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Streszczenie: po zakończeniu ii wojny światowej w 1950 roku doszło do przekształcenia do-
tychczasowego katolickiego caritasu w świeckie, całkowicie podległe władzy komunistycznej 
zrzeszenie katolików caritas. zakres działalności nowego tworu miał sprowadzać się do 
pomagania najbardziej potrzebującym oraz udzielania wsparcia najbiedniejszym. zkc przejął 
cały zastany majątek caritasu. Wśród placówek, które były pod jego zarządem, znalazły się też 
przedszkola. W kielcach w omawianym okresie pod zarządem zkc pozostawało 21 placówek 
wychowania przedszkolnego. W artykule opisano, jakim zapleczem dysponowały placówki 
podległe zkc, zasady ich funkcjonowania, metody pracy z wychowankami, przedstawiono 
ponadto specyfikę ówczesnego personelu pedagogicznego oraz skalę świadczonej opieki wobec 
dzieci w wieku przedszkolnym w ówczesnym województwie kieleckim. 
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dobroczynność i pomoc drugiemu człowiekowi będącemu w potrzebie od mo-
mentu powstania chrześcijaństwa jest jednym z głównych obszarów działalności 
kościoła katolickiego. na przestrzeni wieków powstawały różne formy tegoż 
wsparcia, począwszy od spontanicznego, przez coraz bardziej zorganizowane, 
aż do wyspecjalizowanych niosących pomoc wąskim grupom odbiorców. Jedną 
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z kościelnych organizacji, której tradycje sięgają XiX wieku, a funkcjonującą do 
dziś, jest caritas. ideą jej powstania była centralizacja katolickich stowarzyszeń 
i organizacji dobroczynnych1. nazwa tej pomocowej organizacji, której głów-
nym zadaniem stało się niesienie pomocy tam, gdzie nędza i ubóstwo odcisnęły 
swoje największe piętno, ma swą etymologię u podstaw łacińskiego słowa carus, 
co oznacza ‘drogi, kochany, szanowany, miłujący się, pełen miłosierdzia’. Jest to 
także tłumaczenie nowotestamentowego słowa agape, które w czasach pierwszych 
chrześcijan oznaczało w praktyce wspólnotę stołu z ludźmi biednymi i ubogimi 
(„uczta miłości”). caritas szybko stał się organizacją, która zaczęła działać we 
wszystkich krajach europejskich. centralizacja akcji pomocowej kościoła w różnych 
krajach świata dała możliwość stworzenia organizacji o zasięgu światowym. Już 
w 1924 roku na kongresie eucharystycznym w amsterdamie powołano z inicja-
tywy księdza paula Müller-simonisa międzynarodową organizację charytatywną 
pod nazwą caritas catholica. zarząd tej instytucji ukształtował się ostatecznie 
na konferencji porozumiewawczej w Lucernie w 1926 roku. siedzibą komitetu 
(comité permanent caritas catholica) została bazylea w szwajcarii (Majka 1985, 
s. 218). W 1926 roku utworzono przy caritas catholica 5 sekcji: iuventus, infir-
matis, paupertas, sobrietas, Litterae. organizacja wydawała specjalne czasopismo 
o nazwie „caritas internationalis” (kumor 2004, s. 133).

1 stowarzyszenie caritas tworzyło się niejako równolegle i niezależnie od siebie w wielu krajach 
europejskich w drugiej połowie XiX wieku. za jego prototyp uznaje się utworzoną w 1870 roku 
z inicjatywy L. Lefebvre’a office central des institution charitables (urząd centralny dla instytucji 
charytatywnych) z siedzibą w paryżu. była to organizacja katolicka, skupiająca inne pomocowe 
instytucje kościelne, której działalność koncentrowała się na niesieniu pomocy rodzinom biednym. 
niezależnie od niej w niemczech z inicjatywy L. Werthamnna 9 września 1897 roku powstał związek 
caritas dla katolickich niemiec („caritasverband für das katholische deutschland”) z siedzibą we 
Fryburgu bryzgowijskim. od tego momentu na terenie całego kraju zaczęto zakładać diecezjalne 
związki caritas (diözesancaritasverband). W 1916 roku caritas niemiecki został oficjalnie uznany 
i zatwierdzony przez konferencję episkopatu niemiec. z przykładu niemieckiego skorzystała austria 
i w 1900 roku stworzono centralę dobrowolnej dobroczynności („zentraltelle der katholischen 
Vereine für freiwillige Wohltätigkeit”). natomiast u schyłku 1903 roku powstał „reichsverband der 
katholischen Wohltatigkeitsorganisationen für ostereich”, który działał na rzecz osób biednych, 
samotnych i chorych. austriacka organizacja caritas znana była głównie z prowadzenia licznych 
domów opieki dla osób starszych oraz ze świadczenia pomocy najbiedniejszym. centralną organizację 
charytatywną powołał także kościół amerykański, co było odpowiednikiem europejskiego 
caritas. W 1910 roku powołano „national conference of catholic charities” w Waszyngtonie na 
uniwersytecie katolickim. zadania podejmowane przez tę organizację obejmowały wymianę myśli, 
idei, rozpowszechnianie informacji o działalności dobroczynnej, rozwój postaw filantropijnych oraz 
popieranie wydawnictw o tematyce charytatywnej. podobne organizacje narodowe powstały po 
i wojnie światowej na terenie całej europy (np. w szwajcarii – 1920, na Węgrzech 1931, w belgii – 
1938, w irlandii – 1941, w Hiszpanii – 1942) (zob. kumor 2004, s. 132; koral 2000, s. 60–62; Majka 
1976, s. 1333; Majka 1985b, s. 208–214).



