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ORGANI.ZOWANIE POLSKICH WLADZ SZKOLNYCH NA SLA,SKU 
W LATACH 1918-1922 

Artykul niniejszy z problematyki dotycza,cej szkolnictwa polskiego na 
Gornym Sla,sku w okresie powstali i plebiscytu omawia wycinek w�zszy, 
mianowicie sprawy zwia,zane z tworzeniem polskich wladz szkolnych. 
0 budowie zr�bow polskiej administracji szkolnej na Gornym Sla,sku 
pisali w szerszym kontekscie zagadnieli J. Madeja i T. Musiol 1. Udost�p
nieriie dla badaii naukowych akt Naczelnej Rady Ludowej na Gornym 
Sla,sku i Wydzialu Oswiecenia Publicznego Urz�du Wojewodzkiego Sla,
skiego, przechowywanych w Wojewodzkim Archiwum Paiistwowym 
w Katowicach, pozwala dorzucic do znanych faktow garsc nowych oraz 
blizej wyjasnic i sprostowac niejeden szczegol. Sam temat nastr�cza jed
nak w da!szym cia,gu sporo klopotow, zwazywszy niedostateczny stan 
wiedzy o polskich wladzach i organach przedstawicielskich na tym te-
renie, o ich cz�stych. zmianach i reorganizacjach wewn�trznych. 

Cesarstwo niemieckie do 1918 r. nie wypracowalo jednolitego systemu 
szkolnego. Stqd mozna mowic co najwyzej o szkolnictwie poszczegolnych 
par\stw wchodza,cych w sklad Rzeszy. W palistwie pruskim najwyzsza, 
instancja, w sprawach szkolnych bylo Ministerstwo Nauki, Sztuki 
i Oswiaty, przy czym szkoly przemyslowe i handlowe podlegaly ministro
wi przemyslu i handlu, a szkoly rolnicze - ministrowi rolnictwa. W ob
r�bie prowincji szkolnictwo podlegalo nadprezydentowi prowincji, ktory 

1 J. Made ja, Sprawy szkolne za czas6w plebiscytowych (Kwartalnik Opolski 
1960, nr 2, s. 51-84); t e n Z e, Z dziej6w walki o polskie szkolnictwo na G6rnym 

Slq.sku w czasach plebiscytowych (Przeglijd Historyczno-0.Swiatowy 1960, nr 2, 

s. 17-32); t e n i: e, Emanuel Imiela - Jan Zemelka - Ryszard Wydra - Bernard 

Krawczyk, zaslu.ieni nauczyciele i dzialacze- plebiscytowi (Kornunikat nr 42 Insty
tutu Slc\skiego w Opolu, Opale 1960). Prace te zawierajq sporo pomylek i nie
Scislo.Sci. T. Mus i o l, Szkolnictwo polskie w rejencji opolskiej 1919-1939, Kato

wice 1964. Por. te± F. K 1 o n, Ksztalcenie nauczycieli w okresie plebiscytowvm 

(Kwartalnik Opolski 1960, nr 2, s. 85-99). 



56 Edward Dlugajczyk 

byl przewodnicz,icym prowincjonalnego kolegium szkolnego. W prowincji 

sl,iskiej, sk!adaj,icej si� z trzech obwod6w rejencyjnych (legnickiego, 

wroclawskiego i opolskiego), istnialo Prowincjonalne Kolegium Szkolne 
we Wroclawiu. Kompetencje kolegi6w byly ustalane szczeg61owymi roz
porz,idzeniami w!adz prowincji. Podlegalo im w pierwszej instancji szkol
nictwo srednie og6lnokszta!c,ice w dzisiejszym rozumieniu tego slowa 

oraz seminaria nauczycielskie. W zwi,izku z tym sprawowalo ono nadz6r 
pedagogiczny nad wspomnianymi szkolami, ustala!o programy nauki, opi
niowalo podr�czniki szkolne, zajmowalo si� rekrutacj,i kandydat6w na 
kursy nauczycielskie, bylo wladz,i dyscyplinarn,i dla nauczycieli podle
glych szk6!. Do obowi,izk6w prowincjonalnych radc6w szkolnych, kt6rzy 
wchodzili w sk!ad kolegium, nalezalo m. in. wizytowanie szk61 i zasiadanie 

w komisjach egzaminacyjnych 2. W obwodach rejencyjnych szkolnictwem 
zajmowal si� Oddzia! II Rejencji. Podporz,idkowane mu byly szkoly po
wszechne w dzisiejszym znaczeniu oraz tzw. szkoly pomocnicze dla dzieci 
slabo rozwini�tych i kalekich, a takze pod wzgl�dem administracyjnym -
wyzsze szkoly chlopc6w i dziewcz,it, nad kt6rymi nadz6r pedagogiczny 
sprawowalo prowincjonalne kolegium szkolne. Oddzial II mianowal nau
czycieli i rektor6w wymienionych szk61, organizowal siec szkolnictwa 

w obr�bie rejencji, ustalal budzet na potrzeby oswiatowe, wprowadzal 
do uzytku podr�czniki zatwierdzone przez ministerstwo. 

Nadz6r nad szkolnictwem przyslugiwal tylko panstwu 3. Podzial ad
ministracyjny obwodu rejencyjnego nie pokrywal si� z podzialem na 
okr�gi nadzoru pedagogicznego. W granicach 26 powiat6w rejencji opol
skiej bylo 58 powiatowych inspektorat6w szkolnych. Kierowali nimi, 
przewaznie jednoosobowo, inspektorzy, kt6rzy mogli byc g!6wni lub po
boczni, w zaleznosci od tego, czy funkcje swoje traktowali jako jedyne, 
czy tez dodatkowe zaj�cie. Inspektorami .pobocznymi byli zazwyczaj dy

rektorzy seminari6w nauczycielskich albo pastorzy. Po rewolucji listo
padowej 1918 r. zniesiono inspektoraty pobocz11e, zarz,idzane przez dyrek

tor6w seminari6w. Na obszarze plebiscytowym, kt6ry nie pokrywal si� 
z obszarem rejencji opolskiej, istnialo 36 powiatowych inspektorat6w "· 

2 M. von B r a u c h  i t s c h, Die neuen preussischen Verwaltungsgesetze, Berlin 
1907, t. VII, s. 54-59. 

3 Schulaufsichtsgesetz vom 11. März 1872; Gesetz Sammlung 1872, s. 183. 
4 Byly to: 1. Bytom I, 2. Bytom II, 3. Bytom III, 4. Kr6lewska Huta I, 5. Kr6-

lewska Huta II, 6. Ko:i.le I, 7. KoZle II, 8. Gliwice I, 9. Gliwice II, 10. Pyskowice, 
11. Katowice I, 12. Katowice II, 13. Katowice III, 14. Myslowice, 15. Kluczbork I, 
16. Kluczbork II, 17. Glubczyce 1, 18. Glubczyce II, 19. Lubliniec I, 20. Lubliniec II, 
21. Glog6wek, 22. Opale I, 23. Opale II, 24. Pok6j, 25. Pszczyna, 26. Mikol6w, 27. 
Racib6rz I, 28. Racib6rz II, 29. Olesno, 30. Rybnik I, 31. Rybnik II, 32. Strzelce, 
33. LeSnica, 34. Tarnowskie G6ry, 35. Zabrze I, 36. Zabrze II. 2r6dlo: WAP Kat., 
UWSL OP 2760. 
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Inspektorzy powiatowi pelnili nadz6r nad szkolnictwem elementarnym. 
Nadz6r ten wykonywali przede wszystkim poprzez czi,ste wizytacje (darn\ 
klasi, szkolrn\ nalezalo odwiedzic co najmniej 2 razy w roku). Byli oni 

ponadto wladzq przelozonq pierwszej instancji dla nauczycieli Judowych s. 
Inspektorom powiatowym pomagali tzw. miejscowi inspektorzy w zakre
sie kontroli nad wypelnianiem przez dzieci obowiqzku szkolnego, reali
zowania program6w nauki, nadzorowania nauczycieli it'p. 

