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WYBRANE ASPEKTY ZAGROŻONEGO 
DZIECIŃSTWA 

W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM

Streszczenie: W dwudziestoleciu międzywojennym sytuacja dziecka, jego los i możliwości roz-
wojowe były wypadkową wielu czynników, takich jak stosunki społeczno-ekonomiczne, poziom 
cywilizacji i kultury, kondycja rodziny i oferowane formy pomocy i opieki, a także zabezpiecze-
nia prawne dla jej funkcjonowania.

Takie zjawiska społeczne jak bezrobocie, bezdomność, nędza, głód, choroby zakaźne roz-
wijające się przede wszystkim w rodzinach robotniczych, rzemieślniczych i wiejskich powodowa-
ły wiele zagrożeń dla rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka. W najgorszej sytuacji znajdo-
wały się dzieci nieślubne, osierocone, bezdomne, włóczące się, niczyje, zwane „dziećmi ulicy”, 
których dotykały przewlekłe choroby (gruźlica, krzywica i inne), wymagające intensywnej opieki 
i pomocy ze strony państwa i organizacji społecznych.

Ogromne potrzeby pomocy dzieciom realizowane były w takich instytucjach jak ochro-
ny, ochronki, sierocińce, przytułki sieroce, domy dziecięce, pogotowia opiekuńcze, domy matki 
i dziecka, schroniska dla podrzutków itp., tworzone przez osoby prywatne, organizacje kościel-
ne, stowarzyszenia społeczne oraz władze państwowe.

Słowa kluczowe:  zagrożone dzieciństwo, prawa dziecka, dzieci ulicy, dzieci nieślubne, dzieci pod-
rzutki, dzieci sieroce, dzieci opuszczone, sieroty wojenne, opieka społeczna.

Refleksja nad losem dzieci i dzieciństwem, ich wartością i pozycją społeczną 
podejmowana była w różnych okresach historycznych. Zarówno doświadczenia jak 
i badania naukowe pokazują, że dzieci zawsze są nie tylko dziećmi swoich rodziców, 
ale i epoki, w której żyją. Rola i miejsce dziecka w rodzinie oraz w społeczeństwie 
z uwzględnieniem różnych środowisk społecznych jest także przedmiotem zaintere-
sowań współczesnych historyków oświaty i wychowania. Badacze z jednej strony uka-
zują pozytywne aspekty traktowania i pojmowania dziecka i dzieciństwa (szczególnie 
dotyczy to myśli pedagogicznej), z drugiej zaś przedstawiają realia funkcjonowania 
dziecka w rodzinie na tle różnych środowisk i konkretnych uwarunkowań gospodar-
czych, politycznych, społecznych, kulturowych czy oświatowych.

DZIECKO W SYSTEMIE OPIEKI I WYCHOWANIA
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Emancypacja społeczno-kulturowa dziecka zarówno w systemie społecznym 
jak i w życiu rodzinnym realizowała się w kontekście wielu ograniczeń i przed-
miotowego traktowania dzieciństwa. Dziecko traktowane w instrumentalnych 
kategoriach było bardzo często czynnikiem powiększania zasobów gospodarstwa 
domowego (zatrudnianie dzieci na roli, w fabrykach, warsztatach), lub też miało 
stanowić podstawę do opieki nad rodzicami na starość.

W dwudziestoleciu międzywojennym sytuacja dziecka, jego los i możliwości 
rozwojowe były wypadkową wielu czynników, takich jak stosunki społeczno-ekono-
miczne, poziom cywilizacji i kultury, kondycja rodziny i oferowane formy pomocy 
i opieki, a także zabezpieczenia prawne dla jej funkcjonowania. Sytuację prawną 
dziecka na ziemiach polskich w czasie zaborów określało ustawodawstwo poszcze-
gólnych zaborców, według którego interesy dziecka nie miały właściwego miejsca 
i zabezpieczenia1.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska nie stanowiła jednolitego 
i spójnego organizmu państwowego i borykała się z trudnościami natury społecz-
nej, gospodarczej, kulturowej i oświatowej. Efektem splotu tych niekorzystnych 
czynników były tysiące rodzin polskich żyjących w skrajnym ubóstwie, zaniedba-
niu materialnym i moralnym, oczekujących pomocy społecznej ze strony państwa. 
Największe potrzeby występowały wśród przedstawicieli klasy robotniczej, warstwy 
chłopskiej i inteligencji2. W najgorszej sytuacji znajdowały się warstwy najuboższe, 
które borykały się z różnymi dramatami i nieszczęściami. Sytuacja społeczno-go-
spodarcza kraju w pierwszych latach niepodległości miała swoje uwarunkowania 
w kryzysie związanym z głębokim niedorozwojem ekonomicznym państwa, które-
mu towarzyszył regres socjalny i moralny. Brak stabilizacji gospodarczej niekorzyst-
nie wpływał na nastroje społeczne, co obfitowało takimi zjawiskami, jak nędza, 
głód, choroby zakaźne, bezdomność, bezrobocie. Bezrobociu i biedzie pogłębianej 
przez postępującą inflację towarzyszyła degradacja kulturalno-społeczna, której 
ulegały całe środowiska wiejskie, miasta i miasteczka. Zjawiska te, szczególnie nie-
bezpieczne, były trudne do przezwyciężenia i prowadziły do demoralizacji, którą 
były zagrożone dzieci i młodzież. W najgorszej sytuacji znajdowały się dzieci osie-
rocone, bezdomne, włóczące się, niczyje, które Kazimierz Lisiecki nazwał „dziećmi 
ulicy”3. Dzieci te żyły na ulicy i z ulicy, a w wielu wypadkach były tym pokoleniem 
dzieci, które sądziło, że ulica jest ucieczką od rodzinnej nędzy4. Ulica była źródłem 
wielu problemów, takich jak alkoholizm, prostytucja, przestępczość wśród dzieci 

1 Por. M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986, s. 184 i n.
2 J. Żarnowski, Społeczeństwo i klasy, [w:] Polska Odrodzona 1918–1939. Państwo, społeczeństwo, 

kultura, Warszawa 1988, s. 265.
3 L. Malinowski, Geneza opieki socjalnej w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Praca socjalna służbą 

człowiekowi, [red.] L. Malinowski, A. Orłowska, Warszawa 1998, s. 18.
4 M. Gałaś, Dzieci ulicy. Wielość spojrzeń – wielość problemów, [w:] Człowiek – kultura – edukacja. 

Publikacja dedykowana Profesorowi Janowi Żebrowskiemu, [red.] J. Papież, Gdańsk 2006, s. 410.
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i młodzieży. Zjawiska te wymagały już nie tylko rozpoznania, ale wręcz podjęcia 
radykalnych kroków ze strony państwa.

Tego rodzaju problemami społecznymi próbowały zająć się w jakimś stopniu 
państwo czy też różne organizacje charytatywne, ale stanowiły one także przed-
miot zainteresowania ówczesnej prasy. Do głównych czasopism, które przedstawia-
ły nie tylko istotne postanowienia i przemiany w zakresie opieki społecznej okresu 
międzywojennego, ale również ukazywały szczególnie niekorzystną sytuację dziec-
ka, różne aspekty zagrożeń dzieciństwa i deprywacji jego potrzeb, należy zaliczyć 
czasopismo urzędowe pt. „Praca i Opieka Społeczna”5, a także takie pisma, jak 
„Opiekun Społeczny”6, „Samorząd”7, „Opieka nad Dzieckiem”8 czy „Życie Dziec-
ka”. Analiza artykułów zamieszczonych na łamach tych czasopism ukazuje nie tyl-
ko ogrom problemów społecznych, z którymi borykało się państwo polskie, ale 
również daje pogląd na fakty i zjawiska świadczące o dużym rozwarstwieniu so-
cjalnym, kulturalnym i edukacyjnym środowisk robotniczych, inteligencji i warstwy 
chłopskiej.

5 „Praca i Opieka Społeczna” – kwartalnik ukazujący się w Warszawie. Naczelnym redaktorem 
był Edward Chwalewik. Czasopismo zamieszczało sprawozdania z działalności Departamentu 
Zdrowia i Opieki Społecznej, co było cennym źródłem wiedzy na temat obszarów i zakresu pomocy 
oraz opieki udzielanej społeczeństwu. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej informowało 
o celach odzwierciedlających ustawodawczą i administracyjną działalności rządu w zakresie polityki 
społecznej oraz omawiało najważniejsze zagadnienia społeczne. Redakcja pisma zapewniała 
możliwość wypowiadania się pracownikom społecznym w sprawach nurtujących współczesną 
świadomość społeczną oraz rozwijała dział informacyjny, ze szczególnym przywiązywaniem wagi 
do doboru artykułów oryginalnych i do działu „Kronika krajowa i zagraniczna”. Zob. „Praca 
i Opieka Społeczna”, Warszawa 1924, Rok IV, Zeszyt 1, s. 1.

6 „Opiekun Społeczny” – miesięcznik wychodzący w latach 1936–1939, wydawany przez 
Wydział Opieki Społecznej i Zdrowia Publicznego pod redakcją Tytusa Czackiego. Redakcja 
pisma mieściła się w Warszawie przy ul. Miodowej 23. Układ stałych działów pisma obejmował 
zagadnienia: I – artykuły, II – poradnik – informator, III – kronika. Cechą charakterystyczną 
miesięcznika była monotematyczność polegająca na tym, że w wielu artykułach poruszany był 
ten sam problem, przy czym rozpatrywano go w różnym kontekście. W „Kronice” umieszczane 
były krótkie notki prasowe, ogłoszenia o aktualnych sprawach z życia mieszkańców stolicy, 
przeprowadzanych akcjach opiekuńczych itp.

7 „Samorząd” – tygodnik poświęcony w szczególności zagadnieniom samorządu 
terytorialnego. Redagowany w Warszawie przez komitet redakcyjny, w skład którego wchodzili: 
I. Bek, S. Boguszewski, W. Gajewski, I. Wołoszyński, dr W. Dalbor oraz W. Kossak.

8 „Opieka nad Dzieckiem” – dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom opieki, ukazujący się 
w latach 1923–1932. Uchwałę o wydawaniu czasopisma podjęto w 1922 roku na I Zjeździe Lekarzy 
Pediatrów Polskich. Czasopismo ukazywało się nakładem Wydziału Higieniczno-Lekarskiego 
Polsko-Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom. Redaktorami byli wybitni specjaliści opieki 
nad dziećmi: prof. dr W. Szejnach, B. Krakowski, dr M. Gromski, prof. dr M. Michałowicz, a w skład 
Komitetu Redakcyjnego wchodzili, oprócz lekarzy – pedagodzy, psycholodzy i organizatorzy 
instytucji opiekuńczych. Kontynuację tego czasopisma stanowiło „Życie Dziecka” – miesięcznik 
poświęcony ochronie macierzyństwa, opiece nad dziećmi, młodzieżą i życiu dziecka, ukazujący się 
pod patronatem Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem w latach 1932–1937. Funkcję redaktora 
pełnił Jerzy Michałowicz, który w 1938 roku zmienił tytuł czasopisma na „Życie Młodych”.
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Dzieciństwo w rodzinie wielkomiejskiej – zagrożenie biedą 
i bezrobociem

W wielkich aglomeracjach miejskich okresu międzywojennego, takich jak War-
szawa, Łódź, Poznań, Wilno oraz w środowiskach wiejskich występowały różne 
patologie społeczne zagrażające rozwojowi fizycznemu, zdrowotnemu i psychicz-
nemu dziecka. Dzieciństwo w rodzinie wielkomiejskiej zagrożone było biedą i bez-
robociem. W pierwszych latach niepodległości oprócz zniszczeń wojennych lud-
ność Polski gnębiły niedostatek i bieda, mające swe główne źródło w bezrobociu. 
Zjawiska te miały tendencję narastającą i szczególnie dotknęły najuboższe warstwy 
społeczne. W kwietniu 1919 roku liczba bezrobotnych przekroczyła 350 tysięcy 
osób, a płace robotników stanowiły zaledwie ok. 12% realnej wartości przedwojen-
nej9. Poważnym problemem społecznym II Rzeczypospolitej był stale wzrastający 
odsetek grupy produkcyjnej (16–59 lat), która na przykład w 1921 roku stanowiła 
63% mieszkańców Warszawy, a w 1931 roku już 67,4%. Ta specyficzna sytuacja de-
mograficzna, w połączeniu ze strukturalnymi przyczynami ekonomiczno-społecz-
nymi, potęgowała wzrost bezrobocia10.

Bezrobocie jako kwestia społeczna dotyczyło dużych grup społecznych i kon-
kretnych osób, powodując kumulowanie się negatywnych cech, ich położenia mate-
rialnego, społecznego, rodzinnego. Stan ten odbierany przez osoby dotknięte tym 
problemem jako nieprawidłowy, zakłócał właściwy rozwój i funkcjonowanie dziec-
ka w rodzinie, wywoływał społeczny niepokój i był źródłem napięć i konfliktów spo-
łecznych. Był on również szczególnie dotkliwy dla dziecka, które nie mogło otrzy-
mać podstaw materialnych dla swego rozwoju i powodował deprywację potrzeb 
duchowych ważnych dla jego życia. Negatywne znaczenie dla rozwoju dziecka mia-
ła także deprywacja emocjonalna, która oznaczała niedostatek uczuć i niezaspo-
kojenie potrzeby więzi emocjonalnej z osobami najbliższymi, którymi są rodzice.