135organizacJa i FunkcJonoWanie przedszkoLi podLegŁycH zrzeszeniu kaToLikÓW… 

na ziemiach polskich będących w XiX stuleciu pod zaborami wiele działań po-
mocowych pozostawało w rękach różnego rodzaju organizacji katolickich. sytuacja 
polityczna w poszczególnych zaborach nie sprzyjała rozszerzaniu i wzmacnianiu 
tego typu działalności. blokadę w rozwoju katolickich stowarzyszeń pomoco-
wych stwarzały władze zaborcze, zwłaszcza w zaborze pruskim, w okresie tzw. 
kulturkampfu (Majka 1985b, s. 210). natomiast początków caritasu w polsce 
dopatruje się w działalności m.in. związku katolickich Towarzystw i zakładów 
dobroczynnych we Lwowie (1895) oraz związku polsko-katolickich Towarzystw 
dobroczynnych w poznaniu (1907), które zaczęły centralizować działalność cha-
rytatywną na terenie poszczególnych zaborów (Łukaszczyk, Woronowski 1979, 
s. 1387). organizacja lwowska koordynowała pracę stowarzyszeń wincentyńskich 
oraz 24 innych towarzystw i zakładów dobroczynnych, natomiast poznańska, po-
wołana za sprawą ks. stanisława adamskiego i ks. pawła Wawrzyniaka, skupiała 
konferencje św. Wincentego á paulo, stowarzyszenia pań Miłosierdzia, towa-
rzystwa dobroczynne oraz szereg działaczy indywidualnych. podobne związki 
zaczęły powstawać też w innych miastach polski. obok tego pojawił się szereg 
stowarzyszeń specjalizujących się w pomaganiu określonej kategorii potrzebujących 
(Majka 1985, s. 215). związki, które podejmowały próbę koordynacji, posiadały 
swoje własne organy prasowe, co dodatkowo wpływało na podniesienie jakości 
posługi – poprzez udostępnianie informacji, instruktażu i reklamy dotyczących 
podejmowanych akcji oraz wymianę doświadczeń z zakresu pracy charytatywnej 
(Majka 1976, s. 1333). centralizacja ogólnokrajowa tych działań nastąpiła dopiero 
w 1929 roku, kiedy utworzono ogólnokrajową caritas (kopytowski). W poznaniu 
w 1930 roku powołano do życia ogólnopolskie związki organizacji charytatywnych: 
katolicki związek zakładów Wychowawczych i opiekuńczych oraz katolicki 
związek zakładów Leczniczych, których celem było przede wszystkim jednoczenie 
poczynań wszystkich instytucji i zakładów opiekuńczo-wychowawczych i lecz-
niczych oraz pobudzanie do tworzenia nowych (statut 1930, s. 4–5). charakter 
prawny, a dokładniej – prawnokanoniczny, instytucji caritas nadano w 1935 
roku podczas synodu plenarnego. od tego momentu caritas i wszystkie stowa-
rzyszenia katolickie posiadały szczególne przywileje co do osobowości prawnej 
oraz zakładania oddziałów. Jedynym obszarem nadzoru państwa były instytucje 
o charakterze opiekuńczym. zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa pracy 
i polityki społecznej z 25 lutego 1930 roku kontrola ta odnosiła się wyłącznie do 
obowiązku składania sprawozdań rocznych oraz rewizji rachunkowości. należy 
zatem uznać, że działalność kościoła w tym okresie była popierana przez ówczesne 
władze administracyjne (Majka 1985a, s. 266–267).

W czasie ii wojny światowej działalność caritas odbywała się w ramach rady 
głównej opiekuńczej – akceptowanej przez okupanta, w której szeregach aktywnie 
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nieśli pomoc duchowni i ludzie świeccy związani z kościołem (pawlik 2006, s. 37). 
po zakończeniu działań wojennych nastąpiła reaktywacja działalności charytatyw-
nej, ujawniła się też silna chęć współpracy z zagranicą oraz innymi organizacjami 
dobroczynnymi i państwową opieką społeczną. na skutek zdarzeń i tendencji, 
jakie miały miejsce wówczas w kraju, episkopat powołał w 1945 roku krajową 
centralę caritas z siedzibą w krakowie (Łukaszczyk, Woronowski 1979, s. 1389). 
centrala na wzór przedwojenny nadała kierunek działalności dobroczynnej, dzięki 
czemu w krótkim czasie zorganizowała sprawną i zwartą sieć pomocy o zasięgu 
ogólnokrajowym (Firlit 2000, s. 294). szybko nawiązała też współpracę z zagra-
nicznymi instytucjami charytatywnymi w usa, szwecji, anglii, szwajcarii oraz 
innymi o charakterze międzynarodowym. dzięki rozbudowanej sieci placówek 
caritas pomoc mogła szybko dotrzeć we właściwej formie do potrzebujących, do 
żłobków, domów starców, szpitali, sanatoriów, domów dziecka, internatów, zakła-
dów specjalnych, kuchni, punktów dożywiania, ambulatoriów, poradni, domów 
noclegowych, przedszkoli, świetlic. oprócz opieki zakładowej caritas udzielała 
również pomocy doraźnej poprzez rozdawnictwo żywności i odzieży, odwiedzanie 
chorych, organizowanie letnich wakacji opiekuńczych, Tygodni Miłosierdzia oraz 
misji dworcowych, prowadziła ponadto działalność gospodarczą i organizowała 
różne zbiórki, dzięki którym dysponowała własnymi środkami finansowymi. 
przedsięwzięcia caritas obejmowały też akcje zapomogowe, powodziowe, letnie, 
prowadzenie jadłodajni itp. (pawlik 2006, s. 39). 