Utrzymywanie szk61 spoczywalo w zasadzie na barkach gmin na pod
stawie ustawy z 28 VII 1906 r., zmienionej czi,sciowo ustawq z 7 X 1920 r.6 
W tym celu gminy tworzyly zwiqzki szkolne bqdz p,ojedyncze dla jednej 
gminy, bqdz zbiorow� obejmujqce kilka gmin. W gminach miejskich 
organem zarzqdzajqcym w sprawach szkolnych byla deputacja szkolna, 
w gminach wiejskich - zarzqd szkolny, kt6rego sklad zalezal od tego, 
czy tworzyli go przedstawiciele zbiorowego czy pojedynczego zwiqzku. 
Ponadto w gminach miejskich mozna bylo zakladac ciala mniejsze w po
staci komisji szkolnych, bi,dqce organami wlasciwych deputacji. Zwiqzki 
szkolne, jako instytucje prawa publicznego, zdolne byly nabywac, posia
dac i zbywac majqtek ruchomy i nieruchomy. Do ich zadari nalezalo 
zapewnienie srodk6w materialnych potrzebnych do prowadzenia nauki. 
Pokrywaly one wydatki zwiqzane z remontami budynk6w, staraly sii, 
o opal, swiatlo, sprzi,ty, pomoce naukowe i wyposazenie bibliotek. Depu
tacje i zarzqdy szkolne zajmowaly sii, ustalaniem budzetu szkolnego, za
rzqdzaly powierzonym majqtkiem, wreszcie, aby nie wyliczac drobiaz
gowo ich uprawnieri, byly zasti,pstwem prawnym gmin w zagadnieniach 
nauki i oswiaty. 

Ustalenie najwczesniejszej fazy zabieg6w wok6l organizowania pol
skiego szkolnictwa na G6rnym Sl'!sku po I wojnie swiatowej jest dosc 
trudne. Z okresu tego nie zachowaly sii, prawie zadne materiaJy zro
dlowe. Sil'l rzeczy oprzec sii, trzeba na archiwaliach nieco p6zniejszych, 
tzn. na relacjach sporzqdzanych w okresie dzialalnosci Polskiego Komi
sariatu Plebiscytowego i Nacz�Jnej Rady Ludowej na G6rnym S]qsku 
(1920-1922). Przekazy te, choc w niedostatecznym stopniu naswietlajq 
genezi, interesujqcych nas spraw, Sq w chwili obecnej zr6dlem jedynym. 
Ich wiarygodnosc w zasadzie nie budzi W'\tpliwosci, gdyz sporzqdzali je 
Judzie, kt6rzy od poczqtkti parali sii, dzialalnosciq narodow'l, a jednak 
w odniesieniu do szczeg6l6w zauwa:ZyC w nich mo:Zna pewne rozbieZnoSci. 

5 Dokladne wyliCzenie obowiijzk6w inspektor6w powiatowych zawiera instruk
cja Rejencji Opolskiej z 1 III 1873 r. P. Ko e h l e r, E. Me n s c h  i g, Verordnungen 

betreffend das Volksschulwesen des Regierungsbezirks Oppeln, Wroclaw 1911, 
$. 73-76. 

6 Gesetz, betreffend die Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen (G. Sam., 
1906, nr 30); Gesetz, betreffend die Abänderung der Zusammensetzung der Schul
deputationen, Schulvorstände und Schulkommissionen (G. Sam., 1920, nr 52). 
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Przede wszystkim sprecyzowania wymaga moment, w kt6rym zaj�to 
si� na G6rnym Sh1sku sprawami szkolnymi w spos6b zorganizowany 
i planowy. Wyjasnienia wymaga takze udzial w tych pracach Jana 
Eckerta, dyrektora Banku Ludowego. Podkomisariat bytomski Naczelnej 
Rady Ludowej w Poznaniu wprawdzie powstal w grudniu 1918 r., ale 
nie od razu zdolal objqc swoim zasi�giem wszystkie dziedziny, koncen
truj!jc si� w pierwszym rz�dzie na najistotniejszych zagadnieniach natury 
politycznej. Choc jako polski osrodek par\stwowotw6rczy mial on tak:i:e 
przejqc niemieckq administracj�, to jednak problemy te wobec niesprzy
jaj!jcego rozwoju wypadk6w zeszly na drugi plan. Podkomisariatem kie
rowal z polecenia wladz poznar\skich adwokat Kazimierz Czapla. W miar� 
narastania spraw i potrzeb Czapla korzystal z uslug r6:i:nych ofiarnych 
dzialaczy, nie zatrudnionych etatowo w bytomskiej plac6wce. Wydaje 
si�, :i:e podobnie rzecz miala si� z Eckertem, kt6ry na przeci'lg bardzo 
kr6tkiego czasu i raczej przypadkowo zetkn!jl si� ze sprawami szkolnic
twa. Tak:i:e praca Emanuela Imieli pocz!jtkowo nie byla skoordynowana. 
Jedna z relacji zr6dlowych m6wi, :i:e ju:i: w styczniu 1919 r. nawi!jzal on 
za posrednictwem Suchowiaka i Kukuckiego kontakty z Polskim Towa
rzystwem Pedagogicznym w Poznaniu, a tak:i:e z ks. drem Kozelkiem 
z Szerokiej, kt6remu Sejm Dzielnicowy, obraduj'ICY w pierwszych dniach 
grudnia poprzedniego roku w Poznaniu, zlecil jakies zadania z zakresu 
oswiaty. Brak jednak o tych faktach bli:i:szych danych. 

0 zorganizowanej pracy szkolnej w ramach Podkomisariatu mo:i:na 
m6wic dopiero ad kwietnia 1919 r., kiedy to Czapla wezwal da siebie 
Imiel� i powierzyl mu caloksztalt spraw szkolnych. Imiela zaprosil da 
wsp6lpracy nauczyciela gimnazjum :i:er\skiego w Kr6lewskiej Hucie Lud
wika Schirmeisena, a tydzier\ p6zniej dra Jana Reginka z seminarium 
m�skiego w Raciborzu 7• Wszystko to, oczywiscie, odbywalo si� tajnie. 
Schirmeisen i Reginek pozostali na swoich poprzednich, posadach nau
czycielskich i tylko ad czasu da· czasu przyje:i:d:i:ali da Bytomia. Imiela 
oplacany byl natomiast przez Podkomisariat. Prac� w Wydziale Szkolnym 
podzielono w ten spos6b, :i:e Schirmeisen zostal kierownikiem, zajmujqc 
si� r6wnoczesnie szkolnictwem srednim, Reginek opracowywal szkoly 
powszechne, a Imiela agitowal wsr6d nauczycieli, pr6buje1c ich pozyskac 
dla sprawy narodowej. ,,Dz_ialalnosc tego Wydzialu - czytamy w p6zniej
szym sprawozdaniu B - polegala na zbieraniu materialu statystycznego, 
zwlaszcza ca da nauczycieli w szkolach wszelkiego typu. Szlo o wyszu
kanie nauczycieli, kt6rych by mo:i:na bylo postawic na czele okr�g6w 

7 W AP Kat., UW$1. OP 2760; PKom. Pleb. 152, k. 47. Niekt6re relacje archi

walne fakt powierzenia spraw szkolnych Imieli przesuwajq na maj 1919 r. W wi�k
szo.Sci przewa:Zajq jednak dane, Ze stalo siE: to w kwietniu tegoZ roku. 

8 W AP Kat., UW$1. OP 2760. 
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jako m�z6w zaufania, aby przez nich dzialac na innych. Starano si� przy
gotowac kursy dla nauczycieli szk61 powszechnych. Zebrano spisy szk61 
powszechnych wedlug inspektorat6w na tym obszarze, kt6ry mial przy
pasc Polsee. Zestawiono je, oczywiscie, na p6dstawie urz�dowych rocz
nych sprawozdan o stanie szkolnictwa powszechnego. W ten sam spos6b 
z urz�dowego materialu zestawiono spis szk6l srednich z uwzgl<,dnieniem 
typ6w, ilosci klas, uczni6w i posad nauczycielskich ... " 14 V 1919 r. roz
porz11dzeniem wladz niemieckich Podkomisariat zostal rozwi11zany. Po
cz11tkowo pr6bowal an jeszcze dzialac na miejscu nielegalnie pod firm& 
biura informacyjnego dla prasy polskiej, wkr6tce jednak jego pracownicy 
w obawie przed aresztowaniem musieli opuscic G6rny Sl11sk. Podkomi
sariat przeni6sl si� da Poznania, dok11d uszli takze Imiela i Reginek. 
Schirmeisen pozostal w Kr6lewskiej Hucie. 