Bezrobotni zasilali liczną grupę lumpenproletariatu, w której dominowały 
elementy przestępcze. Bezrobocie było zatem zjawiskiem nie tylko niekorzystnym 
z punktu widzenia funkcjonowania rodziny i wypełniania przez nią podstawowych 
zadań, ale stawało się groźne ze względu na rozwój przestępstw. Tylko w 1937 roku 
zanotowano w Warszawie około 30,5 tys. poważnych przestępstw, w tym wiele mor-
derstw i ponad 17,4 tys. kradzieży. Natomiast liczbę prostytutek warszawskich w la-
tach 30. XX wieku szacowano na 20 tysięcy11. Szerzące się bezprawie niekorzystnie 
wpływało na sytuację dziecka, szczególnie z rodziny robotniczej. Widok dziecka 
głodnego, zaniedbanego, które próbowało żebrać czy kraść, stawał się częstym ob-
razkiem ówczesnej ulicy.

9 M. Balcerek, Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1978, s. 71.
10 Z. Landau, Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939, Warszawa 1960, s. 14.
11 A. Zahorski, Historia Warszawy, Warszawa 1981, s. 382.
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Demoralizacja najmłodszego pokolenia była opisywana nie tylko w literaturze 
naukowej, ale i w czasopiśmiennictwie badanego okresu. Na bezrobocie jako po-
ważny problem odbijający swe piętno na funkcjonowaniu rodziny zwracała m.in. 
uwagę Helena Podkulska, która analizując uwarunkowania sytuacji rodzinnej, sta-
wiała następujące pytania: „O ile gorsza od pogoni za pracą i walką o byt stała się 
bezsilność człowieka wobec bezrobocia? Czy też to nie podkopuje bytu rodziny, czy 
też nie rozprzęga najświętszych więzów, czy też nie determinuje i nie zmusza do 
niepożądanego niejednokrotnie rozwiązania problemu? Czy można marzyć o ci-
chym, beztroskim życiu na łonie rodziny, gdy nędza wcześnie zagląda do wnętrz 
domów, gdy zabiera nieletnim dzieciom ojca, który nie mogąc patrzeć na mękę 
najbliższych, samobójstwem kończy swą bezsilną walkę o prawo do życia? Czy 
można mówić o normalnym funkcjonowaniu rodziny, gdy rzesze młodych – fizycz-
nie zdrowych – zdolnych do założenia rodziny, z braku pracy wypaczają się moral-
nie i duchowo? Trucizna rozkładu działa potężniej jeszcze w łonie proletariackiej 
rodziny, w duszach tych wszystkich, którzy o rodzinie może marzą czy marzyli, ale 
których marzenie rozwiała prawda twardego życia”12.

Przeobrażenia wewnątrzrodzinne jako efekt bezrobocia wpływały niekorzyst-
nie również na wypełnianie przez rodziców funkcji opiekuńczej i wychowawczej 
w stosunku do dzieci. Jak wskazywał Samuel Stendig, pojawiały się w środowi-
skach rodzin miejskich charakterystyczne społeczne skutki pogoni za pracą. Były 
to: nieobecność obojga rodziców w domu, pozostawienie dzieci samym sobie lub 
pod opieką sąsiadów czy starszego rodzeństwa, utrata atmosfery domu rodzinnego 
i jego cech jako instytucjonalnego środowiska wychowawczego, wyparcie domowej 
edukacji przez socjalizację uliczną, będącą przyczyną wielu chorób społecznych, 
rozluźnienie więzi między rodzicami i dziećmi oraz kompensowanie kontaktów 
międzyosobowych łatwymi miejskimi rozrywkami ulicznymi, szczególnie niebez-
piecznymi dla młodego pokolenia13.

W dobie kryzysu ekonomicznego i pogłębiającego się bezrobocia zanikał 
wpływ wychowawczy rodziców. Na istotne niebezpieczeństwa w tym względzie 
wskazywała J. Wuttkowa pisząc, iż „Dziecko pozostawione samemu sobie, co gor-
sza wychowawcom ulicy, schodzi często na drogę kradzieży i zbrodni. Ulica – tu 
dziecko spędza swe wolne chwile poza szkołą – koledzy starsi paczą wysiłki wy-
chowawcze szkoły. Prasa brukowa, literatura brukowa, przedmiejskie tanie kino 
z awanturniczymi programami przenikają w podświadome życie dziecka, trują, de-
prawują charakter, stwarzają nałogi”14.

12 H. Podkulska, Środowisko rodzinne, Lwów 1936, s. 14–15.
13 Por. S. Stendig, Współczesna rodzina wielkomiejska w świetle socjologii wychowania, „Ruch 

Pedagogiczny” 1931, nr 5, s. 200–201.
14 J. Wuttkowa, Badanie życia domowego dziecka [w:] Poznajemy warunki życia dziecka, [red.] 

H. Radlińska, W. Hannowa, J. Zawiska, J. Szollówna, M. Grzywak-Kaczyńska, Warszawa 1934, 
s. 26.
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Kryzys materialny państwa, brak miejsc pracy, trudna sytuacja ekonomiczna 
rodziny miały bezpośrednie odzwierciedlenie w warunkach mieszkaniowych rodzi-
ny wielkomiejskiej. Z danych Instytutu Gospodarstwa Społecznego wynika, że ro-
botnicy zajmowali 70,7% mieszkań jednoizbowych w Warszawie, a 76,8% w Łodzi. 
Tragizm tej sytuacji podkreślała Jadwiga Szollówna pisząc, iż „W jednej izbie śred-
nio mieszka 4–6 osób, czasem nawet 12. Przebywają tam cały dzień, piorą bieliznę, 
suszą ją […]. Mieszkania często są ciemne, wilgotne, źle opalone, źle oświetlone”15. 
Wiele osób podkreślało na łamach ówczesnej prasy i w publikacjach naukowych 
krytyczne warunki życia większości społeczeństwa polskiego, a dzieci w szczegól-
ności.

W. Gottlieb dokonując analizy socjologicznej pisał, iż „warunki mieszkanio-
we są na ogół opłakane; w długich szeregach brzydkich, szarych, koszarowych do-
mów, łączą się jedna obok drugiej ciasne, przepełnione izby, nie pozwalające na 
najskromniejsze indywidualne kształtowanie życia”16. Na warunki życia dziecka ze 
środowiska robotniczego zwracało uwagę wielu badaczy. W badaniach szukano za-
leżności między warunkami materialno-bytowymi dziecka a jego edukacją szkolną. 
J. Szollówna pisała, iż „Dziecko robotnicze żyło w ciasnocie, przeważnie nie miało 
własnego łóżka, dzieliło je z rodzeństwem lub rodzicami, często nie miało stałego 
miejsca ani odpowiedniego oświetlenia, temperatury i spokoju do odrabiania zada-
nych lekcji i do czytania. Dzieci robotnicze uczyły się przeważnie tam «gdzie było 
miejsce» i wtedy «kiedy miały czas», a więc nie miały własnego kąta ani wydzielo-
nego czasu na naukę w domu”17.

Badania nad uwarunkowaniami życia dziecka w rodzinach robotniczych i rze-
mieślniczych ukazywały ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole. Nieko-
rzystne czynniki to m.in. przeludnienie mieszkań, brak wolnego kąta w mieszka-
niu, brak własnego miejsca do spania, brak oświetlenia i ogrzewania, przeciążenie 
pracą, niedostateczne odżywianie. Skutkiem tego był także fatalny stan zdrowotny 
dzieci. Powszechnie występowały krzywica, niedożywienie oraz choroby wymagają-
ce intensywnego leczenia18.

Warunki te powodowały, że dziecko robotnicze miało skrócone dzieciństwo 
przez konieczność podejmowania pracy. Dzieci często zmuszane były do szuka-
nia zatrudnienia w celu uzyskania jakichkolwiek środków do życia. Dziecko pro-

15 J. Szollówna, Potrzeby najmocniej odczuwane przez dziecko, [w:] Poznajemy warunki życia 
dziecka, [red.] H. Radlińska, W. Hannowa, J. Zawiska, J. Szollówna, M. Grzywak-Kaczyńska, 
Warszawa 1934, s. 26.

16 W. Gottlieb, Morfologia socjologiczna wychowania [w:] Encyklopedia wychowania, t. I, [red.] 
S. Łempicki, W. Gottlieb, B. Suchodolski, J. Włodarski, Warszawa 1933–1939, s. 491.

17 J. Szollówna, Przyczynek do zagadnienia Wpływ warunków życia dziecka na wykonywanie 
obowiązku szkolnego, „Praca Szkolna” 1931, nr 6, s. 161.

18 Por. J. Szollówna, Wpływ warunków życia dziecka na wykonanie obowiązku szkolnego, „Praca 
Szkolna” 1931, nr 6, s. 161–162; A. Karwowski, Społeczno-pedagogiczne spostrzeżenia z pracy 
szkolnej, „Ruch Pedagogiczny” 1935/36, nr 5/6, s. 160–161.



17WYBRANE ASPEKTY ZAGROŻONEGO DZIECIŃSTWA...

letariatu miejskiego zaczynało pracować już w wieku 14 lat. W tym wieku praca 
zarobkowa przytłaczała dziecko swoim ciężarem i odbywała się zazwyczaj w nieko-
rzystnych warunkach. Praca fizyczna przekraczająca możliwości psychofizyczne 
dziecka zaburzała proces jego dojrzewania fizycznego i stanowiła zagrożenie dla 
jego dalszego rozwoju19. Były to prace może niezbyt skomplikowane, ale zbyt cięż-
kie dla młodego organizmu. „Dzieci robotnicze w wieku szkolnym sprzedawały 
gazety, podawały piłki na kortach, trudniły się sprzedażą domokrążną, zbierały że-
lazo, szmaty, papiery. Duży procent dzieci zatrudniano w przemyśle”20. Sprzedażą 
gazet zajmowali się zazwyczaj chłopcy z najuboższych rodzin robotniczych, często 
bezrobotnych, żyjących głównie z zapomóg. Obraz dziecka – gazeciarza opisuje 
W. Buniak w następujący sposób: „Dzień pracy małego gazeciarza był całkowicie 
wypełniony. Wstawał wcześnie rano, na 8. 00 szedł do szkoły, po lekcjach wpadał 
na chwilę do domu i z pajdą chleba w garści leciał do redakcji, a potem uganiał się 
do wieczora po mieście z gazetami. Jego dzienny zarobek nie przekraczał zazwy-
czaj jednego złotego, z czego połowę oddawał często rodzinie, a za resztę kupował 
sobie coś do zjedzenia. Gazeciarze nieregularnie uczęszczali do szkoły, nie robili 
zazwyczaj postępów w nauce, w dziewięciu dziesiątych byli uczniami niedostatecz-
nymi”21.

Nędza, bieda, bezrobocie – to czynniki, które odbijały swe piętno nie tylko na 
zdrowiu i rozwoju fizycznym dziecka, ale wywierały niekorzystny wpływ na jego 
psychikę. Zjawisko to ilustruje wypowiedź A. Gryna: „Szczególnie dzieci inteli-
gentniejsze i wrażliwsze bardzo silnie przeżywały sytuację rodziców, dostrzegając, 
że bezrobotni ojcowie tracą wiarę we własne siły, zatracając swą godność ludzką, 
zaradność i zdrowie, popadając w nienawiść, tracą wiarę w sprawiedliwość, opatrz-
ność Bożą i miłość bliźniego. Taka sytuacja odbijała się niekorzystnie na wynikach 
nauki dziecka, a brak perspektyw otrzymania pracy w przyszłości osłabiał motywa-
cję uczenia się i zdobywania zawodu w szkole”22.

W dobie kryzysu sytuacja wielu rodzin, a tym samym dziecka, ulegała pogor-
szeniu. W związku z tym zagęszczały się schroniska i domy noclegowe, przekracza-
jąc dopuszczalne normy. W 1928 roku wśród 2208 rodzin mieszkających w schro-
niskach, większość stanowiły rodziny eksmitowane, które trafiały tam z powodu 
niepłacenia czynszu. Skupisko ludności o najniższym statusie ekonomicznym i spo-
łecznym przyczyniało się do pogłębiania zjawiska demoralizacji nie tylko wśród 
dorosłych, ale również dzieci i młodzieży, co z punktu widzenia przyszłego rozwoju 
społeczeństwa było bardzo niekorzystne i niepokojące już ówczesnych autorów.

19 Por. S. Błachowski, Wyniki psychologii pedagogicznej [w:] Encyklopedia wychowania, t. I, 
[red.] S. Łempicki, W. Gottlieb, B. Suchodolski, J. Włodarski, Warszawa 1933–1939.

20 T. Łaciak, Dziecko robotnicze na tle środowiska przemysłowo-wielkomiejskiego, „Chowanna” 
1934, s. 411.

21 W. Buniak, Uczeń – gazeciarz, „Przyjaciel Szkoły” 1938, z. 6, s. 193.
22 A. Gryn, Bezrobocie a psychika dziecka, „Przyjaciel Szkoły” 1939, nr 8, s. 358.
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O tragicznej sytuacji mieszkaniowej informowali na I Polskim Kongresie 
Mieszkaniowym delegaci z całej Polski (odbył się w Warszawie w dn. 17–18 grud-
nia 1937 r.)23. Delegaci porównywali między innymi sytuację mieszkaniową miast 
polskich ze strukturą mieszkaniową innych krajów. Z danych wynikało, że „W Pol-
sce 68,7% mieszkań to mieszkania jedno- i dwuizbowe, podczas gdy w Anglii 65,2% 
mieszkań stanowią mieszkania cztero- i więcej izbowe, a w Niemczech mieszka-
nia trzy- i czteroizbowe stanowiły razem aż 80,8%”24. Wynikało z tego, że sytuacja 
mieszkaniowa polskich miast była bardzo zła i z dnia na dzień wzrastała liczba 
mieszkańców lokujących się w mieszkaniach małych i ciasnych, gdzie na jedną 
izbę przypadało nawet do 10 osób. Według spisu ludności w Warszawie mieszkań 
jednoizbowych było aż 75%25.