W prL na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 października 1948 roku O zakła-
dach społecznej służby zdrowia, uchwałą rady Ministrów z 21 września 1949 roku 
przejęto na własność państwa zakonne szpitale i sanatoria wraz z ruchomym sprzę-
tem medycznym i nieruchomościami, związanymi z tymi instytucjami. ograniczono 
jednocześnie obecność osób zakonnych wśród personelu medycznego (pawlik 2006, 
s. 39). W ten sposób została przerwana akcja charytatywno-opiekuńcza kościo-
ła katolickiego w polsce (dziurok 2009, s. 2). dotkliwym ciosem było przejęcie 
przez reżimowe władze komunistyczne kościelnej caritas. akcja likwidacyjna 
kościelnego caritas rozpoczęła się rankiem 23 stycznia 1950 roku. działo się to na 
mocy decyzji Ministra spraw Wewnętrznych o wkroczeniu władz państwowych 
do biur krajowej centrali caritas i do biur związków diecezjalnych i parafialnych 
i konfiskatą ich majątków (pawlik 2006, s. 39; apk 1, s. 1) oraz zarządzenia Mi-
nistrów pracy i opieki społecznej, oświaty oraz administracji publicznej z dnia 
23 stycznia 1950 roku w sprawie wprowadzenia zarządu przymusowego zrzeszenia 
caritas (Zarządzenie… 1950, s. 96)2. pretekstem do wydania niniejszych aktów 

2 W skład zarządu wchodziły następujące osoby: ks. antoni Lemparty, poseł Jan Frankowski, 
andrzej Micewski, ks. stanisław skurski, Michał Wojciechowski, Wanda Tuczemska, stanisław 
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było przeprowadzenie przez organa administracji państwowej kontroli oddziału 
caritas we Wrocławiu i stwierdzenie rzekomych nadużyć (rościszewski, s. 3). do 
wybranych wcześniej 17 diecezjalnych związków i krajowej centrali caritas wkro-
czyły komisje likwidacyjne, które ostemplowały biura i magazyny oraz zablokowały 
wszystkie konta bankowe związków i oddziałów parafialnych, nie wszczynając 
przy tym żadnych procedur administracyjnych i powołując się jedynie na decyzje 
ministerialne3. „po opieczętowaniu biur dotychczasowym pracownikom nakazano 
nadal normalnie pracować, jednak już pod nadzorem komisji” (Żurek 2009, s. 3; 
zamiatała 2000, s. 305). oprócz tego za sprawą Ministerstwa spraw zagranicz-
nych została zlikwidowana krajowa centrala caritas. cały majątek organizacji, 
wraz z zakładami opiekuńczymi, został upaństwowiony i oddany w zarząd nowo 
utworzonej komórki, zrzeszenia katolików caritas (zkc). działania te stanowiły 
administracyjny środek represji wobec kościoła i jego organów i były kluczowym 
elementem polityki antykościelnej władz komunistycznych. caritas kościelna for-
malnie przestała istnieć, a nowo powstała instytucja nie została zaakceptowana 
przez władzę kościoła (pawlik 2006, s. 39). 

decyzją prezydium rady narodowej w mieście stołecznym Warszawa z dnia 18 
sierpnia 1950 roku do rejestru stowarzyszeń i związków prezydium rady narodo-
wej wpisano pod numerem 301 stowarzyszenie „caritas z siedzibą w Warszawie”, 
pod pełną nazwą – zrzeszenie katolików caritas. Wraz z rejestracją organizacji 
wydano statut zkc, w którym zapisano, że stowarzyszenie jako zalegalizowane, 
wyposażone jest w osobowość prawną oraz posiada zdolność do działań prawnych 
(apk 1, s. 1).

nowo utworzone zrzeszenie katolików caritas (zkc) było akceptowane, fi-
nansowane i nadzorowane przez ówczesne władze państwowe. swoją działalnością 
objęło ono cały obszar polski. za główny cel zkc, zgodnie z zapiskami w statucie 
organizacji, uznano: „niesienie potrzebującym we wszelkiej formie pomocy ma-
terialnej w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego oraz szerzenie i pogłębianie 
w społeczeństwie zrozumienia obowiązków wypływających z przykazania miłości 
bliźniego, ofiarnej i bezinteresownej pomocy biednym i potrzebującym” (Firlit 2000, 
s. 296). struktura zrzeszenia katolików caritas składała się z centrali głównej, 
która mieściła się przy ulicy aldony 19 w Warszawie, z oddziałów wojewódzkich, 
kół terenowych oraz oddziałów parafialnych. 

roztworowski, ks. Ludwik zalewski, stanisław krynicki, seweryn dolański, Leon Halban, paweł 
Jasienica. (Zarządzenie… 1950, s. 96).

3 konsekwentna polityka antykościelna państwa komunistycznego stopniowo usuwała 
z przestrzeni życia publicznego osoby duchowne, zaangażowane w działalność pomocową m.in. 
w szkołach, szpitalach (Żurek 2009, s. 3; zamiatała 2000, s. 305).
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na ziemi kieleckiej w celu koordynacji wszelkich działań charytatywnych 
podejmowanych na terenie diecezji kielecki biskup augustyn Łosiński powołał 
25 lutego 1931 roku związek Towarzystw dobroczynności caritas (caritas diecezji 
kieleckiej) (Ponad 80…). przed ii wojną światową kościelna pomocniczość roz-
wijała się bardzo dynamicznie. akcję tę spowolniła okupacja hitlerowska. Jednak 
w okresie wojny, kiedy władze okupacyjne utrudniały i zakazywały działalności 
licznym organizacjom, w tym kościelnym, praca caritas diecezjalnej w kielcach 
nie zanikła, a zjednoczyła swoje siły z kieleckim pck i prowadziła dalej swoją 
pracę w ramach rady głównej opiekuńczej dla guberni radomskiej, kontynuując 
tym samym działalność pomocową, zwłaszcza wobec osób poszkodowanych przez 
wojnę (słowik 2014, s. 5).