Najwyzsz11 wladz11 na obszarze bylego ·zaboru pruskiego byla Naczelna 
Rada Ludowa i jej organ wykonawczy - Komisariat NRL. Kompetencje 
Komisariatu w stosunku da wladz pierwszej i drugiej instancji nie zostaly 
scisle okreslone, choc og6lnie powiedziec mozna, ze z chwil11 obj�cia wla
dzy przej11l an funkcje centralnych organ6w Prus i Rzeszy w takim za
kresie, w jakim wladz� t� sprawowaly berlinskie ministerstwa 9. Sprawy . 
szkolne na tym najwyzszym, ,,ministerialnym" niejako szczeblu skupily 
si� w Wydziale IIa (Spraw Koscielnych i Oswiaty) Komisariatu. Nie 
zmienily si� natomiast pocz11tkowo kompetencje wladz nizszych instancji. 
Utrzymano stanowisko nadprezydenta prowincji, a jesli chodzi o rejencje, 
to faktycznie dzialala tylko Rejencja Poznanska, kt6ra obj�la swym za
si�giem cz�sc obwodu bydgoskiego, gdyz sama Bydgoszcz pozostala po 
stronie niemieckiej, poza lini& demarkacyjnq. Jak dawr:iiej pracowala 
administracja szkolna: Prowincjonalnemu Kolegium Szkolnemu w Poz
naniu podlegalo szkolnictwo srednie, nad szkolami ludowymi na calym 
obszarze zaj�tym przez wojsko powstancze piecz� sprawowal Oddzial II 

Rejencji Poznanskiej. , 
Stan ten trwal da sierpnia 1919 r., kiedy to Komisariat NRL zostal 

zast11piony przez Ministerstwo Bylej Dzielnicy Pruskiej, zniesiony zostal 
zarz11d prowincjonalny i podzial na obwody rejencyjne. Wprowadzono 
podzial na dwa wojew6dztwa: poznanskie i pomorskie. W obr�bie nowego 
ministerstwa problematyk& szkoln& zaj&l si� Departament Wyznan Reli
gijnych i Oswiecenia Publicznego, kierowany przejsciowo przez ks. Sta
nislawa Lukomskiego, dawnego naczelnika Wydzialu IIa Komisariatu, 
a ad grudnia 1919 r. przez jego wsp6lpracownika, dyrektora gimnazjal
nego Ignacego Steina, tego samego, kt6ry p6zniej organizowal szkolnictwo 
g6rnosl11skie. Dzialalo w dalszym ci11gu Prowincjonalne Kolegium Szkolne, 

9 M. Ja b c z y n. s k i, Dziesi�C lat szkoly polskiej w poznari.skim okrt:gu szkol

nym. Poznail. 1929, s. 43-44. 
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uzywajqc odtqd nazwy Kolegium Szkolnego Wojew6dztwa Poznari
skiego 10. Zakres obowiqzk6w Oddzialu II Rejencji przeszedl na Urzqd 
Wojew6dzki. Nie byla to jednak ostatnia zmiana. Na poczqtku 1920 r. 
polqczono Kolegium Szkolne i istniejqce przy urz�dach wojew6dzkich 
oddzialy do spraw wyznaniowych i szkolnych oraz decernaty szk6l zawo
dowych w osobne dla kazdego wojew6dztwa komisje do spraw wyzna
niowych i szkolnych. Komisje te mialy si� dzielic na cztery oddzialy, 
a mianowicie: szk6l srednich, powszechnych, zawodowych i spraw wy
znaniowych 11. Utworzenie wymienionych komisji bylo pierwszym kro
kiem na drodze do wyodr�bnienia administracji szkolnej z zakresu admi
nistracji og6lnej, a zarazem realizowalo dqzenia do polqczenia wladz 
szkolnych drugiej instancji w jedno cialo, kt6remu na wz6r pruski po
zostawiono jeszcze kolegialny charakter 12. 

Tak w pobieznym zarysie wyglqdalo zarzqdzanie szkolnictwem wielko
polskim w poczqtkowej fazie niepodleglosci. Uwagi te, naturalnie, nie 
wyczerpujq tematu. Ich wprowadzenie mialo jedynie ulatwic zrozumie
nie dalszych wywod6w, dotyczqcych ponownie szkolnictwa na G6rnym 
Slqsku. Wsp6lny los obu dzielnic pod panowaniem Prus, liczne powiq
zania personalne oraz dqzenie polityk6w wielkopolskich do umocnienia 
swoich wplyw6w na zachodnich kraricach Rzeczypospolitej - oto przy
czyny, dla kt6rych nie mozna rozpatrywac paristwowotw6rczych poczy
na'n na S!qsku w izolacji, a co wi�cej, stalyby si� one niepelne lub wr�cz 
niezrozumiale, gdyby pominqc te momenty, kt6re wskazujq na prob� 
przeszczepienia pewnych wzor6w poznariskich na grunt s]qski. Nie ma 
chyba potrzeby wyjasniac, ze nie chodzilo tu jedynie o formy czysto 
zewn�trzne. Pod ich powlokq kryl si� gl�bszy sens polityczny, byly bo
wiem one wyrazem okreslonych koncepcji ustrojowych rodzqcego si� 
paristwa polskiego. 

W pierwszych dniach sierpnia 1919 r. Podkomisariat bytomski zwr6-
cil si� do Wydzialu Spraw Koscielnych i Oswiaty Komisariatu NRL 
z wnioskiem o utworzenie na wz6r tniejscowy Komisji Szkolnej dla G6r
nego Slqska. Zadaniem Komisji mialy byc dorazne cele agitacyjne w za
kresie oswiaty ludowej, a r6wniez poczynienie dalszych przygotowari do 
przej�cia i spolszczenia szkolnictwa. Na przewodniczqcego Komisji wy
suni�to prof. Wladyslawa Komischkego z Wroclawia, a na czlonk6w -

10 Por. tymczasowe przepisy sluZ.bowe dla Kolegium Szkolnego Wojew6dztwa 
Poznaiiskiego; W AP Kat., PKom. Pleb. 106. 

11 Rozporzqdzenie o polijczeniu dotychczasowego Prowincjonalnego Kolegium 
Szkolnego, oddzial6w dla spraw szkolnych i wyznaniowych oraz decernat6w dla 
szk61 zawodowych kai:dego wojew6dztwa b. dzielnicy pruskiej w Komisji dla Spraw 
Wyznaniowych i Szkolnych (Dz. Urz�dowy Min. B. Dz. Prus., nr 10, poz. 90). 

12 Ja b c z y 11 s k i, op. cit., s. 70-71. 
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Reginka i Imieli, 13, Wniosek zostal zatwierdzony i wymienione osciby 
przeszly na etat Wydzialu Ila Komisariatu, a potem do Departamentu 
WRiOP w Ministerstwie Bylej Dzielnicy Pruskiej 14, gdzie prowadzili 
dalsze prace organizacyjne. 

Tymczasem na G6rnym Slqsku bqdz to przy wsp6ludziale Poznania, 
bqdz samodzielnie do pracy narodowej przysbipili niekt6rzy nauczyciele. 
Bezposrednio po pierwszym powstaniu kilku nauczycieli powiatu pszczyn
skiego zwr6cito sii, z propozycjq wsp6lpracy do adwokata Mildnera. On, 
a takze ks. Krzoska, kt6ry podoqno juz wczesniej zorganizowal jakqs 
blizej nie znanq sekcji, szkolnq na powiat zabrski, oraz ks. Kowalczyk 
z Katowic i kilka innych os6b utworzyli odri,bny Wydzial Szkolny dla 
G6rnego Slqska. Niedlugo p6zniej odbyl sii, pierwszy zjazd nauczycieli 
Polak6w, na kt6ry zjawito sii, zaledwie 10 zainteresowanych. Celem ze
brania bylo wzajemne nawiqzanie kontakt6w. Poznali sii, na nim nau
czyciele, kt6rzy znajqc sii, nawet osobiscie ukrywali przed sobq swoje 
narodowe sympatie. Na zjezdzie ukonstytuowal sii, Tymczasowy Zarzqd 
Zwiqzku Nauczycieli G6rnos]qzak6w. Przewodniczqcym obrano Wodarza 
z Nowego Bytomia 1s, w sklad Zarzqdu weszli: Jan Zemelka, Wojciech 
Baron, Florian Krawiec i Wicherkiewicz6wna 16. 

Dowiedziawszy sii,, ze w Poznaniu istnieje wladza szkolna dla G6r
nego Slqska, Mildner wyslal tarn swojego delegata w celu nawiqzania 
wsp6lpracy. W wyniku tego w dniu 3 XI 1919 r. Imiela zjawit sii, na 
Slqsku. Wydzial Szkolny Mildnera, wysluchawszy opinii i uwag o pro
gramie pracy organizacyjnej w Poznaniu, rozwiqzal sii, dobrowolnie. 
Imiela tymczasem skoncentrowal sii, przede wszystkim na umocnieniu 
wspomnianej organizacji nauczycielskiej. Stale urzi,dowal, o ile warunki 
na to pozwalaly, w Bytomiu w siedzibie bylego Podkomisariatu przy ul. 
Sqdowej 4. Pomagal mu Schirmeisen, kt6ry 2-3 razy tygodniowo do
jezdzal z Kr6lewskiej Huty. W styczniu 1920 r. dolqczyl sii, do nich 
dr Jan Kopiec. 