Głód mieszkaniowy pociągał za sobą handel mieszkaniami, spekulacje wyzy-
skiwaczy, którzy nawet piwnice, strychy i pomieszczenia inwentarskie na peryfe-
riach zamieniali na lokale mieszkalne, gdzie razem zamieszkiwali dorośli i dzie-
ci obojga płci, często sobie obcy i pochodzący z różnych rodzin26. Sytuacja taka, 
jak wielokrotnie podkreślano w artykułach, stanowiła źródło demoralizacji dzieci 
i młodzieży, sprzyjała rozpowszechnianiu się chorób społecznych oraz stwarzała 
podstawy do niezwykłego wzrostu zapotrzebowania na opiekę społeczną. Choroby 
zakaźne i przewlekłe dzieci w okresie międzywojennym były wynikiem zaniedbań 
higienicznych, często będących skutkiem skrajnej biedy (brak jakichkolwiek środ-
ków czystości), braku opieki ze strony rodziców, jak również niskiego poziomu 
świadomości ludności w zakresie przestrzegania zasad higieny i czystości.

Światła część społeczeństwa apelowała o podjęcie walki z klęską chorób spo-
łecznych, zgłaszając postulaty włączenia do akcji propagowania zasad higieny i pro-
filaktyki poradni, ambulatoriów, a także opiekunów społecznych. Szczególnie do-
tkliwa była epidemia jaglicy i gruźlicy wśród dzieci i młodzieży. Epidemii gruźlicy 
wśród dzieci próbowała zaradzić specjalnie w tym celu utworzona Liga Szkolna 
Przeciwgruźlicza, która powstała w 1923 roku. W sprawozdaniu z jej działalności, 
zamieszczonym na łamach „Samorządu” z 1927 roku27 czytamy, iż zachorowalność 
na gruźlicę powodowała śmiertelność wynoszącą od 20 do 30% populacji dzieci 
i młodzieży28.

Powstające schroniska, przy zbyt niskich nakładach finansowych nie były w sta-
nie pomieścić ogromnej rzeszy ludzi bezdomnych. Na dzień 1 kwietnia 1934 roku 
liczba bezdomnych, jak podaje I. Surmacka, osiągnęła 19 616 osób, czyli w ciągu 

23 J. Kobrzyński, I Polski Kongres Mieszkaniowy, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 2, 15–16.
24 Tamże, s. 16–17.
25 Tamże, s. 18.
26 W. Dobrzański, Opieka mieszkaniowa jako zadanie państwa i samorządów, „Praca i Opieka 

Społeczna” 1929, nr 1, s. 78.
27 Sprawozdanie i odezwa Ligi Szkolnej Przeciwgruźliczej, „Samorząd” 1927, nr 27, s. 456–458.
28 Tamże, s. 458.
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minionego dziesięciolecia wzrosła przeszło 42-krotnie29. Niewątpliwie główną przy-
czyną tego stanu rzeczy było nasilające się bezrobocie, ponieważ „bezrobotnych 
żywicieli rodzin było w schroniskach aż 70%”30.

Poza tym zwracano uwagę na niski poziom moralności osób przebywających 
w schroniskach, o czym świadczyć mogły takie zjawiska towarzyszące, jak nierząd, 
alkoholizm czy przestępczość31. W rodzinach bezrobotnych występowało także, jak 
pisano, „ogromne rozbicie rodzin właściwych, dowolne i zmieniające się krzyżowa-
nie nieślubnych, nawet kazirodczych związków, ogromny przyrost dzieci nieślub-
nych, porzucanie dzieci i rozpraszanie ich po różnych instytucjach opiekuńczy-
ch”32. Te niekorzystne skutki społeczne bezrobocia i bezdomności wiązały się ze 
skutkami psychospołecznymi, które powodowały deprywację społeczną i kulturo-
wą. Wymiar społeczno-strukturalny deprywacji społecznej łączył się ze skrajnymi 
zjawiskami społecznej marginalizacji i wykluczenia. W szczególnie dramatycznej 
sytuacji znajdowały się dzieci wychowujące się w uwłaczających godności ludzkiej 
warunkach moralno-egzystencjalnych. Ofiarowana im pomoc w umieszczaniu z ro-
dziną w domach noclegowych czy schroniskach stawała się niejednokrotnie drogą 
do wykolejenia. Jak pisał J. Starczewski, „Schroniska są przykładem, jak nie należy 
organizować opieki społecznej, […] są one jedynie wielkimi ogniskami malkonten-
tów, źródłem demoralizacji i chorób zakaźnych”33.

Należy jednak podkreślić, iż udział we wspieraniu opieki społecznej na terenie 
schronisk miało wiele organizacji zarówno świeckich jak i kościelnych, które dostar-
czały mieszkańcom pożywienia, odzieży, pomocy lekarskiej, kulturalno-oświatowej 
itp. Wśród znaczących stowarzyszeń i organizacji zaangażowanych w tego typu 
świadczenia należy m.in. wymienić: Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Zwią-
zek Strzelecki, Towarzystwo „Gniazd Sierocych”, Obywatelski Komitet Pomocy 
Żydom, Klub Sportowy „Żoliborzanka”, Związek Czcicieli Serca Jezusowego, „Ca-
ritas”, Akcja Katolicka. Działania te świadczyć mogą o wyzwalaniu się postaw spo-
łecznych nastawionych na opiekę, rozumianą jako „czynność świadczoną w tych 
wszystkich sytuacjach życiowych, w których ludzie dotknięci nieszczęśliwym ukła-
dem wydarzeń losowych nie umieją, albo nie mają dość sił, aby samodzielnie prze-
zwyciężyć piętrzące się przed nimi trudności”34.

Różnorodność oferowanych form pomocy dziecku w okresie międzywojennym 
wynikała z ogromnych potrzeb, które tworzono zwłaszcza w większych miastach, 
przy czym ich specyfiką była niejednolitość programowa i organizacyjna. Na brak 
koordynacji działań w zakresie opieki nad dzieckiem występującej między instytu-

29 Tamże, s. 233.
30 Tamże, s. 235.
31 I. Surmacka, Schroniska miejskie dla bezdomnych, „Praca i Opieka Społeczna” 1936, nr 3, 

s. 238.
32 Tamże, s. 238.
33 J. Starczewski, Opieka społeczna w Warszawie, Warszawa 1935, s. 3.
34 A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1974, s. 77–78.
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cjami, organizacjami i osobami fizycznymi w Łodzi oraz wynikającymi stąd kon-
sekwencjami, zwracają uwagę także współcześni badacze35. Jak podają N. Stoliń-
ska-Pobralska oraz J. Pobralski, łódzkie zakłady opiekuńcze borykały się przede 
wszystkim z problemami finansowymi, a jednocześnie pracowały w trudnych wa-
runkach lokalowych i socjalnych. „Duże zagęszczenie w zakładach, przekraczające 
dwu-, a nawet trzykrotnie możliwości lokalowe, powodowało ciągłą duchotę i spe-
cyficzny zapach szpitalno-dziecięcy, co sprzyjało chorobom (jaglica, świerzb, gruź-
lica), a także uniemożliwiało właściwą pracę wychowawczą (np. dzieci 3-, 4-letnie 
mówiły jak jednoroczne wychowywane w rodzinie)”36. Na 22 zakłady opiekuńczo-
-wychowawcze funkcjonujące w Łodzi okresu międzywojennego tylko 3 pracowały 
w budynkach wybudowanych z myślą o dzieciach i dla dzieci, a jedynie ponad 
połowa (tj. 56%) miała bieżącą wodę i kanalizację37. Każde schronisko, przytulisko, 
dom wychowawczy czy sierociniec pracował w sposób, jaki wynikał z jego aktual-
nej sytuacji materialnej i kadrowej. Ciasnota pomieszczeń, przeludnienie sypialni 
lub ich brak, brak kanalizacji czy bieżącej wody oraz odrębnych pomieszczeń dla 
chorych to bardzo częste mankamenty placówek opiekuńczych dla dzieci nie tylko 
miasta Łodzi.

Nielepiej wyglądały działania opiekuńcze na kresach Rzeczypospolitej. Inicja-
tywy podejmowane na rzecz opieki nad dziećmi i młodzieżą w Wilnie wskazują, 
jak olbrzymie były potrzeby na tym terenie. Kresowe społeczeństwo, w tym także 
dzieci, cierpiały głód, nędzę oraz narażone były na poważne zagrożenia zdrowotne, 
wśród których dominowały choroby zakaźne (tyfus) prowadzące do dużej śmiertel-
ności. I wojna światowa doświadczyła szczególnie najmłodszych, bowiem, jak pisze 
S. Walasek, znaleźć można było „W cyrkułach moc dzieci pogubionych podczas 
ucieczki z miejsc dotkniętych wojną. Dzieci te były tak wynędzniałe i chore, że żad-
na ochrona nie chciała i nie mogła ich przyjąć, nie mając stosownego urządzenia”38.

Ogromne potrzeby pomocy dzieciom w Wilnie zaspakajały takie instytucje, 
jak ochrony, ochronki, sierocińce, przytułki sieroce, domy dziecięce, które obej-
mowały opieką przede wszystkim małe i starsze dzieci. Niektóre z nich realizowały 
opiekę całkowitą, inne zaopatrywały podopiecznych materialnie (w odzież, żyw-
ność) i tylko niektóre realizowały nauczanie szkolne. Zarząd Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci funkcjonujący w Wilnie podjął się „opieki społecznej i wychowawczej 
nad dziećmi ulicy, dziećmi moralnie zagrożonymi i nieletnimi przestępcami”39. 
Dzieci, a w szczególności włóczące się sieroty, wymagały pomocy materialnej, po-

35 Por. N. Stolińska-Pobralska, J. Pobralski, Uwarunkowania organizacji pracy wychowawczej 
łódzkich placówek opieki nad dzieckiem w okresie międzywojennym, [w:] Z pogranicza historii i filozofii 
wychowania, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Pedagogica” 2003, z. 5, s. 171–175.

36 Tamże, s. 171–172.
37 Tamże, s. 172.
38 S. Walasek, Opieka nad dziećmi i młodzieżą w Wilnie (1900–1940), [w:] Opieka nad dziećmi 

i młodzieżą. Studia z dziejów oświaty w XX wieku, [red.] S. Walasek, Kraków 2008, s. 15.
39 Tamże, s. 18.



21WYBRANE ASPEKTY ZAGROŻONEGO DZIECIŃSTWA...

mocy lekarskiej, akcji odwszawiania, a także resocjalizacji (przestępczość wśród 
nieletnich, będąca skutkiem braku opieki rodzicielskiej, braku rodziny przybierała 
wówczas dużą skalę).

Zmartwieniem służb opiekuńczych, ośrodków zdrowia i opieki, a także miesz-
kańców wielu miast polskich, w tym także stolicy, było widmo eksmisji stojące 
przed rodzinami zalegającymi z płatnością czynszu. Proceder ten obejmował przede 
wszystkim rodziny bezrobotne, wielodzietne, rodziny niepełne (wdowy z dziećmi), 
rodziny z osobami niezdolnymi do pracy, od dawna zubożałe i zdemoralizowane 
ciągłą biedą.

Oddzielną grupą bezrobotnych, która wymagała pomocy ze strony państwa, 
była młodzież. Fundusz Pracy realizował podstawowe zadania w tym zakresie. Od-
dział dla młodocianych przy Wojewódzkim Biurze Funduszu Pracy m. st. Warsza-
wy otworzył Biuro Pośrednictwa Pracy, rejestrujące młodzież w wieku od 15 do 
18 lat40. Rozwiązań szukano też w zreorganizowanych Junackich Hufcach Pracy41.

Troska o młodzież dorastającą i opuszczającą szkoły w kontekście, z jednej 
strony, warunków społeczno-gospodarczych rynku pracy, z drugiej zaś jej potrzeb 
rozwojowych i kondycji fizycznej, rozpatrywała w 1929 roku Halina Krahelska na 
łamach pisma „Praca i Opieka Społeczna”. Autorka poruszała kwestie zachorowal-
ności młodzieży pracującej oraz warunków pracy i płacy młodocianych. Jej zda-
niem „niezadawalające przestrzeganie ustaw, złe higieniczne warunki pracy, orga-
nizacja i racjonalizacja pracy, dokonywana bardzo często bez uwzględnienia roli 
i znaczenia czynnika ludzkiego w produkcji szczególnie groźnie się przedstawiają 
na tle warunków życia i bytu robotników, a także niekorzystnie wpływają na rozwój 
młodocianych organizmów”42. Halina Krahelska postulowała zatem konieczność 
wzmocnienia działania inspekcji w zakresie ochrony młodocianych. Miało to więk-
sze znaczenie tym bardziej, że liczba młodocianych, zatrudnionych w przemyśle 
zlokalizowanym w Warszawie pod koniec lat 20. XX wieku (1927–1929) wynosiła 
od 4,5 do 5 tys.

Obraz pracy najemnej dzieci nieletnich na przykładzie stanu na rok 1927, 
z uwzględnieniem wieku dziecka, płci oraz rodzaju pracy przedstawiła na łamach 
„Pracy i Opieki Społecznej” z 1928 roku Maria Kirstowa43. Zwróciła szczególną 
uwagę na to, iż warunki pracy dzieci nieletnich często przekraczały ich możliwości 
rozwoju psychofizycznego i ujawniały zbyt rażący wyzysk i bezprawie ze strony 
przedsiębiorców. Przyjmowanie dzieci do pracy w wieku 12 lat, jej zdaniem, nie 
było przypadkowe. W miarę dochodzenia dzieci do wieku dozwolonego (15 lat) 
zmniejszał się popyt na nie, a wzmagało się zapotrzebowanie na dzieci młodsze. 