1 stycznia 1945 roku związek diecezjalny caritas oficjalnie reaktywował swoją 
działalność. natomiast po zakończeniu wojny, między innymi za sprawą ofiarnie 
zarządzającego dyrektora caritas diecezji kieleckiej księdza Mariana Łuczyka 
nastąpiło ożywienie działalności dobroczynnej między innymi poprzez tworzenie 
licznych placówek pomocy różnym grupom potrzebującym wsparcia – dzieciom, 
starcom oraz innym ludziom, którzy ucierpieli w czasie okupacji. W rezultacie, 
po pięciu latach od zakończenia ii wojny światowej, kielecka katolicka caritas 
prowadziła 24 różne placówki pomocy całorocznej (Ponad 80…). dzieło to zostało 
wsparte przez pomoc materialną przesyłaną w ramach akcji unrra. 

W 1950 roku podobnie jak w całym kraju na mocy podjętych wówczas zarzą-
dzeń nastąpiło oficjalne przejęcie wszystkich placówek o charakterze stacjonarnym 
(domów dziecka, zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów starców) wraz z ich 
pracownikami przez zrzeszenie katolików caritas, a praca charytatywna osób 
duchownych i wiernych została sprowadzona do pomocniczości tylko na terenie 
parafii (w parafialnych zespołach charytatywnych), natomiast siostry pracujące 
w zakładach katolickiej caritas stały się pracownikami nowo utworzonej rządowej 
organizacji. na czele oddziału wojewódzkiego zkc w kielcach stał zarząd skła-
dający się z księży i osób świeckich pełniących swoje funkcje społeczne. organem 
wykonawczym było biuro oddziału mające swą siedzibę w kielcach przy placu 
panny Marii 1 (Ponad 80…). prowadzenie placówek oraz wszelkie inne działania 
podejmowane przez zkc pozostawało w gestii personelu zakonnego i świeckiego.

Wśród wielu instytucji (domów dziecka, domów dla dorosłych, burs oraz 
kuchni) przejętych przez zkc podległemu oddziałowi Wojewódzkiemu w kielcach 
znalazły się miejskie4 i wiejskie przedszkola (dziurok 2009, s. 2), które były utrzy-

4 za przedszkole miejskie uważano takie, które było ulokowane w mieście lub osiedlu 
robotniczym. przedszkolami w osiedlach robotniczych były też placówki zlokalizowane na wsi, 
jednak uznawano je za typ miejski, ponieważ ponad 50% rodziców dzieci przedszkolnych było 
zatrudnionych w zakładach pracy (apk 4, k. nlb.). 
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mywane z budżetu zkc oraz częściowo niektóre z nich były dofinansowywane 
przez zakłady pracy (apk 3, k. nlb). W omawianym okresie pod zarządem zkc 
w kielcach było 16 przedszkoli miejskich i 5 wiejskich. szczegółowo obrazują to 
tabele 1 i 2. 

Tabela 1. Wykaz przedszkoli miejskich prowadzonych  
przez zrzeszenie katolików caritas

Miejscowość Powiat Ulica Zgromadzenie Parafia

kielce (nr 1) kielce miasto sienkiewicza 2 
ss. służebniczki 

n.M.p 
katedralna

kielce (nr 2) kielce miasto czarneckiego 16 ss. urszulanki chrystusa króla
kielce (nr 3) kielce miasto 1-go Maja 54 ss. pasjonistki św. krzyża

kielce (nr 4) kielce miasto karczówka ss. służebniczki n.s.J
św. karola  

boromeusza
Jędrzejów 

(nr 1)
Jędrzejowski 1-go Maja 3 

ss. służebniczki 
dębickie

św. Trójcy

Jędrzejów 
(nr 2)

Jędrzejowski 14 stycznia 148 ss. dominikanki bł. W. kadłubka

sandomierz sandomierski zamkowa 3
ss. służki Marii  

niepokalanej
brak danych

radom (nr 1) radom miasto sienkiewicza 13 
ss. zmartwychwstania 

pańskiego
opieki najświętszej 

Marii panny

radom (nr 2) radom miasto sienna 7/9 
św. Michała  
archanioła

przy państwowym 
domu dziecka

radom (nr 3) radom miasto Wiejska 34 brak danych brak danych

skarżysko –  
kamienna

kielecki 3-go Maja 5 personel świecki brak danych

ostrowiec ostrowiec miasto piaski 2
ss. Franciszkanki 

rodziny Marii
brak danych

chmielnik buski plac kościelny 12 (18)
ss. kanoniczki  

ducha św.
brak danych

busko-zdrój buski boczna 6 brak danych brak danych
staszów sandomierski szpitalna 2 ss. dominikanki św. bartłomieja

kazimierza 
Wielka*

kazimierski sienkiewicza 19
ss. zmartwychwstania 

pańskiego (służeb-
niczki dębickie)

brak danych

* utworzone 1 września 1955 roku.

Źródło: apk 2, k. nlb. 



140 MaŁgorzaTa sTaWiak-ososiŃska, syLWia goŁucH

Tabela 2. Wykaz przedszkoli wiejskich prowadzonych  
przez zrzeszenie katolików caritas

Miejscowość Powiat Ulica Zgromadzenie Parafia Uwagi

daleszyce kielce miasto 1-go Maja 5 personel świecki św. Michała
z dniem 1 wrześ-

nia 1956 roku 
przedszkola 

przekształcono 
na miejskie.

pacanów buski radziwiłłówka 3
ss. kanoniczki 

ducha św.
brak danych

stopnica buski rynek personel świecki brak danych

chrząstów włoszczowski poklasztorna 100
ss. zmartwych-

wstania pańskiego
brak danych

krzepin włoszczowski brak danych personel świecki brak danych

bardzo mało 
informacji, praw-
dopodobnie nie 

było prowadzone.

Źródło: apk2, k. nlb; apk 13, k. nlb.

