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JAN DUDEK

SZKOLNICTWO SREDNIE OGÖLNOKSZTALC,\CE DLA .
MNIEJSZOSCI NARODOWYCH NA DOLNYl\I SL,\SKU
Po II wojnie swiatowej Polska w nowych granicach stala si� panstwem
jednolitym narodowo. Jest niemniej rzeczq zrozumialq, ze w latach bez
posrednio powojennych w sytuacji dokonujqcych si� dopiero repatriacji
i migracji znajdowaly si� na terytorium Polski mniejsze lub wi�ksze
grupy r6znych narodowosci, z biegiem lat wyraznie malejqce. Dolny
Slqsk zalicza si� do tych obszar6w Polski Ludowej, na kt6rych w pierw
szych latach powojennych znalazla si� duza liczba ludnosci niepolskiej.
Nalezeli do niej Czesi, Niemcy, Zydzi, Ukraincy, Grecy, Macedonczycy
i Cyganie. Poza Cyganami wszystkie wyzej wymienione mniejszosci na
rodowe mia!y zapewniony rozw6j kulturalny w swoim ojczystym j�zyku
w szko!ach organizowanych dla nich przez polskie wladze oswiatowe.
Dzia!alnosc i los tych szk6! oraz ich rola w procesach integracyjnych
i adaptacyjnych Dolnego Slqska nie zosta!y dotychczas opracowane nawet
przez najbardziej zainteresowanych, tj. przez przedstawicieli wspomnia
nych narodowosci 1.
Zasadniczy trzon niniejszego opracowania zosta! przedstawiony na
podstawie materia!6w archiwalnych, kt6re nie S'l ani chronologiczne, ani
1 Pierwsze kr6tkie informacje o szkolach Srednich og6lnoksztalcqcych z niepol
skim jE;zykiem nauczania podlegaji:tcych Kuratorium OkrE;gu Szkolnego Wroclaw
skiego zawiera publikacja: J. Du d e k, Stan i potrzeby szkolnictwa Sredniego og6l
noksztalcq.cego na Dolnym Slqsku, Warszawa 1959, wydana przez RadE; Naukowc1
TRZZ. Og6Iniejszej natury wzmianki znajdujq siE; w pracy A. K w i 1 e c k i e g o,
MniejszoSci narodowe w Polsee (Kultura i Spoleczet1stwo, 1963, t. VII, nr 4). Kr6tkc\
wstawkE; o szkolnictwie podstawowym z niemieckim jE;zykiem nauczania na Dol
nym Slqsku zawiera wydana ostatnio rozprawa A. S m o l a 1 s k i e g o, Szkolnictwo
podstawowe na Dolnym Slqsku w latach 1945-1965, Wroclaw 1970, notujqc przy tej
sposobnoSci fakt istnienia klas licealnych z niemieckim j�zykiem nauczania przy
I Liceum OgOlnoksztalcqcym w Walbrzychu. SzczegOlowe natomiast wiadomoSci
o szkolach podstawowych z niemieckim j�zykiem nauczania w pow. walbrzyskim
w latach 1950-1958 zamieScil jako materialy w „Przeglqdzie Historyczno-0Swiato
wym", 1970, nr 1, W. Redka.
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rzeczowo uporzqdkowane i posiadajq sporo luk. Dla ich uzupelnienia
potrzebne byly wywiady z osobami, kt6re mialy wplyw na te sprawy.
Autor niniejszego opracowania bral w tych sprawach czynny udzial w la
tach 1946-1960 najpierw jako wizytator, a potem jako kierownik Od
dzialu Lice6w Og6lnoksztalcqcych Kuratorium Okr"gu Szkolnego Wro
clawskiego.
Uruchomienie i lokalizacja sz)<:6! dla mniejszosci narodowych na Dol
nym Shisku pozostawa!y w scislym zwü1zku z zastam\ przez wladze pol
skie na tych terenach strukturf\ narodowosciow'l oraz z p6zniejszymi ru
chami migracyjnymi. Przedstawiajiic zagadnienie szk6l srednich· musimy
w pewnym stopniu uwzgl"dnic szkolnictwo podstawowe stanowiiice baz"
rekrutacyjnf\ dla lice6w og6lnoksztalciicych. Sposr6d ludnosci z dawna
osiadlej na Dolnym Slqsku najwczesniej zorganizowano Czechom szkoly
podstawowe w ojczystym j"zyku nauczania: jednq w Gosci"cicach, pow.
Strzelin, a drugii w Kudowie, pow. K!odzko (1948). Uczono w nich w j"
zyku czeskim j"zyka ojczystego, historii, fizyki, biologii i spiewu, inne
natomiast przedmioty prowadzone byly w j<,zyku polskim. Nauczycielami
w tych szkolach byli cz"sciowo Czesi i cz<,sciowo Polacy. Nauczyciele
czescy przybywali do Gosci"cic i Kudowy z Czechoslowacji, ale zazwy
czaj po rocznym okresie czasu rezygnowali ze swoich stanowisk. Nauczy
ciele Polacy dobrze znali j"zyk czeski i na nich gl6wnie spoczywa!o pro
wadzenie obu szk6l. Mialy one sporo trudnosci dydaktycznych, sposr6d
kt6rych na czolo wysuwal si" brak dostatecznej ilosci sprowadzanych
z Czechoslowacji podr"cznik6w do przedmiot6w prowadzonych w j"zyku
czeskim, kt6re ponadto nie zgadzaly si" z programami ukladanymi przez
polskie wladze oswiatowe 2.
Stan dzialalnosci obu szk6l obrazuje nast<,pujqce zestawienie:
MiejscowoSC
1. GoSCiE;cice 3

Data
1949

1950
1952
1953
1954/55

Stopieil
organizacyjny

1 Liczba J
uczni6w

5-klasowa

101

-II-

-,,7-klasowa
-,,-

85
67
74
47

Nauczycieli
1 Polak, kierownik
szkoly, i 2 nauczycieli
z Czechoslowacj�

2 Materialy KOS Wr. Dzial I, Pismo Towarzystwa Spoleczno-Kulturalnego Cze
ch6w i S1owak6w w Polsee. Zarzqd Gl6wny Warszawa z 24 VI 1957 do Komisji
KC PZPR d/s NarodowoSciowych.
3 Materialy KOS Wr. Dzial I, Notatka slui:.bowa z 24 X 1949 i Protok6l z po
siedzenia mii:dzywydzialowego Kuratorium OkrE;gu Szkolnego Wrodawskiego z 2 II
1952.
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2. Kudowa