40 M. Łeszeżanka, Przysposobienie młodych dziewcząt, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 6, s. 6–7.
41 S. Sośnicki, Junackie Hufce Pracy, „Praca i Opieka Społeczna” 1937, t. IV, s. 419–422.
42 H. Krahelska, Praca młodzieży a zadania służby społecznej, „Praca i Opieka Społeczna” 1929, 

nr 4, s. 338.
43 M. Kirstowa, Praca najemna dzieci nieletnich, „Praca i Opieka Społeczna” 1928, nr 1, 

s. 53–56.
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Firmy zwalniały dzieci 15-letnie, a chętniej zatrudniały osoby w wieku nie upraw-
niającym do pracy najemnej, ponieważ obniżało to znacznie koszty robocizny44.

Jak wskazują powyższe przykłady, w okresie międzywojennym sytuacja dzieci 
i młodzieży, a szczególnie sierot oraz tej grupy, która pochodziła z rodzin dotknię-
tych bezrobociem czy też skrajnym ubóstwem, należała do wręcz tragicznych. Pro-
blem był tak znaczący, że inicjował różnokierunkowe działania, chociaż głównie 
typu instytucjonalnego. Istniało i rozwijało dość szeroką działalność społeczną 
w okresie międzywojennym szereg instytucji o profilu charytatywnym. Niezależnie 
od nich, także w jakimś stopniu władze państwowe starały się przeciwdziałać tej sy-
tuacji, jednak były to działania niewystarczające. Brak efektywności tych wysiłków 
związany był przede wszystkim z niekoniecznie właściwym ich kierunkiem. Otóż 
działania typu instytucjonalnego dotyczyły najczęściej jedynie skutków szeroko 
rozumianych problemów społecznych, czy też tylko ich łagodzenia. Sytuacja naj-
biedniejszej części społeczeństwa była wynikiem, konsekwencją szeregu procesów 
czy mechanizmów, które jedynie sporadycznie poddawane były działaniom napraw-
czym. Zatem do poprawy sytuacji brakowało radykalnych działań, które w świado-
my sposób redukowałyby jej przyczyny, a nie jedynie widoczne następstwa.

Zjawisko włóczęgostwa wśród dzieci

Jednym ze źródeł problemów społecznych w okresie międzywojennym była 
specyficzna, a jednocześnie znacząca ilościowo grupa dzieci, które pozbawione ro-
dzin i osób bliskich (z wielu przyczyn) swoje dzieciństwo spędzały wałęsając się po 
ulicach bez jakichkolwiek środków do życia. Tę część młodego pokolenia stanowiły 
dzieci, które określano wówczas jako dzieci „żebracze”, dzieci „włóczęgi” czy też 
dzieci żyjące z kradzieży.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej45 z dnia 14 października 
1927 roku o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa46, za żebraka uznawało tego, kto 
„zawodowo zajmuje się wypraszaniem dla siebie w jakikolwiek sposób jałmużny”47. 
Do zwalczania zjawiska włóczęgostwa i żebractwa miały służyć domy pracy dobro-
wolnej, przytułki oraz domy pracy przymusowej, gdzie umieszczano żebrzących. 
Akcja ta, o charakterze wyłącznie represyjnym, miała ułatwić usunięcie jednostek 

44 Por. Dz. U. nr 14/1924, art. 103 konstytucji i art. 5 ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. 
w przedmiocie pracy kobiet i młodocianych: młodociany w myśl dekretu o obowiązku szkolnym 
podlega przymusowi szkolnemu do 14 roku życia, na zasadzie zaś art. 103 konstytucji i art. 5 ustawy 
z 2 lipca 1924 roku może przystąpić do pracy dopiero od 15 roku życia. Zob. H. Krahelska, dz. 
cyt., s. 56.

45 Dz. U. RP nr 92/1927, poz. 823.
46 Z. Grzegorzewski, Żebractwo i włóczęgostwo, „Praca i Opieka Społeczna” 1927, nr 4, s. 37.
47 F. B., Zwalczanie żebractwa i włóczęgostwa, „Praca i Opieka Społeczna” 1928, nr 7, s. 94.
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stwarzających pewne zagrożenia dla funkcjonowania społecznego, a jednocześnie 
umożliwiała sprawowanie opieki nad osobami szczególnie jej potrzebującymi.

Na zjawisko włóczęgostwa wśród dzieci okresu międzywojennego zwracał uwa-
gę J. Kuchta, który chcąc lepiej je poznać spędził dwa lata w Krakowskim Schroni-
sku dla Bezdomnych, obserwując dokładnie sylwetki poszczególnych przypadków. 
Dokładne zapisy tych obserwacji umieścił w pracy opublikowanej w 1936 roku, pt. 
„Dziecko włóczęga”48. W toku przeprowadzonych obserwacji J. Kuchta zauważył, 
że to bezdomność jest głównym czynnikiem, który wyzwala instynkt włóczęgowski 
dziecka. Dzieci te nie były bowiem związane uczuciowo z nikim ani z niczym – ani 
z rodziną, ani z ojczyzną, ani nawet z Kościołem. Nikt ich bowiem nie przygarnął, 
a wręcz przeciwnie, „odpędzono je w sposób nieludzki, budząc w sercach tylko 
żal i nienawiść. Zrywając w ten sposób ostatnie nici, wiążące dziecko bezdomne 
ze społecznością i zmuszając tym samym do włóczęgi”49. Obraz życia tych dzieci 
był ponury. Były to dzieci śpiące pod płotami, na pustych placach, pod schodami 
i w piwnicach, przy czym nie były to jednak miejsca najgorsze. J. Kuchta podaje 
w swej pracy przykład sytuacji wręcz ekstremalnej. Otóż w pewnym mieście, a wła-
ściwie na jego obrzeżach było miejsce, gdzie wyrzucano obornik ze wszystkich 
obór i stajen. Zbierało się tam każdej zimy kilkaset dzieci bezdomnych i zakopy-
wało się aż po szyję, by spędzić w cieple noc. Obornik chronił je przed chłodem50. 
Niezależnie od krytycznych warunków bytowych, groziły tym dzieciom także inne 
niebezpieczeństwa. Ich tryb życia sprzyjał nawiązywaniu bliskich kontaktów z pół-
światkiem, z sutenerami, złodziejami, prostytutkami, co miało fatalne skutki wy-
chowawcze, polegające na akceptacji zła, przestępstwa, a nawet zbrodni, przy czym 
jednocześnie inicjowało w nich udział.

Zjawisko włóczęgostwa wśród dzieci było charakterystyczne dla środowisk 
wielkomiejskich. Ta grupa dzieci nie miała żadnego oparcia w życiu, ani ze strony 
matki ani ojca z powodu śmierci rodziców bądź ich porzucenia. Do licznych przy-
padków należały dzieci, które były zmuszane przez zdemoralizowanych rodziców 
do żebractwa i w ten sposób zarabiały na życie swoje, rodziców i rodzeństwa. Sprze-
dawały gazety, kwiaty, żebrały bądź kradły. Nierzadkie były przypadki dziewcząt na-
wet dwunastoletnich, trudniących się prostytucją51. Trudna jest do ustalenia liczba 
tej grupy dzieci. M. Balcerek podaje, że w każdym mieście wojewódzkim było od 
1 do 2 tys. dzieci ulicy. W Warszawie liczbę dzieci bezdomnych szacowano na 
około tysiąc osób52.

Inna grupa dzieci bezdomnych związana była z rajzerami, czyli ludźmi, któ-
rzy od wczesnej wiosny do późnej jesieni chodzili po całej Polsce w poszukiwaniu 
pracy. Utrzymywali się oni z dorywczych zarobków oraz z żebraniny. Wyróżniono 

48 J. Kuchta, Dziecko włóczęga. Z cyklu: Dzieci trudne do wychowania, Lwów 1936.
49 Tamże, s. 10.
50 Tamże, s. 11.
51 M. Balcerek, Rozwój opieki nad dzieckiem..., s. 207.
52 M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986, s. 210.
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trzy grupy dzieci towarzyszącym tym ludziom. Były to dzieci urodzone podczas 
wędrówek, dzieci zabierane przez rodziców oraz dzieci podróżujące samotnie. Żyły 
one w sprzeczności z wszelkimi wymaganiami wyżywienia czy higieny. Często były 
przyuczane do żebraniny, kradzieży i włóczęgostwa. Zdarzały się przypadki sprze-
daży niemowląt bezdzietnym wieśniakom na podstawie formalnego aktu kupna – 
sprzedaży53.

Los dzieci nieślubnych

Problem matek niezamężnych i ich potomstwa stanowił istotną kwestię w okre-
sie międzywojennym. Miał on swoje podłoże w wieloletnich przekonaniach, zaco-
faniu, analfabetyzmie, czy nawet zabobonach. Dlatego, jak pisze J. Ryngmanowa, 
w okresie II Rzeczypospolitej kształtowały się „zaledwie minimalne zaczątki opieki 
nad macierzyństwem i społecznej ochronie macierzyństwa, a to w formie ubez-
pieczenia, czy zabezpieczenia społecznego kobiet w ciąży, położnic i karmiących, 
w formie nieśmiałych prób polepszenia w niektórych krajach prawnego i material-
nego położenia nieślubnej matki i jej dziecka oraz prób prawnej sankcji dla akcji 
świadomego macierzyństwa”54.

Najgorsze warunki, pod każdym względem, miały dzieci nieślubne. Ich matki 
były dyskryminowane i nie mogły liczyć na żadną pomoc. Same musiały zapewnić 
dziecku warunki materialne do życia. Jednak często było to zadanie ponad ich siły, 
dlatego też zdarzało się, że dzieci były porzucane. Wynikało to głównie z bardzo 
niskiego statusu matki. Najczęściej matkami nieślubnych dzieci były służące i ro-
botnice (ponad 70%)55, przy czym 95% z nich nie miało ukończonych 30 lat. Były 
to kobiety bez żadnych kwalifikacji ogólnych i zawodowych, często analfabetki, 
pochodzące ze wsi, a przybywające do miasta w poszukiwaniu pracy. Kobiety takie, 
pracując najczęściej jako służące, nie umiały znaleźć się w nowej sytuacji, dającej 
minimalne poczucie samodzielności. Często owocowało to zawieraniem niefortun-
nych znajomości. Znajomość kończyła się w przypadku zajścia w ciążę, a gdy była 
ona widoczna, kobietę zwalniano z pracy. Ostatnie miesiące ciąży żyła w głodzie, 
co powodowało w większości przypadków urodzenie martwego dziecka. Po poro-
dzie matka nie miała środków na wychowanie dziecka, dlatego bardzo często je 
porzucała. Wielokrotnie matki podrzucały dzieci pod dom bogatych ludzi z kró-
ciutkim, pełnym rozpaczy listem. Oto fragment jednego z nich: „Nie bierzcie mi 
za złe czynu mego, bo zmusza mnie do tego bieda i wielki niedostatek […]. Proszę 
z bólem biednej matki, przygarnijcie moje drogie maleństwo do jakiegoś czasu, 

53 C. Kępski, Dziecko sieroce i opieka nad nim w Polsce w okresie międzywojennym. Lublin 1991, 
s. 23.

54 J. Ryngmanowa, Na drodze ku uspołecznieniu macierzyństwa, „Życie Dziecka” 1934, nr 10, 
s. 283.

55 C. Kępski, dz. cyt., s. 20.
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a może znajdę pracę, zaraz sama zgłoszę się po moje maleństwo kochane. Błagam 
was, by się żadna krzywda nie działa, albo żeby się nie zmarnowało”56.

Trudna sytuacja samotnych kobiet (matek) bezdomnych i niezamężnych nie 
znajdowała zrozumienia w środowisku, w którym przyszło im żyć. Stąd zmuszone 
były do tułania się wraz ze swymi nieślubnymi dziećmi, bez mieszkania i środków 
do życia co często doprowadzało do tragicznych skutków (śmierć z głodu, wycień-
czenia). Los kobiet samotnie wychowujących dzieci nie był właściwie zabezpie-
czony przez prawodawstwo okresu międzywojennego. Również społeczeństwo było 
wrogo nastawione do dzieci nieślubnych, w których widziało, jak pisze J. Ryng-
manowa, „w bękarcie skandal społeczny, a w macierzyństwie nieślubnym hańbę 
społeczno-towarzyską kobiety”57.

Społeczeństwo niechętnie udzielało pomocy matkom z nieślubnymi dziećmi, 
a same dzieci były traktowane pogardliwie i wrogo. Stąd też oprócz porzuceń i bar-
dzo wysokiej śmiertelności dzieci nieślubnych, zdarzały się także nierzadkie przy-
padki dzieciobójstwa. Mimo wielu głosów przeciwko dyskryminacji dzieci nieślub-
nych, zgłaszanych przez publicystów katolickich, inteligencję, stan ten utrzymywał 
się przez całe dwudziestolecie międzywojenne.