Pod koniec 1919 r. Korfanty rozpoczql montowanie aparatu plebiscy
towego. Kadri, dzialaczy szkolnych stanowili funkcjonariusze g6rnos]qscy 
z Departamentu WRiOP Ministerstwa Bylej Dzielnicy Pruskiej, a takze 

13 WAP Kat., PKom. Pleb. 8. 

14 Po przybyciu ·cto Poznania Imiela i Reginek znaleili pocuitkowo zatrudnienie 

w Rejencji Poznaf>.skiej; WAP Kat., PKom. Pleb. 152, k. 47. 
15 Owczesna nazwa Friedenshütte. 
16 WAP Kat., UWS1. OP 2760. Zr6dla archiwalne sprawy powstania Zwiqzku 

nie przedstawiajq jednoznacznie. Por. WAP Kat., PKom. Pleb. 152, k. 47 - sprawo

zdanie Wydzialu Szkolnego... w sprawie polskich zwic1zk6w nauczycieli g6rnoS1q

skich. Na relacji tej oparli si� Mus i o l, op. cit., s. 59, i Ma d e  j a, Sprawy szkol

ne ... , s. 55. 
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osoby zwerbowane przez Imiel� na G6rnym Sl11sku. Tworzyli oni obecnie 
Sekcj� Szkoln11 Komisariatu Plebiscytowego, dzia!aj11c11 jeszcze oficjalnie 
w Poznaniu oraz majqcq swojego wys!annika na S!11sku w osobie Imieli 17. 
Co do ustroju Sekcji Szkolnej postanowiono 18, ze organizuje si� ona 
wedlug wzor6w komisji szkolnych w wojew6dztwach poznanskim i po
morskim. Mia!a ona pod nadzorem komisarza plebiscytowego wykony
wac funkcje najwyzszych polskich w!adz szkolnych na obszarze plebi
scytowym w zakresie dozwolonym przez administracj� koalicyjnq. Sekcja 
postawila sobie nast�puj11ce zadania :. spolszczenie szk6!, staranie si� 
o dob6r odpowiednich nauczycieli, organizowanie kurs6w j�zyka pol
skiego, wysuwanie kandydat6w do administracji szkolnej oraz wydawa
nie i wprowadzanie do uzytku szkolnego polskich podr�cznik6w. W sk!ad 
Sekcji wchodzili: Komischke jako kierownik oraz Schirmeisen, Reginek, 
Imiela i Kopiec 11l. Wkr6tce potem Komischke i Reginek przeniesli si� 
z Poznania do Bytomia, dobrano dalszych pracownik6w i zmieniono naz
w� Sekcji Szkolnej na Wydzia! Szkolny zgodnie z obowü1zuj<1c<1 w Komi
sariacie nomenklaturq. 

Przez prawie caly rok Wydzia! nie posiada! scisle okreslonego podzialu 
czynnosci. Na tle ambicjonalnym dochodzi!o pomi�dzy pracownikami do 
cz�stych nieporozumien. Przykladem mogq byc zatargi z Wawrzyncem 
Magier<\, kt6ry zreszt<1 w czasie III powstania samowolnie opuscil swoje 
stanowisko i zosta! zwolniony z urz�du. Sytuacja do tego stopnia si� 
zaognila, zwlaszcza gdy w grudniu 1920 r. Komischke z powodu choroby 
wyjechal do Poznania, ze sam Korfanty zmuszony byl interweniowac. 
Dla uzdrowienia atmosfery w Wydziale Szkolnym odbylo si� w styczniu 
i lutym 1921 r. kilka konferencji z u_dzialem komisarza, w kt6rych wyniku 
dokonano wyraznego podzia!u pracy. Odpowiedni akt podpisany przez 
Korfantego 10 lutego tegoz roku przewidywal nast�puj<1cy podzia! czyn
nosci: Sekcja I - obejmujqca uniwersytety ludowe, szkoly srednie, opiek� 
nad G6rnosl11zakami ucz11cymi si� w gimnazjach Rzeczypospolitej oraz 
sprawy finansowe. Sekcja podlega!a drowi Kopcowi, kt6ry pelni! r6wniez 
odt11d funkcj� szefa Wydzia!u. Referentem pomocniczym byl Londonski; 
Sekcja II - seminaria, kursy seminaryjne oraz opieka nad mlodziez11 
sl11sk11 ucz11c11 si� w seminariach polskich. Na czele Sekcji stal Tadeusz 
Przysiecki; Sekcja III - szk61 ludowych i wydzia!owych, kierowana przez 
Paw!a Kaisera; Sekcja IV - szk61 zawodowych z kierownikiem Wojcie
chem Baronem; Sekcja V - kurs6w j�zyka polskiego, kt6re nadzorowa! 
Wawrzyniec Magiera; Sekcja VI - ochronek, prowadzona przez ks. Ema-

17 Imiela wszystkie pisma urzE:dowe oznaczal nagl6wkiem Wydzial Szkolny. 
18 Akt zatwierdzony przez Korfantego w dniu 5 II 1920 r. 
19 WAP Kat., NRL 14, k. 1-2. 
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nuela KrzoskG; Sekcja VII - obejmowala nadz6r nad stowarzyszeniami 
nauczycielskimi. Sprawami tymi ad pocz<1tku zajmowal siG Imiela 20. 

Wydzial Szkolny byl osrodkiem dyspozycyjnym, skupiajqcym wszyst
kie polskie poczynania w zakresie szkolnictwa i zwi<1zanej ze szkolnic
twem akcji plebiscytowej. Cele swoje Wydzial staral siG realizowac po
przez wywieranie wplywu na istniej<1c<1 administracjG prusk<1 oraz poprzez 
tworzenie odrGbnych polskich instytucji. W obu przypadkach zalozenia 
byly zbiezne, choc w dalszej perspektywie tym drugim przypadla rola 
pomocnicza, postanowiono bowiem budowac szkolnictwo wedlug zasta
nych form ustrojowych. Stqd wysilki skierowano przede wszystkim na 
uzyskanie mozliwosci kontrolowania niemieckich urzGd6w oraz na wpro
wadzenie do nich urzGdnik6w przychylnie nastawionych do polskosci. 
J esli w radach gminnych i niekt6rych miejskich powstaly silne frakcje 
polskie, to administracja powiatowa i rejencyjna byla silnie obwarowana 
przez Niemc6w. Aby przynajmniej w czGsci te dysproporcje zniwelowac, 
Komisja MiGdzysojusznicza zmuszona byla powolac do niekt6rych dzia
l6w administracji tzw. doradc6w. I tak rozporz<1dzeniem z 9 V 1920 r.21 

ustanowila w celu dozorowania nauki religii oraz czytania i pisania w jG
zyku polskim naczelnego doradcG rejencyjnego przy Rejencji Opolskiej, 
powiatowych doradc6w szkolnych oraz doradc6w seminaryjnych 22. 

Wszyscy oni byli nauczycielami, kt6rzy uzyskali urlop ad zajGc szkol
nych na czas pelnienia obowi<1zk6w doradcy. Mianowala ich Komisja 
MiGdzysojusznicza na wniosek strony polskiej. Naczelnemu doradcy przy
slugiwalo prawo wgl<1du (za posrednictwem szefa Wydzialu Oswiaty 
w Departamencie Spraw WewnGtrznych Komisji) do akt Oddzialu II 
R�jencji Opolskiej oraz prawo z<1dariia zawieszenia wszystkich rozpo
rz<1dzen, kt6re szkodzilyby interesom ludnosci polskiej. Podobne upraw
nienia w odniesieniu do nadzorowanych instytucji mieli doradcy szkolni 
powiatowi i seminaryjni. Tak bylo jednak tylko w teorii, bo w praktyce 
egzekwowanie podanych uprawnien okazalo siG wrGCZ niewykonalne. 
Komisja MiGdzysojusznicza nie zamierzala dokonac glGbszych przeobra
zen w pruskiej administracji. Wedlug oswiadczenia jednego z urzGdnik6w 
koalicyjnych, powoluj<1c doradc6w Komisja chciala tylko moralnie usa
tysfakcjonowac ludnosc polsk<1, nie kwapila siG natomiast z nadaniem im 
szerszych uprawnieii. 