1949

7-klasowa

153

-,,-

158
30
10

75
2 Polacy i 2 Czesi

Zdr6j
1950
1952
1953
1954/55

-,,-

-u-

przestala istnieC

Zmniejszenie si� liczby dzieci czeskich w szkole w Kudowie spowo
dowa!o zamian� jej na szkol� z niemieckim j�zykiem nauczania 4, a w
kor\.cu w roku szkolnym 1959/60 jej likwidacj� 5. Wskutek zmniejszaj,icej
si� liczby dzieci czeskich uleg!a r6wniez likwidacji szko!a w Gosci�
cicach i na zyczenie rodzic6w zosta!a zamieniona na szkol� polsk,i 6.
Zbyt kr6tki okres istnienia obu szk6l z czeskim j�zykiem nauczania
nie da! mozliwosci rozwini�cia si� im do tego stopnia, by mogly dostar
czyc uczni6w narodowosci czeskiej do szk6! srednich w Strzelinie i K!odz
ku, kt6re organizowa!yby dla nich chociazby komplety nauki j�zyka
czeskiego.
Zupelnie inaczej przedstawia!a si� sprawa zorganizowania szk6! dla
dzieci i m!odziezy mniejszosci niemieckiej, kt6ra po zakor\.czeniu dzialar\.
wojennych pozostala na terenie Dolnego Sl,iska. Perspektywa przesie
dlenia Niemc6w za Odr� i Nys� Luzyck,i, brak odpowiednich pod wzgl�
dem politycznym nauczycieli oraz podr�cznik6w dostosowanych do nowej
sytuacji politycznej sprawia!y, ze sami Niemcy nie zabiegali o zorgani
zowanie szk6! podstawowych i srednich dla swoich dzieci. Sytuacja
zmieni!a si� radykalnie dopiero w6wczas, gdy rz,id PRL zawarl z Nie
mieck,i Republik,i Demokratyczm1 6 VII 1950 r. uk!ad w Zgorzelcu. W 20
dni p6zniej Ministerstwo Oswiaty wyda!o zarz,idzenie w sprawie otwarcia
przedszkoli i szk6! z niemieckim j�zykiem nauczania 7 w brzmieniu nast�
puj,icym: ,,Dla dzieci i m!odziezy narodowosci niemieckiej, kt6rych prawni
przedstawiciele pragn,i je ksztalcic w ich j�zyku ojczystym, otwierane
b�d,i przedszkola oraz szko!y og6lnokszta!c,ice stopnia podstawowego
'" Archiwum KOS Wr., teczka nr 13, np. Szkoly z niepolskim jE:ZYkiem naucza
nia i Materialy KOS Wr. - Projekt sieci szk61 z niepolskim jE:ZYkiem nauczania na
r. szk. 1953/54. Pismo Wydzialu OSwiaty Prez. WRN da Ministerstwa 0Swiaty
z dnia 23 IV 1953, nr Osw. S P 9CC/6/.S3.
5 Archiwum KOS Wr. - teczka nr 13, np. Pismo Wydzialu 0Swiaty Prez. PRN
w Klodzku do KOS Wr. z 20 VI 1962.
6 Archiwum KOS Wr. - teczka nr 13, np. Szkoly z niepolskim j�zykiem naucza
nia 1962 r. i Pismo Wydzialu 0Swiaty i Kultury Prez. PRN w Strzelinie z 7 VII
1962 do KOS Wr.: ,,Wydzial 0Swiaty i Kultury zawiadamia, :ie po przeprowadzonej
rozmowie kierownictwa Szkoly Podstawowej w Go:Sci�cicach z rodzicami nikogo
nie zgloszono na nauczanie j�zyka czeskiego. Wg relacji kierownictwa szkoly og61nie rodzice stwierdzajq, :ie ich dzieci sq narodowoSci polskiej".
7 Zarzqdzenie Ministerstwa 0Swiaty z 26 VII 1950, ,,Dziennik Urz�dowy Min.
0Swiaty" 1950, nr 14, poz. il.77.
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i licealnego z niemieckim j"zykiem nauczania. Przy zakladaniu przed
szkoli i szk6l z niemieckim j"zykiem nauczania stosowane b"d;i te same
zasady organizacyjne i nQrmy, jakie stosuje si" przy zakladaniu analo
gicznego typu szk6l z polskim j"zykiem nauczania".
Dalszy bardziej szczeg6lowy tok post"powania przy organizowaniu
szk6l z niemieckim j"zykiem nauczania regulowala osobna instrukcja
Ministerstwa Oswiaty s, kt6ra okreslala spo�6b skladania deklaracji przez
rodzic6w, opracowania ich przez Wydzialy Oswiaty Prezydium PRN
i przez kuratoria. Sporz;idzone przez kuratoria zgodnie z t'! instrukcj'!
projekty organizacji przedszkoli i szk6l byly przekazywane w terminie
do 20 sierpnia Ministerstwu Oswiaty, kt6re je zatwierdzalo i w oparciu
o podane w projekcie organizacji liczby uczni6w ustalalo na nowy rok
szkolny ilosc podr"cznik6w potrzebnych dla dzieci i mlodziezy uczqcej
si" w szkolach z niemieckim j,:zykiem nauczania. Dalsze wytyczne in
strukcji zwracaly uwag,: na lokalizacj,: przedszkoli i szk6l tak, by umo
zliwic korzystanie z nich najwi,:kszej liczbie dzieci i mlodziezy. Uporz;id
kowane zostaly r6wniez tak wazne sprawy, jak program nauczania i j,:zyk
wykladowy. Do czasu wydania dalszych zarzqdzer\. obowiqzujqcy byl
program nauki dla analogicznych typ6w szk6l z polskim j,:zykiem nau
czania z tq r6znic'I, ze j,:zyk polski jako przedmiot nauczania wprowa
dzony byl do klasy trzeciej szkoly podstawowej, natomiast j,:zyk nie
miecki jako j,:zyk ojczysty obowi;izywal od klasy pierwszej. Przewiduj'!C
trudnosci w doborze odpowiedniej liczby wychowawc6w i nauczycieli
instrukcja zalecala organizowanie kr6tkoterminowych kurs6w przygoto
wawczych dla kandydat6w na wychowawczynie przedszkoli i nauczy
cieli, kt6rych nalezalo rekrutowac sposr6d post,:powych robotnik6w
i innych pracownik6w narodowosci niemieckiej wladajqcych j,:zykiem
polskim.
Zarzqdzenie Ministerstwa Oswiaty z 26 VII 1950 r. i instrukcja po
szerzaj;ica je zostaly powitane przez ludnosc niemieck'! z duzym zado
woleniem, zwlaszcza ze na terenie Dolnego Slqska liczba tej ludnosci
wynosila 36 463 osoby. Najwi,:ksze jej skupienia byly w pow. walbrzy
skim (8899), w Walbrzychu miescie (7731), w pow. klodzkim (3604), we
Wroclawiu miescie (2000), w Legnicy (1568) oraz w pow. swidnickim
(1621) 9. W oparciu o wymienione rozporz;idzenie i instrukcje Wydzial
Oswiaty Prezydium WRN (tak'I nazw,: mialo wtedy kuratorium) urucho
mil w 1950 r. 28 szk6l siedmioklasowych z 96 nauczycielami dla 3079
8 Instrukcja z 3 VIII 1950, .,Dziennik Urz�dowy Min. 0Swiaty 1950, nr 14, poz.
180.
9 Materialy KOS Wr. ,.Dane statystyczne o ludno.Sci niemieckiej zamieszkalej
·w wojew6dztwie wroclawskim na dziell 1 X 1951 r." - przekazane przez Prezy
dium WRN we Wroclawiu Wydzial Spoleczno-Administracyjny.
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uczni6w, w tym w pow. walbrzyskim 15 szk61, w Walbrzychu 5 szk61,
w pow. klodzkim 5 szk61, kamieniog6rskim 2 szkoly i w jeleniog6rskim
1. W roku nast1epnym mialy byc uruchomione szkoly podstawowe z nie
mieckim j1ezykiem nauczania w powiatach Jawor, Sroda Sleiska, Zloto
ryja 10. Stan i rozw6j tego szkolnictwa w latach 1950-1953 przedstawial
site nast1epujeico:
Rok

