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Z HISTORII „NASZYCH” DOMÓW DZIECKA 
W LATACH 1944-1984

Państwowe Domy Dziecka (PDD), rodziny zastępcze od końca II wojny 
rozwijały się wprawdzie dość intensywnie, lecz raczej nierównomiernie. 
W 1945 r. w kraju istniało 15 PDD, 308 społecznych -  w tym przeważająca 
liczba zakonnych1.

Ze spisu przeprowadzonego w Polsce 24 czerwca 1945 r. wynika, że na 
ogólną liczbę dzieci osamotnionych (6 939 795) było 1 544 132 sierot, 
w tym sierot zupełnych było 111 469, półsierot 970 724, dzieci opuszczo
nych całkowicie 36 246, a częściowo -  425 700. Z zestawień wynika, że 
rozmieszczenie dzieci osamotnionych w poszczególnych województwach 
było bardzo nierównomierne, np. w województwie gdańskim wynosiło 
30,6%, w mieście Łodzi -  28,8%, w województwie poznańskim 30,7%, 
w rzeszowskim -  17,4%, a w krakowskim -  17,2%. Brak informacji nie 
pozwalał na ustalenie rzeczywistych przyczyn takiego stanu rzeczy; można 
było jedynie przypuszczać, że przyczyniło się do niego liczniejsze wystę
powanie na niektórych terenach zakładów opiekuńczych, lepsza sytuacja 
materialna ludności, która częściej przyjmowała pod opiekę dzieci osamot
nione, a także istnienie przypadkowych skupisk ludności, związanych z jej 
przemieszczaniem się w owym czasie. Jeśli chodzi o dzieci częściowo lub 
całkowicie opuszczone, które stanowiły prawie 1/3 osamotnionych (461 
946), ich sytuacja mogła się jeszcze poprawić, gdyby udało się odnaleźć 
jedno lub obojga rodziców.

Dla polityki opiekuńczej bardzo ważne było ustalenie danycli dotyczą
cych wieku dzieci, mających być nią objętych. Otóż okazuje się, że naj
mniejszy procent dzieci osamotnionych stanowiły urodzone w 1945 r. -

1 Uzasadnienie dotyczące sytuacji materialnej w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, 
zakładach specjalnych z 15 stycznia 1995 r. Notatka bez nazwiska autora, Archiwum Akt No
wych, Ministerstwo Oświaty i Wychowania, sygn. 635.
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1,2%, w 1944 -  2,6%, w 1943 -  3,0%. Najwięcej, bo aż 7,1% było dzieci 
osamotnionych urodzonych w 1930 r. oraz w 1931 i 1932 r. -  6,5%2.

Sytuacja w innych regionach kraju znacznie różniła się od istniejącej 
w Warszawie oraz w środkowej części Polski. W szczególnie trudnej sy
tuacji znalazły się tereny wschodnie, np. Lubelszczyzna, która należała do 
ziem najbardziej zniszczonych przez okupanta3. Również dla ludności Kie
lecczyzny nadrzędnym problemem stało się wówczas ratowanie dzieci, zor
ganizowanie stałej opieki nad dziećmi rodzin pracujących. Inicjatywę tę 
podjęło głównie reaktywowane przez działaczy oświatowych Robotnicze i 
Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci4.

Większość placówek opiekuńczych istniejących w tym czasie w woje
wództwie kieleckim miała charakter publiczny, część prowadził Kościół, 
a część zakłady pracy5. Początkowo przeważała spontaniczna działalność 
różnych środowisk. Rozwijał się nurt charytatywny, często inspirowany 
przez kręgi zakonne. One właśnie w tym pierwszym okresie organizowały 
opiekę zakładową nad dziećmi pozbawionymi rodziców i ich opieki. Za
kładano sierocińce, organizowano tymczasowe schroniska dla dzieci w róż
nych miejscowościach. Dopiero w następnych latach przekształcano je w 
PDD. Wielu dzieciom pozbawionym opieki udało się zapewnić opiekę 
przedszkolną6.

Rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych, a w szczególności do
mów dziecka, uzależniony był od potrzeb oraz możliwości lokalowych. 
Dzieci często umieszczane były w budynkach adaptowanych, nie dostoso
wanych do ich potrzeb.

Liczba domów dziecka w województwie kieleckim w latach 1944-1984 
wskazuje na nierównomierny ich rozwój. Dla lat 1944—1945 brak jest do
kładnych danych, ale w 1954 r. było już 25 domów dziecka, w tym 8
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“ J. W o j t y n i a k ,  H . R a d z i ń s k a ,  Sieroctwo, zasięg i wyrównywanie, Warszawa 1946.
3 W 1946 r. w domach dziecka w województwie lubelskim przebywało 652 dzieci repatriantów 
ze Wschodu i 213 dzieci z innych okręgów kraju, w tym głównie z województw: warszawskie
go, kieleckiego, rzeszowskiego. M. O c h m a ó s k i, Tworzenie i rozwój domów dziecka 
>c województwie lubelskim w 40-leciu PRL, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” Lublin 1988, nr 
13-14.
4 H. C i o s e k, Wychowanie przedszkolne na Kielecczyźnie w latach 1944—1985, w: Główne 
problemy oświaty i wychowania na Kielecczyźnie w 40-leciu PRL, pod red. J. KrasuskiegO 
i Z. Ruty, Kielce 1987.
5 Archiwum Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach, sygn. 50, teczka 923/45, z. 50-55.
6 Ministerstwo Oświaty 19 października 1945 r. wydało pierwszą instrukcję, która zalecała, aby 
przedszkola stały się instytucjami publicznymi, obejmującymi opiekę nad wszystkimi dziećmi 
w wieku przedszkolnym w danej okolicy. Akcję upowszechnienia opieki przedszkolnej próbo
wano wdrożyć w postanowienia I Ogólnopolskiego Zjazdu Oświatowego w sprawie upowszech
nienia przedszkoli i wprowadzenia obowiązkowych przedszkoli dla dzieci w wieku od trzech 
do sześciu lat (zob.: H. C i o s e k. Wychowanie przedszkolne).



prowadzonych przez Caritas, dla 1933 dzieci7. Lata 1950-1955 to okres 
planu sześcioletniego, w którym zakładano dynamiczny rozwój oświaty, 
w tym również placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 1964 r. istniały 
23 PDD dla 1676 wychowanków. Wybudowano wówczas 2 nowe domy 
dziecka, w Radomiu i Kazimierzy Wielkiej, dla 250 dzieci, oraz dokonano 
adaptacji szkoły w Winiarach, gmina Nowy Korczyn; dla PDD uzyskano 
110 miejsc. W 1984 r. było 7 PDD, Państwowe Pogotowie Opiekuńcze dla 
630 wychowanków łącznie oraz 3 rodzinne domy dziecka dla 23 wycho
wanków. Redukcja placówek w województwie kieleckim nastąpiła w wy
niku reformy administracyjnej w 1975 r. Pozostało wówczas 6 placówek; 
w Kielcach, w Skarżysku-Kamiennej, w Winiarach, w Kazimierzy Wielkiej, 
w Nagłowicach i w Miechowie8.

Liczba domów dziecka w województwie kieleckim w latach 1950-1962 
przekracza znacznie obecny stan liczbowy (10 placówek). Niemal w każ
dym powiecie istniała placówka9.

Lata pięćdziesiąte charakteryzowały się istotnymi zmianami w polityce 
gospodarczej państwa. Drastyczne oszczędności wprowadzone przez wła
dze państwowe odbiły się również na rozwoju placówek opieki całkowitej 
w województwie kieleckim. W ciągu tych lat można zaobserwować powol
ny spadek liczby placówek, mimo wzrastającej liczby wychowanków, 
głównie sierot społecznych. W związku ze zmianą przepisów prawnych -  
wejście Ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, zno
szącej postanowienia samorządów terytorialnych -  wprowadzono przepisy 
szczegółowe, wydane przez kompetentne resorty oświaty, zdrowia i opieki 
społecznej. W wyniku upaństwowienia placówek oraz centralizacji zarzą
dzania zmieniły się również zasady finansowania domów dziecka, zasady 
organizacyjne i programowe.