Skutki takiego nastawienia byly az nadto widoczne. Praktycznie od 
pazdziernika 1920 r. osobiste kontakty naczelnego doradcy z Rejencj<1 
zostaly zerwane. Wszystkie sprawy zalatwial on odt<1d albo pisemnie, albo 

20 TamZe, k. 17. 
21 „Journal Officiel de Haute snesie'\ nr 3. 
22 Tytuly doradc6w podano zgodnie z ustaleniem przyj�tym przez Komisj� 

Mi�dzysojusznicza, w rozporza,dzeniu z 30 XI 1920 r.; ,.Journal Officiel. .. " nr 9. 
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poprzez Komisj� Alianckq 23. Dopiero po usuni�ciu w lutym 1921 r. kie
rownika Oddzialu II Pietscha uzyskal naczelny doradca moznosc blizszego 

kontaktu z urz�dnikami rejencyjnymi 24. Ale nie na dlugo, bo z chwilq 

wybuchu powstania Schirmeisen, kt6ry od poczqtku, tj. od lipca 1920 r., 

pelnil funkcj� naczelnego doradcy, opuscil Opale i wi�cej tarn nie powr6-
cil, a urzqd sw6j w ograniczonym zakresie sprawowal w Bytomiu, a po

tem w Kr6lewskiej Hucie. W r6wnie trudnej sytuacji znalezli si� doradcy 

seminaryjni. Dyrektorzy seminari6w, aby nie dopuscic do jakiejkolwiek 

kontroli, zas!aniali si� argumentami, ze ich wladzq przelozonq jest Pro

wincjonalne Kolegium Szkolne we Wroclawiu, kt6re nie podlega usta

wodawstwu koalicyjnemu. Schirmeisen proponowal nawet, aby Komisja 
Mi�dzysojusznicza powolala w Opolu odr�bne kolegium szkolne, ale 

wnioski te nie znalazly odzewu 2s. Oficjalnie nie uzyskala ludnosc polska 

zadnego wplywu na szkolnictwo srednie og6lnoksztalc'lce i na szkolnictwo 
zawodowe. Sukcesem bylo juz to, ze na liczne zqdania Rejencja Opolska 

zmuszona byla zezwolic na nieobowiqzkowq nauk� j�zyka polskiego 

w szkolach doksztalcajqcych 26. 
Da!szymi osrodkami, za kt6rych pomocq Wydzial Szkolny kierowal 

w swoim zakresie pracami plebiscytowymi byly stowarzyszenia skupia

jqce nauczycieli oraz opieki i komisje szkolne. Opieki szkolne, kt6re za

cz�to organizowac po gminach pod koniec 1920 r., byly tworem wylqcznie 

polskim, powstalym poza instytucjami niemieckimi. Dzi�ki wprowadzeniu 
do nich zaufanych ludzi staly si� one nowq form'! reprezentowania opinii 
ludnosci polskiej. Ich zadaniem bylo czuwanie nad wychowaniem dzieci 

w duchu narodowym i religijnym, jednak bez ingerowania w spos6b 

merytorycznego prowadzenia nauki. Skladaly si� one z 4 przedstawicieli 

rodzic6w, wyslannika rady gminnej, miejscowego duchownego oraz repre

zentanta grona nauczycielskiego, wybieranych na og6lnym zebraniu gmin

nym, zwolanym z inicjatywy komitetu plebiscytowego 27• Pr6bowano 
takze w niekt6rych gminach tworzyc podobne w zalozeniach komisje 

szkolne. Mialy one wysylac swoich delegat6w do komisji szkolnej powia

towej, w kt6rej zasiadal polski doradca szkolny. W zakres komisji powia
towej wchodzily wszystkie sprawy dotyczqce szkolnictwa, ze szczeg61-

nym uwzgl�dnieniem nauki j�zyka polskiego w szkolach ludowych 28. 

23 WAP Kat., PKom. Pleb. 168. 
24 Tamze, UWSL OP 2760. 
25 TamZe, PKom. Pleb. 121, k. 17 i 168, k. 3. 
2G TamZe, NRL 328, k. ,16. 
21 Tam:Ze, PKom. Pleb. 121 - statut opieki szkolnej."Por. teZ Made j a, Spra

wy szkolne ... , s. 67-68; M u s ·i o l, op. cit., s. 63. 
28 WAP Kat., PKom. Pleb. 126, k. 16 - statut komisji szkolnej na powiat 

zabrski. 
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Po przeprowadzeniu plebiscytu rozpocz�la si� likwidacja Komisariatu 
Plebiscytowego. Prace nad przygotowaniem administracji wkroczyly w no
Wq faz�. Spodziewano si�, ze wkr6tce zapadnie decyzja mocarstw sprzymie
rzonych co do dalszych los6w G6rnego SJ11ska. Czas naglil. Ustalono wtedy, 
ze sprawy szkolne i wyznaniowe w przyszlym wojew6dztwie sl11skim sku
pione zostanq we wsp61nym organie, kt6ry - powoluj11c si� na statut 
organiczny z 15 VII 1920 r. - otrzyma nazw� departamentu 29_ Przygo
towaniami w tym kierunku zajmowal si� tez dr Potyka, kt6rego Korfanty 
wyznaczyl szefem Departamentu Spraw Szkolnych i Wyznan Religijnych. 
Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia utworzono komisj� rzeczoznawc6w, 

maj11c11 opracowac programy dla poszczeg61nych rodzaj6w szk61. Komisj� 
t� podzielono na kilka sekcji i dla kazdej wyznaczono przewodnicz11cego 
i wsp6lpracownik6w. Wydzial Szkolny mial stac si� cz�sciq wspomnia
nego Departamentu ao. 

Prace te okazaly si� jednak nietrwale. Wkr6tce wybuchlo nowe pow
stanie, kt6re zahamowalo tok przygotowan. Potyka objql Wydzial Spraw 
Wojskowych przy Naczelnej Wladzy na G6rnym SJ<1sku i do szkolnictwa 
juz nie powr6cil. Kopiec i Londonski jako oficerowie wst11pili do armii 
powstanczej. W powstaniu bral r6wniez udzial ks. Krzoska w charak
terze kapelana ,vojskowego. Prof. Komischke, kt6ry na pocz11tku kwietnia 
powr6cil do pracy w Wydziale i zostal mianowany zast�pcq Potyki, nie 
czul si� jeszcze zdrowy i wyjechal ponownie do Poznania. Jego urlop prze
dluzal si�, tak ze na Sl11sk juz nie powr6cil. Przerwana zostala l<1cznosc 
z Opolem, gdy Schirmeisen i Reginek zmuszeni byli ujsc ze swojej pla
c6wki. W tej sytuacji Korfanty wezwal do pomocy wicekuratora poznan
skiego Ignacego Steina, kt6ry energicznie i z wie]kq znajomosciq rzeczy 
zabral si� do unormowania wszystkich zagadnien szkolnych. Wydzial 
Szkolny przeni6sl si� na pocz11tku czerwca z Bytomia do Szopienic, staj11c 
do dyspozycji Naczelnej Wladzy. Ale na podj�cie skuteczniejszej akcji bylo 
juz za p6zno, podj�to jq bowiem dopiero w momencie, gdy powstanie wy
gaslo. Zresztq dotyczylo to nie tylko szkolnictwa, ale r6wniez innych dzie
dzin, kt6rych kierownictwo powstania nie potrafilo we wlasciwym czasie 
i w odpowiedni spos6b rozwi11zac, licz11c na rychle zakonczenie walki. 
Rezultatem takiego nastawienia byly nie przemyslane decyzje oraz brak 
konsekwentnej linii post�powania. 

Naczelna Wladza starala si� przede wszystkim o wznowienie nauki 
szkolnej, gwarantuj11c nauczycielom niemieckim bezpieczenstwo osobiste 

d11z<1c do obsadzenia opuszczonych plac6wek polskimi silami nauczy-

29 Z lansowania tej nazwy zrezygnowano dopiero pod koniec 1921 r. po decyzji 
Ministerstwa Spraw Wewn�trznych zalecajqcej, aby wszystkie kom6rki wchodzqce 
w sklad Urz�du Wojew6dzkiego nazwaC wydzialami. 

