportowiec i ,,Technochemia, Wojewódzk¹ Spó³dzielni¹ Inwalidów, OZOS Stomil, GS Stawiguda,
Zespo³em Gospodarstw Rolnych. Blisko wspó³pracowano te¿ z Gminn¹ Szko³¹
Zbiorcz¹ w Stawigudzie. Tu wspó³praca mia³a charakter pozalekcyjny, pozaszkolny i gospodarczy. Wychowankowie korzystali równie¿ z us³ug Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Olsztynku. Pracowali tak¿e w czynie spo³ecznym na
rzecz placówki i rodowiska, np. sadzili drzewa, porz¹dkowali teren123.
W domu dziecka w Lidzbarku Warmiñskim utrzymywano kontakt z miejscowymi zarz¹dami organizacji ZNP, PZPR i Wydzia³ami Owiaty124. Podopieczni
placówki w Szczytnie dzia³ali w domu kultury; wspó³pracowali z miejscow¹ Poradni¹ Wychowawczo-Zawodow¹ w zakresie orientacji szkolnej i zawodowej,
z TPD (co zaowocowa³o ksi¹¿eczkami mieszkaniowymi), komitetem opiekuñczym WSS ,,Spo³em; wspó³dzia³ali z wychowankami domów dziecka w Mr¹gowie, Biskupcu i Pasymiu; kontaktowali siê z w³adzami partyjnymi i administracyjnymi125.
W domu w Mr¹gowie dzia³alnoæ rodowiskowa przedstawia³a siê zadowalaj¹co. Utrzymywany by³ kontakt ze szko³ami, rodzicami wychowanków, domami
dziecka w Szymonowie i Zakopanem, instytucjami i zak³adami pracy oraz swoim
komitetem opiekuñczym126.
122 AKOiW, zespó³: Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, K. O. i W., Protoko³y z kontroli miasta
Olsztynek, A, OVI/095, VI/154, s. 47.
123 AKOiW, Protoko³y z kontroli gminy Stawiguda, sygn. A OVI/095, VI/129, s. 7072.
Informacje z roku 1979.
124 APO, zespó³: Kuratorium okrêgu Szkolnego PWRN w Olsztynie, Sprawozdania powizytacyjne Pañstwowych Domów Dziecka, sygn. 444/194, s. 159. Informacje z roku 1954.
125 AKOiW, zespó³: Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, K. O. i W., Protoko³y z kontroli miasta
Szczytno, 1979 r., sygn. OVI/095, VI/173, s. 145146. Informacje z roku 1979.
126 AKOiW, Domy Dziecka, sygn. OWI/5043, I/95, s. 4245. Informacje z roku 1984.
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Wzajemne dzia³ania ze rodowiskiem biskupieckiego domu dziecka polega³y
na wspó³pracy z zak³adami pracy i organizacjami miasta i gminy Biskupiec.
Utrzymywano tak¿e kontakty z rodzinami podopiecznych127.
Podsumowuj¹c wspó³pracê domów dziecka z regionu Warmii i Mazur ze
rodowiskiem spoza placówki, stwierdziæ nale¿y, ¿e na ogó³ by³y one utrzymywane. Niektóre domy trwa³y w zaprzyjanionych stosunkach miêdzy sob¹ i z miejscow¹ ludnoci¹, rzadziej za z rodzinami wychowanków. Nawi¹zywano ró¿ne
kontakty, np. z lokalnymi instytucjami czy zak³adami pracy. Poszczególne domy
mia³y swoje komitety opiekuñcze, które jednak nie zawsze w wystarczaj¹cym
stopniu wspiera³y powierzon¹ sobie placówkê.