Zjawisko porzucania potomstwa i dzieciobójstwa znane są ludzkości od zara-
nia dziejów. W starożytnej Grecji zjawisko to usankcjonowane było prawnie. Los 
dzieci podrzucanych (podrzutków) jako dzieci niechcianych, nieakceptowanych 
społecznie postrzegany był na ziemiach polskich końca XIX wieku od strony chrze-
ścijańskiego miłosierdzia i filantropii, wpływu moralnego, a także ze stanowiska 
ekonomicznego i prawnego. Bez względu jednak na uwarunkowania tego zjawi-
ska, najistotniejsze kwestie z tym związane polegały na zagrożeniach rozwojowych 
dziecka i dzieciństwa. W Galicji II poł. XIX wieku przy budowie domów dla pod-
rzutków kierowano się przede wszystkim chęcią ratowania życia, bowiem dzieci 
porzucane były na ulicy, na polu w czasie niepogody, mrozu, co de facto skazywało 
je na śmierć. Sytuacja dzieci umieszczanych w domach podrzutków nie była ko-
rzystna. Co drugie dziecko umierało ze względu na brak odpowiednich warunków 
bytowych, higienicznych czy opiekuńczych. „Ze względu na powszechną izolację 
społeczną podrzutki tworzyły odrębną warstwę ludności, w której skłonność do 
porzuceń i przestępstwa przechodziła niejako z pokolenia na pokolenie”58.

Tworzone dla „podrzutków” placówki również w dwudziestoleciu międzywo-
jennym nie były w stanie zastąpić rodziny i nie spełniały swoich celów pod wzglę-
dem wychowawczym. Szczególnie dotkliwy stawał się brak prawidłowego rozwoju 
emocjonalnego i moralnego podrzutków w połączeniu z izolacją i niechęcią ze stro-
ny społeczeństwa. Swego rodzaju znieczulica czy nawet agresja ukierunkowana na 

56 M. Balcerek, Rozwój opieki nad dzieckiem..., s. 207.
57 J. Ryngmanowa, Na drodze ku..., s. 282.
58 A. Haratyk, Udział społeczeństwa galicyjskiego w opiece nad dziećmi ubogimi i osieroconymi 

(1867–1914), Kraków 2007, s. 165.
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dzieci „niczyje” musiała się niekorzystnie odbijać na funkcjonowaniu tych dzieci 
w życiu zbiorowym, przejawiającym się przede wszystkim w postawach lękowych, 
agresywnych w stosunku do innych ludzi bądź w działaniach przestępczych, na co 
wskazywały statystyki sądowe.

Innym jeszcze aspektem związanym z „podrzutkami” było, jak podaje A. Hara-
tyk na przykładzie Lwowa, postępowanie matek „żywicielek” przyjmujących dzieci 
na wychowanie wyłącznie dla korzyści materialnych. Matki zastępcze bardzo często 
zaniedbywały swoje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze, szczególnie w okresach 
wzmożonych prac polowych. Dzieci pozostawiano wówczas bez jedzenia i opieki, 
a w celu uspokojenia podawano niemowlętom alkohol lub sok odciśnięty z mako-
win. Zgubne skutki dla rozwoju młodego organizmu – to uzależnienie od alkoholu 
i środków odurzających. Zdarzało się, że dzieci były zamykane na całe dnie w koj-
cach lub komórkach nawet na okres kilku miesięcy. Te i inne praktyki obchodzenia 
się z niemowlętami wpływały na ogromną śmiertelność wśród dzieci, a także duże 
zaniedbania w zakresie edukacji59. Zdarzało się także, że kobiety z wyższych sfer 
będące samotnymi matkami, a mające odpowiednią ilość środków finansowych od-
dawały niemowlęta na wychowanie za opłatą. Bywało, że za milczącą zgodą matki, 
opiekunka szybko doprowadzała dziecko do śmierci, oczywiście za solenną opłatą. 
Nazywano je „fabrykantkami aniołków”.

W Polsce okresu międzywojennego rodziło się rocznie około 50 tys. dzieci 
nieślubnych. Ojcu wolno było nie uznać nieślubnego dziecka i świadomie odmówić 
mu prawa do swej opieki. Dziecko takie nie miało prawa ani do nazwiska ojca, ani 
spadku po nim. W jego metryce wpisywano „z ojca N. N”. Dziecku porzuconemu 
prawo nie przychodziło z pomocą również w sprawie odszukania naturalnych ro-
dziców60.

Sytuacja prawna matki i jej nieślubnego dziecka spotykała się z krytyką części 
społeczeństwa, co znajdowało swoje odzwierciedlenie w czasopiśmiennictwie okre-
su międzywojennego. Emilia Manteuffel potępiała zjawisko upośledzenia prawne-
go dzieci nieślubnych. Jak pisała, przyczyniało się to do większej śmiertelności 
niemowląt, ich beznadziejnej pozycji społecznej i ekonomicznej oraz powstawania 
poczucia krzywdy, napiętnowania i mniejszej wartości61. Ten stan rzeczy wymagał 
nie tyle rozbudowy form pomocy dzieciom nieślubnym, co raczej stworzenia sytu-
acji prawnej umożliwiającej normalne warunki życia i rozwoju.

Dla dzieci samotnych matek i dla podrzutków zakładane były w latach 20. i 30. 
omawianego okresu pogotowia opiekuńcze, domy matki i dziecka, schroniska dla 
podrzutków tworzone przez osoby prywatne, organizacje kościelne i stowarzysze-
nia społeczne. Przykładowo w 1935 roku były w Polsce 44 domy matki i dziecka, 

59 Tamże, s. 168.
60 M. Furmanowska, Opieka nad matką i małym dzieckiem w II Rzeczypospolitej, [w:] Opieka 

nad dziećmi i młodzieżą. Studia z dziejów oświaty w XX wieku, [red.] S. Walasek, Kraków 2008, s. 51.
61 Por. E. Manteuffel, Walka z podrzucaniem dzieci, „Opiekun Społeczny” 1937, nr 15.
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przy czym w latach 1937–1939 najwięcej tego typu placówek znajdowało się na 
terenie województw zachodnich, bo aż 33%, w województwach centralnych było 
ich 24%, w województwach południowych 20%, w województwach wschodnich 10% 
zaś w Warszawie 12%62.

Niektóre zakłady dla podrzutków przekształcały się w domy matki i dziecka, 
gdzie nie tylko sprawowano opiekę nad dzieckiem, ale nawet podejmowano próby 
odszukiwania matek. Na przykład w Domu ks. Gabriela Baudouina w Warszawie, 
w 1927 roku przebywało 400 dzieci, a w 1932 odszukano 9% matek, zaś w 1938 
roku aż 68%. Okazało się, że dzieci podrzucane pochodziły przede wszystkim z pro-
wincji63. W placówce tej odnotowywano jednocześnie dużą śmiertelność dzieci. 
Przykładowo: w 1919 roku spośród 1072 dzieci przyjętych w Domu ks. Baudouina 
zmarło 846, w 1924 roku z 1023 przyjętych nie przeżyło 618, w 1930 roku z 1179 
umarło 591, w 1932 roku zmarło 544 dzieci, a w 1938 roku 115 dzieci64.

Z racji tego, że przyjmowano do Domu Wychowawczego niemowlęta, znaj-
dowały tu również schronienie nieliczne matki „karmicielki”. Niestety, Dom mógł 
przyjąć tylko 18% matek w stosunku do ilości przyjmowanych dzieci. Kandydatek 
jednak na te miejsca było znacznie więcej. Były to kobiety „często przybyłe z dale-
kiej wsi, po większej części anemiczne, wyniszczone, wygłodzone, nie posiadające 
dość pokarmu nawet dla własnego dziecka, które jest często wątłe i wyniszczone, 
w znacznym odsetku chore na choroby udzielające się”65.

Innym miejscem, gdzie kobiety mogły przez pewien czas zamieszkać, był 
prywatny przytułek w Grochowie, zorganizowany przez Sekcję Opieki nad Matką 
i Niemowlęciem Koła Pracy Kobiet. Znajdowało się w nim zaledwie kilkanaście 
łóżek, dlatego „bardzo często, a właściwie najczęściej odmawia tym matkom lub 
– w najlepszym razie – daje schronienie zaledwie na parę tygodni, potem umiesz-
cza się je w rodzinach, przeważnie w charakterze służących lub jako lokatorów za 
pewną opłatą”66.

O ile w Warszawie istniały pewne możliwości w zakresie opieki nad dziećmi 
i ich matkami, to gorzej tego rodzaju sytuacja przedstawiała się na prowincji. Na 
przykład w Poznaniu dużo matek nie utrzymywało żadnych kontaktów ze swoimi 
dziećmi, a niektóre miały po kilkoro dzieci nieślubnych, które wychowywano na 
koszt Zarządu Miejskiego w różnych rodzinach. Nierzadko zdarzało się też, że 
dzieci po prostu wyrzucano z domu67.

62 M. Furmanowska, dz. cyt., s. 45.
63 Tamże, s. 47.
64 Sprawozdanie Miejskiej Służby Opiekuńczej m.st. Warszawy, Warszawa 1938, inf. za: 

M. Furmanowska, dz. cyt., s. 49.
65 M. Reutt-Boremska, O naglącej potrzebie roztoczenia opieki nad matką bezdomną i jej 

niemowlęciem, „Opieka nad Dzieckiem” 1929, nr 2, s. 63.
66 Tamże, s. 67.
67 M. Furmanowska, dz. cyt., s. 48.
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Obok problemu pomocy matkom i ich nieślubnym dzieciom, na łamach ów-
czesnej prasy podnoszono szczególnie problem zbyt małej liczby placówek świad-
czących pomoc i opiekę medyczną nad macierzyństwem. Przepełnione szpitale nie 
mogły udzielać wszystkim kobietom potrzebującym pomocy i schronienia w przy-
padku choroby. Najczęściej kobiety były odsyłane od placówki do placówki i od-
bywały „te swoje męczeńskie wprost wędrówki po mieście w stanie gorączkowym, 
obrzęknięte i półprzytomne”68.

Środowisko lekarskie w okresie II Rzeczypospolitej stykając się z problemami 
macierzyństwa dostrzegało problem dużej śmiertelności niemowląt, łącząc to zja-
wisko z tragiczną sytuacją kobiet bezrobotnych i kobiet samotnie wychowujących. 
Apelowało do społeczeństwa o roztoczenie opieki nad macierzyństwem i stworze-
nie godziwych warunków do wypoczynku i pomocy kobiecie w czasie ciąży i poło-
gu69.

Istniały wprawdzie Domy Matki i Dziecka, które dawały matce „schron do 
czasu, aż będzie mogła bez pomocy zakładu opiekować się dzieckiem”70, ale więk-
szość kobiet samotnych pozostawała bez dachu nad głową i środków do życia. Usta-
wowo nie zabezpieczano świadczeń matkom z dziećmi nieślubnymi. Funkcjonują-
ce Domy Pomocy Społecznej były przepełnione, a samotne kobiety w sytuacjach 
skrajnego ubóstwa podrzucały swe dzieci do zakładów opiekuńczych71. Szczególnie 
przepełnione były Domy Opieki Społecznej w Warszawie. Kobiety przybywały do 
stolicy z odległych miejsc Polski w nadziei na znalezienie godziwych warunków 
bytowych72.

Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej projektowało zakładanie domów dla 
matek bezdomnych w miastach, miasteczkach i gminach. Jednak do tego czasu 
nawet w całej Warszawie nie było żadnej instytucji państwowej lub samorządowej, 
która byłaby przeznaczona dla bezdomnych matek73. Do instytucji wspierających 
w jakimś stopniu ówczesne matki należały także przedszkola i Ogrody Jordanow-
skie. Świadczyły one doraźną pomoc kobiecie pracującej i dawały możliwość opieki 
zorganizowanej, do której coraz więcej kobiet inteligencji pracującej nabierało po-
zytywnego nastawienia74.

68 M. Reutt-Boremska, dz. cyt., s. 24.
69 B. Krakowski, Dziecko przyszłością narodu, „Opieka nad Dzieckiem” 1923, nr 1, s. 2.
70 A. Siurbjs, Oceny, „Życie Dziecka” 1937, nr 6, s. 151.
71 M. Mayzner, Bolączki i potrzeby opieki społecznej nad dzieckiem opuszczonym i nieślubnym, 

„Opieka nad Dzieckiem” 1929, nr 1, s. 31–34.
72 Tamże, s. 31.
73 M. Reutt-Boremska, dz. cyt, s. 67.
74 H. Girtlerowa, Przedszkola w Polsce, „Życie Dziecka” 1932, nr 2, s. 6.
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Dziecko sieroce – dziecko opuszczone

Zjawisko sieroctwa towarzyszyło ludzkości od początków dziejów. Wzmożone 
zainteresowanie dziećmi sierocymi po 1918 roku wywołane było przede wszystkim 
wysoką śmiertelnością rodziców spowodowaną wojną. Wzrost liczby dzieci opusz-
czonych był jednak uwarunkowany wieloma przyczynami. Czesław Kępski dzieli 
sieroty na: sieroty wojenne, dzieci z repatriacji, sieroty naturalne, sieroty społeczne, 
dzieci nieślubne oraz rajzerów75.

Największą liczebnie była grupa sierot naturalnych. Czynnikiem powodują-
cym ten rodzaj sieroctwa była przedwczesna śmierć rodziców spowodowana wojną. 
Chodzi tu o nadmierne wycieńczenie spowodowane przez głód oraz zimno, jakie 
cierpieli podczas wojny, a także nabyte choroby, co w rezultacie doprowadzało do 
przedwczesnej śmierci. Roczniki statystyczne okresu międzywojennego, podając 
liczbę dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat posługują się ustaleniami S. For-
gelsona, który obliczył prawdopodobieństwo występowania sieroctwa wśród dzieci 
w wieku 7, 12 i 17 lat na podstawie tablic wymieralności i grup próbnych. Z obli-
czeń tych wynika, że w ciągu całego dwudziestolecia liczba dzieci osieroconych cał-
kowicie i częściowo wynosiła około 1,5 mln, przy czym miała charakter rosnący76.

