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BOLESLA W POTYRALA 

KSZTALTOWANIE SIF; KADRY NAUCZYCIELSKIEJ 
LICEOW OGOLNOKSZTALC,\CYCH NA DOLNYM SL,\SKU 

Zmiana granic panstwa polskiego w 1945 r. z;apocz11tkowa!a silny ruch 
migracyjny ludnosci. Wywolala go bezposrednio okreslona sytuacja poli
tyczna. Wsp61dzialaly przy tym r6zne czynniki i motywy, m. in. i czyn
nik ekonomiczny, sprowadzajqcy si� do dqinosci do zapewnienia sobie 
jak najlepszych warunköw bytu. Ziemie zachodnie i p61nocne pomimo 
znacznych zniszczen wojennych stwarzaly duze moiliwosci zatrudnienia 
zar6wno w iniastach, jak i na wsi. Podj�ta przez wladz� ludow11 akcja 
zasiedlania i zagospodarowania tych ziem byla przedsi�wzi�ciem gigan
tycznym. Dwa byly zasadnicze zr6dla, z kt6rych czerpala akcja osadnicza. 
Pierwsze z nich tworzyla ludnosc polska repatriowana z bylych wschod
nich ziem buriuazyjnego panstwa polskiego, drugie zas ludnosc przesie
dlencza z wojew6dztw centralriych, gdzie mimo duiych strat wojennych 
i przeprowadzonej reformy rolnej problem przeludnienia istnial nadal 
w calej ostrosci. Na ziemie zachodnie i p61nocne r6wniei przybywali re
emigranci. W reszcie na odzyskanych terenach zachowa! si� pewien odse
tek ludnosci autochtonicznej. 

Repatriant6w z Malopolski Wschodniej i Wolynia zgodnie z ustalonym 
planem kierowano w zwartych grupach na teren Dolnego Slqska. W sto
sunku do przesiedle11c6w nie udalo si� zachowac w pelni zasady planowo
sci. Przeludnione wojew6dztwa poludniowe i centralne (kieleckie, kra
kowskie, rzeszowskie i !6dzkie), jak r6wniei sama Warszawa wysylaly 
znaczne ilosci osadniköw do wszystkich region6w ziem zachodnich i p61-
nocnych, z preferencjq Dolnego Slqska 1. 1 I 194'7 r. na Dolnym Sl11sku 
mieszkalo jui 1 384 000 os6b hidnosci polskiej, z czego na autochton6w 
i reemigrant6w 51,87°/o oraz na przesiedleli.c6w 47,62°/o 2• W latach nast�
pnych proporcje te ulegly zmianie. Przewa,g� wsr6d innych grup ludnos-

1 Ziemie zachodnie w granicach Macierzy, Poznaii. 1966, s. 184. 
2 M. 01 e c h n o w i c z, Akcja zatudniania ziem zachodnich (Przeglc:1d Zachodni, 

1947, nr 3, s. 218). 
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ciowych, kt6re zlozyly si� na now11 spolecznosi: Dolnego Sl11ska, osi11gn�li 
przesiedlency. Rok 1948 zamkn,11 w zasadzie na Dolnym Sl11sku okres 
wielkich ruch6w ludnosciowych. Akcja wysiedlania ludnosci niemieckiej 
oraz repatriacja Polak6w zza Bugu zostaly zakonczone. Z Polski central
nej naplywaly r6wniez ostatnie fale osadnik6w. Nast11pilo uksztaltowanie 
si� struktury demograficznej ludnosci Dolnego Sl11ska, kt6re w nast�pnych 
latach uleglo niewielkim tylko zmianom. Przemawiaj11c na II Zjezdzie 
Przemyslowym Ziem Odzyskanych w 1948 r. Wladyslaw Gomulka stwier
dzal: Ziemie Odzyskane w swiadomosci wszystkich Polak6w zrosly si� 
z Polsk11 tak gl�boko i nierozerwalnie, jak gdyby nigdy w swej historii 
nie byly od niej oderwane. Nar6d polski wlozyl w te ziemie tyle pracy 
i energii, zapalu i poswi�cenia dla przywr6cenia ich polskosci, ze dzisiaj 
nawet ci, kt6rzy dla swoich cel6w politycznych chcieliby ponownie oddac 
je pod zab6r niemiecki, nie wierz11 w mozliwosi: urzeczywistnienia takich 
zamiar6w. Pi�c milion6w Polak6w zamieszkalych na Ziemiach Odzyska
nych z calym narodem polskim stworzylo nieodwracalny juz fakt histo
ryczny" 3

• 

Przemiany polityczno-spoleczne w Polsee po wyzwoleniu na jedno 
z czolowych miejsc wysun�ly problem rozbudowy oswiaty wszystkich 
szczebli i kierunk6w. W nowej sytuacji doniosle zadania stan�ly przed 
szkolnictwem srednim i wyzszym. Rozbudowany system oswiaty mial 
przygotowai: kadry wykwalifikawane konieczne dla adbudowuj11cego si� 
ze zniszczen wojny i okupacji kraju oraz da budowy sil wytw6rczych 
przyszlego spo!eczeristwa socjalistycznega. Wi11z11cy si� z realizacj11 tych 
zadan szybki rozw6j szkolnictwa spowadawal wielkie zapatrzebawanie 
na kadr� nauczycielsk11. 

Brak adpawiednich pamieszczen, sprz�tu, podr�cznik6w b11dz pomocy 
naukawych hamuje, ale nie uniemazliwia arganizacji pracesu nauczania 
i wychawania, natamiast brak nauczycieli staje si� dla razwaju szkalni
ctwa prawdziw11 katastraf11. Straty kadry pedagagicznej spawadawane 
wajn11 i akupacj11 byly bardw pawazne. Wytwarzyly si� ane w wyniku 
dzialania dw6ch czynnik6w. Jednym z nich byla fizyczne wyniszczanie 
naradu palskiega przez okupanta, a drugim - zahamawanie pracesu 
kszta!cenia nawych nauczycieli. Obak tega wielu daswiadczany,ch nauczy
cieli nie majqc w czasie okupacji moZliwoSci p:rowadzenia nauczania prze

szla da innych zawad6w. Na skutek dzialan wajennych i wyniszczaj11cega 
terraru akupanta stracila zycie akala 6 min abywateli palskich, wsröd 
nich m. in. panad 6000 naukawc6w, profesaröw i nauczycieli •. Grupa 
acalalych z akresu akupacji nauczycieli n_ie magla w pelni pakryi: wzra-

3 W. Gomulka, W walce o demokrocj� Ludowq, t. II, Warszawa 1967, s. 117. 
4 A. Ch a c k i e w·i c z, Kadry kwalifikowane, Warszawa 1960, s. 27. 
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staj,icego zapotrzebowania. Trudnosci kadrowe szczeg6lnie jaskrawo wy
st,ipi!y na ziemiach zachodnich i p6lnocnych. 

W sierpniu 1945 r. Ministerstwo Oswiaty powolalo tzw. Biuro Ziem 
Odzyskanych, kt6rego zadaniem bylo badanie i ustalanie potrzeb oswia
towych na tych ziemiach. Biuro przygotowywalo wnioski oraz koordyno
walo w ramach Ministerstwa Oswiaty prace prowadzone w zwi,izku 

. z organizacj,i szkolnictwa, oswiaty, administracji szkolnej oraz obsad,i 
personaln,i szk61 na Ziemiach Odzyskanych. Wiele miejsca w pracy tego 
Biura zajmowaly sprawy kadrowe. Wraz z rozwojem akcji osiedler\.czej 
na Dolny S!,isk naplywali nauczyciele wszystkich szczebli i typ6w szk61. 
Otwieraj,ic I Zjazd Inspektor6w Szkolnych we Wroclawiu 5 X 1945 r. 
kurator okr�gu szkolnego stwierdzal: ,,Powracamy na ziemi� sl,isk,i 
wtedy, gdy nar6d polski nie ma nadmiaru si!, gdy akcja osiedler\.cza nie 
moze liczyc na dostateczne srodki materialne, na planowe, spokojne rea
lizowanie poczynar\. o wielkich rozmiarach i jakze wielkiego znaczenia 
historycznego. Niech otuch'! i bodzcem b�dzie dla nas przeswiadczenie, 
ze tylko ad nas zalezy zwi,izanie tej ziemi na zawsze z Polsk,i. R6zne 
przyczyny sprowadzily nas tutaj. Przybywaj,i nauczyciele ze Wschodu, 
ze srodkowej Polski, cz�sciowo z s,isiednich wojew6dztw. Musimy si� 
poznac, zzyc, przez prac� wytworzyc typ pracownika oswiatowego na 
S!,isku" 5• 