Należy więc przypuszczać, że mimo występującej w latach pięćdziesią
tych ogólnej tendencji do intensywnego rozwoju placówek opiekuńczo-wy
chowawczych, władze terenowe Kielecczyzny nie były w stanie utrzymać 
zbyt dużej ich liczby. Dlatego ich rozwój na terenie Kielecczyzny w tym 
dziesięcioleciu nie wykazuje tendencji wzrostowej, a wręcz obniża się.

Pierwszą placówką (nie istniejącą już dzisiaj) w województwie kielec
kim był sierociniec zorganizowany w 1944 r. na przyczółku sandomierskim 
w budynku księży emerytów. Mieścił się w pobliżu mieszkań księży i liczył
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7T. S u c h o r a b s k i ,  Opieka nad dzieckiem  w  Kieleckiem , „Problemy Opiekuńczo-Wy
chowawcze” 1986, z. 1.
8 Tamże.
9 Źródła statystyczne nie informują o funkcjonowaniu domów dziecka w latach 1945-1950. 
Trudno jest ustalić dokładną ich liczbę w tym czasie.



6 pomieszczeń. Organizatorami sierocińca były osoby świeckie, głównie 
pracownice opieki społecznej. Dzieci znajdujące w nim opiekę były w wie
ku od kilku miesięcy do 16 lat. W 1945 r. dom dziecka liczył 120 wycho
wanków. Stan higieniczny dzieci pozostawiał wiele do życzenia. Wycho
wankowie byli bardzo zaniedbani, z wieloma chorobami skóry. Brak było 
jakiegokolwiek sprzętu, odzieży, obuwia. Sytuacja nieznacznie zmieniła się, 
gdy placówka otrzymała pomoc od Polonii i Polskiego Czerwonego Krzyża 
(PCK). Były to głównie środki odkażające, żywność, koce, bielizna poście
lowa, odzież.

Wychowawcy zajmowali się przede wszystkim działalnością opiekuńczą 
wobec zaniedbanych dzieci oraz wyrównywaniem ich braków wychowaw
czych. Wychowankowie uczęszczali do szkoły podstawowej, a dla malu
chów zorganizowano przedszkole. Część dzieci powróciła po pewnym cza
sie do rodzin. W 1946 r. sierociniec został przekształcony w Dom Dziecka 
nr 1 w Sandomierzu. Placówka została więc upaństwowiona10.

Domy dziecka funkcjonujące na Kielecczyźnie (chodzi tu o PDD w Kiel
cach, w Skarżysku-Kamiennej, w Nagłowicach, w Miechowie i w Kazi
mierzy Wielkiej) rozwijały swoją działalność w okresie różnych wydarzeń 
historycznych i społecznych, jakie zachodziły po 13 wojnie światowej. Śle
dząc kroniki oraz inne dokumenty źródłowe, można wyróżnić przynajmniej 
dwa etapy w ich rozwoju. Pierwszy, mający charakter pionierski, związany 
jest z kształtowaniem się podstaw organizacyjnych każdej z placówek 
i kończy się z chwilą przejęcia nadzoru nad nią przez państwo. Natomiast 
drugi etap wynika z rozwoju działalności opiekuńczo-wychowawczej kadry 
i samorządowej wychowanków.

Ciekawą historię ma PDD im. Henryka Jordana w Kielcach.
Brak jest zgodnych danych co do daty powstania tej placówki. Prawdo

podobnie została założona w XVIII w. przez biskupa Teofila Kulińskiego, 
pod patronatem kieleckiej kurii diecezjalnej11. Trudności związane z usta
leniem daty wynikają z faktu, iż wiele dokumentów zaginęło w czasie woj
ny, przeprowadzek i innych wypadków losowych.