Szk6!

1 IX 1950
1 X 1951
1 X 1952
15 VI 1953

28
42
51
54

Liczba
uczni6w

nauczycieli

oddzial6w

3079
4065
4203
4299

96
124
148
151

150

'

W projekcie organizacji szk6l z niemieckim j1ezykiem nauczania na
rok szkolny 1953/54 Wydzial Oswiaty Prezydium WRN we Wroclawiu
przewidywal prowadzenie szk6l podstawowych w 45 miejscowosciach dla
4306 uczni6w w 154 oddzialach 11. Mimo tych zabieg6w ze strony wladz
oswiatowych nie wszystkie dzieci niemieckie w terenie byly obj1ete po
wszechnym nauczaniem. Nieliczna tylko grupa Niemc6w posylala swoje
dzieci do polskich szk6l srednich (36 uczni6w) i do szk6l wyzszych
(2 student6w) 12.
Juz w roku szkolnym 1950/51 szkoly podstawowe z niemieckim j1ezy
kiem nauczania posiadaly dostatecznei liczbte uczni6w klas VII (131) 13,
aby na ich podstawie zapoczeitkowac uruchomienie szkoly sredniej.
Zrobiono to w roku szkolnym 1952/53, otwierajeic w Swidnicy przy pol
skim Liceum Pedagogicznym r6wnoleglei klas1e pierwszei z niemieckim
j1ezykiem nauczania. Starania o zorganizowanie liceum og6lnoksztalcei
cego z niemieckim j1ezykiem nauczania zostaly podj1ete dopiero w 1953 r.,
gdy Wydzial Oswiaty Prezydium WRN zwr6cil site do Ministerstwa
Oswiaty z wnioskiem o uruchomienie klasy VIII rozwojowego liceum
og6lnoksztalceicego z niemieckim j1ezykiem nauczania, proszeic r6wno
czesnie o dodatkowe etaty i kredyty na utrzymanie tej klasy od 1 IX
10 Materialy KOS Wr., Pismo Wydzialu 0Swiaty Prez. WRN we Wroclawiu do
Ministerstwa 0Swiaty Nr 5 - 5215/51.
u Materialy KOS Wr Dzial I, Pismo Wydzialu 0Swiaty Prez. WRN we Wro
clawiu z 23 IV 1953 r. do Ministerstwa 0Swiaty zawierajqce projekt sieci szk6l
z niemieckim j�zykiem nauczania na r. szk. 1953/54.
12 Materialy KOS Wr. Dzial I, Dane statystyczne o ludnoSci niemieckiej za
mieszkalej w wojew6dztwie wroclawskim na dziell 1 X 1951.
IJ Materialy KOS Wr. Dzial I, Zestawienie szk6l z niemieckim jE:ZYkiem na�
uczania. Stan z 12 VIII 1950.
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do 31 XII 1953 r. oraz o zwi�kszenie limitu uczni6w klasy VIII dla woj.
wroclawskiego o 40 1�. Poniewaz w Walbrzychu i pow. walbrzyskim
bylo najwi�cej szk6l podstawowych VII-klasowych z niemieckim j�zy
kiem nauczania (12 na og6lm1 liczb� 20 w calym wojew6dztwie 15), zloka�
lizowano nowq rozwojow& szkol� licealn& z niemieckim j�zykiem naucza
nia w Walbrzychu, wi&:i:&c i'l organizacyjnie ze Szkol& Podstawowq i Li
ceum Og6lnokszta!c&cym nr 1, kt6rej dyrekcja zapewnila nowemu liceum
lokal, wyposazenie w sprz�t, pomoce naukowe i skompletowanie kadry
nauczycielskiej.
Proces dydaktyczno-wychowawczy w nowo utworzonej klasie VIII,
a nast�pnie w pe!nym liceum og6lnokszta!c&cym z niemieckim j�zykiem
nauczania prowadzony by! zgodnie z zarz&dzeniem Ministerstwa Oswiaty,
kt6re okresla!o, ze poza j�zykiem polskim, nauk& o Polsee i swiecie
wsp6lczesnym, wychowaniem fizycznym, przysposobieniem sportowym
i przysposobieniem wojskowym wszystkie inne przedmioty nalezalo pro
wadzic w j�zyku niemieckim 16. Nielatwy to by! jednak problem do roz
wi&zania. Na miejscu brak by!o nauczycieli Niemc6w z pelnymi kwalifi
kacjami i politycznie wyrobionych. Trzeba wi�c by!o si�gnqc do robotni
k6w i urz�dnik6w Niemc6w zatrudnionych w Walbrzychu. Jedna tylko
nauczycielka Niemka, kt6ra ukonczyla germanistyk� w 1953 r. na Uni
wersytecie Wroclawskim, na podstawie nakazu pracy zostala skierowana
do Walbrzycha i uczyla w klasach z niemieckim j�zykiem nauczania j�zy
ka ojczystego i historii. Przedmioty prowadzone w j�zyku polskim mialy
nauczycieli o pelnych kwalifikacjach, kt6rzy potrafili pos!ugiwac si� j�
zykiem niemieckim 17• Trzeba stwierdzic, :i:e noy.,o utworzone klasy. lice
alne z niemieckim j�zykiem nauczania znalazly si� w korzystniejszych
warunkach anizeli szkoly podstawowe. Te ostatnie nie mialy w wi�kszo
sci wypadk6w odpowiedniego lokalu 18. R6wniez obsadzanie stanowisk
nauczycielskich w szkolach podstawowych z niemieckim j�zykiem nau
czania by!o bardzo trudne, poniewaz nie bylo wsr6d Niemc6w, a takze
wsr6d Polak6w znaj&cych j�zyk niemiecki (32 pracowalo w szkolach pod1� Materialy KOS Wr. Dzial I, Pismo Wydzialu 0Swiaty Prez. WRN we Wro
clawiu do Ministerstwa 0Swiaty z 30 VI 1953. Nr 0Sw. SP 14 f/29/53.
1s Materialy KOS Wr. Dzial I, Projekt sieci szk6l z niemieckim j�zykiem
nauczania na r. szk. 1953/54.
IG Materialy KOS Wr. Dzial I, Rozporzqdzenie Ministerstwa OSwiaty nr II
N-4347/51 z 26 VI 1951. Organizacja r. szk. 1951/52 o 2 szkolach z niepolskim
jt::zykiem nauczania.
17 Archiwum KOS Wr., Akta personalne i Archiwum I Liceum Og6lnoksztal
cqcego w Walbrzychu.
18 Materialy KOS Wr. Dzial I, Pismo Wydzialu OSwiaty Prez. WRN we Wro
clawiu z 15 VI 1951. Nr 5-5215/51 do Ministerstwa 0Swiaty w sprawie przewidzia
nych zmian w szkolach z niepolskim j�zykiem nauczania w r. 1951/52.
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stawowych z niemieckim j�zykiem nauczania), ch�tnych do pracy
w szkole 19.
Nowo utworzone klasy liceum og6lnoksztalcqcego z niemieckim j�zy
kiem nauczania wymaga!y ze wzgl�du na kadry nauczycielskie wi�kszej
opieki ze strony nadzoru pedagogicznego anizeli licea og6lnoksztalc&ce
z polskim j�zykiem nauczania. Opiek� nad t& kadrq z ramienia Wydzia!u
Oswiaty Prezydium WRN, podobnie jak nad szkolami podstawowymi
z niepolskim j�zykiem nauczania, obj&l osobny wizytator (M. Kierecki)
i kierowniczka sekcji j�zyka niemieckiego Wojew6dzkiego Osrodka Dosko
nalenia Kadr Oswiatowych (H. Kosciriska). Organizowa!a ona dla nauczy
cieli Niemc6w konferencje sierpniowe, kursokonferencje i kursy waka
cyjne, na kt6rych dawala wytyczne do realizacji programu, zaznajamiala
z podstawowymi zasadami dydaktyki i uczyla poprawnego prowadzenia
lekcji20. Tego rodzaju pomoc ze strony Wydzialu Oswiaty Prezydium
WRN byls1 konieczna, gdyz nauczanie w pocz&tkowej fazie istnienia szk6!
z niemieckim j�zykiem nauczania bylo niezmiernie trudne. Brak bylo
bowiem programu nauczania j�zyka niemieckiego, brak podr�cznik6w,
lektury obowi&zujqcej, czasopism mlodziezowych oraz pedagogicznych
i metodycznych dla nauczycieli. Stan ten ulegl zmianie zw!aszcza od tego
czasu, gdy PZWS zacz�ly wydawac podr�czniki, a lektury nadchodzic
z NRD21.
W takich warunkach rozwijalo swoj& dzialalnosc takze liceum og6lno
ksztaleqce z niemieckim j�zykiem nauczania w latach 1953-1958. Byl
to okres stosunkowo kr6tki, ale pozwoli! · mlodziezy niemieckiej ksztalcic
si� na stopniu srednim w warunkach podobnych do warunk6w w pol
skich szkolach. Uczniowie Niemcy byli traktowani na r6wnych prawach
z polskimi. Dostawali nagrody i pobierali stypendia, jezdzili na obozy,
brali udzial w szkolnych zawodach sportowych. Wsp6lzycie ich z ucznia
mi Polakami by!o bardzo poprawne. Nie sprawiali szkole klopot6w wy
chowawczych, odznaczali si� zdyscyplinowaniem 22• Pobyt ich w I Lice
um Og6lnoksztalc&cym w Walbrzychu pozostawil przyjemne wspomnie
nie, a kontakty korespondencyjne z dyrekcjq niekt6rych uczni6w i na
uczycieli po wyjezdzie do Niemiec byty utrzymywane przez dtugi czas 23.
19 Niemcy jako niekwalifikowani nauczyciele musieli si� doksztakaC w Komisji
Rejonowej, ale nie brali udzialu w ksztalceniu ideologicznym. Materialy KOS Wr.
Dzial I, Organizacja szkolnictwa z niemieckim jE:ZYkiem nauczania - stan z 5 IX
1952.