1 X 1945 r. w g1mnazjach i liceach og6lnoksztalc,icych na Dolnym 
Sl,isku pracowalo 127 pelno zatrudnionych nauczycieli •. W sprawozdaniu 
da Ministerstwa Oswiaty z pazdziernika 1945 r. kurator donosi!, ze wako
walo jeszcze 58 etat6w nauczycielskich. Da 15 I 1946 r. liczba nauczycieli 
wzrosla juz da 288 7• W r6zny spos6b i r6znymi drogami trafiali polscy 
nauczyciele na teren Dolnego Sl,iska. W publikacji bilansuj,icej dorobek 
ziemi strzelir\.skiej w powojennym dziesi�cioleciu czytamy: ,,W 1945 roku 
nauczycieli bylo malo. Zygmunt Bielawski, i,auczyciel, po prostu zbieral 
nauczycieli w doslownym tego slowa znaczeniu. Bywalo, wychodzil na 
stacj� kolejow,i, gdy tutaj zatrzymywaly si� poci,igi z osadnikami, i spo
sr6d nich wyszukiwal nauczycieli, proponuj,ic im prac� w strzelir\.skim 
powiecie" 8• W innej zas publikacji: ,,Jeszcze nie wygasly calkowicie 
ogniska wojenne, a juz z centralnej Polski i spoza Bugu przybyl da 
miasta i powiatu jeleniog6rskiego - nauczyciel, kt6ry rozpocz,il organi
zacj� szkolnictwa polskiego ad podstaw. Praca byla nad wyraz ci�zka. 
Nalezalo szkol� organizowac, zbierac dzieci i mlodziez, przy braku najele-

5 „Dz. Urz. KOS \'Vroclaw", 194.5, nr 1, s. 32. 
11 Sprawozdanie Kuratora O. S. Wroclawskiego za rok szkolny 1945/46, Archi

wum KOS Wroclaw. 
7 Tamie. 
8 X lat Ziemi Strzeliftskiej, Strzelin 1950, s. 80. 
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mentarniejszych pomocy naukowych i sprz�tu. Brak bylo program6w 
i podr�cznik6w. To wszystko nauczyciel musial zdobywac wlasnym prze
myslem. Dobra wola i wysilek tych bezimiennych bohater6w stworzyly 
ramy dla rozwoju szkolnictwa na terenie miasta i powiatu" •. 

Kadra nauczycielska srednich szk61 og6lnokszta!c119ych na Dolnym 
Sl11sku ksztaltowala si� w wyniku proces6w migracyjnych. St11d tez miala 
podobnq struktur� pochodzenia terytorialnego jak i inne zawodowe grupy 
nowej spolecznosci dolnosl11skiej. Na podstawie przeprowadzonego bada
nia podari o prac�, kt6re skladali osiedlaj11cy si� na Dolnym S!11sku nau
czyciele 10, zdolano usta!ic, ze 1 X 1945 r. na og6ln11 liczb� 127 nauczycieli 
gimnazj6w i lice6w og6lnoksztalc11cych 34 bylo repatriantami, 24 prze
siedlericami z woj. poznariskiego, 16 przesiedlericami z woj. warszawskiego 
i Warszawy, 15 przesiedlericami z woj. kieleckiego, 13 przesiedlericami 
z woj. rzeszowskiego, 11 przesiedlericami z woj. krakowskiego, 7 przesie
dlericami z woj. !6dzkiego, odnosnie do 7 nie ustalono pochodzenia. 

Z powyzszych liczb wynika, ze prac� pionierskq w srednim szkolni
ctwie og6lnokszta!c11cym na Dolnym S!11sku podj�li przede wszystkim 
nauczyciele rekrutujqcy si� z akcji przesiedlericzej. 1 X 1945 r. stanowili 
oni 700/o og6lu zatrudnionych. W okresie od korica pazdziernika 1945 r. 
do 15 I 1946 r. do pracy przyj�to 193 nowych nauczycieli. R6wnolegle
z tym w wymienionym okresie z zajmowanych stanowisk odeszlo 32 
nauczycieli {byli oni uj�ci w statystyce na dzieri 1 X 1945). Wsr6d nowo, 
przyj�tych do pracy przewazali nauczyciele, kt6rzy rekrutowali si� z akcji 
repatriacyjnej. Bylo ich 117, czyli 60•/o w stosunku da og6lu nowo za
trudnionych. W ci11gu 1946 r. grupa nauczycieli repatriant6w powi�kszyla 
si� o dalszych 76 os6b 11• 

Zasadniczy proces ksztal:towania si� kadry nauczycielskiej gimnazj6w 
i lice6w og6lnokszta!c11cych na Dolnym Sl11sku przypada na lata 1945-
1948. W jej tworzeniu udzial wzi�ly dwie podstawowe z uwagi na po
chodzenie terytorialne grupy nauczycieli. W pierwszej fazie tego procesu 
na formowanie si� kadry pedagogicznej zlozyli si� przede wszystkim 
nauczyciele przesiedlericy. Na przelomie 1945/46 r. w miar� post<;powania 
repatriacji wzrastal odsetek nauczycieli repatriant6w. R6wnolegle z akcj4 
przesiedlericz11 i repatriacyjnq do kraju powraca!i nauczyciele z oboz6w 
niemieckich, z kt6rych wielu osiedlilo si� na Dolnym SI11sku i podj�lo· 
prac� w srednich szkolach og6lnoksztalc11cych. Wreszcie na przelomie-
1946/47 na teren Dolnego Sl11ska przybyla kolejna grupa nauczycieli re
patriant6w z ziem wschodnich. Nalezy przy tym podkreslic, ze organi-

• ,,Slijsk", R. III, 1948 s. 20. 
10 Podania o prac� nauczycieli w KOS Wroclaw, Archiwum KOS Wroclaw 

(obliczenia autora). 
11 TamZe. 
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zujqca si� na Dolnym Siqsku polska srednia szkola w kwestii kadrowej 
nie mogla szukai: chociazby czi,sciowego rozwi'!zania wsr6d ludnosci auto
chtonicznej. 

Zasiedlanie Dolnego Sl'!ska przez ludnosi: polskq nast�powalo poczqt-· 
kowo od p61nocy (powiaty: milicki, g6rowski, olesnicki, sycowski, trzeb
nicki i lubinski). Natomiast ludnosi: niemiecka oczekujqca na wysiedlenie 
skupila si" gl6wnie w poludniowej i poludniowo-zachodniej cz"sci wo
jew6dztwa. Pomimo ze ludnosc polska opanowywala Dolny Siqsk od 
p61nocy, nie tarn jednak nastqpila stabilizacja ludnosciowa. Ludnosc pol
ska zacz"la szybko przenosii: si� do poludniowych i poludniowo-zachod
nich powiat6w Dolnego Slqska. Gl6wnq przyczyn'! tego byl fakt, ze polu
dniowe okr"gi wojew6dztwa byly w o wiele mniejszym stopniu zniszczone
niz powiaty p61nocne i p61nocno-·zachodnie. Znalazlo to r6wniez sw6j 
wyraz w terytorialnym rozmieszczeniu nauczycieli lice6w og6lnoksztalcq
cych. Znaczny odsetek nauczycieli przesiedlenc6w, kt6rzy poczqtkowo, 
przybyli do powiat6w p61nocnych, skupil si" nast"pnie w poludniowych 
i poludniowo-zachodnich okr"gach wojew6dztwa. W tych okr"gach zna
lazlo si" blisko 650/o og6lu nauczycieli tej grupy. Natomiast nauczyciele
repatrianci, kt6rzy na Dolny Slqsk przybyli !roch� p6zniej, obsadzili licea 
og6lnoksztalc'!ce znajdujqce si" w p61nocnych i p61nocno-zachodnich po
wiatach woj. wroclawskiego. W 1948 r. blisko 800/o og61u nauczycieli 
repatriant6w pracowalo w liceach na tych terenach. 

