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KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK OGÓLNYCH NA DOLNYM SLĄSKU 
W PIERWSZYM XX-LECIU POLSKI LUDOWEJ 

Po zakończeniu II wojny światowej wraz z budową ustroju socja
listycznego w Polsce rozpoczęto realizację nowej polityki zdr,owotnej 
zgodnie z założeniami ideologi'cznymi i interesami mas pracujących. O ile 
dawtniej „wiedza medyczna i umiejętności lecznicze w olbrzymiej więk
szości służyły ;.;lasom posiadającym" 1, to obecnie miały one być bez
płatnie dostępne dla zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej, uczącej 
się młodzieży, repatriantów i inwalidów wojennych. Wzrastało więc za
potrzebowanie IIla nowe placówki lecznicze i kadry medyczne, a w tym 
i na pielęgniarki. Rozpoczął się okres intensywnego i przyspieszonego 
ich szkolenia. Reaktywowane zostały szkoły pielęgniarstwa istniejące 
przed 1939 r. i czynne w czasie okupacji (w Warszawie) oraz zakładai!lo 
nowe. 

W organizacji szkół i kształcenia pielęgniarek korzystano z tradycji 
i podstaw prawnych wydanycli w latach 1935 i 1936 dla tego zawodu 2. 

ówczesne przepisy nieco straciły ńa aktualności w 1I1owych warunkach 
społeczno-ustrojowych, powodujących zmianę zadań organizacji służby 
zdrowia. Nie zostały uchylone, ale i nie w pełni były przestrzegane. No
wością dla tych szkół było to, że: 

a) Wraz z uspołecznieniem zakładów służby zdrowia szkoły pielę
g,niarstwa w 1949 r. zostały przejęte przez państwo 3 i podporządkowane· 
Ministerstwu Zdrowia 4• 

b) W związku z dużym zapotrzebowaniem na kadrę pielęgniarstwa
w szybko wzrastającej liczbie nowo otwieranych placówek leczniczych 

1 J. S z t a  c h e 1 s k i, Plan 6-letni w służbie zdrowia (Zdrowie Publiczne, 1950, 

ro· 9-12, s. 22). 

2 Ustawa z 21 II 1935 r. o pielęgniarstwie, Dziennik Ustaw, nr 27, poz. 199, 

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z 17 III 1936 r., Dz. U., nr 28, poz. 229. 

3 Ustawa z 28 X 1948 r. o uspołecznieniu zakładów służby zdrowia i planowej 

gospodaree w służbie zdrowia, Dz. U., nr 55, poz. 434 z 1950 r. 

4 Uchwala Rady Ministrów z 24 X 1949 r. w sprawie przejęcia na własność pań

stwa szkól pielęgniarstwa, ,,Monitor Polski", nr A-84, poz. 1013. 
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i profilaktycznych wprowadzona została różnorodność form szkolenia 
pielęgniarek dyplomowanych o niejednakowym poziomie wykształcenia 
ogólnego. 

c) Wpr-0wad2Jono z czasem dwustopniowość w zawodzie pielęgniar
stwa: pielęgniarki dyplomowane - o pełnych kwalifikacjach, i asystent
ki pielęgniarstwa - o niepełnych uprawnieniach zawodowych. 

d) Zorganizowano w różnych latach oprócz szkolenia pielęgniarek
ogólnych szkoły pielęgniarstwa specjalistycmego, np. szkoły pielęg1niar
·sko-położnicze s, pielęgniarstwa pediatrycznego 6, psychiatrycznego 7
i szkoły piastunek czy opiekunek dziecięcych 8

• 

W szkoleniu pielęgniarek ogólnych istniały dwie drogi prowadząc€' 
do uzyskania pełnych uprawnień zawodowych. Jedną z nich było ukoń
czenie szkoły pielęgniarstwa, drugą natomiast tzw. formy przejściowe, 
które polegały na zdobywaniu wiadomości i umiejętności zawodowych 
w toku wykonywania pracy i następnie po krótkim kursowym prze
szkoleniu przystąpienie do egzaminu końcowego. 

W pierwszym XX-leciu Polski Ludowej zakładano szkoły pielęgniar
stwa, które różniły się między sobą liczbą lat nauki w szkole, poziomem 
wykształcenia przyjmowanych kandydatek i programami przedmiotów 
•ogólnokształcących. Absolwentki otrzymujące dyplom ukończenia szkoły
posiadały jednolite wykształceinie zawodowe i ogólne co najmniej na po
ziomie IX klas. Takim cenzusem albo dysp001owały kandydatki wstępu
jące do szkoły pielęgniarstwa, albo w tych szkołach uzupełniały wy
kształcenie do tego poziomu. Pod koniec pierwszego XX-lecia Polski Lu
dowej pojawiała się tendencja do podwyższania wykształcenia ogólnego
pielęgniare'k dyplomowanych do pełnej szkoły śl'edniej. Charaktery
styczne właściwości, występujące w r,ozwoju szkół pielęgniarstwa w tych
latach Polski Ludowej, znalazły swoj,e odzwierciedlenie w szkołach na
Dolnym Śląsku. Czynne wówczas były na tych ziemiach 24 szkoły pie
lęgniarstwa, które zaliczyć można do 6 różnych typów.

Pierwszym i najstarszym typem były 2-letnie szkoły przyjmujące 
kandydatki z wykształceniem ogólnym na poziomie tzw. małej matury 

5 Dokumenty Szkoły Pielęgniarsko-Położniczej we Wrocławiu, plac Pa-ostokątny, 
archiwum Państwowej Szkoły Położnyeh we Wrocławiu. 