20 Wywiad z wizytatorem M. Kiereckim opiekujqcym siE: szkolami niemieckimi
i kierowniczkq sekcji jE:zyka niemieckiego OOM we Wroclawiu H. KoSciflskq.
21 Materialy KOS Wr. Dzial I, Pismo Wydzialu OSw.iaty Prez. WRN we Wro
clawiu do Mi�isterstwa OSwiaty z 15 VI 1951. Nr 15-5215/51.
2.2 Ksi�ga protokol6w z posiedzefl Rady Pedagogicznej.
23 Wywiad z dyrektorem I Liceum Og61noksztakc\cego w Walbrzychu W. Glo
uszkiem.
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Okres istnienia i dzialalnosci liceum og6lnoksztalcqcego z niemieckim
j�zykiem nauczania w Walbrzychu byl kr6tki. Organizacja jego oddzia
l6w oraz przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego ksztaltowaly si�
swoiscie i odmiennie niz w liceach z zydowskim i ukrailiskim j�zykiem
nauczania tak ze wzgl�du na powiqzanie ze szkolq polsk'l, jak i duz'!
fluktuacj� uczni6w wywolanq. wyjazdami do Niemiec. W ciqgu 5 lat
(1953-1958) - jak wykazuje tabela - przewin�lo si� przez t� szkol�
335 uczni6w.
Rok szkolny
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58

I

Klasa VIII
40
37
34
31
16

I

Klasa IX

Klasa X

Klasa XI

35
33
25
8

21
24
4

20

Byla to mlodziez w przewazajqcej wi�kszosci pochodzenia robotni
czego. Wi�kszosc mieszkala w Walbrzychu, a reszta w najblizszych
miejscowosciach. Tylko jedna .uczennica pochodzila z woj. opolskiego.
W zwiqzku z repatriacjq Niemc6w do NRD i NRF w ramach akcji lqcze
nia rodzin bardzo maly procent uczni6w ukoliczyl liceum i otrzymal
swiadectwo dojrzalosci. Pierwsza matura odbyla si� 29 V 1957 r. Zlozylo
w6wczas egzamin 16 uczni6w, a do drugiej matury w rok p6zniej (30 V
1958) zasiadlo i zdalo egzamin tylko 4 uczni6w. W obu wypadkach ucz
niowie otrzymali swiadectwo dojrzalosci wystawione w j�zyku polskim
i w j�zyku niemieckim (Reifezeignis des allgemeinbildenden Lyceums) 24.
Po likwidacji liceum og6lnoksztalc'lcego z niemieckim j�zykiem na
uczania liczba szk6l podstawowych z niemieckim j�zykiem nauczania na
Dolnym Slqsku malala systematycznie i w czerwcu 1960 r. wynosila juz
tylko: 1. Legnica 42 dzieci; 2. Kudowa 26 dzieci; 3. Walbrzych 32 dzieci;
4. Wrodaw 24 dzieci. W roku szkolnym 1964/65 liczba ta spadla do dw6ch
szk6l: Legnica ksztalcila 18 uczni6w i Wrodaw 7 uczni6w 25. Obecnie na
terenie Dolnego Slqska nie ma szk6l z niemieckim j�zykiem nauczania.
Ta niewielka liczba Niemc6w, jaka tu jeszcze pozostala (2-2,5 tys. os6b),
to ludzie starzy, rozproszeni po calym wojew6dztwie, dla kt6rych pro
blem szk6l nie istnieje. Tylko w Walbrzychu tworz'l wi�ksze skupienie
i skromnq organizacj� w ramach klubu 26. W pami�ci mieszkalic6w miej2li Archiwum I Liceum Og61noksztalcqcego w Walbrzychu.
25 Materialy KOS Wr. Dzial I, Szkolnictwo z niepolskim j�zykiem nauczania.
26 Wywiad z kier. Urzf;du Spraw Wewn�trznych Prez. WRN we Wroclawiu
K. Markiewiczem.
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scowosci, w kt6rych szkoly z niemieckim j�zykiem nauczania istnialy, nie
pozostawily one zadnych reminiscencji. Okres ich dzialalnosci na Dolnym
Slqsku byl bowiem stosunkowo kr6tki. Polskie wladze szkolne wykazaly
pelne zrozumienie potrzeb oswiatowych ludnosci niemieckiej, a ta nato
miast nie wysuwala pod ich adresem pretensji. Jest rzeczq zrozumialq,
ze szkoly te nie mogly byc czynnikiem integrujqcym spoleczeiistwo nie
mieckie z polskim. Jedna i druga strona zdawaly sobie bowiem z tego
spraw�, ze dzialalnosc szk6l z niemieckim j�zykiem nauczania jest tylko
czasowa i 1 ze musi dojsc do ich likwidacji w miar� wyjazdu ludnosci
niemieckiej do NRD i NRF.
Mysl zorganizowania szk6l og6lnoksztalcqcych z zydowskim j�zykiem
nauczania na Dolnym 8lqsku powstala zaraz po zakoiiczeniu dzialaii wo
jennych. 17 VI 1945 r. zebrala si� w Dzierzoniowie pierwsza wojew6dzka
konferencja komitet6w zydowskich Dolnego Slqska i w czasie jej obrad
zostala powzi�ta uchwala w sprawie organizowania szk6l podstawowych.
Realizacja tej uchwaly stala si� aktualna dopiero w 1946 r. Komitety
zydowskie, kt6rych liczba wzrosla do 43, pocz�ly zakladac szkoly z zy
dowskim j�zykiem nauczania w takich miastach, jak Wroclaw, Legnica,
Walbrzych, Dzierzoni6w, Bielawa i w wielu innych. Byly to szkoly pry
watne finansowane przez Centralny Komitet Zyd6w w Polsee. W ich
wyposazeniu bralo udzial spoleczeiistwo zydowskie zar6wno w kraju, jak
i z zagranicy 27• Taki byl r6wniez pocz'lt.ek liceum og6lnoksztalcqcego
z zydowskim j�zykiem nauczania we Wroclawiu. Powstalo ono jako lice
um prywatne utrzymywane z fundusz6w Centralnego Komitetu Zyd6w
w Polsee 28.
Wszystkie powyzsze szkoly zostaly obj�te paiistwowym planem i bu
dzetem w 1949 r. przez Ministerstwo Oswiaty, kt6re przeksztalcilo je
w szkoly paiistwowe og6lnoksztalcqce z zydowskim. j�zykiem nauczania
wprowadzajqc do nich program szk6l paiistwowych z pewnymi odchyle
niami w klasach podstawowych i licealnych 29. R6znice te odnosily si�:
a) do j�zyka polskiego - systematyczne nauczanie tego przedmiotu za
czynalo si� od klasy II, b) do przedmiot6w judaistycznych, tj. j�zyka
zydowskiego, kt6ry wprowadzono od klasy I, historii narodu zydowskiego
od klasy IV i j�zyka hebrajskiego od klasy V. Wszystkie inne przed
mioty na stopniu podstawowym i licealnym prowadzone byly w j�zyku
21 S. Ba t, LudnoSC Zydowska na Dolnym Slt1sku (Rocznik Wroclawski, 1961,
s. 141-164).