Wsr6d spoleczenstwa Dolnego Siqska w· latach 1945-1948 przebiegaly 
dwa charakterystyczne procesy. Z jednej strony odbywalo si" intensywne,. 
przystosowywanie do nowych zmienionych warunk6w zycia, z drugiej 
zas strony uwidacznialy si" nastroje tymczasowosci. ,,W poczqtkowym 
okresie spolecznosc polska na ziemiach zachodnich byla w wysokim 
stopniu zdezorientowana i nie dziw, iz ludzie malej wiary poddawali sitc 
tzw. nastrojom tymczasowosci. »Siedzieli na walizkach« cz"sto nie da-. 
strzegajqc tego, iz uporczywa dzialalnosc organizatorska panstwa ludowe
go i pelna wyrzeczen praca coraz liczniejszych rzesz aktywist6w spole
cznych zaczyna stopniowo wprowadzac lad i porzljdek, normowai: stosun
ki wzajemne mi�dzy ludzmi, nadawal': sens indywidualny i spoleczny ich 
rozproszonym przedtem poczynaniom" •2. N astroje tymczasowosci udzie
lily si� r6wniez pewnej cz"sci nauczycieli, eo doprowadzilo z kolei do
wzmozonego ich ruchu. W latach szkolnych 1946/47 i 1947/48 dolnoslq
skie licea og6lnoksztalc'lce opusci!o odpowiednio: 67 i 84 nauczycieli "· 
Wielu sposr6d nich czynilo to bez uzyskania uprzedniej zgody wladz 
kuratoryjnych. W tej sytuacji Ministerstwo Oswiaty 19 III 1947 r. wydalo. 

12 Ziemie zachodnie w granicach Macierzy, Poznari 1966, s. 35. 
13 Podania o prac� nauczycieli w KOS Wroclaw za lata 1945--1948, Archiwum._ 

KOS Wroclaw (obliczenia autora). 
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specjalny okölnik, ktöry przypomina!: ,,Aby polozyc kres samowolnemu 
przesiedlaniu si<:- i odchodzeniu nauczycieli, Ministerstwo Oswiaty przy
pomina, ze przenoszenie si� nauczycieli winno odbywac si� zgodnie z prze
pisami pragmatyki nauczycielskiej. Niedopuszczalne jest przenoszenie si� 
nauczycieli na wlasm1 r�k� bez uzyskania zgody wladz szkolnych albo 
wbrew decyzji tychze w!adz, porzucanie pracy w jednym miejscu i obej-· 
mowanie pracy w innym, jak to si� dzieje szczegölnie na Ziemiach Od
zyskanych. Regulowanie ruchu sluzbowego musi miec charakter przemy
slany, zgodny z interesem calosci szkolnictwa. Dzika w�dröwka nauczy
cieli stwarza luki w personelu nauczycielskim na jednym terenie i prze
ladowanie na innym, wprowadzajqc ca!kowitq dezorganizacj� w pracy 
szkolnej" a. 

W 1948 r. zakonczona zosta!a zasadnicza akcja zasiedlania Dolnego 
Slqska. Rok ten röwniez mozna przyj11c za ostatni rok generalnego nap!y
wu nauczycieli z innych okr�göw na ten teren. W latach nast�pnych do 
zawodu nauczycielskiego coraz liczniej zacz�li wchodzic ludzie nowi -
absolwenci zak!adöw ksztalcenia nauczycieli i wyzszych uczelni Polski 
Ludowej. Rekrutowali si� oni w swej przewadze z ludnosci osiadlej na 
Dolnym Sl11sku, a wi�c byli scislej zwi11zani z nowym terenem zamieszka
nia. W roku szkolnym 1955/56 z ogölnej Jiczby 588 nauczycieli liceöw 
135 nauczycieli liceöw ogölnoksztaleqcych, czyli 320/o ogö!u zatrudnionych, 
prac� w szkolach podj�o po raz pierwszy w latach 1951-1955 "· W la
tach nast�pnych udzial ich szybko wzrastal, osi11gaj11c w roku szkolnym 
1963/64 blisko 750/o ogölu zatrudnionych w tym typie szkolnictwa. Wsröd 
nich zdecydowanii przewag� liczbow11 posiadali nauczyciele mieszkancy 
Dolnego Sliiska '". 

Ogölnie bior11c w latach 1945-1950 kadra nauczycieli Jiceöw ogölno
ksztalciicych na Dolnym Sl11sku tworzyla si� w wyniku naplywu na ten 
teren nauczycieli z innych okr�göw szkolnych oraz przesiedlencöw biidz 
repatriantöw. W latach 1950-1967 natomiast decyduj11cy wplyw na jej 
kszta!towanie mieli öwczesni absolwenci röznych typöw zakladöw ksztal
cenia nauczycieli i wyzszych uczelni. Dwie zasadnicze cechy röznily ich 
od nauczycieli z lat 1945-1950. Jedna z nich polegala na tym, ze wy
kszta!cenie i kwalifikacje do nauczania uzyskali w zakladach b11dz wyz
szych uczelniach Polski Ludowej, druga zas na tym, ze w swej przewad�e 
zaröwno oni, jak i ich najblizsi zamieszkiwali Dolny Slqsk od chwili 
wliiczenia go do Macierzy. 

u „Dz. Urz. KOS Wroclaw", 1947, nr 5, poz. 79. 
15 Arkusze organizacji roku szkolnego nadsylane do KOS Wroclawskiego przez 

dyrekcjt:: poszczeg61nych Lice6w Og6lnoksztalc�cych, 1955/56 i 1963/64 r., Archiwum 
KOS Wroclaw (obliczenia autora). 

18 TamZe. 
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Tab. 1. Stan kadry nauczycielskiej Srednich 
szköl ogölnoksztalc�c:ycb na Dolnym Slq:5ku w 

latach 1945-1967 11 

Rok szkolny 1 

Liczba nauczycieli · 

1 w tym 
Og6lem 

wojew6dz. 1 Wroclaw 

1 X 1945 127 

15 I 1946 288 

1 I 1947 265 

1949/50 '368 

1951/52 531 397 134 

1955/56 588 425 153 

1956/57 637 472 165 

1957/58 662 487 175 

1958/59 692 482 210 

1959/60 716 507 209 

1960/61 759 547 212 

1961/62 849 619 230 

1962/63 997 706 291 

477 

Proces osadniczy na Dolnym Sl<1sku w znacznej mierze determinowal 
w latach 1945-1948 og6lny kierunek rozwoju szkolnictwa na tym terenie. 
W latach nast�pnych wplyw na jego rozw6j mialy i inne czynniki, jak 
potrzeby gospodarcze, warunki demograficzne itp. R6wnolegle z tym szko
la, nauczyciele w og6le, a nauczyciele szk61 srednich w szczeg6lnosci, 
r6wniez bardzo silnie oddzialywala na wszystkie zachodz:ice przemiany. 

Nowe warunki stworzone w Polsee Ludowej zmienily spoleczno-zawo
dowq pozycj� nauczyciela. Wyznaczona ona jest przez zesp61 takich czyn
nik6w, jak staz jego pracy, stopieri wyksztalcenia, stan cywilny: wysokosc 
zarobk6w, warunki mieszkaniowe oraz zaangai:owanie spoleczno-po1itycz

ne. W rozwijajqcym si� spoleczeristwie socjalistycznym pozycja spoleczna 
i zawodowa nauczyciela nie moze byc staty_czna, ulega ona szybkim prze
mianom, kt6re sq spowodowane przez dwa zasadnicze procesy, a mianowi

cie przez rozw6j tego spoleczeristwa i szybkie uprzemyslowienie kraju. 
W warunkach ustroju socjalistycznego jednym z najistotniejszych czyn
nik6w wplywajqcych na pozycj� spoleczno-zawodowq nauczyciela jest 
jego zaangazowanie spoleczno-polityczne oraz wielka ranga nauki. Rz<1d 
Polski Ludowej uznajqc celowosc i potr,eb� stosowania bodzc6w maLerial
nych nie im przypisuje zasadniczq rol� wplywajqCq na takie lub inne 
dzialanie i post�powanie ludzi. Na IV Plenum KC PZPR Wladyslaw 

17 Sprawozdania Kuratora 0. S. Wroclawskiego za 1945/46, 1946/47 r. oraz 
Sprawozdania dyrekcji szk6l za lata 1949-1955, Archiwum KOS Wroclaw; .,Rocznik 
Stat. Woj. i M. Wrocl.", 1957, s. 104, 1958, s. 84 i 269, ,,Dolnosl.1ski Rocznik Staty
styczny", 1963, s. 211; ,,Rocznik Stat Szkoln.", 1944/45-1966/67, 1967/68. 

