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Wstęp

   Dzień przedsiębiorczości spędziłem w 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 

Debrznie pod okiem tamtejszego psychologa – 
pani Krystyny Jankowskiej. Niestety w czasie, 
kiedy tam byłem odbywał się egzamin klas 6., 

więc nie mogłem zwiedzić całego ośrodka, 
jednak wykorzystałem ten czas na rozmowę i 

dokładne wypytanie się pani psycholog o 
wszystkie sprawy związane z ośrodkiem, jej 

pracą, a także umiejętnościami, które 
przydają się przy pracy z trudną młodzieżą.  



  

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy

   Wraz z przynależnością Debrzna do różnych państw, zmieniało 
się zastosowanie budynku. Budowę obiektu rozpoczęto w 

1860. Do 1925 pełnił rolę Seminarium Nauczycielskiego. Po 
wojnie losy budowli zależały od aktualnych potrzeb. Od 1960 

stał się siedzibą placówki resocjalizacyjnej. 

dzi
ś

dawniej



  

Zdjęcia

    Podczas rozmowy zadawałem wiele pytań zarówno o pracę psychologa, 
jak również o działalność i wygląd samego ośrodka. Oto parę zdjęć 
przedstawiających MOW. 

Jako, że 
wychowankowie 
normalnie uczestniczą 
w zajęciach, mają też 
zapewnione godziwe 
warunki nauki 
(przybory,mapy itp.)

Sala od geografii



  

Zdjęcia

    Miejsce, gdzie 
wychowankowie 
spotykają się, 
by zjeść posiłek 
i porozmawiać…

Stołówka



  

Zdjęcia

    …ale wiadomo,ze 
podjadać lubią 
wszyscy, więc 
każda grupa 
wychowanków 
ma do dyspozycji 
własny aneks 
kuchenny 



  

Zdjęcia

     Świetlica to miejsce, gdzie 
młodzież odpoczywa, 
ogląda telewizję,odrabia 
lekcje lub się uczy. Poza 
świetlicą uczniowie mogą 
jeszcze korzystać z boiska 
do koszykówki i piłki 
nożnej

Świetlica



  

Zdjęcia

   Po męczącym dniu 
nie pozostaje nic 
innego,jak tylko 
położyć się spać. 
Każda z 12 grup 
posiada swoją 
sypialnię.

   

Sypialnia



  

Podsumowanie

Mimo, iż praca z taką młodzieżą nie jest moim 
powołaniem, to bardzo miło spędziłem dzień w 

ośrodku. Dowiedziałem się, że by zostać 
psychologiem w MOWie, trzeba mieć nie tylko 
wykształcenie, ale również anielską cierpliwość 
i mocny charakter. Psycholog, czy pedagog nie 

ma tam ściśle określonych zadań, musi 
pomagać w wielu sprawach. Raz jest rozjemcą, 

innym razem wychowawcą, a jeszcze innym 
człowiekiem, który wysłucha problemów, poda 

chusteczkę i pocieszy wychowanka. 
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