6 Zob. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 VII 1949 r., Dz. Urz. Min. Zdr.,
1949, nr 14, poz. 101; Dokumenty Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Pediatrycznego, 

.ar<:hiwum Państwowej Szkoły Medycznej Pielęgnia.rstwa we Wrocławiu, ul. Kra

kowska. 
7 „Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia", 1955, nr 5, tab. 11; Działalność 

służby zdrowia woj. wrocławskiego za okres 1955-1961, s. 87 (maszynopis). 

s Dokumenty Szkoły Piastunek Dziecięcy.eh za· lata 1947-1949, archiwum Refe
ratu Opieki nad Matką i Dzieckiem Wydz. Zdrowia PWRN we Wrocławiu; Do
kumenty Rocznej Szkoły Dyplomowanych Opiekunek Dziecięcych za lata 1959-1966, 

arehiwum Inspektoratu Sredni,ch Szkól Medycznych. Wydz. Zdrowia PWRN we 
Wrocławiu. 
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1ub równorzędnym o, w późniejszym czasie ze świadectwem ukończenia 
1X klas liceum ogólnokształcącego. Na terenie Dolnego Śląska były trzy 
i:€go typu szkoły: 

1. Najstarsza z nich założona została przez PCK we Wrocławiu
w gmachu byłego prewentorium prywatnego 10. Nauka w niej rozpo
,częła się 15 V 1947 r. 

2. Szkoła w Jeleniej Górze rozpoczęła 111aukę 5 V 1950 r. w byłym
,domu starców 11. 

3. W Świdnicy szkoła działalność sw:oją rozpoczęła w rnku szkolnym
1957/58 w gmachu likwidowanego liceum felczerskiego 12. 

Charakterystyczną cechą tych szkół było to, że istniały najdłużej 
wśród innych typów szkół pielęgniarstwa (dopiero w r. 1957/58 uległy 
1ikwidacji 13 i tylko w wyjątkowych wypadkach wydziały zdrowia pre-

' :zydiów rad narodowych miały prawo zezwalać na ostatni nabór kandy
<latek w roku 1958/59, jak to miało miejsce w Świdnicy) oraz że wy, 
kształciły najwięcej absolwentek. Na Dolnym Śląsku wydały one łącznie 
1324 świadectwa dyplomowanych pielęgniarek 14 z upowaŻ'Ilieniem do 

\ 

praktyki w społecznych zakładach służby zdrowia is. 
Poczy111ając od 1950 r. absolwentki tych szkół obowiązywały nakazy 

pracy 1s. P,owołane komisje przydziału pracy kierowały je do instytucji 
medycznych zgodnie „ze szczegółowym ilościowym . planem za trudniienia 
absolwentów w poszczególnych zakładach społecznej służby zdrowi,a 
ustalonym przez Ministerstwo Zdr,owia" 17• Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że przez szereg lat Dolny Śląsk otrzymywał. największą liczbę 
-absolwentek szkół pielęgniarstwa po m.st. Warszawie 1s. Swiadczy to

9 Za równorzędne uważano wówczas „zaświadczenie Towarzystwa Kursów Przy
gotowawczych" w oparciu o pismo Min. Zdrowia - podsekretarza Stanu Jerzego 
Stachelskiego do dyrektorów szkól personelu służby zdrowia z 5 I 1947 r., archiwum 
Szkoły Położnych we Wrocławiu. 

10 Księga ewidencji ,uczennic 2-letniej Szkoły Pielęgniarstwa PCK we Wrocła
wiu, archiwum Liceum Pielęgniarstwa we Wrocławiu, ul. Bartla. 

11 Księga ewidencji uczennic Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w Jeleniej Gó
rze, ·archiwum tej szkoły. 

12 Materiały statystyczne Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w $wJdnicy, archi
wum Wydz. Zdr. PWRN we W:roclawiu. 

13 Instrukcja nr 40/58 Ministra Zdrowia, Dz. Urz. Min. Zdr., 1958, nr 16, poz. 76. 
14 Księgi ewidencji wydanych <lyplomów 2-letnich państw·-0wych szkól pielęg

niarstwa z poszczególnych miejscowości, archiwa tych szkół. 
1& Ustawa z 7 III 1950 r. o planowym zatrudnieniu absolwentów średnich szkól 

zawodowych, Dz. U., nr 10, poz. 106. 
�6 Zarządzenie Min. Zdrowia z 7 III 1950 r., Dz. Urz. Min. Zdr., 1950, nr 12, 

poz. 116. 
V Zarządzenie Min. Zdr. z 16 III 1951 r. w sprawie powołania przy Akademiach 

Medy,cznych oraz szkołach dl,a średniego personelu sł'llżby zdrowia komisji przydzia
łu pracy, Dz. Urz. !V{!n. Zdr., nr 15, poz. 150; Dz. Urz. Min. Zdrowia z 1952 r., nr 4, 
poz. 30. 

1s „Biuletyn Statystyczny Min. Zdrowia", 1955, nr 5, tab.' 19. 
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o dużym zapotrzebowaniu tego regionu i trosce Ministerstwa Zdrowia.
o powstające placówki leczniczo-profilaktyczne. W 1957 r. nakazy pracy
zostały zniesione 19, jednak dla średniego personelu medycznego zrnie
niły •one tylko formę, gdyż odtąd społeczne zakłady służby zdrowia
składały swoje zapotrzebowania bezpośrednio do szkół, oferując wa
runki pracy i płacy 20, a obowiązek p9djęcia pracy miały przede wszyst
kim stypendystki, których w szkołach pielęgniarstwa było aż 800/o 21. Za-
znaczyć trzeba, że ze względu :na duże zapotr.z,ebowanie na kadry pie-·
lęgniarstwa uczennice tych szkół różnych typów miały uprzywilejowa-
ne warunki wśród innych szkół medycznych i zawodowych pod wzglę
dem otrzymywania stypendiów i zamieszkania w internacie.