10 - Sob6tka 3/70 
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Gomulka stwierdza!: ,,Nie wdaj,ie si� w szezeg6!y, pragn� zaznaez-jc, ze 
kierownictwo partii uznaje eelowosc i potrzeb� stosowania bod.ze6w ma
terialnyeh. Jednoezesnie trzeba stwierdzic, ze ezynnikiem deeyduj,ieym 
o post�pie teehnicznym nie jest i nie moze byc pieni,idz. Post�pu teeh
nieznego nie mozna kupic za zadne pieni,idze. S,i w b!�dzie ei, kt6rzy 
przywi,izuj,i zbyt wielkie znaezenie do bod.ze6w materialnyeh zar6wno 
w tej, jak i w innyeh dziedzinaeh. Za pieni,idze mozna kupic prae� ez!o
wieka, nie mozna jednak kupic jego serea, ambieji zawodowej, ofiarnosci, 
uporezywosei i zapa!u. Za pieni,idze nie mozna nakazac ez!owiekowi my
slec kategoriami panstwa i narodu, ukszta!towac jego rzetelnego podej
seia i postawy wobee praey spo!eeznej. A wszystko to odgrywa wazn,i 
rol� w praey kazdego ez!owieka" 18• 

Od zarania istnienia Polski Ludowej kadra nauezyeielska ezynnie 
uezestniezy!a we wszystkieh przeobrazeniaeh polityeznyeh, kt6re zaeho-
dzi!y w naszym panstwie. W dniaeh Referendum (1946 r.) nauezyeiele 
gimnazj6w i liee6w og6lnokszta!c,ieyeh na Dolnym Sl,isku w!,iezyli si� 
do walki o zwyci�stwo idei g!oszonyeh przez Blok Stronnietw Demokraty
eznyeh. Dowodami ofiarnej praey polityeznej w tym okresie by!y listy 
z podzi�kowaniami za wsp6!prae� i obywatelsk,i postaw� nauezyeieli nad
sy!ane przez komitety PPR i PPS do dyrekeji poszezeg6lnyeh szk61 
i do w!adz oswiatowyeh. Listy komitet6w powiatowyeh i miejskieh PPR 
i PPS otrzyma!y dyrekeje gimnazj6w i 1iee6w og6lnokszta!c,1eyeh w Bo-· 
leslaweu, Klodzku, Syeowie, Legniey, Wa!brzyehu, G6rze Sl,iskiej i No
wej Rudzie 19_ Wysoee aktywny by! udzia! nauezyeieli dolnofü1skieh 
w akejaeh wyborezyeh do Sejmu i rad narodowyeh. Obywatelska postawa 
i dzia!alnosc spoleezna zjednywala im uznanie wsr6d ludnosei na Dol
nym Sl,islm, eo znajdywalo swoje odbicie w wysuwaniu kandydatur nau
ezyeieli do rad narodowyeh. W 1952 r. do rad tyeh wszystkieh szezebli 
na Dolnym Sl,isku wybrano 15 nauezyeieli liee6w og6lnokszta!c,ieyeh. 
W kolejnyeh wyboraeh do rad narodowyeh w 1957 r. wesz!o 48 nauezycie
li tego typu szk61, po wyboraeh zas przeprowadzonyeh w 1961 r. w radaeh 
narodowyeh zasiad!o 31 nauezyeieli liee6w og61nokszta!c,ieyeh 20. Rewolu
eja kulturalna, kt6ra by!a nast�pstwem zwyei�stwa w!adzy ludowej 
w Polsee, zmieni!a nie tylko pozyejG spoleezno-zawodow,i nauezyeieli, ale 
r6wniez postawi!a przed nimi nowe zadania. Nauezyeiele uzyskali szero
kie mozliwosei nie tylko poglE;biania swej wiedzy fachowej, leez r6wniez 
doskonalenia swojej postawy swiatopogl,idowej i ideologieznej. 

W ehwili wyzwolenia wszystkie gal�zie gospodarki narodowej od
ezuwa!y dotkliwy brak kadry wykwalifikowanej. Trudnosei kadrowe 

u; Materialy IV Plenum KC PZPR, Warszawa 1960, s. 47. 
18 Archiwum KOS Wroclaw. 
20 Materialy ZO ZNP we Wroclawiu. 
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wyst11pi!y r6wniez na odcinku oswiaty, w wyniku czego w szkolnictwie 
dolnosl11skim znalezli si� tez ludzie przypadkowi, nie posiadaj11cy pelnych 
kwalifikacji do nauczania. Poziom kwalifikacji nauczycieli w srednim 
szkolnictwie og6lnokszta!c11cym na Dolnym Sl11sku ilustruje tab. 2. 

Tab. 2. Nauczyciele niekwalifikowani w 
Jiceach ogOlnoksztalc,lcych na Dolnym 

Sll;\sku u 

Rok szkolny Liczba % 

1945/46 38 30 

1949/50 97 27 

1951/52 122 31 

1952/53 126 32 

1953/54 128 33 

1954/55 118 28 

1955/56 86 20 

1956/57 66 14 

1957/58 37 8 

1958/59 37 

1959/60 29 

1960/61 25 

Widoczny nieustanny spadek liczby nauczycieli niekwalifikowanych 
po 1955 r. wynika! przede wszystkim z faktu, ze wyzsze uczelnie zacz�ly 
dostarczac na rynek pracy coraz wi�cej swoich absolwent6w. Z drugiej 
zas strony zmniejszanie si� odsetka nauczycieli niekwalifikowanych wy
nikalo z wprowadzenia tzw. egzamin6w uproszczonych. 

Do 1962 r. istnia!o szereg przepis6w, kt6re regulowa!y sprawy kwa
lifikacji nauczycieli. Wi�kszosc z nich wydana zostala przez ustawodaw
stwo Polski burzuazyjnej. Po wyzwoleniu z uwagi na potrzeby biei,ice 

doraznie korygowano te zarz,idzenia. 12 IV 1962 r. Ministerstwo Oswiaty 
wydalo rozporz,idzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawc6w 
szk61 oraz plac6wek oswiatowo-wychowawczych. W kwestii sredniego 
szkolnictwa og6lnoksztalc,icego rozporz11dzenie Ministerstwa Oswiaty 
wskazywa!o: ,,Kwalifikacje naukowo-pedagogiczne do nauczania w liceach 
og6lnokszta!c,icych posiada osoba, kt6ra w zakresie specjalnosci odpowia
daj,icej jednemu z przedmiot6w nauczania w liceum ukonczyla: 1. studia 
wyzsze magisterskie ze specjalnosci,i pedagogiczn11 i 2. studia wyzsze 
magisterskie bez specjalnosci pedagogicznej i studium pedagogiczne lub 
kurs pedagogiczny" 22. 

21 Sprawozdania KOS Wroclaw za rok szkolny 1945/46; Sprawozdania Wydz. 
0Swiaty i KOS Wroclaw „Ruch slui;bowy nauczycieli'\ Archiwum KOS Wroclaw. 

22 „Dz. Urz. Min. 0Sw.", nr 32, poz. 160. 
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Wzrost liczby nauczycieli kwalifikowanych w liceach og61noksztalc'!
cych na Dolnym Sl,isku nie oznaczal bynajmniej tego, ze wszyscy nauczy
ciele tej grupy posiadali wyksztalcenie wyzsze. 

Tab. 3. Wyksztalcenie nauczycieli liceöw ogölnoksztalcclcych woj. wroclawskiego �, 
-

Wyszczegölnienie 

Liczba nauczycieli ogö-

lern 
W tym absolwenci: 

uniwersytet6w 

WSP 

innych wyi:szych u 
WSWF 

innych 2" 

r. szk. 1951/62 og6· I m••·I ko-
lern c�y- bie-

znl ty 

397 223 174 

151 82 69 
- - -

- - -

16 12 4 
230 129 101 

r. szk. 1955/56 og6-J m••·J ko-
lern c�y- bie-

zni ty 

419 230 189 

147 80 67 
87 52 35 

3 1 2 
19 14 5 

163 83 80 

r. szk. 1959/60 og6· 
I 

m••·J ko-
lern C�Y;-- ble-

Zn! ty 

504 295 209 

208 122 86 
139 83 56 

4 1 3 

r. szk. 1963/64 og6-I m••·J ko-
lern c�y- ble-

znl ty 

842 443 399 

304 157 147 
205 106 99 

13 3 10 
48 32 16

1 76 51 25 
106 57 48 244 126 118 

Nieustannemu wzrostowi liczby nauczycieli w liceach w latach 1951-
1963 towarzyszyl wzrost liczby nauczycieli, kt6rzy legitymowali si� 
wyzszym wyksztalceniem. Przyjmuj11c rok szkolny 1951/52 za 100°/o, 
otrzymamy, ze liczba nauczycieli z wyzszym wyksztalceniem w liceach 
og61noksztalc,icych w woj. wroclawskim wzrosla w 1963/64 r. do 352%, 
a w liceach miasta Wroclawia odpowiednio do 3800/o. 