Większość przedszkoli prowadzonych przez zkc na kielecczyźnie miało 
jak na ówczesny, powojenny, trudny czas niezłe warunki lokalowe i higieniczne. 
Większość z nich mieściła się w budynkach murowanych i miała podłączoną 
instalację elektryczną i kanalizację oraz doprowadzoną bieżącą wodę. Wszystkie 
były ogrzewane piecami kaflowymi. szczegółowo stan materialny poszczególnych 
placówek pokazano w tabelach 3 i 4. 

Tabela 3. dane ogólne dotyczące budynków przedszkoli wiejskich prowadzonych  
przez zrzeszenie katolików caritas

Miejscowość Ulica
Data 

powstania 
obiektu

Charakter 
budynku

Wyposażenie w
instalację 

elektryczną
sieć  

wodociągową
kanalizację

daleszyce 1-go Maja 5 1918 rok murowany tak nie nie
pacanów radziwiłłówka 3 1912 rok murowany tak tak tak

stopnica rynek
brak 

danych
brak  

danych
brak  

danych
brak danych brak danych

chrząstów
poklasztorna 

100
1880 rok murowany tak tak tak (szambo)

krzepin włoszczowski
brak 

danych
brak  

danych
brak  

danych
nie nie

Źródło: apk 20, k. nlb; 21, k. nlb; 29, k. nlb; 35, k. nlb. 
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Tabela 4. dane ogólne dotyczące budynków przedszkoli miejskich prowadzonych  
przez zrzeszenie katolików caritas

Miejscowość Ulica
Data  

powstania 
obiektu

Charakter 
budynku

Wyposażenie w

instalację 
elektryczną

sieć 
wodocią-

gową

kanali-
zację

kielce (nr 1) sienkiewicza 2  brak danych murowany tak tak tak
kielce (nr 2) czarneckiego 16 brak danych murowany tak tak tak

kielce (nr 3) 1-go Maja 54 brak danych murowany
brak  

danych
brak 

danych
brak 

danych
kielce (nr 4) karczówka brak danych murowany tak tak tak

Jędrzejów (nr 1) 1-go Maja 3 1947 rok
drewniany,
barakowy

tak
brak 

danych
brak 

danych

Jędrzejów (nr 2) 14 stycznia 148 1917 rok murowany
brak  

danych
brak 

danych
brak 

danych

sandomierz zamkowa 3
około  

1850 roku
drewniany tak tak tak

radom (nr 1) sienkiewicza 13 1910 rok murowany tak tak tak

radom (nr 2) sienna 7/9 
przebudo-

wany w 1925 
roku

murowany tak tak tak

radom (nr 3) Wiejska 34 1945 rok
drewniany, 
barakowy

tak tak tak

skarżysko – 
kamienna

3-go Maja 5 1906 rok murowany tak
brak 

danych
brak 

danych
ostrowiec piaski 2 drewniany tak tak tak
chmielnik plac kościelny 12 (18) 1907 rok murowany tak nie nie

busko-zdrój boczna 6 murowany tak tak tak
staszów szpitalna 2 1935 rok murowany tak tak nie

kazimierza 
Wielka

sienkiewicza 19 brak danych
brak  

danych
brak  

danych
nie nie

Źródło: apk 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, k. nlb. 

W zależności od wielkości przedszkola każda placówka posiadała salę lub 
sale zabaw dla dzieci, szatnię, umywalnię (z kranami, zlewami i wieszakami na 
ręczniki), ubikację, kuchnię, kancelarię, w niektórych były magazyny na sprzęt, 
sale do leżakowania (leżaki rozkładano codziennie). przy niektórych były też 
urządzone skromne place zabaw z piaskownicami i ogródkami, na których wy-
chowankowie prowadzili swoje „uprawy” (apk 3, k. nlb; 17, k. nlb; 18, k. nlb; 19, 
k. nlb; 20, k. nlb; 21, k. nlb; 22, k. nlb; 23, k. nlb; 26, k. nlb; 27, k. nlb; 28, k. nlb; 
30, k. nlb; 31, k. nlb; 32, k. nlb; 33, k. nlb; 34, k. nlb; 35, k. nlb.). 
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personel przedszkoli zkc stanowiły zarówno siostry zakonne, jak i osoby świe-
ckie. biorąc pod uwagę pełnioną przez pracowników funkcję wyróżniano personel 
wychowawczy, pielęgniarsko-higieniczny oraz administracyjno-gospodarczy (lub 
inaczej personel pedagogiczny oraz personel niestanowiący kadry dydaktycznej). 
Wychowawcami były głownie siostry zakonne. W latach 1953/1954 oraz 1954/1955 
świeckich wychowawców było zaledwie 14 we wszystkich przedszkolach, nato-
miast w kolejnych latach funkcje pedagogów pełniły jedynie osoby duchowne. 
ogółem w latach 1953–1959 zkc zatrudniało blisko 700 osób. kadra przedszkoli 
w latach 1953–1959 wynosiła 658, w tym 486 stanowił personel zakonny (74%), 
a 172 personel świecki (26 %). dane te mogą być nieco zaniżone, gdyż w sprawo-
zdaniach z reguły nie uwzględniano personelu pracującego bezpłatnie oraz często 
zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasowym. zatem domniemywać można, 
że liczba pracowników przedszkoli zkc była wyższa (apk 4, k. nlb.). 

