
O swoich doświadczeniach związanych z kierowaniem placówką w latach 1994- 1999 opowiada 

Franciszka Węglowska. 

Franciszka Węglowska, z wykształcenia nauczycielka matematyki, pedagog specjalny, 
nauczyciel - bibliotekarz, wieloletnia dyrektor szkoły w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i szkoły przy 
Szpitalu Rejonowym. Przez 40 lat pracy w zawodzie była zawiązana z różnymi placówkami w Oławie.  
  
1. Czy pamięta Pani jakieś zabawne sytuacje w pracy w Ośrodku ? 
 
W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oławie pełniłam funkcję dyrektora szkoły, uczyłam także matematyki. 
Zapamiętałam dość zabawną sytuację, która wydarzyła się właśnie na lekcji matematyki w klasie VIII. (W owym czasie 
Ośrodek przyjmował chłopców od V  do VIII klasy. Dopiero po reformie oświaty staliśmy się gimnazjum). 
Klasa VIII, do której weszłam, należała do tych bardziej rozwydrzonych. Tym razem przywitała mnie cisza. Już to 
wzbudziło moją czujność. Podchodzę do biurka, otwieram dziennik – cisza trwa, wpatrzone we mnie oczy wszystkich 
chłopców. Zaczynam sprawdzać obecność  i w tym momencie od strony okna na biurko wchodzi sporych rozmiarów 
szczur z długim, cienkim ogonem. Ponieważ byłam już czujna, a mój młodszy syn przyzwyczaił mnie do obecności 
różnych zwierząt w domu, więc rozczarowałam chłopców swoją reakcją. Szczurek był wyraźnie oswojony. Nie bał się i 
kiedy wzięłam go do rąk, widać było, że to lubił. Za to widok chłopców, ich min i zawiedzionych oczu był wart każdego 
poświęcenia. Sądzę, że z ich strony był to pewnego rodzaju test. O dziwo, po tym zdarzeniu nie miałam z nimi już 
nigdy większych problemów, przeciwnie, kilkakrotnie służyli mi pomocą w trudniejszych sytuacjach.  
 
2. Na jakie przeszkody najczęściej napotykała Pani podczas swojej pracy?  
Nie będę mówić o przeszkodach ze strony młodzieży. Godząc się na taki charakter pracy zakładałam, że nie będzie 
lekko. Z czasem pracę z chłopcami polubiłam, była do opanowania i im trudniej było na początku, tym większa była 
satysfakcja po pozytywnych efektach.  
Gorzej było z tzw. środowiskiem zewnętrznym. Chodziło o pobliską szkołę średnią, której dyrekcja wyraźnie nie 
życzyła sobie Ośrodka Szkolno–Wychowawczego jako placówki sąsiadującej. Zarówno dyrekcja, jak i część kadry 
pedagogicznej i administracyjnej robili wszystko aby pozbyć się naszej placówki. Interweniowali w Radzie Miejskiej 
Oławy, w Kuratorium, a nawet wysłali pełne oskarżeń pismo do Ministerstwa Oświaty. Osobiście rozmawiałam z 
ministrem, który przytoczył mi obszerne fragmenty tego listu. Moje tłumaczenia i zaproszenie w celu sprawdzenia 
stanu faktycznego rzeczywiście w trzech przypadkach zakończyły się wizytą z poszczególnych jednostek. Ostatnia 
kilkuosobowa wizyta kuratoryjna przyniosła wreszcie kres tym oskarżeniom, choć wrogość pozostała na trochę dłużej. 
 