Tab. 4. Wyksztalcenie nauczycieli liceöw ogölnoksztalcclcycb miasta. Wroclawia !6 

Wyszczeg6lnienie 

Liczba nauczycieli og6-

lern 
W tym absolwenci: 

uniwersytet6w 
WSP 

innych wy:iszych 
WSWF 

innych 

r. szk. 1951/52 r. szk. 1955/56 

og6-I m••·I ko-1 og6-J m••·J ko-
lern c�y- ble- lern c�y- bie· 

zni ty zni ty 

134 70 64 153 66 87 

69 39 30 85 33 52 
- - - 13 7 6 
- - - 2 2 -

8 6 2 13 9 4 
57 25 32 40 15 25 

r. szk. 1959/60 

og6-I m••·I ko· 
lern c�y- ble-

znl ty 

208 95 113 

140 60 80 
15 7 8 

4 2 2 
18 9 9 
31 17 14 

r. szk. 1963/64 

og6-I m••·I k.o-
lern ci�i- bt1;-

371 145 226 

241 88 153 
28 10 18 
12 4 8 
36 18 18 
54 25 29 

23 Politechniki, Wy:isze Szkoly Rolnicze, Wyisze Szkoly Ekonomiczne. 
24 Nauczyciele, ktörzy nie posiadali wyksztalcenia wyiszego lub mieli je nie 

ukofl.czone. W grupie tej znajdowali si� r6wniei nauczyciele po zloionym egzami
nie uproszczonym, kt6ry dawal im pelne kwalifikacje do nauczania w liceach. 

2s Arkusze organizacji roku szkolnego ... , 1951/52, 1955/56, 1959/60 i 1963/64 r., 
Archiwum KOS Wroclaw. 

28 TamZe. 
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Wraz ze wzrostem og6lnej liczby nauczycieli, kt6rzy posiadali wyzsze 
wykszta!cenie, zwi,:kszal si,: r6wniez ich odsetek w og6lnym zatrudnieniu, 
czego dowodz'l liczby tab. 5. 

Tab. 5. Udzial nauczycieli z wyZszym wy

ksztalceniem w ogölnym zatrudnieniu w li

ceach ogölnok5.dalcq.cych Dolnego Sl<\,ska 

(w •/o)27 

Rok szkolny 1 Wojewöd,-1 Wroclaw 
two 

1951/52 41,8 57,4 

· 1955/56 61,2 73,8 

1959/60 79,2 85,3 

1963/64 71,l 85,4 

W grupie nauczycieli lice6w og6lnoksztak'lcych, kt6rzy posiadali wyz
sze wykszta!cenie, znajdowali si,: absolwenci uniwersytet6w, wyzszych 
szk6l pedagogicznych, wyzszych szk61 wychowania fizycznego oraz absol
wenci innych wyzszych uczelni. W liceach wojew6dztwa i miasta Wro
clawia w latach 1951-1963 najliczniejsZq grup,: .wsr6d nauczycieli z wyz
szym wykszta!ceniem stanowili absolwenci uniwersytet6w. Nalezy przy 
tym zwr6cic uwa� na fakt, ze absolwenci ci w stosunku do og61u za
trudnionych nauczycieli z wyzszym wykszta!ceniem stanowili wi�kszy 
odsetek w liceach og6lnokszta!cqcych miasta W roclawia niz w szkolach 
srednich og6lnokszta!cqcych, kt6re znajdowaly si,: na terenie innych po
wiat6w Dolnego Slqska. R6wnolegle z tym liczba absolwent6w uniwersy
tet6w w liceach Wroclawia w latach 1951-1963 ulegla potrojeniu, gdy 
w liceach na terenie powiat6w wzrost jej byl tylko dwukrotny. 

Tab. 6. Odsetck absolwentöw uniwersyte

töw w stosunku do nauczycicli posiadaj<\,

cych wy'Zszc wyksztalcenie 2s 

Rok szkolny 1 Wojewödz-1 Wroclaw 
two 

1961/52 38,2 
1 

51,5 

1955/56 35,2 

1 

55,5 

1959/60 41,5 67,5 

1963/64 36,1 64,9 

Swiadczy to, ze absolwenci uniwersytet6w najch,:tniej podejmowali 
prac,: w liceach miasta Wroclawia. We Wroclawiu pomimo braku mieszkan 

21 TamZe. 
28 TamZe. 
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-i trudnosci w uzyskaniu godzin nadliczbowych popyt na prac� nauczy
ci�lskii absolwent6w uniwersytet6w by! bardzo duzy. Nap!yw coraz to 
wi�kszej Jiczby nowych absolwent6w tych uczelni powodowa! w kon
sekwencji dalsze zmniejszanie si� mozliwosci otrzymania dodatkowych 
godzin, kt6re byly zamieniane na etaty dla nowych nauczycieli. Pomimo 
tych ograniczen absolwenci uniwersytet6w woleli „czyste etaty" w lice
ach Wroc!awia niz mozliwosci wi�kszego zarobku poza tym miastem. 
Ch�c zatrzymania si� za wszelkii cen� w szko!ach duzych miast, przy 
braku odpowiedniej liczby godzin nadliczbowych, powodowala znaczne 
trudnosci materialne. Diiziic do polepszenia swych warunk6w nauczyciele 
ci szukali cz�sto dodatkowego zarobku poza szkolnictwem. Wielkie mia
sta dostarczaly wi�cej takich mozliwosci. Stopniowe nasycanie rynku 
pracy duzych osrodk6w odpowiedniq ilosciq sil kwalifikowanych spowo
dowa!o koniecznosc podejmowania pracy na prowincji, wskutek czego 
znaczny odsetek absolwent6w wyzszych uczelni - w tym r6wniez uni
wersytet6w - podjii! pra·c� w liceach znajdujiicych si� w malych mia
stach. Widoczny prze!bm w tej sprawie nastiipi! dopiero po 1960 r. 
W zmianach pogl11d6w na problem podejmowania pracy w osrodkach 
mniejszych odegra! rol� inny jeszcze czynnik. Tendencja do skupiania si� 
w duzych osrodkach miejskich wynika!a z osiqgalnych przywilej6w, 
jakie te osrodki w pewnych okolicznosciach mogly oferowac. Procesy 
demokratyzacji i decentralizacji, kt6re ogarniaj,i nasz kraj, sprzyjaj,i 
powstawaniu nowych diizen. Realizacja ich nie zawsze staje. si� mozliwa 
obecnie w duzych osrodkach miejskich. Opr6cz tego w miar� likwidacji 
dysproporcji kulturalnych i rozwoju masowych �rodk6w informacji za
czynaj,i powstawac nowe wartosci, kt6re zmieniajii dawne poj�cie pro
wincji. Najcz�sciej zacz�to i'I utozsamiac ze srodowiskiem o wyraznej 
strukturze· agrarnej. Na Dolnym S!iisku nie wyst�pujq typowo agrarne 
powiaty lub miejscowosci, w kt6rych znajdowa!yby si� licea og6lnoksztal
ciice. 

W skali woj. wroc!awskiego w zakresie terytorialnego rozmieszczenia 
absolwent6w uniwersytet6w w roku szkolnym 1959/60 istnialy jeszcze 
dosc istotne r6znice 29. W uk!adzie tym mozna by!o wyodr�bnic kilka 
grup powiat6w. W 6 powiatach absolwenci uniwersytet6w w roku szkol
nym 1959/60 stanowili ponad 500/o og6!u zatrudniony'ch nauczycieli lice-
6w 30• W dalszych 5 powiatach i 2 miastach stanowi,icych powiaty miej
skie stosunek ten zamyka! si� w granicach 40-50•/o og6!u zatrudnio
nych 31, natomiast na terenach pozostalych powiat6w udzia! nauczycieli 

29 Tam:Ze. 
30 Licea og6lnoksztalcq.cych powiat6w: zgorzeleckiego, lubil1.skiego, oleSnickiego, 

olawskiego, noworudzkiego, jeleniog6r:skiego. 