THE ORGANIZATION OF PARENTAL CARE IN ORPHANAGES (1945–1989)
IN WARMIA AND MAZURY
(SUMMARY)

Presentation of the structure of care and educational process in childrens homes within the
period 19451989 (illustrated with the example of Warmia and Masuria region) has been divided
into four aspects:
I. Completion of care and educational process. Having analyzed the available data, we found
that the the institutions subject to our research represent an average level. However, such state of
affairs should be acknowledged to be understandable since it is impossible to compensate for care
and education provided by natural families.
II. Organizational structure of a group of children, where diversity can be observed. Different numbers of pupils presently in different homes. There were homes which were adapted to be
a home for a very large, small or average number of pupils. In every childrens home, children are
divided into educational groups. In most cases the division is on account of their sex and age,
however, some co-educational teams were also observed. Not every home develops childrens
interests because interest circles are not available in some of them, or sometimes even if they are
available, they are not effective. The situation is similar when it comes to pupils self-governments.
Not every childrens home has such organization, and sometimes their work is simply not productive.
III. Activities available for teams of pupils in childrens homes included in the research were
diversified. Their diversity and effectiveness most of all depend on the minders, their knowledge of
the needs and expectations of their pupils, as well as their own creativity, financial capability or
facilities available for a given childrens home.
IV. Cooperation between childrens homes and the outside environment was observed. Some
of the houses remain on friendly terms with each other and with the local population, more seldom
with families of their pupils. They established different relationships e.g. with local institutions or
employment establishments. Some of the childrens homes have their own Care Committees which,
however, do not always take care of the home they were responsible for.
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Ibidem, s. 24. Informacja z roku 1986.
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Nauki o rodzinie

ORGANISATION DES BETREUUNGSPÄDAGOGISCHEN PROZESSES
IN DEN KINDERHEIMEN IN DEN JAHREN 1945–1989
IN ERMLAND-MASUREN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Organisation des betreuungspädagogischen Prozesses in Kinderheimen in den Jahren
19451989 (am Beispiel von Ermland und Masuren) wurde in vier Aspekten dargestellt:
I. Umsetzung des betreuungspädagogischen Prozesses. Als Ergebnis der Datenanalyse wurde festgestellt, dass das von den Einrichtungen repräsentierte Niveau durchschnittlich ist. Dieser
Zustand ist jedoch als verständlich einzustufen, da eine volle Kompensierung des innerhalb der
eigenen Familie realisierten Betreuungs- und Erziehungsprozesses nicht möglich ist.
II. Organisationsstruktur der Schützlingsgruppe, in der Uneinheitlichkeit beobachtet wird.
Je nach Heim wohnten dort unterschiedlich viele Kinder. Die Heime waren an eine sehr große, kleine
oder durchschnittliche Anzahl von Kindern angepasst. Aus den Schützlingen wurden Erziehungsgruppen gebildet. Die Einteilung in eine Gruppe bestimmte überwiegend Alter und Geschlecht der
Kinder, obwohl auch gemischte Gruppen vorkamen. Nicht in allen Heimen wurden die Interessen
der Kinder weiterentwickelt, da keine Interessenzirkel vorhanden waren oder die bereits Bestehenden nicht effektiv funktionierten. Ähnlich war es mit der Selbstverwaltungen. Nicht in jeder Einrichtung wurde diese aufgestellt und wenn doch war die Arbeit der so genannten Selbstverwaltung meist
erfolglos.
III. Die Formen der Beschäftigung innerhalb der Schützlingsgruppen waren vielseitig. Der
Grad der Uneinheitlichkeit und die Effektivität der Beschäftigungsformen war vor allem von den
Gruppenbetreuern abhängig. Ausschlaggebend war deren Verständnis für die Bedürfnisse und Erwartungen der Kinder und die eigene Kreativität, aber auch die finanziellen Möglichkeiten der
Einrichtung und die gegebenen Lokalbedingungen.
IV. Zusammenarbeit der Kinderheime mit dem Umfeld außerhalb der Einrichtung. Einige
Heime standen in befreundeten Verhältnissen zueinander und mit der lokalen Bevölkerung, seltener
wiederum mit den Familien der Schützlinge. Es wurden verschiedenen Kontakte geknüpft z.B. zu
lokalen Institutionen oder Betrieben. Einzelne Heime besaßen eigene Betreuungskomitees, die jedoch nicht immer die ihnen übertragene Einrichtung betreuten.