W 1921 roku spisano ludność zamieszkującą ziemie II Rzeczypospolitej. 
Z ogólnej liczby dzieci do lat 16, około 15% stanowiły sieroty wojenne77. Po roku 
1921 liczba sierot wojennych malała, aż w 1938 roku znikła, kiedy najmłodsze 
z dzieci osiągnęło wiek 16 lat. Spis nie potwierdzał jednak rzeczywistości. Jesz-
cze w 1939 roku w zakładach opiekuńczych była pewna grupa sierot wojennych. 
Sieroty wojenne cieszyły się sympatią oraz współczuciem społeczeństwa, chętnie 
posyłano je do szkół średnich. Dzieci te częściowo umieszczane były w zakładach 
dla sierot wojennych.

Inną grupę stanowiły dzieci z repatriacji – małoletni powracający do kraju. 
Podczas wędrówek Polaków wracających z obczyzny, znaczna część dzieci na sku-
tek rozdzielenia lub śmierci rodziców została sierotami. Do tej grupy dzieci zali-
czono również te, które powróciły z rodzicami, ale pozbawione środków do życia 
pozostawały czasowo w zakładach opiekuńczych.

W sumie w latach 1921–1926 repatriowano do Polski 16 667 dzieci, w tym pół-
sieroty oraz te, których rodzice nie mieli środków do życia78. Nie wszystkie dzieci 
zostały jednak objęte spisem, gdyż część z nich przybyła do kraju po 1921 roku.

Dzieci te częściowo były zgrupowane w odrębnych zakładach, inne oddawane 
krewnym, a jeszcze inne odsyłano do gmin, z których pochodziły, gdzie umiesz-
czano je w zakładach opiekuńczych, państwowych, społecznych i samorządowych. 

75 C. Kępski, dz. cyt., s. 15.
76 Tamże, s. 18.
77 J. Wojtyniak, H. Radlińska, Sieroctwo. Zasięg i wyrównanie, Wyd. Polski Instytut Służby 

Społecznej, Wrocław 1946, s. 20.
78 C. Kępski, dz. cyt., s. 15.
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Jeżeli dzieci posiadały majątek na ziemiach polskich, to był on zabezpieczany do 
ich pełnoletności. Państwo czuwało też nad tym, aby opieka w zakładach przebie-
gała właściwie.

Repatriowano dzieci ze Związku Radzieckiego, Niemiec, Francji. Szczególnie 
daleką drogę przebywały dzieci z Dalekiego Wschodu, które do kraju trafiały przez 
Japonię i Stany Zjednoczone. Ich repatriacją zajmował się specjalnie powołany 
Polski Komitet Ratunkowy Dzieci Dalekiego Wschodu. Dzieci te umieszczano 
w specjalnie dla nich organizowanych zakładach, np. w Zakładzie Wychowawczym 
Dzieci Syberyjskich w Wejherowie.

Ważnym problemem społecznym Polski międzywojennej była konieczność za-
pewnienia trwałej opieki lub umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci repatrio-
wanych z innych państw. W tym zakresie pomoc państwa rozwijała się sprawnie, 
co potwierdzają dane liczbowe (2760 dzieci znalazło się pod opieką nowych ro- 
dzin)79. Różne jednak było przyjęcie dzieci w kraju. Najgorzej miały dzieci umiesz-
czane w powszechnie krytykowanych placówkach Rady Głównej Opiekuńczej, któ-
ra stworzyła warunki egzystencji dla 20 tys. dzieci80.

Jedno z tego rodzaju przyjęć opisywała w następujący sposób Stefania Sem-
połowska: „Jakie przyjęcie zgotowała im ta Wolna Ojczyzna? Po trzytygodniowej 
podróży zdrożeni, zmęczeni, znaleźli się pod dachem schroniska przy ul. Grzybow-
skiej. Gdy przybyły, nikt nie zatroskał się o strawę dla nich, o spoczynek. Wśród 
przybyłych było kilku chorych, nikt się nimi nie zaopiekował”81.

Los i sytuację „dziecka opuszczonego” dogłębnie scharakteryzował Józef 
Czesław Babicki, którego przedmiotem zainteresowania była organizacja pracy wy-
chowawczej w zakładach opiekuńczych. Pełniąc funkcję radcy przy Ministerstwie 
Pracy i Opieki Społecznej w dziale kształcenia personelu wychowawczego i opraco-
wywania podstawowych wytycznych wychowania dziecka opuszczonego, dokony-
wał analiz i ocen warunków pracy placówek opiekuńczych82. Jak pisał: „Są dzieci, 
które mają do kogo uciec przed krzywdą wrogiego świata i są, które same sobie 
radzić muszą [...]. Są, które mają kogoś dla siebie wyłącznie, choćby był zły, głu-
pi, niesprawiedliwy [...]. One [...] «Mają» złą matkę, pijaka ojca, «mają» rodziców, 
którzy ich nie lubią [...] ale mają. [...] są, które nie mają. Tym najgorzej. Sieroty, 
podrzutki, zaginione, oddane – opuszczone”83.

79 Departament Opieki Społecznej, „Praca i Opieka Społeczna” 1926, z. I–II, s. 208.
80 L. Dydusiak, Opieka publiczno-prawna nad dzieckiem w Polsce, Lwów 1938, s. 17.
81 C. Kępski, dz. cyt., s. 17.
82 Por. Ł. Kabzińska, K. Kabziński, Humanistyczne wartości opiekli nad dzieckiem w koncepcji 

J. C. Babickiego, [w:] Pedagogika opiekuńcza, jako dyscyplina naukowa i przedmiot studiów – 
samookreślenie, stan, zastosowania, Materiały z krajowego seminarium w Olsztynie – „Perkozie” 
8–10 czerwca 1994 roku, Olsztyn 1995, s. 129–136.

83 J. C. Babicki, Wychowanie dziecka opuszczonego w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, 
Warszawa 1929, s. 9.
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J. C. Babicki opisując cechy „dziecka opuszczonego” nie sprowadzał ich je-
dynie do problemu braku relacji rodzicielskich, dbałości, interesowania się ich lo-
sem84. Wskazywał przede wszystkim na konsekwencje tego rodzaju sytuacji pisząc, 
iż dzieci takie nie potrafią nikomu ufać, nikt ich nie kocha, nie znają miłości matki 
ani ojca. Dzieci te „z nikim nie dzielą swych smutków i radości, nie mają do kogo 
się uśmiechać”85. Mianem „dziecka opuszczonego” określał Babicki także dzieci 
nie mające naturalnych opiekunów oraz te wszystkie dzieci, które z jakichkolwiek 
powodów nie mają lub mieć nie mogą warunków niezbędnych do wzrastania i roz-
woju86.

Opuszczenie dziecka rozumiano wówczas w co najmniej dwóch kategoriach: 
mogło to być opuszczenie materialne bądź moralne. Szczególnie istotne skutki 
miało opuszczenie moralne, bowiem występowało wtedy, gdy dziecku brakowa-
ło, jak pisali J. C. Babicki i W. Woytowicz-Grabińska, warunków do normalnego 
i umysłowego rozwoju, kiedy wypaczał się rozwój psychiczny i zniekształcane były 
tendencje etyczno-społeczne dziecka87. Termin „dziecko opuszczone”, jak wielo-
krotnie tłumaczył Babicki, nie określa jakichkolwiek ujemnych cech dziecka, ani 
fizycznych, ani psychicznych, czyli nie charakteryzuje samego dziecka. Znajduje 
się w nim jedynie informacja o warunkach, w jakich się ono znalazło88. Sygnalizo-
wać to ma cel opieki społecznej w stosunku do dziecka pozbawionego naturalnego 
środowiska wychowawczego. A celem opieki tej jest czynić tak, „aby dziecku było 
dobrze i aby społeczeństwu było z nim dobrze”89.

Józef Czesław Babicki, jako doświadczony nauczyciel, wychowawca, a jedno-
cześnie i teoretyk – badacz problematyki opiekuńczej zauważył, analizując sytu-
ację dziecka w wielu placówkach opiekuńczo-wychowawczych okresu międzywo-
jennego, iż jedną z charakterystycznych cech „dziecka opuszczonego” jest nabyta 
zdolność do ujemnej nadkompensacji, wynikająca z poczucia pośledniości wobec 
rówieśników. Dziecko odczuwa swą niższość socjalną, pewien brak w porównaniu 
z innymi dziećmi, nie przebywającymi w zakładzie i stara się wyrównać ten brak 
jakimiś innymi wartościami, które będą imponowały rówieśnikom i będą jednocze-
śnie łatwo osiągalne (brawura, nieposłuszeństwo, dokuczliwość, itp.)90.

Inną cechą „dziecka opuszczonego”, a jednocześnie wypływającą z socjalnego 
upośledzenia, jest bezład społeczny. Dziecko takie pozbawione jest naturalnych 
czynników uspołeczniających – rozwija się w oderwaniu od zainteresowań grupo-

84 J. C. Babicki, Krzywda dziecka w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym, „Opieka nad 
Dzieckiem” 1928, nr l, s. 47.

85 J. C. Babicki, Czy śmiać się nauczą?, „Opieka nad Dzieckiem” 1930, nr 3, s. 137.
86 J. C. Babicki, Wychowanie dziecka opuszczonego..., s. 10.
87 Por. J. C. Babicki, W. Woytowicz-Grabińska, Opieka Społeczna nad dziećmi i młodzieżą, [w:] 

Encyklopedia Wychowania, Warszawa 1939, s. 532.
88 J. C. Babicki, Formy opieki społecznej, „Opieka Społeczna" 1937, nr 4, s. 7.
89 J. C. Babicki, W. Woytowicz-Grabińska, Opieka Społeczna..., s. 532.
90 J. C. Babicki, O wychowaniu. Wykład V, „Życie Dziecka" 1933, nr 8, s. 3.
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wych, co jest przyczyną aspołeczności i nieodpowiedzialności dzieci wychowywa-
nych w zakładach91. Trafnie zauważył, że „dziecko opuszczone” chce być takie jak 
jego rówieśnicy, nie chce się od nich różnić. Pragnie tak jak one mieć „prawo bycia 
dzieckiem i stawania się człowiekiem”92. Prawo bycia dzieckiem to jednocześnie 
prawo do szczęśliwego dzieciństwa, którego istotę określił Babicki niezwykle cel-
nie, pisząc: „Być dzieckiem to znaczy nie zdawać rachunku z zajmowanej przestrze-
ni, zużytego materiału na ubranie, zjedzonego chleba, to znaczy patrzeć, badać, 
próbować, przymierzać”93.

Babicki wielokrotnie podkreślał, że w zakładach opiekuńczo-wychowawczych 
nie można dopuścić do odmiennego traktowania „dzieci osieroconych”, nawet je-
śli zauważalna jest czasami odrębność osobowościowa tych dzieci w wyniku bra-
ku naturalnego środowiska wychowawczego94. Znał wiele problemów nurtujących 
zakłady opieki całkowitej w Polsce okresu międzywojennego. Z punktu widzenia 
humanistycznego poddał analizie i krytyce sytuację dziecka w zakładach opiekuń-
czo-wychowawczych. Pisał, iż „w dzieciach wyrabia się kult bezmyślności przez 
przymusowe zabawy pozbawione sensu, polegające na kręceniu się w kółko. Dzieci 
są nieśmiałe, trwożliwe, milczące. I mimo iż w zakładzie jest czysto i dostatnio, to 
marnuje się tam dzieciństwo, niszczy świat dziecka! Ogranicza jego rozwój, wyra-
bia postawy służalczości, braku ambicji, nieufności. Tam dzieci krzywdzą, morduje 
się im dzieciństwo, zabawę, a więc podcina się ich rozwój, doświadczenie – pęd 
życia”95. Stanowi to jedną z przyczyn powstawania u dzieci choroby zakładowej.

Koszarowość życia zakładowego, sztuczne warunki nie wprowadzające wy-
chowanka w rytm życia społecznego, szablonowy rozkład dnia, brak naturalnych 
więzów między wychowankiem a środowiskiem powodują bezradność wychowanka 
i wiele innych ujemnych cech w jego osobowości, takich jak nieufność, brak pogody 
życia, antyspołeczna postawa96.

Obraz dziecka wiejskiego

Na szczególną uwagę zasługiwała sytuacja ludności wiejskiej. Prawie 70% spo-
łeczeństwa wiejskiego nie korzystało z opieki lekarskiej i to nie z powodu dobrego 
zdrowia, ale z braku dostępu do poradni, szpitali, a także lekceważenia wszelkich 
schorzeń. Przeważnie kobiety wiejskie zaniedbywały siebie, lekceważąc swoje zdro-
wie. Istniało na wsi „niezdrowe brawurowanie i zwyczaj chwalenia się tym, że zaraz 

91 Tamże, s. 4–5.
92 Tamże, s. 6–7.
93 Tamże, s. 7.
94 J. C. Babicki, Wychowanie dziecka opuszczonego..., s. 13.
95 J. C. Babicki, Krzywda dziecka w zakładzie..., s. 45–46.
96 J. C. Babicki, Istota wychowania, „Wychowawca" 1929, nr l-2 s. 65.; J. C. Babicki, Umiesz-

czanie dzieci w rodzinach zastępczych, „Życie Dziecka" 1935, nr 7–8, s. 201–202.; J. C. Babicki, 
Opieka nad dzieckiem w rodzinach zastępczych, „Praca i Opieka Społeczna" 1934, nr 4, s. 430.



33WYBRANE ASPEKTY ZAGROŻONEGO DZIECIŃSTWA...

po porodzie kobieta wstaje i pracuje”97. Na skutek takich przekonań cierpiały tak-
że dzieci kobiet wiejskich, które były źle odżywiane, z rażącymi brakami, błędami 
w stosowaniu opieki higienicznej, zdrowotnej98.