Od początku istnienia placówka funkcjonowała jako sierociniec i pro
wadzona była przez personel zakonny. Po 1945 r. zmieniła nazwę na Dom 
Sierot, ale nadal była pod patronatem Caritasu. Dom mieścił się przy ulicy 
Wesołej. W domu, zlokalizowanym w parterowym budynku, prowadzono

10 W opracowaniu nie uwzględniono Państwowego Domu Dziecka w Pacanowie, który został 
założony dopiero w 1991 r. Nie omówiono też funkcjonowania domów małych dzieci, które 
od 1992 r. istnieją jako domy dziecka pod nadzorem Ministerstwa Edukacji, a nie Ministerstwa 
Zdrow ia  i Opieki Społecznej, jak to było do tej pory.
11W tym czasie zorganizowano też: Dom Dziecka nr 2 w Sandomierzu oraz placówki w Kli
montowie, w Niemienicach, w Małachowie.
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również zajęcia przyuczające do zawodu. Czas wolny wychowankowie spę
dzali głównie na pobliskim placu zabaw.

Po zakończeniu I wojny światowej nastąpił znaczny wzrost liczby wy
chowanków -  sierot naturalnych, którym należało zapewnić opiekę. Liczba 
dzieci zwiększyła się przeszło dwukrotnie: od 225 wychowanków (przed 
wojną) do 500 po jej zakończeniu.

Pomimo licznych trudności finansowych, dwa lata po wojnie przystą
piono do rozbudowy budynku. Dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu 
Kurii Diecezjalnej prace zostały zakończone w 1923 r. Warunki nieco po
prawiły się, co stworzyło korzystniejsze możliwości do prowadzenia dzia
łalności opiekuńczo-wychowawczej. Taki stan rzeczy utrzymywał się przez 
cały czas międywojenny. Wiele rozpoczętych inicjatyw przerwanych zo
stało wybuchem II wojny światowej. Dzieci zostały rozproszone. Po za
kończeniu wojny placówka reaktywowała działalność. Niezbędnym warun
kiem funkcjonowania domu był kapitalny remont budynku, niemal kom
pletnie zdewastowanego podczas wojny. Po raz kolejny fundusze na remont 
przekazała Kuria Diecezjalna (prawny właściciel budynku). Wychowanka
mi opiekował się personel zakonny. Funkcję wychowawczyń pełniły siostry 
zakonne, które opiekowały się dziećmi do 1962 r. Był to ważny etap w hi
storii istnienia tej placówki.

Na początku lat sześćdziesiątych wprowadzono postulaty Ustawy o Roz
woju Systemu Oświaty i Wychowania (15 lipca 1961 r.). Laicyzacja szkół 
i innych placówek oświatowo-wychowawczych również wpłynęła na cha
rakter działalności opiekuńczo-wychowawczej. Kieleckie domy dziecka 
zgodnie z założeniami ustawy zostały upaństwowione.

W Kielcach PDD upaństwowiono w 1962 r. Liczba wychowanków zwię
kszyła się dwukrotnie: z 60 do 120. Około 100 wychowanków przebywało 
na terenie placówki, a 20 pozostawało w internatach na terenie całego kraju. 
Drugi etap w historii tej placówki wynika z rozwoju działalności opiekuń
czo-wychowawczej w nowych warunkach. Kadrę pedagogiczną świecką za
trudniono w 1964 r. Wszystkie dzieci, które przebywały wówczas w pla
cówce, uczęszczały do szkół na terenie miasta. Dla grupy najmłodszej 
utworzono w budynku przedszkole.