3. Jakie były realia działania Ośrodka w tamtym czasie? Jak wspomina Pani swoją pracę w Ośrodku? 
Mimo, że do Ośrodka nie trafiłam z własnej woli, to pracę z chłopcami wspominam dobrze. Wspominam początkowy 
okres pracy w Ośrodku jako bardzo stresujący i trudny. Dotyczyło to pracy z dorosłymi, nie z młodzieżą. Pracę z 
dziećmi, nawet bardzo trudnymi, zawsze lubiłam i mogę powiedzieć, że miałam z nimi dobre kontakty mimo, że 
przychodzili do placówki z różnym bagażem doświadczeń, w bardzo różnym stanie : zestresowani, z problemami , 
nieakceptowani przez własne środowisko, zbuntowani przeciw narzucanym normom i wartościom, bardzo często 
egocentryczni i poszukujący pomocy, ale także ,,nowych wrażeń", sięgający po narkotyki. Część z nich była na 
początku tej drogi, część już z pewnym bagażem złych doświadczeń. 
4. Jak wyglądała struktura placówki w okresie, w którym Pani nią kierowała?  
Przez pierwsze dwa lata mojej pracy w placówce (okres przed reformą oświaty) działały cztery klasy: V, VI, VII i VIII – 
około 50 wychowanków. W zasadzie wszyscy wychowankowie byli skierowani przez sąd dla nieletnich. Większość z 
zaburzeniami socjalnymi (wagary, kradzieże, włamania, uzależnienia, rozbój). Spora część z zaburzeniami 
sprzężonymi, w tym najtrudniejsze przypadki z zaburzeniami psychofizycznymi wrodzonymi. Ci ostatni powinni trafiać 
do placówek specjalistycznych. Moje starania o umieszczenie ich w takich placówkach spotkały się z odmową. 
Otrzymałam informacją, że w Polsce (w tamtym czasie) istniała tylko jedna taka placówka, a i ta miała zostać 
zamknięta. Praca z tymi chłopcami była nie tylko trudna, ale także bardzo niebezpieczna. Wychowankowie byli 
nieobliczalni, dochodziło do drastycznych zdarzeń jak np. próba wyskoczenia z okna z III piętra, bójka z użyciem noża, 
próba duszenia kolegi. 
Następne lata działania placówki to już gimnazjum. Ilość wychowanków podobna. Profil zaburzeń również 
urozmaicony, ale z większą liczbą chłopców już z nałogami, głównie inhalantami. W tej grupie młodzieży pojawił się 
problem tzw. „drugiego życia”. Trzeba było stosować wszystkie poznane metody pracy z uzależnionymi. Należało 
również odkryć przywódców i znaleźć sposób walki z tym procederem. Z kilkoma wychowankami musieliśmy się 
pożegnać, przeszli do placówek o zaostrzonym rygorze. 
 



5. Z jakimi problemami najczęściej trafiała młodzież do placówki w tamtym czasie?  
Nasi chłopcy w większości wywodzili się ze środowisk patologicznych, często bardzo ubogich, zdegenerowanych. 
Owszem, było kilka osób z dostatnich i tzw. „dobrych domów”. Ci chłopcy byli bardzo zdeprawowani, zbuntowani, 
bardzo trudni wychowawczo, odrzucający każdą pomoc i każde środki zaradcze. Praca z nimi była prawdziwym 
wyzwaniem. Tylko kilku chłopców z „dobrych domów” mogło liczyć na pomoc rodziny, zainteresowanej resocjalizacją 
chłopca i służącej pomocą nam, pedagogom i wychowawcom. Tak było np. z chłopcem, którego rodzice byli 
nauczycielami akademickimi, a dziadek rektorem wyższej uczelni. Z innymi było trudniej, tam przyczyna leżała w 
rozbiciu rodziny, niskich kompetencjach wychowawczych rodziców, patologicznym środowisku. Tam rodzice często 
zajęci byli sobą, a dziecko zostawione samo sobie radziło sobie jak umiało, jak mu podpowiadało środowisko 
rówieśnicze, najczęściej także z marginesu społecznego. 
 