Chronologicznie biorąc drugim typem pielęgniarstwa były 3-letnie· 
szkoły pielęgniarstwa. Przyjmowały one absolwentki szkoły podstawo
wej i w ciągu trzech lat nauki dawały przyg,otowanie do zawodu pie
lęgniarki dyplomowanej i prawo kontynuowania nauki w X klasie 
liceum dla młodzieży pracującej 22

. 

3-letnie szkoły pielęgniarstwa rozpoczęły swoją działalność w roku.
szkolnym 1953/54, a od r. szk. 1957/58 ulegają likwidacji 23. Na terenie 
Dolnego Sląska ·zostały otwarte trzy tego typu sz1k,oły: w r. szk. 1953/54 
w Wałbrzychu, a w r. szk. 1954/55 w Legnicy i we Wrocławiu. Szkoły 
te zostały otwarte przy liceach ogólnokształcących i nie posiadały inter
natów, gdyż przeznaczolile były dla młodzieży miejscowej. ·Działalność
ich była oparta na tych samych podstawach prawnych c-o i 2-letnich 
szkół pi•elęgniarstwa. 

W latach 1956/57-1959/60 na Dolnym Sląsku ukończyły szkoły te 
i otrzymały uprawnienia zawodowe 354 pielęgniarki 24

. F,ormalnie rzecz 
biorąc, absolwentki 2- i 3-letnich szkół pielęgniarstwa otrzymać migły 
jednakowe przygotowanie do wykonywania zawodu i wykształcenie ogól-

t 

19 Uchwala nr 112 Rady Ministrów z 25 III 1956 r. w spl'awJe zasad zatrudniania 
absolwentów średnich szkól zawodowy,ch ... , Mon. Pol., nr 27, poz. 183. 

20 Min. Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Min. Zdrowia określił 
w zarządzeniu z 2 V 1957 r. szczegółowy tryb zgłaszania propozycji pracy dla absol
wentów śr€<lni<:h szkól medycznych, Mon. Pol., Ill' 36, poz. 238. 

21 Instrukcja Ill' 26/60 Min. Zdr. ;i O.S. z 23 VI 1960 r., Dz. Urz. Min. Zdr. i O.S.
nr 14, poz. 57. 

22 Dokumentacja tych szkól nie jest pełna, dostępne były: a) Księga ewidencji 
uczniów za lata 1955-1957 oraz katalogi ocen uczniów Państwowej 3-letniej Szkoły
Pielęgniarstwa we Wrocławiu. Archiwum Lic. Med. Pielęgniarstwa we Wrocławiu� 

ul. Mikołaja. b) Księga ewidencji uczniów Państwowej 3-letniej Szkoły Pielęgniar
stwa w Legnicy oraz kronika tej szkoły. c) Księgi ocen i protokoły egzaminu dyplo
mowego Państwowej 3-letniej Szkoły Pielęgniarstwa w Wałbrzychu, archiwum Wydz. 
Zdr. PWRN we Wrocławiu. 

23 Zob. ,,Biuletyn Statystyczny Min. Zdrowia", 1955, nr 5, tab. 11. 
24 Księga ewidencji dyplomów oraz protokołów egzaminów dyplomowych Pań

stwowej 3-letniej Szkoły Pielęgniarstwa za lata 1956/57-1959/60, archiwum Wydz. 
Zdr. PWRN we Wrocławiu. 
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ne - mogły kontynuować naukę w X klasie liceum dla. młodzieży pra
•cującej. 

Trzecim typem pielęgniarstwa były 2-letnie szkoły pielęgniarstwa, 
przyjmujące kandydatki ze świadectwem ukończenia liceum ogólno
kształcącego. Były one otwierane od r. szk. 1956/57 25, a w r. 1963 otrzy
mały nazwę państw-0\lvych szkół meqycznych pielęgniarstwa ZH_ 

Jedna taka szkoła została otwarta we Wriocławiu w r. szk. 1956/57. 
Charakterystyczną jej cechą była mała liczba zgłaszających się kandy
datek, a ponadto duży ódpływ do innych szkół medycznych pomatural
nych lub do szkół wyższych 27, np. w r. szk. 1956/57 zgłosiły się 42 kan
dydatki, a ukończyło szk,ołę tylko 27 pielęgniarek 28

. W r. szk. 1960/61 
przyjęto do dwóch oddziałów klasy I 61 uczennic, z tegro dyplomy -otrzy
mało 31 absolwe,ntek 29. Sprawność owej szkoły wynosiła więc w po
wyższych latach okoł,o 64°/o i 500/o. 

W latach 1957/58-1965/66 dyplomy ukończenia tej wrocławskiej 
szkoły otrzymało 370 absolwentek 30. Ze względu na najwyższy poziom 
wykształcenia ogólnego i zawodowego absolwentki te były najczęściej 
zatrudniane jako nauczycielki ·zawodu w innych szk,ołach pielęgniar
stwa. Swoje przygotowanie pedagogicme uzupełniały one studiując za
ocmie w Studium Nauczycielskim Śred·nich Kadr Medycznych w War- ,, 
szawie lub w toku pracy poprzez zespoły metodyczne 31. 