W 1986 r. władze miasta zdecydowały o przeniesieniu domu dziecka 
do budynku przy ulicy Armii Czerwonej (obecnie Sandomierska). Dzieci 
zamieszkały' w nim pod koniec listopada 1986 r. i pozostają w nim do dnia 
dzisiejszego.

Podstawy organizacyjne PDD w Miechowie przypadły na lata 1945- 
-1955. Placówka ta, podobnie jak poprzednio omawiany dom dziecka, 
w początkowym okresie istnienia odgrywała rolę sierocińca « realizowała 
wobec podopiecznych głównie funkcję opiekuńczą. Sprowadzała się ona
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do zapewnienia wychowankom schronienia, odzieży, wyżywienia. Wycho
wankami były przede wszystkim sieroty naturalne. Do placówki przyjmo
wano dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychicznym, zaniedbane, z którymi 
współpraca okazała się dość trudna. To spowodowało konieczność uspraw
nienia metod pracy z wychowankami i zatrudnienia personelu o zróżnico
wanych kwalifikacjach. Był to ważny etap w organizacji placówki, który 
stał się podstawą rozwoju jej działalności w okresie późniejszym.

Kolejny etap rozwoju działalności opiekuńczo-wychowawczej PDD 
w Miechowie związany jest z rozwojem samorządności wychowanków, 
kultywowaniem tradycji placówki oraz różnymi wydarzeniami, jakie towa
rzyszyły jej życiu. Placówka w 1965 r. otrzymała imię Janusza Korczaka, 
a system wychowawczy w niej wzorowany jest na systemie tego wybitnego 
pedagoga. W 1978 r. dom włączył się w działalność Komitetu Korczako
wskiego oraz Pracowni Korczakowskiej w Warszawie. W rozwoju samo
rządności w miechowskim domu dziecka dużą rolę odgrywają zespoły 
utworzone z inicjatywy wychowanków (turystyczny, muzyczny, szachowy, 
teatralny, harcerski).

Również PDD w Kazimierzy Wielkiej zorganizowano w latach 1945
-1950. Placówka przeznaczona była dla sierot. Została założona 5 maja 
1944 r. w pobliżu Kazimierzy Wielkiej, w małej miejscowości Działoszyce, 
i mieściła się w niewielkiej, starej synagodze. Właśnie w maju 1944 r. 
przybyli do niej pierwsi wychowankowie. Budynek był zupełnie niedosto
sowany do potrzeb dość sporej, bo liczącej 160 osób grupy podopiecznych. 
Placówka w tym czasie pozostawała pod zarządem Państwowego Komitetu 
Opieki Społecznej. Fundusze, jakie otrzymywał personel, zupełnie nie wy
starczały na bieżące potrzeby, dlatego trudna sytuacja skłoniła dzieci do 
rozpoczęcia pracy zarobkowej i podjęcia wielu inicjatyw w tym kierunku. 
Był to początek działalności samorządowej wychowanków Domu Dziecka 
w Kazimierzy Wielkiej.

Niezwykle trudne warunki w jakich przebywały dzieci i ich opiekunowie 
(brak wyżywienia, odzieży, obuwia) skłoniły personel placówki do ewa
kuowania ich do sąsiednich wsi, gdzie mogły liczyć na pomoc ze strony 
mieszkańców. Należy przy tym podkreślić niezwykle ofiarną postawę wy
chowawców i opiekunów pracujących z dziećmi.

W styczniu 1945 r. Działoszyce wyzwolono. Część dzieci odnalazła 
własne rodziny. W domu dziecka pozostało 120 wychowanków. W tym 
czasie placówka została upaństwowiona, chociaż w dalszym ciągu była pod 
zarządem Państwowego Komitetu Opieki Społecznej i korzystała z jego 
pomocy. Personel pedagogiczny całkowicie wymieniono. Wychowankowie 
rozpoczęli naukę w miejscowej szkole. W ten sposób w domu dziecka roz
począł się nowy etap funkcjonowania.
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Rozwój działalności opiekuńczo-wychowawczej FDD w Kazimierzy 
Wielkiej przebiegał dość pomyślnie i względnie efektywnie. Działo się to 
dzięki ofiarnej postawie dyrektora placówki, Kazimierza Sochackiego, któ
ry funkcję tę objął w 1969 r., oraz dużej pomocy miejscowego społeczeń
stwa.