28 Du d e k, op. cit., s. 5, i Materialy KOS Wr., Sprawozdanie Inspektoratu
w Jaworze z 5 IV 1949 z wizytacji spolecznej szkoly i:ydowskiej w Jaworze.
29 „Dziennik Urz�dowy Min. 0Swiaty", 1949, nr 9, poz. 163, i Ok61nik Min.

Oswiaty z 17 VI 1949 Nr II P - 2338/49/.
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polskim. Rozporz,idzenie ministerialne podkreslalo ponadto, :i:e w szko
lach z :i:ydowskim j�zykiem nauczania u:i:ywane b�d,i podr�czniki i inne
pomoce naukowe w j�zyku zydowskim b,idz polskim lub hebrajskim, na
kt6re Ministerstwo Oswiaty wyrazilo zgod�. Z uwagi na to, :i:e w wyniku
wojny i okupacji liczba dzieci zydowskich w poszczeg6lnych rocznikach
wieku szkolnego byla bardzo nieznaczna oraz ze program szk61 z zydow
skim j�zykiem nauczania zawieral przedmioty judaistyczne, Ministerstwo
Oswiaty wyrazilo zgod� na zakladanie szkoly stopnia podstawowego
w obwodzie licz,icym eo najmniej 25 dzieci w wieku szkolnym, a na uru
chomienie klas licealnych przy liczbie eo najmniej 15 uczni6w w ka:i:dej
klasie. Jako uzupelnienie tego rozporz,idzenia zostaly wydane przepisy
wykonawcze, kt6re regulowaly przeksztalcanie szk61 prywatnych w pari
stwowe, likwiduj,ic przy tym wszystkie klasy licealne istniej,ice w6wczas
w szkolach Centralnego Komitetu Zyd6w w Polsee z wyj,itkiem· klas
licealnych w Lodzi i we Wroclawiu, oraz normowaly zatrudnianie na
uczycieli w szkolach z :i:ydowskim j�zykiem nauczania 30. Przepisy po
wyzsze zakladaly r6wnie:i: dalsze r6:i:nice w zakresie administracji szk61
z :i:ydowskim j�zykiem nauczania, a mianowicie ustalaly, :i:e dzienniki
lekcyjne, napisy na klasach, ksi�gi protokol6w, ogloszenia wewn�trzne
b�d,i prowadzone w j�zyku zydowskim, a ksi�gi ocen, nazwy szk6l na
szyldzie, piecz�cie i swiadectwa mialy byc redagowane w dw6ch j�zy
kach, tj. w j�zyku polskim i w j�zyku zydowskim 31. Pr6cz tych prze
pis6w natury og6lnej Ministerstwo Oswiaty wydalo w odniesieniu do
Dolnego Sl,iska, kt6ry byl nota bene najwi�kszyrri skupiskiem Zyd6w
w Polsee Ludowej, szczeg6lowy ok6lnik, ustalaj,ic, ze w ci,igu roku szkol
nego 1948/49 powinno byc przygotowane otwarcie nast�puj,icych szk61
og6lnoksztalc,icych: a) szkoly stopnia podstawowego i licealnego (VII LO)
wl! Wroclawiu; b) szk61 stopnia podstawowego w Dzier:i:oniowie, Pieszy
cach, Bielawie i Zag6rzu (pow. Dzierzoni6w), w Klodzku, Swidnicy
i Strzegomiu, w Z,ibkowicach i Zi�bicach, w Legnicy, Walbrzychu i Za
rach 32.
Nie wszystkie z wymienionych szk61 dlugo si� utrzymaly. Ich istnie
nie i dzialalnosc zalezaly wyl,icznie od ruch6w migracyjnych ludnosci
:i:ydowskiej. Tu te:i: tkwila przyczyna gwaltownych skok6w w stanach
liczbowych uczni6w w poszczeg6lnych klasach. Cz�sciow,i ilustraao „Dziennik Urz�dowy Min. OSwiaty", 1949, nr 9, poz. 163.
3t Na podstawie bezpoSrednich wieloletnich kontakt6w ze szkolami z :iydow
skim ji:zykiem nauczania mogl': stwierdziC, Ze powyZsze przepisY nie zostaly wpro
wadzone w :iycie, poniewa:i m. in. ich stosowanie uniemoZliwialoby sprawowanie
nadzoru pedagogicznego przez pracownik6w K'.OS Wr.
32 uDziennik Urzt:dowy Min. OSwiaty, 1949, nr 9, poz. 174.
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cj& takiego zjawiska moze byc projekt organizacji szk6! z zydowskim
j�zykiem riauczania na rok szkolny 1953/54 sporz&dzony przez KOS we
Wroc!awiu na podstawie nades!anych z terenu zg!oszeri. 33.
A. Szkolnictwo podstawowe
Powiat

IMiejscowoscl

Dzieri:oni6w Bielawa
Dzier:ioni6w
Pieszyce
Legnica
Swidnica
Walbrzych
Zqbkowice
Zi�bice

Liczba · 1
·nauczyc1eh
5
6

Liczba
uczni6w
101
232
56
266
50
176
40

Najwyi:sza
klasa
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VI

B. Szkolnictwo Srednie
Szkola og6lnoksztakflca stopnia podstawowego i licealnego we Wroclawiu:
klasy 1-VII 224 uczni6w
klasy VIII - 35 uczni6w, IX - 39, X - 27, XI - 11.