:,1 Licea og6lnoksztalci:\ce powiat6w: lubaii.skiego, Swidnickiego, strzeliilskiego, 

klodzkiego i bystrzyckiego oraz miast Legnicy i Wafürzycha. 
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z wyksztalceniem uniwersyteckim nie przekraczal 400/o og61u zatrudnio
nych. W najbardziej niekorzystnej sytuacji w tym ukladzie znajdowaly 
si� licea og6lnoksztalcqce w nast�pujqcych powiatach: boleslawieckim, 
jaworskim, lw6weckim, sycowskim, trzebnickim, wolowskim i milickim. 
W roku szkolnym 1959/60 nauczyciele z wyksztalceniem uniwersyteckim 
nie przekraczali tarn bowiem 300/o og61u zatrudnionych 32• 

Na Dolnym Slqsku obok absolwent6w Uniwersytetu Wroc!awskiego 
im. B. Bieruta pracowali absolwenci innych uczelni tego typu. 

Tab. 7. Absolwenci poszczegölnych uniwersytetöw w liceach ogölnoksztalc.1icych 
na Dolnym $I<}sku as 

Uniwer
sytety 

w roclaw 
Krak6w 

oznaft 
Warszawa 
p 

L 
L 

ublin 
· 6dz 
Toruft 

w6w L 
w ilno 
inne 
Razem 

1 

r. szk. 1951/52 

1 

r. szk. 1965/56 

1 

r. szk. 1959/60 

1 

r. szk. 1963/64 

woje- 1 Wroc- woje- 1 Wroc- woje- 1 Wroc- woje- 1 Wroc-
w6dztwo I law w6dztwo law w6dztwo law wödztwo law 

20 23 44 50 92 92 157 186 
37 10 26 5 28 3 33 5 
19 12 7 5 13 12 15 9 

6 9 5 8 10 8 17 7 
- - 6 - 8 1 13 3 
- - - - 5 - 13 -

- - 2 - 2 - 7 2 
58 15 29 4 26 6 19 8 
- - 4 - 2 - 2 -

11 - 24 13 22 18 28 21 

151 69 147 85 208 140 1 304 241 

W latach 1951-1963 zmianie ulegal wklad poszczeg6lnych uczelni 
w dzielo ksztaltowania si� kadry nauczycielskiej lice6w og6lnoksztalc'!
cych na Dolnym Slqsku. W latach 1945-1951 dominujqCq pozycj� w tym 
ukladzie - poza miastem Wroclawiem - zajmowaly dwie uczelnie: 
Uniwersytet Lwowski i Krakowski. W latach nast�pnych proporcje w 
tym zakresie ulegly zmianie. Przewag� w zatrudnieniu zdobyli absolwenci 
Uniwersytetu Wroclawskiego. Uwidaczniac si� ona zacz�!a szczeg6lnie 
wyraznie po 1959/60 r. W miar� uplywu czasu (zahamowanie repatriacji, 
wzrost wieku nauczycieli) zmniejszeniu ulegnie odsetek absolwent6w 
Uniwersytetu Lwowskiego, w zwiqzku z czym drugie eo do wielkosci 
miejsce w ksztaltowaniu kadry nauczycielskiej lice6w og6lnoksztalc<1-
cych na Dolnym Slqsku zajmie uczelnia krakowska (na terenie powiat6w) 
i uczelnia poznanska (we Wroclawiu). 

W zatrudnieniu absolwent6w uniwersytet6w w liceach og61nokszta!-

32 Arkusze organizacji roku szkolnego ... , 195'1/52, 1955/56, 1959/60 i 1963/64 r., 
Archiwum KOS Wroclaw. 

33 Tamie. 
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cqcych na Dolnym Slqsku wyr6znic nalezy dwa zasadnicze okresy. Pierw
szy z nich obejmowal lata 1945-1951. W okresie tym w liceach 
dominuj!jC'! pozycj� zajmowali nauczyciele b�d'!CY absolwentami trzech 
uczelni: lwowskiej, krakowskiej i poznanskiej. Absolwenci uczelni lwow
skiej opanowali w zasadzie licea w p61nocnej i zachodniej cz�sci Dolnego 
Slqska·. Na wymienionych terenach skupil si� r6wniez znaczny odsetek 
absolwent6w uczelni poznanskiej, jednakze po 1951 r. strumien ich kie
rowac si� zaczql w zasadzie do zachodnich powiat6w woj. wr_oclawskiego. 
Absolwenci Uniwersytetu Jagiellonskiego skupili si� gl6wnie w polu
dniowej cz�sci Dolnego Slqska. Po 1951 r. zdecydowany wplyw na ksztal
towanie si� kadry nauczycieli z wyksztalceniem uniwersyteckim zdobywac 
zacz�li absolwenci Uniwersytetu Wroclawskiego. R6wnolegle z tym wzra
stal r6wniez udzial uczelni krakowskiej. 

Drugq co do wielkosci grup� nauczycieli posiadajqcych wyi:sze wy
ksztalcenie stanowili absolwenci wyzszych szk61 pedagogicznych. Szybki 
wzrost liczby absolwent6w w liceach og6lnoksztalcqcych na Dolnym Sl,i
sku wystqpil po 1955 r. W poszczeg6lnych latach stanowili oni: 20,7°/o 
(1955/56 r.), 27,50/o (1959/60 r.) i 24,30/o (1963/64 r.) og61u zatrudnionych 
nauczycieli na terenie woj. wroclawskiego. W liceach miasta Wroclawia 
absolwenci WSP tworzyli nieznaczny tylko odsetek og6lu zatrudnionych. 
W liceach og6lnoksztalcqcych Dolnego Slqska prac� podj�li absolwenci 
kilku uczelni tego typu. W 1955/56 r. trzy uczelnie, a mianowicie opolska 
(wroclawska), 16dzka i krakowska, posiadaly w liceach znaczn!j liczb� 
swych absolwent6w. W latach nast�pnych zdecydowanq przewag� w tym 
ukladzie zaj�li absolwenci uczelni opolskiej i krakowskiej. Z rozdzielnika 
zatrudnienia absolwent6w WSP w latach 1959-1963, kt6ry sporzqdzilo 
Ministerstwo Oswiaty dla rektor6w tych uczelni, wynika, ze na Dolny 
Slqsk najwi�ksz,i liczb� swoich absolwent6w mialy dostarczyc WSP 
z Opola i Katowic. Uczelnia krakowska miala skierowac zasadniczy stru
mien swoich absolwent6w na teren wojew6dztw wschodnich. Wbrew 
zalozeniom cytowanego rozdzielnika na Dolnym Slqsku znalazlo si� wi�cej 
absolwent6w WSP z Krakowa niz wedlug planu z WSP w K.atowicach. 

Prowadzqc akcj� zmierzajqC!j do poprawy sytuacji kadrowej w szkol
nictwie poprzez dqzenie do zatrudniania jak najwi�kszej liczby nauczycieli 
z wyksztalceniem wyzszym, wladze oswiatowe organizowaly na szerok'! 
skal� doksztalcanie czynnych juz nauczy,cieli. 7 VII 1951 r. Ministerstwo 
Oswiaty powolalo do zycia Centralny Osrodek Doskonalenia Kadr Oswia
towych. Podlegaly mu zorganizowane w wojew6dztwach i powiatach od
powiednie osrodki doskonalenia kadr oswiatowych. W 1960 r. nastqpila 
reorganizacja systemu doksztalcania i doskonalenia tych kadr. 1 IX 1961 r. 
rozpocz�ly prac� osrodki metodyczne. Rol� i zadania tych plac6wek 
sprecyzowalo Ministerstwo Oswiaty w nast�pujqcym sformulowaniu. 
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Tab. 8. Absolwenci poszczegölnych WSP -iatrudnieni w liceach 

ogölnoksztalcctcych na Dolnym SI-t,sku 3.1 

WSP 1 r. szk. 1955/561 r. szk. 1959/601 r. szk. 1963/64 

Wroclaw 11 14 13 
.Opole 9 24 56 
L6di 16 14 14 
Warszawa 9 
Krak6w 12 25 49 
Katowice 6 11 

Gdailsk 6 13 
nie ustalone 22 34 44 

Razem 87 139 205 
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„Zadania osrodk6w metodycznych ustalone w wytycznych wydanych 

przez COM w 1960 roku zostaly znacznie rozszerzone w wyniku uchwaly 
VII Plenum KC. Doszly zadania nowe, wynikajqce z potrzeby wsp61dzia
lania osrodk6w z administracj'l szkoln'l i zakladami lksztalcenia nauczy

cieli w zakresie doksztakania nauczycieli oraz z konieczno.Sci zaznajomie

nia nauczycieli z planami i programami nauczania 8-letniej szkoly, 
z nowymi metodami nauczania. W pracy osrodk6w powinny byc uwzgl�

dnione jak najszerzej zadania wychowawcze szkoly i ich realizacja w toku 

pracy szkolnej i pozaszkolnej oraz zadania i srodki zmierzajqce do pod

niesienia poziomu i wynik6w nauczaniau 35. 