Czwartym typem sztkół pielęgniarstwa były 4-letnie licea pielęgniar
stwa. Przyjmowały one kandydatki ze świadectwem ukończenia IX 'klas 
liceum ogólnokształcącego s2. W ciągu 4 lat nauki absolwentki tych szkół 
'Otrzymywały świadectwo ukończenia szkoły ogólnokształcącej i dyplom 
pielęgniarki. 4-letnie licea pielęgniarstwa rozpoczęły swoją działalność 
w r. szk. 1959/60. Były one ostatnim typem szkół pielęgniarstwa, który 
nie spełniał warunków ustawy z 1961 r. O systemie oświaty i wychowa-

2s W pierwszych latacn swego istnienia usytuowana była we Wrodawi·u przy 
ul. Bartla 5, a od wrześna,a 1959 r. p.rzy ul. Krakowskiej 28. 

Zfi Zarządzenie Min. Zdrowia i O.S. z 27 VIII 1963 r. w sprawie podziału i nazw 
szkól medy,czny;ch, Dz. Urz. Min. Zdr. i O.S., nr 18, poz. 3. 

21 Teczki i�ywidualne uczennic wraz z podaniami odchodzących ze Szkoły na 
własną prośbę za lata 1957/58-1964/65, ar,chiwum szkoły, Wrocław, ul. Bartla o.raz 

' ul. Krakowska. 
28 Katalog ocen uczeilJ'lic Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa i protokoły egza

minu dyplomowego, avchiwum tejże szkoły. 
29 Księga ewidencji uczniów Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa, archiwum szko

ły, W,rocław, ul. Krakowska. 
3o Księga egzaminów dyplomowych i wydanych dyplomów. Sekretariat Pań

stwowej Szkoły Pielęgniarstwa we Wrocławiu, ul. Krakowska. 
31 Powołane do życia instrukcją nr 39/60 Min. Zdrowia z 20 VIII 1960 r., Dz. 

Urz. Min. Zdrowia, nr 18, poz. 83. 
sz Zarządzenie Min. Zdrowia z 24 VI 1959 r. ,w sprawie państwowych liceów 

pielęgniarstwa, Dz. U.rz. Min. Zdrowia, nr 15, poz. 70. 

' 
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nia w Polsce Ludowej 33, ulegały więc stopniowej likwidacji 34. W wy
jątkowych wypadkach mogły funkcjonować ty1ko do końca r. szk. 
1967/68. 

W r. szk. 1959/60 na Dolnym Śląsku zostały otwarte 3 takie licea: 
w Jeleniej Górze, w Świdnicy i we Wrocławiu. Ostatniego naboru do, 
klas pierwszych dokonano: w Jeleniej Górze w r. szk. 1962/63, w Świd
nicy - w r. S2'Jk. 1963/64 i we Wrocławiu w r. s21k. 1964/65. Na miej
sce 4-letnich liceów w latach następnych otwierano 5-letnie licea pie
lęgniarstwa. Na terenie Dolnego Śląska dyplomy ukończenia 4 letnich 
liceów pielęgniarstwa (do r. szk. 1967/68, tj. do końca istnienia tego typu. 
szkół pielęgniarskich) otrzymały łącznie 542 absolwentki 35_ 

Piątym typem szkól pielęgniarstwa były wspomniane 5-letmie licea 
pielęgniarstwa, które od 1963 r. przybrały nazwę liceów medycznych 
pielęgniarstwa 36. Charakterystyczną cechą ich było to, że po raz pierw
szy w historii szkól pielęgniarstwa W. Polsce stanowiły średnią szkołę
zawodową we właściwym tego słowa ·znaczeniu. Przyjmowały one !kan
dydatki ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i w ciągu 5 lat 
nauki dawały swoim absolwentkom dyplom !kwalifikowanych pielęgnia
rek i świadectwo wykształcenia ogólnego uprawniające do wstępu na 
wyższą uczelnię. Liczebny rozwój tego typu sz!kół był bardw prężny 37. 
Na Dolnym Śląsku w r. szk. 1961/62 założono 2 takie licea, w r·. szk. 
1962/63 był.o ich 6, w r. SZ'k. 1963/64 - 11, a w !· sz'k. 1964/65 fun1kcjo
nowało ich już 12 38. Korzystnym zjawiskiem było to, że znikły wystę
pujące dotąd w:.śród innych typów sz;kół pielęgniarstwa trudn1ości w na
borze kandydatek. Można więc było przeprowadzać lepszą selekcję po
przez egzaminy wstępne i badania psychologiczne przydatności do za
wodu. Dzięki temu podnfosła się sprawność szkół - mniejszy był od
siew i odpływ, chociaż uczennice miały zapewnione w czasie nauki mniej 
dog,odne warunki materialne niż w innych typach szkół pielęgniarstwa. 
szczególnie jeśli chodzi o możliwość zamieszka•nia w internacie; np. na 
Dolnym Śląsku w r. szk. 1964/65 na 12 liceów tylko 8 posiadało inter
naty, w których 1 miejsce przypadało na 3,5 uczennicy 39. Na tym tere-

33 Ustawa z 15 VII 1961 r. o systemie oświaty i wychowania w Polsce Ludowej.

Dz. U., nr 32, poz. 160. 
34 Zarządzenie Min. Zdrowd.a i O.S. z 27 VIII 1963 r. w sprawie podziału i nazw

szkól medycznych, Dz. Urz. Min. Zdrowia i O.S., nr 18,·poz. 3. 
85 Protokoły egzaminów dyplomowych i księgi wydanych dyplomów absolwent-

kom państwowych 4-letnich liceów pielęgniarstwa, archiwa tych liceów. 
35 Dz. U.rz. Min. Zdrowia li. O.S. ,m 18, poz. 3. 
s7 „Rocznik Statystyczny Min. Zdrowia i O.S.", 1965, s. 136, 1968, s. 138.
3a Materiały statY15tyczne poszczególny.eh li<:eów pielęgniarstwa na Dolnym Sląs

ku. Sekretariat Samodzielnego Referatu Srednich Szkół Medycznych Wydz. Zdr. 
PWRN we Wrocławiu. 