30 WAP Kat., PKom. Pleb. 133 i 233 oraz UWSl. OP 2760. 
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cielskimi. Nie zdobyla si� natomiast na calkowite opanowanie administra

cji, choc argumenty o ustanowieniu nowych wladz mialy wkr6tce prze
m6wic za utrwaleniem ruchu powstanczego 31. Przede wszystkim nie zo
stali usuni�ci powiatowi inspektorzy szkolni. Poczqtkowo zanosilo si�, 
ze zastqpiq ich polscy doradcy. Poprzestano jednak na zaostrzeniu kontroli 
ich poczynan. Taki cel przyswiecal wydaniu rozporzqdzenia z 27 czerwca 
w przedmiocie ustanowienia inspektor6w szkolnych. Nawiasem m6wiqc, 
ustawodawca dopuscil si� w tym przypadku pewnych niescislosci termi
nologicznych. Powolal mianowicie inspektor6w szkolnych, kt6rzy z ra
mienia Naczelnej Wladzy mieli nadzorowac powiatowych radc6w szkol
nych, a wiadomo, ze inspektor i radca byl w urz�dowym nazewnictwie 
tq samq osobq; inspektorom przyslugiwal jedynie tytul powiatowego 
radcy szkolnego. Nie zachowal si� komentarz do wspomnianego rozporzq
dzenia, trudno wi�c przesledzic tok wywod6w legislatywnych. Nie ulega 
Wqtpliwosci, ze nowymi inspektorami, kt6rzy z biegiem czasu rzeczywi
scie zastqpi!i niemieckich, mieli juz wtedy zostac polscy doradcy. Nie 
chciano ich jednak wprost wymieniac, gdyz formalnie podlegali oni wla
dzom koalicyjnym i jako tacy powinni byli w czasie konfliktu zachowac 
neutralnosc. 

Pomimo wszystkie niedociqgni�cia wyplywajqce z polityki kierow
nictwa, ograniczonej zresztq aktualnymi mozliwosciami, przyznac nalezy, 
Ze w dziedzinie szkolnictwa, choC p6Zno, unormowano wszystkie najwaZ

niejsze sprawy wynikajqce z biezqcej chwili. Rozporzqdzenia polskie 
z tego okresu nie zawsze mogly byc realizowane, jednak Naczelna Wladza 
wydawala je prawie do samego konca swojego istnienia, wytyczajqc tym 
samym kierunek post�powania i wskazujqc na problemy, kt6re w pierw
szym rz�dzie doczekac si� powinny rozwiqzania. 

Gdy w pierwszych dniach lipca 1921 r. ostatnie oddzialy powstancze 
rozwiqzaly si� lub przekroczyly granic� Rzeczypospolitej, na obszarze 
plebiscytowym nastqpil formalnie nawr6t do stanu prawnego sprzed 
powstania. 30 lipca ukonstytuowala si� Naczelna Rada Ludowa na G6rnym 
Slqsku, kt6ra w mysl zalozen programowych byla najwyzszq reprezen
tacjq pqlitycznq spoleczenstwa polskiego. Przej�la ona wszystkie agendy 

31 z okresu III powstania pochodzq nastE:pujqce akty normatywne, ogloszone 
w „Dzienniku RozporZE\dzeii Naczelnej Wladzy na G6rnym Slctsku": Rozporzqdze
nie z dnia 9 VI 1921 r. w przedmiocie szkolnictwa powszechnego na zaj�tym 
obszarze (nr 12, poz. 44); Rozporz&dzenie z dnia 10 VI 1921 r. w przedmiocie no
wych wybor6w deputacji szkolnych, zarzqd6w szkolnych i komisji szkolnych (nr 11, 

poz. 43) i Rozporzqdzenie z dnia 27 VI 1921 r. w przedmiocie ustanowienia inspekto
r6w szkolnych (nr 14, poz. 57) i Rozporzqdzenie z dnia 27 VI 1921 r. w przedmio

cie praw inspektor6w szkolnyCh w deputacjach i zarzqdach szkolnych (nr 14, poz. 
58). Rozporzqdzenie z dnia 27 VI 1921 r. w przedmiocie uruchomienia szkolnictwa 
powszechnego (nr 14, poz. 59). 
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Komisariatu Plebiscytowego i Naczelnej Wladzy, w tym r6wnie:i; Wydzial 
Szkolny, kt6ry odtiid nazywal si� Wydzialem Oswiecenia Publicznego. 
W tymczasowym regulaminie czynnosci Wydzialu z 5 X 1921 r. czytamy: 
,,Wydzial Oswiecenia Publicznego jest organem wykonawczym Naczel
nej Rady Ludowej w zakresie spraw szkolnych i oswiatowych, kt6re 
Rada ta obj�la w odezwie z dnia 30 VII 1921 r. oraz kt6re w przyszlosci 
uzna za stosowne wcielic w program swego dzialania i poruczyc Wydzia
lowi Oswiecenia Publicznego, a nadto tych, kt6re przej�la po Wydziale 
Szkolnym b. Polskiego Komisariatu Plebiscytowego dla G6rnego Slii
ska" 32. Zgodnie z regulaminem do naczelnika 33 Wydzialu nalezalo m. in. 
kierowanie pracii Wydzialu, sprawy personalne pracownik6w, sprawy 
gospodarcze, ustalanie preliminarza budzetowego, sprawozdawczosc, calo
ksztalt spraw zwiiizanych z dzialalnosciii naczelnego doradcy szkolnego, 
likwidacja Wydzialu Szkolnego Komisariatu Plebiscytowego i przygoto
wanie projekt6w organizacji szkolnictwa w przyszlym wojew6dztwie 
sliiskim. Zakres dzialania oddzial6w, wchodziicych w sklad Wydzialu, nie 
zmienil si�, z tii r6znicii, ze Oddzial Kurs6w J�zyka Polskiego znajdowal 
si� ju:i; od maja 1921 r. w likwidacji. 

Do konca 1921 r. Wydzial OP zachowal takii organizacj�, jakii nadal 
Korfanty Wydzialowi Szkolnemu w lutym tegoz roku. Nowe reorgani
zacje i cz�sto zmieniajiice si� projekty szly w kierunku przystosowania 
ustroju wewn�trznego Wydzialu do zadan, jakie mial spelnic w przy
szlosci. Do grudnia zlikwidowal si� calkowicie Oddzial Kurs6w J�zyka 
Polskiego. Z nowym rokiem szkolnictwo zawodowe przejiil Wydzial Prze
myslu i Handlu NRL. Zbyteczna okazala si� r6wniez w mniemaniu 6w
czesnych dzialaczy opieka nad stowarzyszeniami nauczycielskimi, zacz�to 
przeto zwijac Oddzial VII - Organizacyj Nauczycielskich. Sprawy semi
nari6w i kurs6w seminaryjnych (Oddzial II) wliiczono do szkolnictwa 
powszechnego. Podzial pracy w Wydziale coraz bardziej zblizal si� do 
schematu: I. Oddzial Og6lny (zwiiizany z kierownictwem); II. Oddzial 
Szk61 Powszechnych, Seminari6w Nauczycielskich i Wychowania Przed
szkolnego; III. Oddzial Szk61 Srednich; IV. Oddzial Oswiaty Pozaszkol
nej 34. Naczelnikiem Wydzialu zostal od 23 VIII 1921 r. Ignacy Stein, 
kt6ry po zakonczeniu powstania wyjechal do Poznania, skiid powr6cil 
na prosb� prezesa NRL, J6zefa Rymera. Na wiosn� 1922 r. funkcj� naczel
nika objiil Jan Kopiec, kt6ry jako pornosliizak zostal tez pierwszym na
czelnikiem Wydzialu Oswiecenia Publicznego w Urz�dzie Wojew6dzkim 
Sliiskim. W Wydziale pr6cz dawnego personelu pracowali niekt6rzy do-

32 W AP Kat., NRL 316. 

33 W komisariacie na czele wydzial6w stali szefowie, w NRL naczelnicy. 
" WAP Kat., NRL 318, k. 68 - projekt z 7 11 1922 r. 



68 Edward Dlugajczyk 

radcy szkolni, h1cznie z Schirmeisenem, kt6rym Niemcy uniemozliwili 
powr6t na zajmowane stanowiska. Do prac nad organizacj11 szkolnictwa 
Stein zaangazowal r6wniez Jana Szwemina, naczelnika wydzialu w Kura
torium Okr�gu Szkolnego Poznar\skiego. Szwemin bral ponadto udzial 
w rokowaniach poprzedzaj11cych zawarcie konwencji genewskiej. 

W 1922 r. S!11sk Cieszyr\ski wszedl w sklad .wojew6dztwa sl11skiego, 
dlatego kilka sl6w trzeba poswi�cic ustrojowi w!adz szkolnych, jaki 
uksztaltowal si� na tych terenach. 