Nie istniało zatem na wsi pojęcie ochrony macierzyństwa, poza Kasą Chorych, 
kiedy to dwa – trzy razy w tygodniu do wsi przychodził lekarz, szczególnie w porze 
zimowej, w czasie nasilania się grypy i chorób dróg oddechowych99.

Sytuacja w opiece społecznej wskazywała, że w Polsce międzywojennej istniały 
zasadnicze dysproporcje nie tylko między województwami, ale także między wsią 
a miastem. Działalność Urzędów Opieki Społecznej zależała od stanu finansów sa-
morządu. Znaczący wpływ na ich funkcjonowanie miały osoby kierujące bądź pra-
cujące w tych urzędach. Można posłużyć się przykładem dra Władysława Przybyły, 
który podczas swego urzędowania w Katowicach przyczynił się do założenia wielu 
nowych instytucji, m.in. Referatu Opieki nad Dzieckiem Nieślubnym, poradni dla 
kobiet ciężarnych oraz do reorganizacji Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem, pod-
nosząc wymogi higieniczne placówki100.

Wnikliwą i wstrząsającą charakterystykę dziecka wiejskiego podaje w swej 
książce Maria Librachowa101, zwracając uwagę na fakt utraconego dzieciństwa 
przez wciąganie dziecka w troski i kłopoty trudnego życia wiejskiego. Według niej 
„złe warunki higieniczne mieszkań pogarsza jeszcze niehigieniczne urządzenie 
najbliższego otoczenia chaty: brak studzien zamkniętych, bliskość obory, stajni 
i chlewa, nawóz w najbliższym sąsiedztwie chaty, rojowisko much – wszystko to 
razem składa się na całość warunków nie sprzyjających zdrowiu i normalnemu roz-
wojowi dziecka”102. Nikt nie przejmował się wówczas brakiem higieny w zagrodzie 
chłopskiej, a cała społeczność wiejska była przekonana, iż tak być powinno. Podob-
nie wyglądało wyżywienie dzieci wiejskich – nieregularność posiłków, brak zasad 
higienicznych i dietetycznych, a bardzo często niedostatek. Zwracając uwagę na 
społeczno-kulturowe uwarunkowanie rozwoju psychicznego dziecka, M. Libracho-
wa mobilizowała środowisko nauczycielskie do prowadzenia badań nad dzieckiem 
wiejskim według opracowanego przez siebie arkusza obserwacji103.

Na rozwój psychiczny dziecka wiejskiego wskazywał także Jan Kuchta. Zwra-
cał on uwagę na kontekst uwarunkowań religijnych, duchowo-kulturalnych, go-
spodarczych i rodzinnych środowiska wiejskiego okresu międzywojennego, które 

97 C. Piekarski, Opieka społeczna nad matką i dzieckiem na wsi, „Życie Dziecka” 1934, nr 5, 
s. 170.

98 J. Czarnecki, Odżywianie dzieci wiejskich, „Życie Dziecka” 1937, nr 3, s. 70.
99 C. Piekarski, Opieka społeczna nad matką…, s. 170–172.
100 Z. Gryń, Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem w Katowicach, „Życie Dziecka” 1937, nr 7, 

s. 203.
101 Por. M. Librachowa, Dziecko wsi polskiej. Próba charakterystyki, Warszawa 1934.
102 Tamże, s. 24–25.
103 Por. S. Michalski, Działalność pedagogiczna Marii Lipskiej-Librachowej, Poznań 1974, 

s. 75–79.
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wnikliwie analizował. Podkreślał problem różnic w poziomie rozwoju umysłowe-
go środowiska wiejskiego, który w połączeniu z ubóstwem materialnym stwarzał 
niekorzystną sytuację i pozycję dziecka w rodzinie. Zjawisko to charakteryzowało 
się brakiem zrozumienia potrzeb dziecka, jego odrębności psychicznej, a przede 
wszystkim znaczenia specyfiki działań wychowawczych szczególnie ważnych w tym 
etapie rozwojowym, takich jak np. zabawa i jej wiodąca rola w duchowym rozwoju 
dziecka i jego przyszłej aktywności szkolnej. Jak pisał „Istnieje ogólna twardość 
życia na wsi, powodująca znaczną surowość w obyczajach, mnogość zabobonów, 
przesądów, powstawanie licznych sporów i zatargów, brak komunikacji, oświetlenia 
i rozrywek”104.

Badania naukowe dotyczące rodziny wiejskiej okresu międzywojennego poka-
zują, że proces wychowania realizowany w rodzinie wiejskiej był prowadzony nie-
dbale, niesystematycznie, wręcz okazjonalnie. Rodzice kierowali się głównie na jak 
najszybsze usamodzielnienie się dzieci w związku z czekającą ich ciężką pracą na 
roli. Sytuacja ekonomiczna wymuszała wręcz na rodzicach konieczność obarczania 
obowiązkami wszystkich dzieci105. Trudności życia na wsi powodowały twardość 
i surowość w obyczajach i praktyce życia rodzinnego. Brak uczuć i wrażliwości 
w wychowaniu dzieci wiejskich wyciskał na ich życiu wyraźne piętno. Nie znajdo-
wały one uczuciowego ciepła, pieszczot, serca, dobroci i tkliwej opieki. Nie mogły 
zatem dojrzeć, jak pisał J. Kuchta, najcenniejszych dóbr kultury. Nie nauczono je 
współczucia, wczuwania się w rolę bliźniego i jego odrębności duchowej. Poza tym 
dziecko wiejskie nie ufało we własne siły, a poczucie niepełnowartościowości potę-
gował lęk przed surowym i szorstkim ojcem106.

Obraz życia dziecka wiejskiego znajdujemy także w pamiętnikach chłopskich 
zebranych i opracowanych przez Józefa Chałasińskiego107. Z literatury pamiętni-
karskiej wynika, że praca w życiu ludności wiejskiej zajmowała naczelne miejsce, 
wypełniała ich codzienne życie i była sensem istnienia. W rodzinie wiejskiej praco-
wali wszyscy, a praca rozdzielana była według płci, wieku i tężyzny fizycznej. Nie 
zawsze jednak ta zasada była przestrzegana, bowiem bardzo często dzieci wykony-
wały prace nieadekwatne do swoich możliwości. Ich młode organizmy nie mogły 
podołać obowiązkom narzucanym przez rodziców czy pracodawców. Głównym 
zajęciem najmłodszych dzieci było sprawowanie pieczy nad stadem domowego 
ptactwa, przy czym odpowiadały za nie i za ewentualnie wyrządzone szkody. Już 

104 J. Kuchta, Rozwój psychiczny dziecka wiejskiego, „Biblioteka Kwartalnika Pedagogicznego”, 
Warszawa 1933, nr 8, s. 10.

105 G. Bukiert, Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój psychiczny dziecka w świetle badań Jana 
Kuchty, „Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy, Studia Pedagogiczne” 1998, z. 34, s. 134.

106 J. Kuchta, Rozwój psychiczny dziecka wiejskiego…, s. 32–34.
107 Por. J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów, t. 1, Warszawa 1938.
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kilkuletnie dzieci wiedziały, że za niedopełnienie obowiązku czeka je kara cielesna 
albo pozbawienie posiłku, co było dla nich najgorsze108.

Surowość w wychowaniu dzieci oraz brak okazywania uczuć w rodzinie chłop-
skiej spowodowana była wymogiem organizacji społecznej rodziny. W ramach tej 
organizacji nikomu nie było wolno folgować swoim uczuciom. „Nadzór nad su-
rowym wychowaniem dzieci sprawował ojciec, który bardzo często budził strach, 
demonstrował obojętność i brak troski poza domem, jeżdżąc w poszukiwaniu pracy 
czy czasowo emigrując. Tę surowość wychowawczego systemu rodziny wiejskiej 
łagodziły indywidualne uczucia matek”109.

Sytuacja dzieci i ich matek na wsi polskiej okresu II Rzeczypospolitej z biegiem 
lat zaczęła ulegać pewnej zmianie, która wiązała się z procesami społeczno-kultu-
rowej emancypacji wsi. Wieś zaczęła tworzyć różne formy działalności społecznej. 
Ważną rolę dla polepszenia bytu matek i dzieci wiejskich spełniła Centralna Or-
ganizacja Kół Gospodyń Wiejskich. Pracę rozpoczęła od „zainteresowania matek 
sprawą wychowania własnego dziecka, a następnie całego społeczeństwa wiejskiego 
opieką nad dzieckiem”110.

Coraz większą aktywnością wykazywały się także poszczególne Koła Gospo-
dyń Wiejskich, które m.in. tworzyły w niektórych miejscowościach dziecińce letnie. 
Miały one na celu otaczanie fachową opieką dzieci w wieku przedszkolnym szcze-
gólnie wtedy, gdy były one pozbawione opieki matki – zajętej pracą w polu przy 
żniwach i wykopkach. W dalszym rozwoju swej działalności Centralna Organizacja 
Kół Gospodyń Wiejskich organizowała Ogniska Matki i Dziecka. Miały one za 
zadanie m.in. „niesienie pomocy matkom w zakresie zadań wychowawczych, przez 
urządzanie odczytów, kursów oraz szerzenie czytelnictwa z tej dziedziny”111. Ogni-
ska Matki i Dziecka prowadzone miały być przede wszystkim w oparciu o własne 
fundusze. Powstawały w miejscowościach, gdzie ludność rozumiała potrzebę opieki 
nad matką i dzieckiem, czego wyrazem były świadczenia materialne i pomoc ze 
strony lokalnej społeczności.

Centralna Organizacja Kół Gospodyń Wiejskich była jedną z organizacji, która 
rozumiała ogromne potrzeby mieszkańców wsi oraz problemy matek borykających 
się z wykonywaniem codziennej pracy przy równoczesnym wychowywaniu dzieci. 
Pomimo istniejących wielu organizacji, stowarzyszeń prywatnych i państwowych 
poziom ochrony macierzyństwa znajdował się w opłakanym stanie, na co wskazy-
wało wiele publikowanych w ówczesnej prasie fachowej artykułów, w których au-
torzy domagali się tworzenia nowych placówek i domów dla bezdomnych matek.

108 Por. K. Kabziński, Warunki rozwoju dziecka w rodzinie wiejskiej okresu międzywojennego, 
[w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, t. 2, [red.] K. Jakubiak, W. Jamrożek, 
Bydgoszcz 2002, s. 111 i n.

109 Z. Mysłakowski, Rodzina jako środowisko wychowawcze, Warszawa 1931, s. 70.
110 J. Rybakowa, Dziecińce oraz Ogniska Matki i Dziecka na wsi, „Życie Dziecka” 1937, nr 6, 

s. 180.
111 Tamże, s. 180.
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Sytuacja dziecka wymagającego pomocy  
i opieki społecznej

Różne źródła zagrożeń dla rozwoju dziecka i dzieciństwa stawiały poważne 
wyzwanie dla instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem okresu międzywojenne-
go. Mała efektywność działań o charakterze zinstytucjonalizowanym sprawiła, że, 
jak pisze M. Balcerek, na lata 1936–1939 przypada intensywna działalność i zaan-
gażowanie się wielu osób – przede wszystkim ze środowiska inteligencji, w proces 
tworzenia zarówno podstaw teoretycznych opieki nad dzieckiem, ale także w walkę 
o usunięcie rażących zaniedbań w tej dziedzinie112. Wśród wielu form tej działal-
ności bardzo ważne i istotne wówczas były działania na rzecz dzieci, które miały 
społeczeństwu przybliżyć i uświadomić rangę problemu.

Szczególnie ważnym elementem tych działań było propagowanie praw dziecka, 
zawartych w Deklaracji Genewskiej113, uchwalonej 23 lutego 1924 roku przez Radę 
Generalną Międzynarodowego Związku Pomocy Dzieciom. Deklaracja Genewska 
ustanowiła podstawowe prawa dziecka i „nakładała na wszystkich ludzi bez wzglę-
du na ich rasę, narodowość i wyznanie obowiązek przestrzegania i realizowania 
tych praw”114. Na łamach „Opiekuna Społecznego” Jan Starczewski przypomniał 
sformułowane prawa dziecka, apelując o obowiązek ich przestrzegania i realizowa-
nia. W akcji upowszechniania Deklaracji Genewskiej miało udział wiele czasopism, 
a wśród nich „Opieka nad Dzieckiem”, „Opiekun Społeczny”, „Bluszcz”. Niezależ-
nie od propagowania samej idei, odniesienia do praktycznej realizacji Deklaracji 
Genewskiej były wielokrotnie podejmowane przez autorów artykułów zamieszcza-
nych w czasopismach o profilu społeczno-oświatowym115.

Corocznie w Warszawie w dniach 23–30 maja obchodzono Tydzień Dziecka 
i z tej okazji przypominano o obowiązkach społeczeństwa wobec dzieci. Poruszano 
problem zbyt dużej śmiertelności dzieci polskich i potrzeby większej troski o pro-
mowanie profilaktyki i higieny zdrowia wśród kobiet i rodzin odpowiedzialnych za 
rozwój fizyczny, zdrowotny i psychiczny dziecka. Jednocześnie pozytywnie ocenia-
no pracę Ośrodków Zdrowia i Opieki w zakresie pracy na rzecz kobiet ciężarnych, 
akcji uświadamiania kobiet w zakresie pielęgnowania niemowląt, prowadzenia kur-

112 M. Balcerek, Rozwój opieki nad dzieckiem..., s. 26.
113 Genewska Deklaracja Praw Dziecka została uchwalona z inicjatywy Unii Pomocy Dzieciom 

w 1923 roku i przyjęta w 1924 roku przez Ligę Narodów. Znana jest pod nazwą Deklaracji 
Genewskiej.