personel zakonny zatrudniony w przedszkolach był znacznie lepiej przygoto-
wany do pracy pedagogicznej niż osoby świeckie (które często nie mając żadnego 
wykształcenia, pełniły obowiązki kierownicze). siostry zakonne z reguły posiadały 
wykształcenie kierunkowe (minimum średnie) wzbogacone dodatkowo o liczne 
kursy i szkolenia, miały też bogate doświadczenie zawodowe (staż pracy) w pla-
cówkach wychowania przedszkolnego, szkolnego oraz w domach dziecka. Wśród 
personelu wychowawczo-zakonnego były siostry, które ukończyły seminarium 
ochroniarskie bądź nauczycielskie oraz inne kierunkowe szkoły – na przykład 
Liceum dla Wychowawców przedszkoli. Większość sióstr miała ponadto ukończone 
liczne kursy szkoleniowe (ideologiczne, wychowawcze, administracyjne) organi-
zowane z ramienia Wojewódzkich oddziałów zkc w kielcach, Łodzi, poznaniu, 
przemyślu, Lublinie (apk 4, k. nlb; 5, k. nlb; 6, k. nlb; 7, k. nlb; 8, k. nlb; 9, k nlb; 
10, k. nlb; 11, k. nlb; 12, k. nlb; 14, k. nlb; 15, k. nlb; 16, k. nlb.). ponadto niektóre 
zakonnice były absolwentkami kursów szycia i kroju, robót ręcznych, ratownictwa 
medycznego, sanitarno-pielęgniarskiego, papieroplastyki. Jedna z kierowniczek 
s. Janina Lipińska posiadała dyplom z filozofii uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
dyplom nauczyciela szkół średnich (apk 30, k. nlb.).

przedszkola zrzeszenia katolików caritas były przeznaczone dla dzieci obojga 
płci w wieku od 3 do 7 lat. objęły one w okresie od 1951 do 1959 roku opieką 
niemalże 9 tys. wychowanków (apk 4, k. nlb; 5, k. nlb; 6, k. nlb; 7, k. nlb; 8, 
k. nlb; 9, k nlb; 10, k. nlb; 11, k. nlb; 12, k. nlb; 14, k. nlb; 15, k. nlb; 16, k. nlb.). 
z kwartalnych sprawozdań do gus wynika, że w latach 1953/1954 oraz 1954/1955 
połowa wychowanków była pochodzenia robotniczego. nieco mniej było przed-
szkolaków wywodzących się z rodzin inteligenckich. natomiast najmniej było 
dzieci pochodzenia chłopskiego i innego, stanowiły one szacunkowo łącznie 10%. 
zwykle bywało też tak, że w wielu placówkach przyjmowano więcej dzieci, niż 
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przewidywał to ustalony limit. Taka sytuacja miała miejsce na przykład w chrzą-
stowie, kiedy to podczas kontroli okazało się, że w placówce przebywa 29 dzieci 
zamiast przewidywanych 25. kierownictwo takie sytuacje uzasadniło zazwyczaj 
„różnymi zbiegami okoliczności”, na przykład tym, że część z wychowanków 
przyszła uczyć się rzucania kwiatków na boże ciało (apk 3, k. nlb). Takie sytuacje 
były często spotykane i praktykowane. 

na frekwencję dzieci w przedszkolach duży wpływ miały pory roku i związane 
z tym sezonowe zdarzenia, między innymi liczne zachorowania w okresie jesienno-
-zimowym, trudne warunki atmosferyczne (duże mrozy, zamiecie śnieżne), które 
w znacznym stopniu utrudniały dotarcie wychowanków do placówki oraz prace 
sezonowe w domach przedszkolaków, na przykład na okres wykopek. W ciągu 
roku ogólnie wszystkie dzieci pilnie uczęszczały na zajęcia (apk 3, k. nlb.). za-
zwyczaj limity miejsc dostępnych we wszystkich przedszkolach były wyczerpane, 
a wychowawcy narzekali na ciasnotę.

przedszkola miejskie pracowały 11, a wiejskie 10 miesięcy w roku. praca 
poszczególnych przedszkoli opierała się na wytycznych Ministerstwa oświaty 
Planowanie pracy w przedszkolu. na podstawie określonego szablonu nadanego 
odgórnie tworzono plany pracy roczne ramowe uwzględniające trzy podstawowe 
działy: wychowawczo-dydaktyczny, administracyjno-gospodarczy, higieniczno-
-lekarski, miesięczne, tygodniowe i dzienne, tzw. szczegółowe (wpisywane do 
dziennika) (apk 3, k. nlb.).

zajęcia przedszkolne były dostosowywane do wieku i poziomu rozwoju dzie-
ci. W pracy wychowawczej wykorzystywano (zgodnie z zaleceniami) dorobek 
naukowy radzieckich pedagogów, między innymi Makarenki. ponadto wszelkie 
podejmowane działania o charakterze wychowawczym i opiekuńczym miały być 
prowadzone według zatwierdzonego planu. W większości przypadków personel 
(głównie ten zakonny) prawidłowo radził sobie z opanowaniem planów pracy i ich 
realizacją. Wszystkie placówki funkcjonowały podobnie. Myślą przewodnią pracy 
w przedszkolach podległych zk caritas było wychowanie w myśl hasła – „bóg, 
ojczyzna i praca” (z dużym naciskiem na kwestie dotyczące państwa i pracy). 
przejawiało się to między innymi budzeniem szacunku i miłości do rządu oraz 
symboli narodowych, do wszystkiego, co polskie oraz przekazywaniem wiado-
mości na temat „dostojników państwowych”, ważnych wydarzeń narodowych 
(na przykład zapoznawano z osiągnięciami planu sześcioletniego, sporo miejsca 
poświęcono śmierci Józefa stalina), propagowano ideę pracy dla dobra ojczyzny. 
rozbudzano w dzieciach świadomość, że są obywatelami polski Ludowej i że 
powinni w przyszłości żyć i pracować dla dobra ojczystego kraju (apk 3, k. nlb.). 
oprócz tego wychowawczynie miały krzewić szacunek dla pracy i ludzi pracy. 
W myśl idei internacjonalizmu miały pogłębiać również szacunek do krajów „mi-
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łujących pokój”, czyli do związku radzieckiego oraz krajów demokracji Ludowej. 
oprócz tego zalecano mówić o przyjaźni dzieci z całego świata, przyzwyczajać do 
pracy w „kolektywie” w duchu pokoju i wzajemnej zgody. celem oddziaływania 
wychowawczego w przedszkolach było uformowanie dziecka na „dobrego syna 
ojczyzny”, co, jak uważano, można było osiągnąć dzięki wszechstronnie organi-
zowanej pracy, gdyż, jak zapisano w jednym ze sprawozdań z inspekcji, wszelkie 
podejmowane działania „dają duże możliwości kształtowania światopoglądu 
dziecka” (apk 3, k. nlb.). 