N ajwyzsz11 wladz11 szkoln11 dla SI11ska Cieszyr\skiego i Opawskiego 
by!a do 1918 r. Rada Szkolna Krajowa. Byla to samoistna instytucja 
rz11dowa pozostaj11ca pod kierownictwem prezydenta rz11du krajowego 
jako jej przewodnicz11cego. U str6j i zakres dzialania Rady opieral si� na 
ustawie z 28 II 1870 r. o nadzorze szkolnym, kilkakrotnie p6zniej zmie
nianej i uzupelnianej 35. Radzie podlegaly wszystkie szkoly i zaklady wy
chowawcze na obszarze jej dzialania. W tym zakresie naleza! do niej 
nadz6r nad radami szkolnymi powiatowymi i miejscowymi. Kierowni
k6w szk6l i nauczycieli ludowych mianowal na wniosek gminy Wydzial 
Krajowy, a RSzK zatwierdzala nominacj�. Nauczycieli szk6! srednich 
mianowalo Ministerstwo Kultury i Nauki na wniosek RSzK, kt6ra ponad
to posiadala pewne uprawnienia w zakresie bupowy i utrzymania szk6!, 
a takze opiniowala podr�czniki i plany nauki. Rada Szkolna Krajowa za
latwiala wazniejsze sprawy kolegialnie na posiedzeniach, w kt6rych ucze
stniczyli prezydent krajowy lub jego zast�pca z tytulem wiceprezydenta 
RSzK, czterej czlonkowie wybierani przez Wydzial Krajowy, inspektorzy 
szkolni, przedstawiciele poszczeg6lnych wyznar\, delegaci nauczycielstwa 
niemieckiego, czeskiego i polskiego i inni. Pozostale sprawy Rada zalat
wiala prezydialnie, przy czym przewodnicz11cy mial obowi11zek zlozyc 
o nich sprawozdanie na najblizszym posiedzeniu. 

Stan ten przetrw�l do 1918 r. Par\stwo polskie, rozszerzaj11c panowanie 
na obszary bylych zabor6w, utrzymalo przejsciowo formy ustrojowe 
b�d11ce spuscizn11 po czasach zaborczych oraz fotmy wytworzone lokalnie 
w wyniku nowej sytuacji politycznej. Proces unifikacji ustrojowej byl 
skomplikowany i przeci11gn11l si� na dlugie lata. Za przyklad tego mog11 
sluzyc r6wniez burzliwe dzieje S!11ska Cieszyr\skiego do momentu decyzji 
mocarstw koalicyjnych z 1920 r. w sprawie podzialu spornego terytorium, 
a pod wzgl�dem ustrojowym do chwili pol11czenia z G6rnym Sl11skiem 
w 1922 r. Po upadku Austro-W�gier na obszarach Sl11ska Cieszyr\skiego 
znajduj11cych si� pod wp!ywami polskimi wladz� obj�la Rada Narodowa 

as J. K a s p r z y k i e w i c z, Landesgesetze für Schlesien, Cieszyn 1910, t. II, 

s. 507-542. 
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Ksi<,stwa Cieszynskiego, kt6ra zorganizowala r6wniez nadzorcza, wladz<, 

szkolna, w postaci Komisji Szkolnej Ksi<,Stwa Cieszynskiego. Rza,d polski 
stan ten zatwierdzil. Uchwala, Rady Ministr6w z dnia 25 XI 1918 r. 
o tymczasowej organizacji szkolnictwa na S!a,sku Cieszynskim 36 Mini

sterstwo WRiOP w Warszawie obj<,lo wszelkie agendy w zakresie szkol
nictwa, naleza,ce do centralnych wladz wiedenskich. Natomiast agendy 

w kwestiach lokalnych, naleza,ce dota,d do zakresu dzialania Rady Szkol
nej Krajowej i Wydzialu Krajowego w Opawie, przeszly tymczasowo na' 
wspomniana, Komisj<, Szkolrni Ksi<,stwa Cieszynskiego 37. Pomina,c w tym 
miejscu wypadnie sprawy struktury wewn<,trznej Komisji Szkolnej oraz 
urz<,d6w nizszej instancji, a takze sprawy wynikle ze spor6w kompeten
cyjnych pomi<,dzy wladzami warszawskimi i cieszynskimi, ograniczaja,c si<, 
do stwierdzenia, ze ustr6j nadany szkolnictwu cieszynskiemu w uchwa:le 
rza,dowej z 25 XI 1918 r. w grubszych zarysach obowüizywal do 1922 r. 
W tym czasie Komisja Szkolna, na kt6rej czele stal Ernest Farnik, miala 
pod swoim nadzorem 4 gimnazja, 1 liceum, 6 seminari6w nauczycielskich, 
szkol<, przemyslowa, w Bielsku, szkol<, handlowa, w Cieszynie, 120 szk61 
powszechnych z 480 nauczycielami oraz 100 nauczycieli szk61 srednich 
og6lnoksztalc<1cych i zawodowych 38. 

Tw6rc6w, kt6rym przyszlo ukladac podwaliny administracji i szkol
nictwa na G6rnym S!a,sku, czekalo niezwykle trudne zadanie. Projekty 
organizacyjne musialy godzic nakazy statutu organicznego wojew6dztwa 
sla,skiego z da,zeniami do pewnej unifikacji z resztq ziem polskich. Statut 
organiczny, og6lnie rzecz bior<1c, przesa,dzal o pozostawieniu dawnych 
form pruskich i austriackich. Bacz<1c na powyzsze ograniczenia, przyj<,to 
kilka og6lnych zalozen. Najistotniejsza byla zasada jednolitosci, kt6ra 
m6wila, ze dla calego wojew6dztwa musi istniec jedna wladza szkolna, 
obejmuja,ca cale szkolnictwo. Wladza ta ze stanowiska historycznego po
winna obejmowac kompetencje pruskich i austriackich wladz szkolnych, 
wyla,czajqc zmiany wprowadzone na Sla,sku Cieszynskim od 1918 r. Zga
dzano si<, na og61 eo do ograniczenia zakresu dzialania wladz szkolnych 
tylko do spraw wychowania i oswiaty wraz z oswiat<1 pozaszkolna, z po

mini<,ciem spraw koscielnych i wyznaniowych. Oddzielenie tych gal<,zi 
mialo pewne uzasadnienie w praktyce utrwalonej juz w okresie Komi
sariatu Plebiscytowego i NRL, w obr<,bie kt6rych istnial Wydzial Kos
cielny. Agendy tego Wydzialu, przemianowanego potem na Wydzial Wy-

36 „Dziennik Urz�dowy Ministerstwa WRiOP", nr 7, poz. 5; por. teZ M. P o lla k; 
Organizacja wladz szkolnych II instancji w ciq.gu dziesil;ciolecia Polski odrodzonej 

(O.Swiata i Wychowanie 1929, s. 112-113). 
37 Akta Komisji przechowuje W AP - Oddzial Terenowy w Cieszynie. 
38 WAP Kat., NRL 318. 
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znari. Religijnych, z biegiem czasu wl.iczone zostaly do Wydzialu Admini
stracyjnego Urzi,du Wojew6dzkiego. 

Nieco wii,cej klopot6w sprawilo ustawienie nadzoru nad szkolnictwem 
zawodowym. Dylemat pozostawienia szk61 zawodowych na wz6r pruski 
w dotychczasowych zwü\zkach z wlasciwymi dziedzinami gospodarki lub 
w!.iczenia ich pod nadz6r wladz oswiatowych rozstrzygnii,to po mysli 
pierwszego wariantu. Wyrazem tego bylo wspomniane juz przekazanie 
'szkolnictwa zawodowego z dniem 1 I 1922 r. Wydzialowi Przemyslu 
i Handlu NRL. W 1924 r. wr6cilo ono ponownie do Wydzialu Oswiecenia 
Publicznego. Tak wii,c zasada postulujqca powolanie jednej wladzy dla 
catego szkolnictwa zostata zrealizowana dopiero po dw6ch latach. 

Sporo dyskusji wywotat problem wcielenia wladz szkolnych do Urzi,
du Wojew6dzkiego bqd:i: utworzenia samodzielnej instytucji. Poji,cie sa
modzielnosci w tym przypadku nie byto r6wnoznaczne z pozbawieniem 
wptyw6w lokalnych wtadz administracyjnych na szkolnictwo, jak sii, 
to stato na pozostatych ziemiach polskich 39. Na obszarze autonomicznego 
wojew6dztwa slqskiego kierownictwo nad calq administracjq, w tym r6w
niez szkolnq, przystugiwalo wojewodzie i Radzie Wojew6dzkiej. Stqd roz
lu:i:nienie lqcznosci moglo sii, dokonac tylko w takich granicach, w jakich 
,,samodzielnosc" ti, posiadalo Prowincjonalne Kolegium Szkolne we Wro
clawiu i Rada Szkolna Krajowa w Opawie. Projekt wytqczenia spraw 
szkolnych na prawach organu administracji niezespolonej spotkal sii, ze 
sprzeciwem prezesa NRL, kt6ry stwierdzil, ze „zasadniczq tendencjq przy 
wszystkich pracach organizacyjnych jest chi,c ujednostajnienia w pierw
szym okresie wszystkich instytucji zwiqzanych z Urzi,dem Wojew6dz
kim". W przeciwnym razie nalezatoby sii, liczyc z podobnymi propozy
cjami ze strony innych wydziat6w, kt6re wedtug dawnych przepis6w 
pruskich i austriackich, a nawet nowszych polskich tez mogq miec pod
stawy do pewnej odri,bnosci 40. 