Podstawowym elementem powodzenia kaidej akcji zmierzajqcej do
doksztalcania i doskonalenia zawodowego jest wyrobienie wsr6d danej 
grupy ludzi swiadomosci potrzeby samoksztalcenia. Uswiadomienie sobie 

przez nauczycieli potrzeby podnoszenia swojej pracy na wyiszy poziom 

- to czynnik, kt6ry doprowadzic moie do rzeczywistych efekt6w w pracy 
nad doskonaleniem kadr nauczycielskich. Jednakie samo tylko uswiado
mienie konieczno.Sci samoksztakenia nie rozwiqie problemu. Zloi:yC si� 

na to moie kilka czynnik6w. Wydaje si�, ze im mniej b�dzie mial na

uczyciel trosk w zakresie zaspokojenia potrzeb materialnych, tym lepsza 
powstac moie u niego postawa samoksztalceniowa. Jednakie sam czynnik 
materialny nie rozwiqie jeszcze tego problemu. Waine znaczenie w tej 
akcji ma r6wniei atmosfera panuj,ica pod tym wzgl�dem w danej szkole. 
W reszcie nie bez wplywu na wzrost tendencj i samoksztalceniowych 
wsr6d nauczycieli moie byc pomoc i opieka poszczeg6lnych wyiszych 
uczelni. 

3,1 !fam:Ze. 

35 W. T u l o d z i e c k i, Podstawowe zadania w zakresie ksztalcenia, doksztalca

nia i doskonatenia zawodowego �auczycieli w latach 1961-1965 (Nowa Szkola, 1961, 
nr 6, s. 10 - dodatek). 
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Obok wielu innych czynnik6w wiek w zawodzie nauczycielskim odgry
wa wcale nieposledniq rol�. Nazbyt mloda struktura wieku nauczycieli 
nie jest dla szkolnictwa szczeg6lnie szcz�sliwym rozwiqzaniem, chociazby 
z powodu malego zasobu doswiadczenia pedagogicznego tak niezb�dnego 
w zawodzie nauczycielskim. Zbyt stara struktura wieku nauczycieli dla 
wladz oswiatowych jest sygnalem nadchod2qcych trudnosci w obsadzie 
stanowisk nauczycielskich. Struktur� wieku nauczycieli lice6w og6lno
ksztalcqcych we Wroclawiu i na Dolnym Sl&sku podaje tab. 9. 

Tab. 9. Struktura wieku nauczycieli Jiceöw ogölnoksztalc,\cych 36 

Liczba nauczycieli 

Rok szkolny 
da 30 lat 1 31-40 lat 1 

41-50 Jat 1 51 i wi�cej lat 

�;;_ 1 Wroc-1 woje- 1 Wroc-1 woje- 1 Wroc-1 woje- 1 Wroc-
w6dztwo law w6dztwo law wödztwo law w6dztwo law 

-·

1946/47 1 14 21 17 23 43 32 26 24 

1952/53 

1 

28 41 2J 23 34 21 18 13 

1955/56 44 38 15 21 33 25 8 16 

1959/60 36 35 32 20 12 19 19 26 

1963/64 28 31 44 . 35 13 16 15 18 

W strukturze wieku nauczycieli lice6w og6lnoksztalc&cych na Dolnym 
Slqsku w latach 1945-1963 zachodzily znaczne zmiany. W latach 1945-
1950 dominujqCq pozycj� w zatrudnieniu zar6wno w liceach nauczaj')cych 
w powiatach, jak i we Wroclawiu zajmowaly osoby w wieku powyzej 
40 lat. Stanowily one w liceach wojew6dztwa 69°/o og61u zatrudnionych 
nauczycieli, a w liceach Wroclawia tylko 560/o. W latach 1945-1950 
szybki rozw6j szkolnictwa wszystkich szczebli wymagal wciqz nowego 
naplywu sil nauczycielskich. Zaklady kszta!cenia nauczycieli i wyzsze 
uczelnie nie mogly jeszcze w tym okresie w pelni pokryc wzrastajqcego 
zapotrzebowania. W tych warunkach z koniecznosci musiala nast&pic 
aktywizacja zawodowa nauczycieli w wieku emerytalnym. Po 1950 r. 
sytuacja kadrowa zacz�la ulegac poprawie, eo pozwala!o stopniowo rezy
gnowai: z uslug nauczycieli, kt6rzy przekroczyli ju:i; wiek emerytalny. 
Przenoszenie nauczycieli na emerytur� wywolywalo wiele zadraznieli. 
i rozgoryczenia. N auczycie Je niech�tnie przechodzili w stan nieczynny, 
traktujqc to przeniesienie jako wlasn<J krzywd� i niewdzi�cznosc ze strony 
wladz oswiatowych. Niech�c do przechodzenia na emerytur� powodowa! 
niski ekwiwalent rent. Wielu sposr6d nauczycieli zatrzymywalo okreslonq 
przepisami emerytalnymi liczb� godzin w szkole. Planowa akcja kierowa
na wys!uzonych wiekiem nauczycieli na emerytur� jest w szkolnictwie 

36 Sprawozdania KOS Wroclawza 1945/46, 1946/47 i 1947/48 r., Arkusze organi

zacyjne szk61 za lata 1955/56, 1959/60 i 1963/64, Archiwum KOS Wroclaw (obliczenia 
autora). 
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rzeczq koniecznq. Nauczanie i wychowanie wymaga przeciez od nauczy
ciela nie tylko okreslonej sumy wiadomosci i umiej"tnosci ich przekazy
wania. Praca pedagogiczna w szkole absorbuje ponadto wiele energii 
i znacznie szybciej niz inne zawody wyczerpuje organizm. Z drugiej zas 
strony starszy wiek rodzi u nauczyciela utarte · szablony i rutyn<, w na
uczaniu, powoduj'!C cz"sto niech"c do zmiany wyrobionych nawyk6w 
pedagogiczno-wychowawczych. 

W ukladzie struktury kadry nauczycielskiej powazne znaczenie po
siada staz pracy. W roku szkolnym 1955/56 dominujlJC'! pozycj<, w zatrud
nieniu w liceach zajmowali nauczyciele ze stazem pracy 1-3 lat. Stanowili 
oni blisko 30°/o og61u zatrudnionych. W latach nast"pnych udzial ich 
w og6lnym zatrudnieniu nieustannie si" zmienial. W latach 1959/60 -
1963/64 dominuj&c& pozycj" w zatrudnieniu w liceach zaj"li nauczyciele 
ze staiem pracy 3-9 lat. 