6. Jak ocenia Pani zmiany jakie zaszły na przestrzeni lat w ZPR-S w Oławie? 
 
Nie mam pełnego obrazu zmian (nie pracuję od wielu lat). Wiem, że placówka rozwinęła się, przybyło oddziałów, 
budynek jest bardzo zadbany. Na zewnątrz jest piękna nowa elewacja. Wiem także, że zaadaptowano dodatkowe 
piętro, pojawiły się także nowe pracownie. Krążą opinie o bardzo prężnym rozwoju placówki. Wiem również o 
wyróżniającej pracy pani dyrektor mgr M. Mrozińskiej, serdecznie gratuluję, ale nie jest to dla mnie zaskoczeniem, 
znam bowiem panią dyrektor jeszcze z okresu kiedy ja pracowałam. Już wtedy była szczególnie wyróżniającym się 
pracownikiem, zdecydowanie najlepszym wówczas wychowawcą, z właściwym przygotowaniem i zaangażowaniem w 
pracy z młodzieżą. 
Doceniam również pracę kadry na podstawie chociażby pamięci o byłych pracownikach, którzy zawsze otrzymują 
życzenia z okazji Świąt. 
 
 
7. Czy wierzy Pani, że istnienie takich placówek ma sens? 
 
Nie wyobrażam sobie losu takiej młodzieży bez istnienia tego typu ośrodków. Jest to ogromna szansa zdobycia 
wiedzy, nabycia pozytywnych cech, kultury osobistej, przygotowania do zdobywania zawodu, a w wielu przypadkach 
odejścia od środowisk patologicznych, uniknięcia demoralizującego wpływu rówieśników bądź starszych, 
wyeliminowania narkotyków, takich jak groźne obecnie dopalacze. 
 
8. Jakimi metodami wychowawczymi pracowała kadra w procesie resocjalizacji w ówczesnej placówce?  
Pracę z dzieckiem trudnym zawsze rozpoczynaliśmy od dokładnego poznania jego sytuacji: środowiska rodzinnego i 
rówieśniczego, kontaktu ze szkołą. Takie rozpoznanie pozwalało na przedyskutowanie i wprowadzenie środków 
zaradczych i włączenie w system pracy Ośrodka,  gdzie wychowanek uczył się w szkole, a mieszkał w internacie. 

 Przy pomocy tzw. zeszytu przekazań (wychowawca-nauczycielowi , nauczyciel-wychowawcy) wychowanek 
był przez całą dobę pod ścisłą kontrolą. 

 Obieg informacji o wychowanku (zeszyt informacji) musiał być systematyczny, dokładny i bardzo rzetelny. 

 Obowiązywała bezwzględna konsekwencja, nikomu nie wolno było lekceważyć swoich zadań. 

 Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze starano się prowadzić w ciekawy, inspirujący i rozwijający 
zainteresowania sposób przy pomocy nowych, ciekawych form pracy, unikając przede wszystkim nudy. 

 Określone były jasno obowiązki, prawa i przywileje wychowanków, ale także kary (punktacja , przepustki). 

 Dbało się o higienę osobistą i wygląd otoczenia (czystość ciała, odzieży, pokoju, posłania oraz terenu 
zewnętrznego) 

 Zwracano szczególną uwagę na kulturę osobistą wychowanków (słownictwo, właściwe zachowanie). 

 Kadra pedagogiczna starała się dawać dobry przykład np. nie paląc w obecności wychowanków. 

 Kadra dydaktyczno-wychowawcza nieustannie szkoliła się w kierunku rozpoznawania oznak zażywania 
narkotyków, poznawała metody pracy z dziećmi uzależnionymi oraz zasady postępowania z nimi. 

 
9. Z czego jest Pani najbardziej dumna oceniając swoją pracę w placówce z perspektywy lat?  
Dumna jestem z tego, że mogłam chociaż w pewnym stopniu wpłynąć na to, że część chłopców wyszła „na ludzi". 
Szczególnie jest mi miło, gdy spotykam moich byłych wychowanków (a kilku miałam przyjemność widywać). Muszę 
przyznać, że spotkania są bardzo kulturalne. Chłopcy, obecnie już dorośli mężczyźni, zawsze z wielkim szacunkiem 
kłaniają się i pozdrawiają. Wtedy jestem dumna, bo przypominam sobie, jacy byli , kiedy przybyli do placówki. 
 
 

F. Węglowska   