39 Materiały sprawozdawcz� pt. Służba zdrowia woj. wrocławskiego, Wrocław
1967, s. 43-44. 
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nie pierwsze egzaminy dyplomowe zdawały abiturientki 5-letnich liceów 
medycznych pielęgniarstwa w r. szk. 1965/66, a -dyplomy otrzymały 
wówczas 124 absolwentki 40. 

Szósty typ szkół pielęgniarstwa stanowiły licea medyczne dla pracu
jących, które rozpoczęły swoją d'ziałalność w r. szk. 1961/62 41. Na Dol
nym Śląsku W r. szk. 1962/63 •otwarte zostały dwa takie licea: we Wro
cławiu i Kłodzku. Przyjmowano do nich kandydatki zatrudnione w pla
cówkach leczniczo-zapobiegawczych w charakterze asystentek pielęgniar
stwa. Były one absolwentkami szkół asystentek pielęgniarstwa prowa
dzonych od r. szk. 1956/57 przez PCK. Szkoły te dawały tylko częścio
we przygotowanie zawodowe. Na Dolnym Śląsku było czynnych tych 
szkół 42: w r. szk. 1961/62 - 6, w r. szk. 1962/63 - 12, a w r. szk. 
1965/66 - tylko 5 48. Od r. 1963 szkoły asystentek pielęgniarstwa otrzy
mały nazwę zasadniczych szkół medycznych asystentek pielęgniar
stwa 44, które mogły być prowadzone: o 2-letnim okresie nauczania dla 
niepracujących i o 3-letnim o'kresie dla pracujących 45. Warunkiem przy
jęcia do tych szkół było świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

Asystentki pielęgniarstwa, zatrudnione w zakładach społecznych 
służby zdrowia, miały możliwość uzyskania pełnych uprawnień pie
lęgniarki dyplomowanej w dwojaki sposób 46: 1. przez ukończenie rocz
nej szkoły pielęgniarstwa, o ile w tym czasie uzupełniły swoje wykształ
cenie qgólne i legitymowały się świadectwem dojrzał·ości, 2. pozostałe
mogły uczęszczać do 4-letnich liceów medycznych dla pracujących. Za
daniem tych liceów było umożliwienie absolwentkom zasadniczych 
szkół medycznych pielęgniarstwa zdobycia średniego wykształcenia ogól

nego i pełnych kwalifikacji zawodowych pielęgniarki dyplomowarnej 47. 
Na terenie Dolnego Śląska pierwsze dyplomy otrzymały absolwentki tych 
liceów w r. szk. 1965/66 48. We Wrocławiu wydano ich 24, a w Kłodzku -
19. 

40 Materdaly statystyczne lic. med. pielęgniarstwa <lla GUS-u, sekretariat Sam_ 
Referatu $rednich Szkół Medycznych Wydz. Zdr. PWRN we Wrocławiu. 

41 „Biuletyn Statystyczny Min. Zdr,owia i O.S.", rok 1962, nr 1, s. 133. 
42 „Rocznik Statystyczny Min. Zdrowia i O.S.", 1965. 
43 Służba zdrowia woj. wrocławskiego w latach 1965-67, s. 38 (maszynopis)_ 
44 Zarządzenie Min. Zdrowia i O.S. z 27 VIII 1963 r., Dz. Urz. Min. Zdrowia. 

i O.S., nr 18, poz. 3. 
45 Zarządzenie Min. Zd!·owia i O.S. z 14 V 1964 r. w sprawie statutu średnich 

szkół medycznych, Dz. Urz. Min. Zdrowia i O.S., nr 11, poz. 63. 
46 Instrukcja nr 12/61 Min. Zdrowia i O.S. z 22 II 1961 r. w sprawie nabywania 

kwalifikacji pielęgniarskich przez asystentki pielęgniarstwa, Dz. Urz. Min. Zdrowia 
i O.S., nr 5, poz. 35, zmieniona instruk,cją nr 49/63 Min. Zdrowia i O.S. z dnia 3 XII 
1963 r., Dz. Urz. Min. Zdrowia i O.S., 1964, nr 21-22, poz. 127. 

'7 Zarządzenie Min. Zdrowia i 0.S. oraz Oświaty z 13 II 1965 r., Dz. Urz. Min. 
Zdrowia i O.S., nr 5, poz. 31. 

48 Materiały statystyczne lic. med. pielęgniarstwa dla pracujących dla GUS-u,. 
sekretariat dyrekcji tych liceów. 
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P? 1966 r. została ogrankzcma możliwość uzyskania pełnych kwalifi
ikacji zawodowych pielęgniarki dyplomowan€j do ukończenia jednej ze 
szkół, a mianowicie 5-letniego liceum medycznego pielęgniarstwa, 2-let
niej szkoły medycznej pielęgniarstwa lub 4-letniego liceum medyczn€go 
pielęgniarstwa dla pracujących asystentek pielęgniarstwa. W ten sposób 
uległy likwidacji wszelkie inne możliwości uzyskiwania dyplomu pie
lęgniarskiego. 