personel przedszkoli w swojej pracy wychowawczej kierował się zasadami 
wszechstronnego rozwoju, poglądowości oraz indywidualizacji działań podejmo-
wanych wobec dziecka. kładziono nacisk na wychowanie fizyczne i umysłowe oraz 
na kontakt dzieci z otaczającą przyrodą, na wychowanie moralno-patriotyczne oraz 
na uspołecznienie dziecka, a w szczególności, jak ukazano wyżej, na stosunek do 
pracy i do ludu pracy (apk 3, k. nlb.). ponadto wdrażano dzieci do pracy zespo-
łowej, co, jak uznawano, rozwijało dodatkowo poczucie empatii, pomocniczości. 
uczono również samodzielności. oprócz tego wypracowywano u przedszkolaków 
pozytywne nawyki, tj. zamiłowanie do porządku, dbanie o higienę osobistą czy 
szanowanie mienia społecznego (wspólnych zabawek i sprzętów). dla zapewnienia 
prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci udostępniano im jak najlepszy i najszer-
szy dostęp do świeżego powietrza, słońca i wody, przez co starano się uodpornić 
przedszkolaki na zmiany atmosferyczne. oprócz tego dbano o czystość osobistą 
dzieci, higienę pomieszczeń, odpowiednie wyżywienie i zapewnienie odpoczyn-
ku. dużo uwagi przywiązywano do organizowania zajęć na świeżym powietrzu 
(np. zabaw i ćwiczeń ruchowych). ponadto w każdym sezonie dla optymalnego 
rozwoju i hartowania dzieci organizowano spacery w terenie, na łąkę, nad staw 
czy do lasu. kształtowano również poczucie estetyki oraz wyczulano na piękno 
przyrody (apk 3, k. nlb.). Wszelkie wyżej przedstawiane działania były reali-
zowane w ramach zajęć: nauki mowy ojczystej (patriotyczne), matematycznych, 
przyrodniczych, artystycznych, umuzykalniających, plastyczno-technicznych 
(w tym robótki ręczne, różnego typu prace w gospodarstwie domowym, tzw. 
praktyczne, np. higieniczne) oraz religijnych. Wychowanków zapoznawano też 
z wieloma wierszykami i piosenkami (także o charakterze ideologicznym), siostry 
często czytały im baśnie, opowiadania, bajki. Wiele uwagi poświęcano ponadto na 
wykształcenie prawidłowych zachować społecznych, higienicznych, zachowania 
się przy stole, dbania o ubiór i czystość otoczenia. bardzo lubianymi przez dzieci 
zajęciami była prace w ogródku albo opiekowanie się rybkami w akwarium lub 
papugami w klatkach. Wychowawczynie starały się ponadto zabierać dzieci na 
wycieczki po najbliższej okolicy, do miejscowych zakładów pracy czy różnych 
instytucji (apk 3, k. nlb.).
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z zachowanych sprawozdań wynika, że w większości przedszkoli wycho-
wawczynie ciekawie organizowały wychowankom czas. Wykorzystywały dużo 
różnego rodzaju środków dydaktycznych. na stanie przedszkoli były bowiem 
instrumenty muzyczne, np. pianino, spółdzielnię z tamborkiem, auta, lalki, klocki, 
hulajnogi, huśtawki, mniejsze zabawki oraz pomoce (piłki, obręcze). uszkodzone 
zabawki były naprawiane i odnawiane przez personel lub rodziców. Wiele czasu 
poświęcano na przygotowanie dzieci do różnych akademii, w ten sposób realizo-
wano między innymi tzw. wychowanie patriotyczne. W trakcie roku szkolnego 
obchodzono wszystkie święta państwowe oraz te dotyczące życia przedszkola, np. 
Międzynarodowy dzień kobiet, 1 Maja (czyn 1-majowy – zbiórka makulatury), 
Międzynarodowy dzień dziecka, dni przyjaźni polsko-radzieckiej oraz typowe 
dla placówek szkolnych – zakończenie roku szkolnego, zabawa karnawałowa, 
choinka noworoczna, dzień Morza, dzień Lasu (apk 3, k. nlb.).

działalność zrzeszenia katolików caritas w zakresie prowadzenia przedszkoli 
oraz innych placówek pomocowych na stałe wpisała się w historię ziemi kieleckiej. 
choć była to świecka organizacja w rękach reżimowych władz komunistycznych, 
należy uznać, że wniosła wiele dobrego w zakresie opieki społecznej i wychowania. 
na pewno duży wkład miał personel zakonny, który był filarem dobrego i spraw-
nego funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego.

LiTeraTura

apk 1 (archiwum państwowe w kielcach), inwentarz zespołu akt zrzeszenie katolików 
caritas oddział Wojewódzki w kielcach z lat 1950–1962, archiwum państwowe 
w kielcach.

apk 2, dzkc – oWk (działalność zrzeszenia katolików caritas – oddział Wojew-
ódzki w kielcach, sekcja opieki), sygn. 6, Wykazy zakładów caritas i oddziałów 
parafialnych, 1951.

apk 3, dzkc – oWk, sygn. 10, plany pracy [miesięczne i roczne] i sprawozdania 
przedszkoli caritas.

apk 4, dzkc – oWk, sygn. 19, sprawozdanie statystyczne oddziału Wojewódzkiego 
caritas i zakładów podległych. 

apk 5, dzkc – oWk, sygn. 20, ogólne sprawozdanie kwartalne oddziału Wojew-
ódzkiego i zakładów podległych 1953. 

apk 6, dzkc – oWk, sygn. 21. sprawozdania półroczne gus oddziału Wojewódz-
kiego i zakładów caritas 1956.

apk 7, dzkc – oWk, sygn. 22, ogólne sprawozdania kwartalne oddziału Wojew-
ódzkiego i poszczególnych zakładów 1954–1955. 