W jednym z projekt6w w nasti,pujqcy spos6b okreslono kompetencje 
Wydzialu: ,,Wydzial Oswiecenia Publicznego jest czi,sci& skladow& Urzi,du 
Wojew6dzkiego na G6rnym Sl&sku i organem wykonawczym wojewody 
w zakresie spraw szkolnych i oswiatowych, kt6re na obszarze G6rnego 
Sl&ska przyznanym Rzeczypospolitej Polskiej wchodzily w zakres dzia
lania Oddzialu II dla spraw koscielnych i szkolnych Rejencji w Opolu, 

39 Ustawa z dnia 4 VI 1920 r. o tymczasowym ustroju wladz szkolnych (DzURP, 
nr 50, poz. 304) stanowila, Ze kierownictwo naczelne i nadz6r zwierzchni nad wycho
waniem publicznyrn w Polsee sprawuje minister wyznati. religijnych i o.Swiecenia 
publicznego i podlegli mu kuratorzy okr�g6w szkolnych, kt6rych mianuje naczelnik 

pallstwa na wniosek wspomnianego ministra. Por. P o  11 a k, op. cit., s. 118-119. 

<1.0 WAP Kat., NRL 318, k. 30. Pismo Rymera do Ignacego Steina z 12 I 1922 r. 
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a na obszarze Sl&ska Cieszynskiego - w zakres dzialania Komisji Szkol
nej, z tym zastrzezeniem, ze z zakresu dzia!ania tej Komisji wchodz'l 
w zakres dzia!ania Wydzia!u Oswiecenia Publicznego tylko te sprawy, 
kt6re na obszarze Slqska Cieszynskiego nie przekraczaj'l dawniejszego 
zakresu dzia!ania Rady Szkolnej Krajowej, Wydzialu Krajowego i prezy
denta krajowego w Opawie" 41. 

Tak zorganizowany Wydzia! mia! zatrudniac 42 w sumie 35 os6b, w tym 
2 wizytator6w szk6! srednich, 4 wizytator6w szk6! powszechnych 43, 1 re
ferenta prawnika, 2 referent6w oswiaty pozaszkolnej, 1 referenta szk6! 
srednich, 2 referent6w szk61 powszechnych i 1 instruktora wychowania 
przedszkolnego. Naczelnik Wydzia!u mia! byc zarazem kierownikiem 
Oddzia!u Og6lnego. Przewidywano, ze Oddzia!owi Szk6! Srednich bi,dzie 
podlegac 26 szk6! na G6rnym Sl&sku i 5 szk61 na Cieszynskim, a Od
dzialowi Szk6! Powszechnych i Seminari6w - 480 na G6rnym i 120 
na Cieszynskim. 

Niewielkie zmiany wprowadzono do organizacji inspektorat6w powia
towych. Nie zmienily sii, dotychczasowe uprawnienia starost6w w odnie
sieniu do szkolnictwa na terenie powiatu. Takze stosunek inspektor6w 
do wladz powiatowych i wojew6dzkich opieral si� na dawnych przepisach. 
Na skutek wytyczenia nowej granicy zmodyfikowano jedynie podzial na 
okr�gi szkolne. Projekt z 22 II 1922 r. przewidywal utworzenie 14 okr�
g6w, z kt6rych 12 mialo pozostac w dotychczasowych siedzibach, d�a 
dw6ch nowych, okreslonych jako Bytom II i Bytom III, przewidziano 
siedziby w Wielkich Hajdukach i Bielszowicach. Obsada stanowisk po
wiatowych inspektor6w szkolnych nie sprawila wi�kszego klopotu. Kan
dydatami byli polscy doradcy szkolni posiadajqcy z racji pelni<inych 
obowiqzk6w pewne doswiadczenie urz�dowe. Oni tez pelnili w momencie 
przejmowania wlad,zy obowiqzki komisarzy rzqdowych do obji,cia mienia 
w okr�gach szkolnych «. 0 wiele wi�cej trudnosci sprawilo rekrutowanie 
nauczycieli. Sl'lsk pod tym wzgl�dem nie m6gl zaspokoic potrzeb we wlas
nym zakresie. Juz na kilka miesi�cy przed zmian'l suwerennosci Wydzial 
OP rozpoczql akcj� werbowania kandydat6w na posady nauczycielskie, 
pochodz&cych z innych dzielnic Polski. Sprawozdanie z maja 1922 r., 
a wi�c z okresu kiedy akcja nie zostala jeszcze calkowicie zakonczona, 

" Tamze, NRL 14, k. 90-91. 
42 Wedlug etatu z 7 II 1922 r.; tamZe, NRL 318, k. 70. 
li3 J'ednolita nazwa „wizytator'' odpowiadala pruskim tytulom stuZbowym: pro

wincjonalny radca szkolny lub radca rejencyjny i szkolny, oraz austriackiemu po
j�ciu Landesschulinspektor, oznaczajc1cemu funkcjonariusza, kt6ry wizytowal za
r6wno szkoly powszechne, jak i Srednie. 

" WAP Kat., NRL 319. 
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wylicza, ze najwi�cej kandydat6w pochodzilo z Malopolski, a nast�pnie 
z Wielkopolski 'i Pomorza 45. 

Gdy w czerwcu 1922 r. Polska · obj�la przyznarni jej cz�sc obszaru 
plebiscytowego, wladze szkolne byly calkowicie gotowe do wypelnienia 
nalozonych na nie zadan. Stalo si� to mozliwe dzi�ki kilkuletniej prncy 
przygotowawczej. J ej przesledzenie swiadczy dowodnie o zlozonosci pro
blemu oraz o trudnych warunkach, w jakich przyszlo rozwü1.zywac skom
plikowane sprawy szkolnictwa. Na wzorcach w6wczas wypracowanych 

. opieraly si� dalsze przeksztalcenia i poszukiwania ustrojowo-organiza
cyjne. Ale temat to do osobnego opracowania. 

BILDUNG DER POLNISCHEN SCHULBEHÖRDEN IN SCHLESIEN IN DEN 
JAHREN 191S-1922 

In den Jahren 1918-1922, in der Zeit der Aufstände und des Plebiszits. wurden die Grundlagen für die Tätigkeit der polnischen Verwaltungsbehörden in Oberschlesien geschaffen. Der Verfasser beschränkt sich in seinen Ausführungen auf das Schulwesen. Nach einleitenden Bemerkungen über die Organisation der Schulbehörden im preussischen Staat vor dem ersten Weltkrieg schildert der Verfasser die ersten Versuche, polnische Schulbehörden im Jahre 1919 beim Unterkommissariat des Hauptvolksrates in Bytom (Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej) zu berufen. Einige Bemerkungen schenkt der Verfasser den Schulbehörden in Grosspolen nach der Befreiung von der preussischen Gewaltherrschaft und weist auf den Einfluss der grosspolnischen Schulfunktionäre auf die Gestaltung des polnischen Schulwesens in Oberschlesien. Ferner wird die innere Struktur und die personale Besetzung der Schulabteilungen bei den einzelnen, aufeinander folgenden Organen: dem Polnischen Plebiszitkommissariat in Bytom, der Hauptbehörde (Naczelna Wladza) aus der Zeit des III. Aufstandes und schliesslich beim Hauptvolksrat in Oberschlesien. Auf etwas anderen Grundlagen fusste das Schulwesen im Cieszyner Schlesien, das zusammen mit dem oberschlesischen Teil die Wojewodschaft Schlesien bilden sollte
„ 

Nach der Besprechung dieser Besonderheiten beschliesst der Verfasser seine Ausführungen mit der Beantwortung der Frage, inwieweit die polnischen Schulbehörden organisiert waren in der Zeit, als die oberschlesischen Abstimmungsgebiete an Polen und Deutschland überwiesen wurden (Juni 1922). 
45 Zgloszeni kandydaci do szkOl ludowych wedlug stanu z 24 V 1922 r.: 

Pochodzenie 
GOrny Slqsk polski GOrny Slc\Sk niemiecki Slc\sk Cieszyii.ski Wielkopolska i Pomorze Malopolska Kongres6wka 

Razem 
Zr6dlo: WAP Kat., NRL 328, k. 28. 

1 Kiero"".nicy I Nauczycielel Nauczy�iele szkol pomocmczy 
92 82 56 52 21 31 23 47 88 78 10 140 209 9 24 64 10 
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