Stopniowo zmniejszała się liczba przebywających w domu sierot natu
ralnych, natomiast zwiększała się liczba sierot społecznych. Od 1948 r. 
dom w Działoszycach dysponował stałym budżetem. W związku z tym 
sytuacja materialna placówki poprawiła się.

Ważnym wydarzeniem, otwierającym nowy rozdział kształtowania i roz
wijania działalności opiekuńczo-wychowawczej domu dziecka, było prze
niesienie placówki (6 listopada 1972) do Kazimierzy Wielkiej.

Początki organizacji PDD w Skarżysku-Kamiennej przypadają na po
łowę lat czterdziestych (brak dokładnych danych). Dom funkcjonował 
w prywatnym budynku i prowadzony był przez siostry zakonne. Pełnił 
wówczas funkcję bursy. Od 1951 r. został przemianowany na PDD. Nadal 
jednak prowadziły go zakonnice12.

Dopiero w latach sześćdziesiątych znalazł się on pod nadzorem państwa 
i tak funkcjonuje do dziś. Zapiski i kroniki, chociaż są niekompletne, mówią 
o wielu interesujących wydarzeniach z życia dzieci (obchody Dnia Dziecka, 
Dnia Nauczyciela, urodzin wychowanków, św. Mikołaja, udział dzieci w licz
nych konkursach, w których zajmowały znaczące miejsca, organizowanie 
wycieczek krajowych i zagranicznych). Z domem dziecka współpracuje 
wiele zakładów pracy. Dzięki ich pomocy młodzież z domu dziecka ma 
możliwość wielu wyjazdów, otrzymuje wiele upominków. Ma to obecnie 
duże znaczenie.

Jedną z najstarszych placówek w województwie kieleckim jest PDD 
w Nagłowicach. Został założony w listopadzie 1945 r. Powstanie placówki 
wiąże się z działalnością istniejącej już wcześniej (tzn. tuż po wojnie) Ko
lonii Prewentorium dla Dzieci Robotników Śląskich w Slęcinie. Głównym 
celem powołania tej instytucji było stworzenie warunków do wypoczynku 
dzieciom z rodzin robotniczych. Do Ślęcina kierowano również sieroty. Ich 
liczba stopniowo wzrastała, dlatego zmieniono charakter placówki: ze zdro
wotnej stała się opiekuńczo-wychowawczą. Dom (poszlachecki dworek) 
okazał się niedostosowany do potrzeb dzieci. Pod koniec listopada 1945 r. 
dom dziecka przeniesiono do pobliskich Nagłowic, historycznej wioski za
mieszkałej przez rodzinę Mikołaja Reja. Dom Dziecka w Nagłowicach mie

2  historii „naszych” domów dziecka

12 Kroniki PDD w Kielcach, jeden wolumin bez daty założenia, nr 2-3. Uzyskane informacje 
wskazują na 1902 r. jako początek istnienia domu dziecka.
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ścił się w obiektach wybudowanych przez kolejnych właścicieli majątku13. 
W latach pięćdziesiątych przebywało w domu 50 dzieci -  wszystkie sieroty. 
Ich liczba z roku na rok zwiększała się.

Pierwszy okres funkcjonowania placówki charakteryzowała wytężona 
praca nad zagospodarowaniem budynków i otoczenia. Ze względu na brak 
pracowników obsługi, dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach gospodar
skich, przygotowywały posiłki, prały odzież. Sezonowo wychowankowie 
wynajmowali się do różnych prac u miejscowej ludności w celach zarob
kowych. Starsi wychowankowie opiekowali się młodszymi, w ten sposób 
uzupełniali braki kadrowe. Żywność i odzież dzieci otrzymywały głównie 
od osób zrzeszonych w organizacjach społecznych. Działalność placówki 
opierała się na dotacjach państwowych14.