146 MaŁgorzaTa sTaWiak-ososiŃska, syLWia goŁucH

apk 8, dzkc – oWk, sygn. 25, sprawozdawczość ogólna – wykazy osobodni zakładów 
caritas miesięczne i zbiorcze, kwestionariusze zakładów 1955.

apk 9, dzkc – oWk, sygn. 26, sprawozdania gus za ii kwartał 1955 r. oddziału 
Wojewódzkiego i zakładów caritas.

apk 10, dzkc – oWk, sygn. 27, sprawozdawczość ogólna oddziału Wojewódzkiego 
i zakładów caritas – zbiorcze wykazy ilości personelu.

apk 11, dzkc – oWk, sygn. 28, sprawozdania gus oddziału Wojewódzkiego 
i zakładów 1956.

apk 12, dzkc – oWk, sygn. 29, sprawozdania kwartalne zakładów podległych 
o liczbie podopiecznych i personelu 1956.

apk 13, dzkc – oWk, sygn. 28, sprawozdania gus oddziału Wojewódzkiego 
i zakładów.

apk 14, dzkc – oWk, sygn. 31, sprawozdania zakładów o liczbie podopiecznych 
i personelu. Formularze cp-1, 1957.

apk 15, dzkc – oWk, sygn. 32, sprawozdania gus oddziału Wojewódzkiego 
i zakładów „caritas i zbiorcze wykazy osobodni 1957. 

apk 16, dzkc – oWk, sygn. 33, sprawozdania zakładów, przedszkoli, domów dziecka, 
burs o liczbie podopiecznych i personelu. Formularz cp-1, 1958. 

apk 17, dzkc – oWk, sygn. 49, inspekcje przedszkoli – sprawozdania 1956. 
apk 18, dzkc – oWk, sygn. 55, przedszkole caritas w busku-zdroju – opis ogólny 

i techniczny obiektu.
apk 19, dzkc – oWk, sygn. 56, przedszkole caritas w chmielniku – opis ogólny 

i techniczny obiektu.
apk 20, dzkc – oWk, sygn. 57, przedszkole caritas w chrząstowie – opis ogólny 

i techniczny obiektu.
apk 21, dzkc – oWk, sygn. 58, przedszkole caritas w daleszycach – opis ogólny 

i techniczny obiektu.
apk 22, dzkc – oWk, sygn. 59, przedszkole caritas w Jędrzejowie przy ul. 14-go 

stycznia 148 – opis ogólny i techniczny obiektu.
apk 23, dzkc – oWk, sygn. 60, przedszkole caritas w Jędrzejowie przy ul. 1-go 

Maja 3 – opis ogólny i techniczny obiektu.
apk 24, dzkc – oWk, sygn. 61, przedszkole caritas w kazimierzy Wielkiej 0 opis 

ogólny i techniczny. 
apk 25, dzkc – oWk, sygn. 62, przedszkole caritas w kielcach ul 1 Maja – opis 

ogólny i techniczny. 
apk 26, dzkc – oWk, sygn. 63, przedszkole caritas w kielcach, ul. sienkiewicza 

2 – opis ogólny i techniczny obiektu.
apk 27, dzkc – oWk, sygn. 64, przedszkole caritas w kielcach, ul. czarneckiego 

– opis ogólny i techniczny obiektu.
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apk 28, dzkc – oWk, sygn. 65, przedszkole caritas w ostrowcu – opis ogólny 
i techniczny obiektu.

apk 29, dzkc – oWk, sygn. 66, przedszkole „caritas” w pacanowie, powiat busko 
– opis ogólny i techniczny. 

apk 30, dzkc – oWk, sygn. 67, przedszkole caritas radomiu przy ul. Wiejskiej – 
opis ogólny i techniczny obiektu.

apk 31, dzkc – oWk, sygn. 68, przedszkole caritas w radomiu, ul. sienna 7/9 – 
opis ogólny i techniczny obiektu.

apk 32, dzkc – oWk, sygn. 69, przedszkole caritas w radomiu, ul. sienkiewicza 
13 – opis ogólny i techniczny obiektu.

apk 33, dzkc – oWk, sygn. 70, przedszkole caritas w sandomierzu, ul. zamkowa 
3 – opis ogólny i techniczny obiektu.

apk 34, dzkc – oWk, sygn. 71, przedszkole caritas w skarżysku kamiennej – opis 
ogólny i techniczny obiektu.

apk 35, dzkc – oWk, sygn. 72, przedszkole caritas w staszowie – opis ogólny 
i techniczny obiektu.
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organizaTion and FuncTioning oF kindergarTens Managed  
by THe cariTas caTHoLic associaTion – regionaL diVision  

in kieLce in 1950–1960

Abstract: after the end of World War ii, in 1950, the caritas division, established as a catholic 
organization, was converted into a lay institution governed by the caritas catholic association, 
a communist body. The activity of this new formation was focused on helping those in need and on 
providing aid to the poorest. The division took over caritas’ entire property. among the facilities 
now governed by the institution were kindergartens. in kielce itself, there were 21 kindergartens 
managed by the association. The article presents the resources of particular facilities governed 
by the caritas catholic association, the principles of their functioning, the methods of work 
with the wards, and the scale of care provided to pre-schoolers in the then kieleckie Voivodeship. 

Keywords: kindergartens, poland, XX century, the caritas catholic association, kielce
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