W pierwszym XX-leciu Polski Ludowej poza tymi sześcioma typami 
szkół pielęgniarstwa istniała możliwość uzyskania pełnych kwalifikacji 
zawodo.wych przez tzw. państwowe egzaminy, czy też „przejściowe for
my". Opierano się w tym na podstawach pravmych wydanych 
w 1923 r. 49 Po II wojnie światowej „przejściowe formy" uzyskiwania 
uprawnień zawodowych pielęgniarki miały szerokie zastosowanie. Jak 
już wspomniano, na skutek dużego zapotrzebowania na kadry pielę
gniarstwa przy obsłudze chorych zatr�dniane były osoby nie posiadające 
żadnego przeszkolenia, lub też tylko częściowe. Jednak w toku wielo
letniej pracy zdobywały one pewne wiadomości i umiejętności pielę
gnacji chorych. Dla osób tych organizowano kursy szkoleniowe, których 
zadaniem było uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości zawodo
wych. Po ukończeniu takiego kursu miały one prawo przystąpienia do 
egzaminu, po którego zdaniu ,otrzymywały uprawnienia pielęgniatki dy
plomowanej. W uzyskiwaniu dyplomu pielęgniarskiego tą drogą można 
wyróżnić trzy okresy, w których nieco odmienne kategorie osób mogły 
składać egzamin. 

Pierwszy okres tzw. egzaminów państwowych miał miejsce w latach 
1947-1949 i obejmował osoby, które z różnych powodów nie mogły się 
legitymować dyplomem pielęgniarskim so, lecz wiele z nich posiadało 
peł,ne przygotowanie lub duży zasób wiedzy i umiejętności zawodowych. 
Zezwolono im na zdawanie egzaminu s1, lecz musiały to uczynić do 
31 XII 1949 r. s2 

Do egzaminów tych wówczas, jak i w późniejszych latach, mogły być 
dopuszczone osoby posiadające świadectwo ukończenia VII klas szkoły 
powszechnej, długi staż pracy przy pielęgnacji chorych, dobry stan zdro
wia i nienaganną op1mę. Po ukończeniu 2-miesięcznego kursu z przed
miotów wchodzących w skład egzaminu i 4-tygodniowym szkoleniu 

49 Rozporządzenie Min. Zdrowia Publicznego z 27 XI 1923 r. w sprawie egzami
nów państwowych pielęgniarskich, Dz. U., 1932, nr 6, poz. 37, zmieniony rozporzą
dzeniem Min. Spraw Wewnętrznych z 24 XII 1931 r., Dz. U., 1932, nr 6, poz. 38. 

60 Dekret z 11 IV 1947 r. w sprawie praktyki pielęgniarskiej, Dz. U., nr 32, 
poz. 141. 

s1 Rozporządzenie Min. Zdrowia z 10 X 1974 r. o egzaminach pielęgniarskich,
Dz. U., nr 70, poz. 432. 

s2 Okólnik nr 11/48 z 7 II 1948 r. w sprawie egzaminów pielęgniarskiich, Dz. 
Urz. Min. Zdrowia, nr 4, poz. 25. 
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praktycznym w różnych placówkach służby zdrowia z.dawały egzamin 53_ 
Kursy przygotowawcze były organizowane wówczas w Warszawie i Ło
dzi, lecz przyjmowały osoby z całej Polski 5•, zakwalifikowane przez ko
misje wojewódzkie. Egzamin końcowy opierał się na regulaminie usta
lonym przez Ministerstwo Zdrowia 29 I 1948 r. 55 W pierwszym okresie 
nadano dyplomy pielęgniarskie 54 osobom z Dolnego Śląska 5o_ 

Drugi okres z.dawania egzaminu w tzw'. trybie prz·ejśdowym obejmo
wał lata 1950-1958. Wówczas do egzaminu mogły być dopuszczone oso

by zatrudnione w zakładach społecznej służby zdrowia przy pielęgno
waniu chorych w charakterze „młodszych" lub „przyuczonych" pielę
gniarek. Jako młodszą pielęgniarkę 57 określano osobę, która ukończyła 
co najmniej pólroczm.y lub później 9-miesięczny kurs. Na kursy te przyj
mowane były kandydatki legitymujące się świadectwem ukończenia 
szkoły· powszechnej lub podstawowej 58

. Po ukończeniu kursu otrzymy
wały zaświadczenia upoważniające je do pielęgnacji chorych 59_ Dalsze 
wiadomości i umieję.tności zdobywały w· toku wykonywania czynności, 
a po 2-3 latach pracy mogły przystąpić do egzaminu końcowego 60_ Dru
gą kategorią osób, które mogły korzystać z prawa otrzymania dyplomu 
pielęgniarskiego w „trybie przejściowym", były tzw. pielęgniarki przy
uczone. Terminem tym określano osoby, które były zatrudniane w pla
cówka'Ch służby zdrowia bez żadnego przygotowania, lecz w toku wy
konywania czynności przy pi1elęg•nacji chorych przechodziły szkolenie 
zorganizowane dla nich w miejscu pra'Cy 61. 