Kolejny etap działalności PDD w Nagłowicach przypadł na lata pięć
dziesiąte. Przejęcie nadzoru przez państwo spowodowało znaczną poprawę 
warunków materialnych wychowanków. Nawiązano współpracę z okolicz
nymi zakładami pracy. W latach sześćdziesiątych widocznie poprawiły się 
warunki socjalne wychowanków przebywających w placówce. Pod koniec 
tego dziesięciolecia (400-lecie śmierci Mikołaja Reja) członkowie Społe
cznego Komitetu Organizacyjnego Muzeum M. Reja w Nagłowicach wy
sunęli propozycję przeniesienia placówki do Różnicy. Propozycję uzasad
niano koniecznością izolowania domu dziecka od muzeum. Ostatecznie za
równo władze centralne, jak i lokalne nie wyraziły na to zgody. Postano
wiono zbudować nowy budynek. Budowę rozpoczęto w 1972 r., a zakoń
czono w 1976 r.

Państwowy Dom Dziecka w W iniarach należy do „najmłodszych” 
wśród placówek tego typu, dlatego trudno jest wyodrębnić zasadnicze okre
sy w jej życiu. Została ona założona w latach sześćdziesiątych. Natomiast 
oficjalny odbiór budynku (przez Wydział Oświaty i Wychowania w Bu- 
sku-Zdroju) przeznaczonego na siedzibę domu dziecka nastąpił 1 września 
1973 r. Do tej pory funkcjonował w Śladkowie Dużym. Placówka od po
czątku istnienia była instytucją świecką. Dom dziecka w Winiarach nie 
przechodził tych kolei losu, które związane były z przeżyciami wojennymi, 
skutkami wojny itp. Wychowankowie od początku istnienia domu dziecka 
byli zaangażowani w jego życie, brali czynny udział w zajęciach artysty
cznych i sportowych15.
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■ Kroniki z tego okresu zawierają niewiele informacji dotyczących życia placówki.
14 Kronika PDD w Nagłowicach (Kronikę stanowi jeden wolumin bez numeracji i daty zało
żenia).
15 Informacje uzyskane z rozmowy z byłym lokajem Michała Radziwiłła, Stanisławem Kamicą, 
który po zakończeniu wojny pracował jako konserwator w placówce.
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Głównymi organizatorami pomocy dzieciom w omawianym okresie 
w województwie kieleckim byli nauczyciele, którzy podejmowali pracę 
w uruchamianych szkołach podstawowych. Dzieci otrzymywały bieliznę, 
obuwie, odzież, środki czystości -  dzięki dotacjom państwowym, ofiarności 
miejscowej ludności i pomocy „zagranicy”. Rozwój różnych form opieki 
w tym czasie cechowało duże zaangażowanie społeczeństwa oraz wzrasta
jąca tendencja do przejęcia głównej roli organizatora opieki przez państwo.

Duży wkład w zapewnienie opieki dzieciom na Kielecczyźnie w różnej 
formie wnieśli ludzie pracujący z nimi i dla nich, a już nieżyjący, m.in.: 
Stefan Samfer, Franciszek Gałczyński, Stanisław Bejster, Aleksander Go- 
jówka, Henryk Bąkowski, Szczepan Giszterowicz, Wacław Misteresz, Ma
ria Pankowska, Konrad Żuchowski, Henryk Przeździk.

Bardzo duży wkład w zapewnienie pomocy dzieciom opuszczonym 
wniosły osoby już niepracujące zawodowo, m.in.: Henryka Szaroń, Jan Ko
ty za, Elżbieta Skibowa i Jan Kordon oraz wielu innych16.

Z historii „naszych" domów dziecka

16 Informacje uzyskane z Kroniki PDD w Wini arach.