Tab. 10. Nauczyciele liceöw ogölnoksztalc:\cych na Dolnym SI�sku w latach 
1955-1963 wedlug staiu pracy 37 

Lata pracy 

1-3 
3-9 
9-15 

15-25 
25 i wi�cej 

Razem 

l 
r. szk. 1955/56 

wojew6dz-1 Wroc
two law 

163 43 
110 38 
32 11 

62 28 
52 27 

419 1 147 

1 
r. szk. 1959/60 

1 
r. szk. 1963/64 

wojew6dz-1 Wroc- wojew6dz-1 Wroc-
two law two law 

122 29 199 72 
187 68 273 98 
81 39 191 73 
67 19 100 55 
47 39 79 45 

504 1 194 842 1 343 

W zatrudnieniu nauczycieli zachodz& nieustanne zmiany, kt6re wyni
kaj& przede wszystkim ze zwolnieri, przeniesieri, urlop6w i nowych przy
j<,c. W latach 1945/1950 wolne miejsca w szkolach srednich og6lnoksztal
c11cych na Dolnym Si11sku powstawaly w ·wyniku rozwoju szkolniclwa 
tego typu oraz wskutek szerokiej fluktuacji kadry nauczycielskiej. W la
tach 1950-1958 byly one przede wszystkim rezultatem fluktuacji. W la
tach 1959-1965 g16wne zr6dlo wolnych miejsc pracy w liceach s.tanowila 
dalsza rozbudowa szkolnictwa tego typu. Wplyn11l na to wyz demografi
czny mlodzieiy w wieku szkoly sredniej. W szkolnictwie plynnosc kadry 
nauczycielskiej jest zjawiskiem szczeg6lnie niepozqdanym, o ile nie dotyczy 
wymiany gorszych nauczycieli na lepszych. Praca w szkole wymaga od 
nauczyciela maksymalnego opanowania nie tylko dydaktyki, lecz r6wni

0

ez 
nabycia umiej"tnosci wychowawczych. Umiej"tnosci te posiadac mog11 
jedynie nauczyciele, kt6rzy sq zwiqzani ze szko!11 odpowiednim stazem 

31 TamZe. 
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pracy, oraz ci, kt6rzy majq opanowane fachowe podstawy teoretyczne 
pedagogiki, psychologii czy socjologii. Nalezy przy tym podkreslic, ze 
kaida szkola ma specyficzne problemy wychowawcze, kt6re sq niepowta
rzalne w swoich szczeg61ach w innej jednostce tego typu. Poznanie 
okreslonego srodowiska uczniowskiego ma szczeg6lne znaczenie dla pracy 
dydaktyczno-wychowawczej kaidego nauczyciela. Problem ten jest nie
zwykle zlozony i trudny do opanowania nawet przez doswiadczonych 
pedagog6w. Dogliabne jego poznanie wymaga przede wszystkim dluiszego 
czasu, w zwiqzku z czym zbyt wielka plynnosc kadr utrudniac musi pro
cesy dydaktyczno-wychowawcze w poszczeg6lnych szkolach. Plynnosc 
kadry pedagogicznej ksztaltowala siia odmiennie w r6znych szkolach, 
r6ina r6wniez byla jej dynamika. Niezaleinie jednak od tego zachodzil 
r6wnoczesnie inny bardzo istotny proces, kt6ry naleiy okreslic mianem 
stabilizacji kadry nauczycielskiej w liceach og6lnoksztalcqych. 

Stabilizacja kadry nauczycielskiej wynikala z og6lnej stabilizacji zycia 
spolecznego, gospodarczego i politycznego na ziemiach zachodnich i p61-
nocnych. Znaczny wplyw na ten proces wywarlo umacnianie siia wladzy 
ludowej w Polsee. Obok tego powainym czynnikiem, kt6ry oslabil nastro
je tymczasowosci, bylo powstanie NRD i uznanie przez to panstwo 
w ukladzie zgorzeleckim istniejqcej i ustalonej granicy na Odrze i Nysie. 
W procesach integracyjnych wyjqtkowo doniosl'l rolia odegrala szkola 
i nauczyciel. Zadna kategoria pracownik6w nie przyczynila si<a w tej 
mierze eo nauczyciel do zespolenia ludnosci tych ziem wok61 wsp6lnych 
ideal6w, do zniwelowania uprzedzen i r6inic utrudniajqcych poczqtkowo 
zgodne wsp6!iycie r6znych srodowisk i grup spolecznych. 

Tab. 11. Stabilizacja kadry nauczycielskic,i liceöw ogölnoksztalcl:l,cych 
na Dolnym Slijsku aa 

Wyszczeg61nienie 

Stan na 1 IX 1955 r. 
Pozostali w tych samych liceach 

od 1 IX 1955 do 1 IX 1959 r. 

Stan na 1 IX 1959 r. 
Pozostali w tych samych liceach 

od 1 IX 1959 do 1 IX 1963 r. 

og6lem 

419 

253 

504 

342 

Liczba nauczycieli 

1 
w tym 

m�Zczy.Zni I kobiety 

230 

143 

295 

198 

189 

110 

209 

144 

Wraz z og6lm1 stabilizacjq ludnosci, eo zaczialo uwidaczniac siia na 
Dolnym $lqsku po 1950 r., stabilizowala si<a r6wniei kadra nauczycielska. 

3s Arkusze organizacji roku szkolnego .. , 19G5/56, 1959/60 i 1963/64 r., Archiwum 
KOS Wroclaw. 
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W wykazanych powyzej latach uwidocznil si,; w tym zakresie staly po

st,;p. W latach 1955-1959 osüjgn<jl on 60,20/o og6lu zatrudnionych na

uczycieli Jice6w og6lnoksztalc<1cych w dniu 1 IX 1955 r., w nast,;pnym zas 

okresie (1959-1963) wzr6sl do 67,1 0/o og61u zatrudnionych z dnia 1 IX 

1959 r. Wsr6d grupy nauczycieli odznaczaj<jcych si,; duzq stabilnosciq 

znajdowali sit; i tacy, kt6rzy przez 17 i 18 lat (1945, 1946-1963) pozosta

wali niezmiennie w tych samych liceach. 

Szczeg6lny charakter zawodu nauczycielskiego, jak tez odmienna orga

nizacja pracy w szkolach i plac6wkach oswiatowo-wychowawczych wy-

magaly odmiennego uregulowania prawa pracy sluzby nauczycielskiej. 

Problemy te zostaly uregulowane ustawq z 27 IV 1956 r. Ustawa ta 

formuluje pragmatyk,; sluzbowq, okreslajqc ponadto specjalne uprawnie

nia nauczycieli, wynikajqce z charakteru ich pracy i jej spolecznego zna

czenia. Zmierza ona do realizacji postulatu stabilizacji kadr nauczyciel6kich 

i trwalosci stosunku sluzbowego. Ponadto ustawa przewidywala nadawanie 

specjalnych odznaczen dla nauczycieli, jak honorowy tytul „Zasluzony 

Nauczyciel PRL" oraz „Medal Edukacji Narodowej". Artykul 3 ustawy, 

m6wiqcy o zadaniach nauczycieli, glosil: ,,Zadaniem nauczyciela jest 
wychowywac dzieci i mlodziez na ideowych, wyksztalconych i kullural

nych obywateli, patriot6w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, oddanych 

sprawie budownictwa socjalizmu i pokoju". 

Polityka oswiatowa Polski Ludowej ma charakter klasowy. Wyraza 

ona interesy ludzi pracy. Celem jej jest przygotowanie zar6wno mlodego 

pokolenia, jak i obywateli doroslych do budowania socjalizmu. W zwiqzku 

z tym zaklada ona udzial szerokich mas spoleczenstwa w procesie naucza

nia i podwyzszania kwalifikacji. Na ziemiach zachodnich i p61nocnych 

szkola realizowala nie tylko te og6lne zalozenia polityki oswiatowej pan

stwa, lecz r6wniez wlqczyla si� do akcji zasiedlania tych ziem, a nast�

pnie do ksztaltowania z wielce zr6znicowanego elementu mlodziezy po

chodzqcej z r6znych stron Polski nowych obywateli ludowego panstwa, 

scisle zwiqzanych ze swoim terenem zamieszkania. Czynila to w trud
nych warunkach, poniewaz prac,; zaczynala od podsfaw. Znaczny wklad 

w to dzielo wniesli nauczyciele, kt6rzy przybywali na te tereny w latach 

1945-1948. W latach nast,;pnych praca szkoly i nauczyciela nie pozosta

wala bez wplywu na proces integracji tych zmian z Macierzq. 

DIE GESTALTUNG DER LEHRERKADER DER ALLGEMEINBILDENDEN 

OBERSCHULEN IN NIEDERSCHLESIEN 

Der Artikel behandelt die einzelnen Etappen der Organisierung des Mittelschul

wesens und die Entwicklung der Lehrerkader in Niederschlesien in der Nach

kriegszeit. Ferner werden die Aufgaben und die Rolle dieser Schulen geschildert, 

wobei insbesondere auf ihre Verdienste im Integrierungsprnzess der Westgebiete 

hingewiesen wird. 