Pielęgniarki przyuczone i młodsze zaliczane były do „fachowego per
sonelu służby zdrowia" i obowiązywały ich „zasady odpowiedzialności 
zawodowej" s2

. W latach 1951-1958 'Organizowane były dla nich kursy 

53 Załącznik nr 2 do rozporządzenia Min. Zdrowia z 10 X 1947 r., Dz. U., nr 70, 
poz. 432. 

64 Tamże, załącznik nr 1. 
ss Zarządzenie Min. Zdrowia z 23 I 1948 r. w sprawie regulaminu Państwowej

Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów państwowych oraz komisji 

kwalifikacyjnych dla kandydatów na kurs przygotowawczy do egzaminu pielęgniar
skiego, Dz. Urz. Min. Zdrowia, nr 4, poz. 20. 

56 Spisy wydany-eh dyplomów pielęgniarskich w latach 1948-1949, archiwum

Wydz. Zdr. PWRN we Wrocławiu. 
67 Dekret z 21 IX 1950 J.·. o przejściowym h·ybie nabywania uprawnień pielęg

niarki, Dz. U., nr 44, poz. 410. 
ss Okólnik nr 86/50 Min. Zdrowia z 12 XII 1950 r. w sprawie kursów młodszych

pielęgniarek, Dz. Urz. Min. Zdrowia, Jlr 24, poz. 197. 
59 Pismo ,okólne Min. Zdrowia z 21 I 1950 r. w sprawie zatrudniania absol

wentek młodszych pielęgniarek, Dz. Urz. Min. Zdrowia, nr 3, poz. 20. 
60 Instrukcja nr 56/51 z 18 VI 1951 r. w sprawie organizacji szkolenia i gospo

darki kadrami młodszych pielęgniarek, Dz. Urz. Min. Zdrowia, nr 13, poz. 130. 
61 Dekret z 21 IX 1950 r., Dz. U., ru· _44, poz. 410.
62 Zarządzenie Min. Zdrowia z 30 VII 1950 I'. w sprawie rozciągnięcia przepi-

5 - Sobótka 4n9 
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przygotowawcze do egzaminu; w latach 1951-1954 3-miesięczne 6s, 
a w latach 1955-1958 - 2-miesięczne. Programy kursów przygoto
wawczych nie ulegały większym zmianom, tak w okresie „egzaminów 
państwowych", jak i w „przejściowym trybie zdobywania uprawnień 
zawodowych piielęgniarki dyp1omowanej" 64. Składały się one z przed� 
mi1otów szkolenia teor-etyczmego i praktycznego oraz z wiadomooci o Pol- , 
sce współczesnej, czy też o Polsce i świecie współczesnym. '. 

Kursy takie. zorganizowan,o w różnych miejscowoociach: w Ciepli
cach, Jeleniej Górze, Ząbkowicach i w wielu gmachach średnich szkół 
medycznych we Wrocławiu oraz w ośrodku szkolenia kursowego. W la
tach 1951-1958 zorgani'zowanych wstało na tym terenie 35 kursów, po 
których 1476 osób otrzymało dyplom pielęgniarki 6s. 

Trz-ecim · i ostatnim okresem nabywania uprawnień zawodowych 
w „trybie przejociowym" były lata 1960-1965. Ten dodatkowy okres 
wprowadwno z tego względu, że w poprzednim nie zdołano zorga•nizo
wać odpowiedniej li-czby kursów przygotowawczych i przeegzaminować 
osób, które w myśl istniejących przepisów prawnych „swoją wieloletnią 
pracą w placówkach służby zdrowia nabyły te uprawnienia" 66. 

Na Dolnym Sląsku już w 1959 r., a więc po wygaśnięciu staregÓ ter
minu, a przed pojawieniem się nowych podstaw praw.nych, zorganiwwa
ne ·z,ostały 3 kursy w Ząbkowicach, po których 21dało egzamin dyplomo
wy 106 ,osób 87, przede wszystkim zatrudnionych w uzdrowiskach. _Po� 
nadto na Dolnym Sląsku w latach 1961-1965 został� zorganirowanych 
40 kursów przygotowawczych, po których dyplomy otrzymało 1596 
osób 68. 

Wszystkim osobom, które ubiegały się o. uzyskanie tytułu pielęgnia
rek dyplomowanych w „trybie przejśdowym", a nie otrzymały go, umo
żliwi-ono podnoszenie kwalifikacji zawodowych i u-zyskanie świadectwa 

sów o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia na 
niektóre kategorie tych pracowników, Dz. U., nr 37, poz. 360. 

u Rozporządzenie Min. Z<lrowia z 21 III 1951 r. w sprawie kursów szkolenio
wych i egzaminów pielęgniarskich, Dz. U., nr 20, poz. 163. 

64 Instrukcja 75/51 Min. Zdrowia z 24 VIII 1951 r. w sprawie regulaminu komisji 
egzaminacyjnej na pielęgniarki, Dz. Ur.z. Min. Zdrowia, nr 17, poz. 177. 

es Protokoły egzaminu końcowego i teczki in<lywi<lualne osób kończących kur
sy z wynikiem pozytywnym, archiwum Wy<lz. Zdr. PWRN we Wroclawi'll. Staty
styka ,vy<lanych dyplomów pielęgni.arsk1ch, sekr,etar,iat Samodzielnego Referatu 
Srednich Szkól Medy;cznych Wy<lz. Zdr. PWRN we Wrocławiu. 
' 66 lnstru�cja nr 3/61 Min. Zdrowia i O.S. z 2 I 1961 r. w sprawie . terminu

składania podań o przyjęcie na kurs przygotowawczy dla osób pragnących uzyskać 
tytuł pielęgniarki w trybie przejściowym, Dz. Urz. Min. Zdrowia i O.S., nr 2, 
poz. 15. 