114 B. Krakowski, Na marginesie „Deklaracji Genewskiej”, „Opieka nad Dzieckiem” 1925, nr 5, 
s. 278.

115 Por. tamże, s. 278; M. Kaczyńska, Zagadnienia psychologiczno-wychowawcze na I Powszechnym 
Kongresie Dziecka, „Polskie Archiwum Psychologii” 1927, nr 2, s. 150; M. Ż., Tydzień Dziecka, 
„Opiekun Społeczny” 1937, nr 8, s. 2–3; H. Głogórski, Z zagadnień krajowej i międzynarodowej 
opieki nad matką i dzieckiem, „Bluszcz” 1928, nr 38, s. 5 i n.



37WYBRANE ASPEKTY ZAGROŻONEGO DZIECIŃSTWA...

sów dla matek i opiekunek, podnoszących ich kompetencje opiekuńczo-wychowaw-
cze116.

Troska o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dziecka z rodzin dotknię-
tych biedą i ubóstwem wyrażana przez wielu autorów artykułów prasy ówczesnej 
dotykała wieloaspektowych uwarunkowań tej sytuacji, jak również jej niebezpiecz-
nych skutków. Zaburzona struktura wewnętrzna rodziny i jej niedostateczne funk-
cjonowanie materialne wpływało negatywnie na realizowanie funkcji opiekuńczo-
-wychowawczej, emocjonalnej i kulturowej wobec dziecka i dzieciństwa. Jak pisano: 
„większość dzieci rozwija się nieprawidłowo, w tragicznych warunkach mieszkal-
nych, bez miejsc do zabawy na powietrzu, cierpiąc przy tym na ułomność kośćca, 
krzywicę i inne dolegliwości kręgosłupa. Dzieci te były też szybko pozbawione dzie-
ciństwa, będąc jednocześnie nadmiernie przeciążonymi pracą fizyczną”117.

Problem dzieci głodnych poruszył m.in. Aleksander Dąbrowski, który stwier-
dził, że „akcja dożywiania z funduszów publicznych była niewystarczająca”118. Ape-
lował więc, aby nakaz deklaracji, iż „dziecko głodne winno być nakarmione”, stał 
się „prawem powszechnym wszystkich dzieci, upośledzonych przez życie i zarazem 
zbiorowym obowiązkiem tych wszystkich, którym sprawa przyszłości narodu na-
prawdę leżała na sercu”119.

Na łamach pism często wyrażano także troskę w stosunku do dzieci dotknię-
tych klęską żywiołową (wojną, epidemią), a także szczególnym zagrożeniem związa-
nym z nadużywaniem alkoholu przez najmłodszych. „Klęska dziecka – była klęską 
całego narodu” – takie przeświadczenie formułowane na łamach m.in. „Opiekuna 
Społecznego” świadczy o świadomości, iż „źródło poważnych zaburzeń i braków 
rozwojowych młodego pokolenia przekłada się na kondycję społeczeństwa, narodu 
państwa”120.

Dla zmobilizowania całego społeczeństwa do walki o prawa dziecka oraz przy-
spieszenia prac ustawodawczych dla budowy nowoczesnego systemu opieki nad 
dzieckiem przeprowadzono w kraju kampanię prasową oraz zaangażowano orga-
nizacje społeczne, którym sprawy opieki nad dzieckiem były bardzo bliskie. Jej 
punktem kulminacyjnym, jednoczącym wysiłki całego społeczeństwa wokół spraw 
dziecka, miał być I Ogólnopolski Kongres Dziecka, o którego przygotowaniu sze-
roko rozpisywała się prasa. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu, 
Stanisław Dobrowolski, informował o przygotowaniu do kongresu z jednoczesną 

116 Por. J. Starczewski, Wytyczne polityki populacyjnej, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 7, s. 2–3; 
tenże, W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 5, s. 4; M. Łeszeżanka, 
Dziecku powinno się dać możność normalnego rozwoju duchowego, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 9, 
s. 7–8.

117 M. Gromski, Dziecku powinno się dać możność normalnego rozwoju fizycznego, „Opiekun 
Społeczny” 1938, nr 9, s. 10.

118 A. Dąbrowski, Dziecko głodne winno być nakarmione, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 9, s. 11.
119 Tamże, s. 12.
120 A. S. Gołąb-Grynbergowa, Dziecko powinno przed innymi otrzymać pomoc w czasie klęski, 

„Opiekun Społeczny” 1938, nr 9, s. 26.
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argumentacją o konieczności ratowania polskich dzieci przed niekorzystnymi czyn-
nikami ekonomicznymi obniżającymi jakość życia najmłodszych oraz zagrożenia-
mi związanymi z rozwojem fizycznym i psychicznym dziecka121.

Szerzej zadania Kongresu określał Stanisław Papuziński, twierdząc, że „Kon-
gres ma się przyczynić do zmniejszenia dystansu między uznanymi hasłami i zasa-
dami […] a rzeczywistością […] oraz ma być nie uroczystym zgromadzeniem, lecz 
spotkaniem ludu pracy i zebraniem roboczym […]. Rozważyć te głębokie niedomo-
gi i przedstawić główne kierunki dróg ostatecznej realizacji starych, uznanych, po-
siwiałych już zasad – oto jak sobie wyobrażamy zadania Kongresu”122. O obradach 
Kongresu, który odbył się w dniach 2–4 października 1938 roku pisano wielokrot-
nie, przytaczając tematykę referatów, jak również główne założenia do najnowszych 
projektów dokumentów prawnych dotyczących ochrony prawnej dziecka. Kongres 
cieszył się dużym zainteresowaniem przedstawicieli świata nauki, kultury, nauczy-
cielstwa, działaczy społecznych, samorządowych i państwowych, którym sprawy 
dziecka były bliskie. W sumie wzięło w nim udział około 1500 osób, w tym przed-
stawiciele z ok. 60 organizacji i instytucji społecznych123.

Wieloaspektowa tematyka, uwzględniająca sytuację dziecka polskiego i jego 
prawa, prezentowana była w formie referatowej124. Poza tym uczestnicy Kongresu 
obradowali w sześciu komisjach, na których wygłoszono wiele ciekawych referatów 
oraz przedstawiono wnioski, które przekazano do uchwalenia plenum Kongresu 
w postaci dezyderatów do dalszego opracowania. Komisje pracowały nad następu-
jącymi tematami: 1) Dziecko i człowiek dorosły, 2) Dziecko w rodzinie, 3) Prawo 
dziecka do szkoły, 4) Zdrowie dziecka, 5) Prawo dziecka do zabawy i wczasów, 
6) Dziecko polskie za granicą125. Jak czytamy w „Głosie Nauczycielskim”, „w trzy-
dniowej debacie ukazano sytuację i różnorodne potrzeby opiekuńcze dzieci i mło-
dzieży w Polsce, ale nie potrafiono w pełni określić przyczyn groźnego w skutkach 
położenia dziecka w kraju oraz nie nakreślono programu poprawy sytuacji dzieci 
i młodzieży w Polsce”126. Jednak Jan M. Balcerek z perspektywy czasu, dokonując 
oceny tak istotnego wówczas wydarzenia, jakim był Pierwszy Ogólnopolski Kon-
gres Dziecka stwierdzał, że to, iż „taki Kongres w 10 roku istnienia Polski odbył 
się, było już wielkim osiągnięciem”. Szeroka konfrontacja stanu potrzeb z zakresu 

121 S. Dobrowolski, Przygotowania do Kongresu Dziecka, „Opiekun Społeczny” 1937, nr 5, 
s. 1–4.

122 S. Papuziński, Zasady i rzeczywistość, „Życie Młodych” 1938, nr 10, s. 296–297.
123 J. Krawczyńska, Pierwszy Ogólnopolski Kongres Dziecka, „Praca i Opieka Społeczna” 1938, 

nr 4, s. 468–469.
124 Por. A. Dobrowolski, Dziecko i człowiek dorosły; W. Szymankówna i J. C. Babicki, Dziecko 

w rodzinie; prof. dr A. Gołąb, Dziecko w polskim prawie rodzinnym; prof. H. Radlińska, Prawo dziecka 
do szkoły; prof. dr Godlewski, Zdrowie dziecka; A. Walicka-Chmielewska, Wczasy dziecka, [w:] Plon 
I Ogólnopolskiego Kongresu Dziecka, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 1, s. 12–15.

125 Plon I Ogólnopolskiego Kongresu Dziecka..., s. 14.
126 A. Charszewski, Szczęśliwe dzieci – mocna Polska, „Głos Nauczycielski” 1938, nr 8, s. 132.
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opieki nad dzieckiem podkreślała wielkie znaczenie tego Kongresu, który poinfor-
mował społeczeństwo o sytuacji dziecka w Polsce127.

Warunki życia ekonomicznego, społecznego i kulturalnego społeczeństwa pol-
skiego lat 1918–1939 stwarzały niekorzystny syndrom sytuacyjny w życiu rodzi-
ny i dziecka. Powodowały one różnorakie zagrożenia dla prawidłowej socjalizacji 
i wychowania dzieci, a także dla ich rozwoju fizycznego i psychicznego. Destruk-
tywne czynniki poziomu rozwoju osobowości dziecka były niebezpieczne, groźne 
zarówno z punktu widzenia indywidualnego jak też dla rozwoju społeczeństwa. 
Wielodzietność wśród najbiedniejszych rodzin, analfabetyzm rodziców bądź niski 
poziom ich wykształcenia wyzwalały zachowania patologiczne wewnątrz rodziny. 
Zjawisko dziedziczenia społecznego o charakterze deprywacyjnym powodowało 
w kolejnych ciągach rodzinnych utrwalanie się i kumulowanie anomalii społecz-
nych i indywidualnych, dotykając szczególnie środowisk robotniczych i wiejskich.

Zdemoralizowanie rodzin obejmowało takie zjawiska jak alkoholizm, prze-
stępczość, prostytucję matek, ubóstwo kulturalne i prymitywizm życiowy. Nie od-
osobnione były też ekstremalne postacie dewiacji społecznej, takie jak kazirodztwo, 
dzieciobójstwo, maltretowanie dzieci czy zmuszanie ich do żebractwa albo w przy-
padku dziewczynek do prostytucji. Zagrożenia egzystencjalne wielu rodzin spo-
wodowane długotrwałym bezrobociem, bezdomnością, brakiem środków do życia 
odbijały się na sytuacji dziecka. Powodowało to zjawisko szybkiego wychodzenia 
z dzieciństwa i prowadzenia życia na własną rękę (włóczęgostwo, żebractwo). Sy-
tuacja taka generowała dużą skalę zjawiska dzieci niechcianych, podrzutków, osie-
roconych społecznie. Zagrożone dzieciństwo było skutkiem niekorzystnych czynni-
ków środowiska rodzinnego dzieci, w którym nie były zaspokajane ich podstawowe 
potrzeby i gdzie groziła deprywacja rozwoju osobowości128.

Jak wskazują przytoczone powyżej przykłady działań, w okresie międzywojen-
nym powstało i rozwijało się coraz silniejsze lobby wywierające naciski, organizują-
ce działania, których celem było dobro młodego pokolenia. Eksponowanie interesu 
dzieci w tak szerokim, mimo wszystko, zakresie oznaczało wysoki poziom świa-
domości społeczeństwa, łącznie z osobami odpowiedzialnymi za struktury prawa 
i władzy. Polska ówczesna żywo interesowała się zmianami mającymi miejsce poza 
granicami kraju, odpowiadając na nie poprzez zmiany legislacyjne, organizacyjne 
i strukturalne. Możliwości materialne kraju nie były zbyt wysokie, zatem efekty 
tych działań nie zawsze były widoczne w większej skali. Mimo to jednak zrobiony 
został istotny krok w zakresie wypracowania realnego punktu wyjścia do stworze-
nia podstaw działania w zakresie budowania społeczeństwa, w którym szczególnie 
młode pokolenie będzie miało odpowiedni poziom i warunki rozwoju.

127 M. Balcerek, Rozwój opieki nad dzieckiem…, s. 283.
128 Por. S. Kawula, Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 1999, s. 125–127.
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Childhood in jeopardy – on various hazards of growing up  
in interwar Poland

Summary: During the interwar decades the living conditions of children, their future fate and 
the chances of their personal and intellectual development were dependant on various factors, 
which in turn were determined by the actually prevailing socioeconomic situation, the cultural 
and civilizational level, the status oft the family and the kind of care and support they could rely 
on as well as on the range of protection Law would provide.

Social phenomena such as unemployment, homelessness, pauperism, malnutrition, conta-
gious deseases which afflicted mainly families of the working class – e.g. artisans and industrial 
workers as well as rural laboureres - constituted a permanent hazard to the physical and mental 
development of children and adolescents. The worst fate met illegitimate children, orphans, the 
homeless ones and vagabonds, who nobody cared for, commonly referred to as „street urchins“, 
who more often than not were harassed by chronic deseases, such as tuberculosis and rickets, 
and who badly needed constant care and support from public or other social relief organiza-
tions.

Formidable work to meet the children’s needs was accomplished in child custody homes, 
orphanages, refuges for orphans, day care centers, children’s homes, emergency care services, 
foundling hospitals, shelters for mother and child, refuges for outcast children, just to name 
some. They were founded and sustained by private initiative, church organizations, charitable 
societies and partly staterun.

Key words:  childhood threads, children’s rights, street urchins, illegitimate children, foundlings, 
outcast children, orphans, war orphans, welfare services.