67 Imienny spis osób uczestników kursów w Ząbkowi-cach, sekretariat Samo
dzielnego Referatu Szkól Srednich Medy,czny,ch Wydz. Zdr. PWRN we Wrocławti.u. 

68 Protokoły ,egzaminów końcowych Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Refe
ratu średnich Szkól Medycznych we Wrocławiu. 
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asystentki pielęgniarstwa so, co upoważiniało je do uczęszczania do 4-let
niego liceum pielęgniarstwa dla pracujących. W ten sposób dążono do 
usytuowania „młodszych" i „przyuczonych" pielęgniarek w nowych wa
runkach, ,gdy wzrastało zapotrZJebowarnie na kadrę pielęgniarską, ale już 
o wyższych kwalifikacjach.

Pielęgniarki uzyskując dyplom drogą „egzaminów państwowych", czy
też w „trybie przejśdowym", powracały do tych samych placówek, 
z których były ur lopow.ane ·na czas szkolenia kursowego i egzaminy koń
cowe. 

Na Dolnym Sląsku wydano więcej dyplomów pielęgniarstwa ogól
nego w trybie przejściowym niż we wszystkich 24 szkołach pielęgniar
skich 1I1ależących do różnych typów. W szkołach łącznie wydano 3030 
dyplomów, a w „trybie przejściowym" 3232. Dokładnie przedstawia to 
poniższ,e zestawienie: 

Poziom 
Liczba Liczba ab- wykształceni 

Typ szkoły szkól solwentów ogólnego 
a 

absolwentów 

2-letnie szkoły pielęgniarskie 3 1325 9 klas 
3-letnie ,, " 

·3 354 9· ,, 

2-letnie " .. 1 370 11 
,, 

4-letnie lic. pielęgniarskie 3 442 11 .. 

5-letnie " " 12 496 Jl " 

4-lctnie lic. dla prac. 2 43 11 ,, 

Przejściowe formy 78 kursów 3232 7
.. 

6262 

Przyszłościowy typ pielęgniarki, posiadającej pełne uprawnienia za
wodowe i świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, nie był do
mi.nuj ący na Dolnym Sląsku w pierwszym XX-leciu Polski Ludowej. 
W momencie kształcenia pielęgniarek zaczęto dążyć do podwyższania 
poziomu wykszfakenia ogólnego i ujednolicanie możliwości uzyskiwarnia 
uprawnień zawodowych. Zawód pielęgniarki dyplomowanej w omawia
nym -okresie zdobywał coraz wyższą rangę w opinii społecznej w miarę 
wzrostu wiedzy medycznej i techniki mającej zastosowanie w placów
kach leczniczo-profilaktycznych. 

Rozwój kształcenia pielęgniarek dyplomowanych na Dolnym Śląsku 
w pierwszym XX-leciu Polski Ludowej stanowił poważne osiągnięcie 

e9 Instrukcja nr 18/62 Min. Zdr-0wia i 0.S. z 16 IV 1962 r. w sprawie egzaminu 
na asystentkę pielęgiarstwa, Dz. Urz. Min. Zdrowia li O.S., nr 10, poz. 61; Instruk
cja nr 23/61 Min. Zdrowia i O. S. z 11 IV 1961 r. w sprawie zawodu asystentki 
pielęgniarstwa, Dz. Urz. Min. Zdrowia i O.S., nr 9, poz. 58. 



540 Janina Pszczólkowska-Simiczyjew 

zakładów społecznych służby zdrowia. Rezultaty Dolnego Śląska 
w ksztakeniu pielęgniarek -0gólnych zajmowały jedno z poważnych 

miejsc w historii szkolenia pielęgniarek w Polsce Ludowej. 

DIE AUSBILDUNG VON KRANKENSCHWESTERN IN NIEDERSCHLESIEN 

IM ERSTEN 

ZWEIJAHRZEHNT VOLKSPOLENS 

Lm ersten Zweijahrzehnt Volkspolens erlebte die Ausbildung von Kranken
schwestern eine rasche Entwicklung, verusacht durch den Mangel am Pflegeperso
nal i.n den neueroffneten Heilanstalten. Ahnlich wie vor 1939 bestand die Moglkh- . 
keit, die vollen Beru:fsberechtigungen auf zweierlei Wege zu erlangen: durch 

Abschluss der Berufsschule oder im sog. -Obergangsverfahren, durch das Ablegen 
von entsprechenden Prti.fungen als Externe. Die neugegriindeten Schulen waren 
jedoch keineswegs einheitlich, z.B. m Niederschlesien entstanden 24 Schulen von 
6 unterschiedlichen Typen, die sich durch das Niveau der allgemeinen Bildung der 
Bewerberinnen, die Ausbildungszeit und den Anteil von allgemeinen Fachern 
unterschieden haben. Unabhangig vom Bildungsweg und dem Niveau der allgemei

rien Bildung erhielten alle Krankenpflegerinnen die gleichen Berufsberechtigungen. 
Seit 1965 hangt die Erlangung der Berechtigungen einer Diplomlcrankenschwester 
vom Abschlul3 eines 5-jahrlgen medizinischen Lyzeums oder einer 2-jahrigen Kran
kenpflegerschule ab. Die Absolventi.nnen <lieser Schulen besitzen schon volle mit
tlere Allgemeinbildu,ng, viele von ihnen erlangen das Reifezeugnis. 