Ponadto w budynku 11-latki by!a ulokowana klasa Jicealna pedago
giczna licz&ca 10 uczni6w, kt6ra jednak nie mia!a na celu przygotowania
nauczycieli do szk6! z zydowskim j�zykiem nauczania, gdyz nauka w niej
odbywa!a si� w j�zyku polskim.
Z projektu organizacyjnego wynika!o, ze baza rekrutacyjna dla jedy
nego w6wczas Jiceum og6lnokszta!c&cego z zydowskim j�zykiem naucza
nia by!a wystarczaj&ca, gdy wezmie si� pod uwag� ca!e wojew6dztwo,
ale zbyt szczup!a, gdy stanowic i'l b�d'l tylko klasy podstawowe 11-latki
we Wroc!awiu. Dlatego przy 11-latce prowadzony by! internat, w kt6rym
zapewniono miejsca dla uczni6w pozamiejscowych. Mimo tych starari.
zdarza!y si� w VII Liceum Og6lnokszta!c&cym lata kryzysowe, kiedy
Jiczba uczni6w mala!a tak dalece, ze trzeba by!o niekt6re klasy zlikwi
dowac a•. 0 tym, jak dalece fluktuacje migracyjne odbija!y si� na sta
nach liczbowych klas podstawowych i Jicealnych, swiadcz& do!&czone
zestawienia. Pierwsze przedstawia gwa!towny spadek dzieci w klasach
podstawowych w latach 1966-1969; drugie natomiast liczby uczni6w
klas Jicealnych w latach 1957/58 - 1967/68 35.
33 Materialy KOS Wr. Dzial I, Pismo do Ministerstwa OSwiaty z 23 IV 1953.
Nr 0Sw. SP gcc/6/53. Nie wymienia si� w nim Zag6rza, Strzegomia, Zqbkowic. Zary
od 1950 r. nalei:aly do woj. zielonog6rskiego.
M D u d e k, op. cit., s. 15.
35 B a t, op. cit., s. 141-164, i Materialy KOS Wr. Dzial I „0 sytuacji w szkol
nictwie z niepolskim j�zykiem nauczania w 1959/60 r."
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K.lasy podstawowe

Liczba uczni6w w poszczeg6lnych klasach

1

Data
10

30 V 1966
20 VI 1967
2 IV 1968
11 XI 1968
28 II 1969

-

II

I

I

III

10

-

I

11

5

,-

V

17
13
6
6
4

16
9
8
3
2

12

11

IV

I

VI
15
13
9
4
4

I

VII
10
12
10
4
4

I VIII 1 ,
-

9
10
6
6

Razem

91
77
48
22

2Q3B

Klasy licealne
Liczba uczni6w
g6__ l n_ _y _ch kla_ sa_ _ch
_s z _ e
Rok szkolny 1 ___ w_p_ozc_
�- � _
VIII
IX
X I XI
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/ 63

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68

15
14
12
36
VIIIa 29
VIIIb 24
39
29
22
31

-

16
16
15
15
26

1

IXa 24
lXb 20
36
21
15
19

-

-

10

-

8
13
14
15

-

37
30
23
15
15

21
36
28
19
14

20

11

13

10

Razem
41
38
40
76
107
113
123
109
97
53

2937

Od roku 1967/68 VII Liceum Og6lnoksztalc11ce we Wroclawiu prze
ksztalca si� w szkol� polskq przez przyj�cie do klasy I 88 uczni6w na
rodowosci polskiej. Koniec tego procesu przypada na poczqtek roku szkol
nego 1968/69. Obecnie w I, II i III klasach licealnych jest tylko 5 uczni6w
narodowosci zydowskiej as.
Podobne byly losy i dzieje Szkoly Podstawowej i III Liceum Og6lno
ksztalcqcego z zydowskim j�zykiem nauczania w Legnicy. Powstala ona
w roku szkolnym 1959/60 jako 11-latka rozwojowa o bardzo duzej liczbie
36 Zestawienie ruchu uczni6w prowadzone przez sekretariat VII Liceum Og61noksztalcqcego.
37 Tami:e.
38 Tam:ie i Materialy KOS Wr., wedlug kt6rych w czerwcu 1967 r. do klasy I
szkoly podstawowej zglosilo siE: 6 uczni6w, a do klasy I licealnej 9 uczni6w. Pismo
KOS Wr. do Min. Osw. z 15 VI 1967 r.

Szkolnictwo dla mniejszoSci narodowych

85

uczni6w w klasach podstawowych (793) i jednej klasie licealnej (VIII 33 uczni6w) 39. Wyniesiona na wysokiej fali repatriacyjnej juz po 2 la
tach prowadzic b�dzie skromny zywot. Zmniejszac si� b�dzie liczba ucz
ni6w klas podstawowych, a klasy licealne przez caly okres istnienia nie
si�galy nawet 80 uczni6w. Ilustruje to ponizsza tabela:

Rok

1959/60
1960/61

1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68

Liczba uczni6w w klasach
licealnych
VIII

33
VIiia 27
Vlllb 36
48
25
23
28
14

IX
10

17
32
22
15
11
7

X

6
11
20
13
12

8

XI

1 Razem
33

73

6
11
19
13
9
9

71
74
76
75
50
24
1740

Wobec zmmeiszaj'lcej ,si� liczby uczmow w okresie ostatnich trzech
lat Wydzial Oswiaty Prezydium PRN w Legnicy postanowil zlikwidowac
III Liceum Og6Inoksztalcqce z zydowskim j�zykiem nauczania w roku
szkolnym 1967/68, kieruj'lc pozostalych 8 uczni6w z klasy X i 9 z klasy
XI do I i IV Liceum Og6Inoksztak'lcego, aby tarn ukoriczyli szkol� sred
niq 41.
Rozpatrujqc dzialalnosc obu lice6w og6Inoksztalqcych z zydowskim
j�zykiein nauczania, nalezy rozpatrzyc w jakich warunk11ch one praco
wa!y. Przede wszystkim trzeba stwierdzic, ze powstaly one w czasie, gdy
lepsze budynki szkolne byly juz zaj�te na szkoly polskie. Wprawdzie
Centralny Komitet Zyd6w w Polsee oraz komitety rodzicielskie i opie
kuncze wydatnie pomagaly szko!om, ale pieni'ldze te by!y obracane prze
waZnie na doZywianie i dowoZenie dzieci aniZeli na wyposa:ienie. W re39 Materialy KOS Wr. Dzial I, Sprawozdanie powizytacyjne z 2-5 XII 1959 r.
i Archiwum KOS Wr. Arkusze organizacyjne szk6l Srednich og6lnoksztalcqcych
za r. szk. 1959/60.
40 Archiwum III LO w Legnicy przechowywane w IV LO w Legnicy. Dzienniki
lekcyjne.
u Wywiad z kierownikiem Wydzialu 0Swiaty Prez. PRN w Legnicy Wl. Stawi
kiem. W czerwcu 1967 r. zglosilo si� w Legnicy do k.lasy I z Zydowskim jt:zykiem
nauczania 3 uczni6w i do klasy I licealnej 3 uczni6w. Materialy KOS Wr., Pismo
KOS Wr. z 15 VI 1967 do Min. Oswiaty.
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zultacie obie szkoly mialy gorsz.:i baz� lokalow.:i niz polskie szkoly. Takze
wyposazenie w pomoce naukowe pozostawialo duzo do zyczenia. Dopiero
w r. 1966, a wi�c pod koniec istnienia szk61, baza materialna wydatnie
si� poprawila 42. Kadra nauczycielska w liceach og6lnoksztalc.:icych z zy
dowskim j�zykiem nauczania nie skladala si� wyl.:icznie z Zyd6w, prze
ciwnie wi�kszosc gron nauczycielskich stanowili Polacy, np. w VII Lice
um Og6lnoksztalc.:icym we Wroclawiu poza dyrektorem, nauczycielem
j�zyka zydowskiego i historii narodu zydowskiego wszystkie inne stano
wiska obsadzone byly przez Polak6w 43. Nie wi�c dziwnego, ze szkola
wedlug wypowiedzi samych nauczycieli Zyd6w nie posiadala cech cha
rakterystycznych dla szkoly zydowskiej. Brak w niej bylo mowy zydow
skiej, napis6w i uzewn�trznien swiadcz.:icych o jej na.rodowym charakte
rze. Takze dzieci zydowskie nie rozmawialy po zydowsku ani w domu,
ani w szkole. J�zyk zydowski byl dla nich za trudny i niezrozumialy.
Wydawac by si� moglo, ze przy malej liczbie uczni6w w obu liceach
wyniki nauczania b�d.:i dobre, a zabiegi wychowawcze nie b�d.:i natrafiac
na zadne trudnosci. W rzeczywistosci bylo inaczej, zwlaszcza w VII Lice
um Og6lnoksztalc.:icym we Wroclawiu. Uczniowie nastawiani przez rodzi
c6w na wyjazd z Polski zbyt lekko podchodzili do swoich obowi.:izk6w.
Atmosfera tymczasowosci odbijala si� na ich post�powaniu, lekcewazyli
uwagi nauczycieli, cz�sto z op6znieniem przychodzili do szkoly, uciekali
z lekcji i w rezultacie nagminnym zjawiskiem bylo obnizanie wszystk:im
uczniom w klasie ocen ze sprawowania. Przyczyn.:i trudnosci wychowaw
czych w VII Liceum Og6lnoksztalc.:icym byl chyba sam fakt organizacji
szkoly, eo doprowadzilo do tego, ze uczniowie VII Liceum Og6lnoksztal
c.:icego wedlug relacji nauczycieli czuli si� odizolowani od mlodziezy pol
skiej, z kt6r.:i nie mieli mozliwosci nawüizania r6znych kontaktow osobi
stych i dlatego twierdzili na godzinach wychowawczych, ze nie maj.:i
kolegow poza wlasn.:i szkol.:i i nie zzywaj.:i si� ze srodowiskiem polskim,
od kt6rego zostali oderwani 44.
Obecnie nie ma juz potrzeby wznowienia dzialalnosci szkol srednich
�2 Materialy KOS Wr. Dzial I, Informacja o Szkole Podstawowej i Liceum
Og6lnoksztalcqcym Nr VII we Wroclawiu na podstawie inspekcji z 29-30 VI
1966 r.
43 Archiwum KOS Wr., Arkusze organizacyjne lice6w og6lnoksztalcqcych.
-M Materialy KOS Wr. Dzial I, Protok6l z posiedzenia Rady Pedagogicznej z 24
VI 1961 r. oraz Archiwum VII LO, Ksi�ga protokol6w z posiedze6 R. P. Autorowi
trudno si� zgodziC z ocem, pracy nauczycieli Polak6w wyraZom\ w niniejszym pro
tokole, gdyZ w oparciu o dlugotrwale wlasne obserwacje stwierdzal powaZny i kon
struktywny ich wklad w proces dydaktyczno-wychowawczy oraz w atmosfer� pracy
w szkole.
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og6lnoksztalcqcych z zydowskim j"zykiem nauczania 45. Mozna w tej
chwili na dzialalnosc szk6l zydowskich patrzec jako na zakonczone zja
wisko historyczne. Wprawdzie Wojew6dzki Komitet Towarzystwa Spo
!eczno-Kulturalnego Zyd6w we Wroclawiu do ostatniej chwili chcia!
utrzymac swoje plac6wki oswiatowe, ale rzeczywistosc wykazywala, ze
ko!a historii cofnqc nie mozna. Na to, ze zbliza si" nieuchronny koniec
szk6! podstawowych a takze lice6w og6lnoksztalcqcych z zydowskim j"
zykiem nauczania, wskazywa! juz rok szkolny 1964/65, w _ kt6rym dzia
!alnosc szk6! zydowskich ograniczy!a si" tylko do trzech miejscowosci Legnicy, Walbrzycha i Wroc!awia, ale i los tych szk6l byl przesqdzony,
gdyz na nie zbyt duzy wp!yw wywierala atmosfera wyjazdowa. Naj
bardziej krzewila si"' ona w VII Liceum Og6lnoksztalcqcym, z kt6rego
grupa uczni6w w oparciu o kontakty z ambasadq Izraela w Warszawie
agitowa!a od 1965 r. za wyjazdem do wlasnego panstwa 46.
Podsumowujqc dzialalnosc szk61 z zydowskim j"zykiem nauczania,
stwierdzic mozna, ze nie stanowi!y one czynnika integrujqcego, zespala
jqcego spoleczenstwo zydowskie ze spo!eczenstwem polskim, ale przeciw
nie przygotowywa!y dzieci i m!odziez zydowsk'l do emigracji z Polski.
W zupe!nie innych warunkach anizeli licea og6lnoksztalcqce z nie
mieckim i zydowskim j"zykiem nauczania powstalo na Dolnym Slqsku
liceum og6lnoksztalcqce ·z ukrainskim j"zykiem nauczania. Ukraincy, kt6rzy pozostali na ziemiach Polski Ludowej, znalezli si" w 1947 r. na tere
nie Dolnego Sl<!ska w ramach akcji „Wisla" 47. Poniewaz ulokowano ich
w bardzo duzym rozproszeniu, nie wystqpi!a w6wczas potrzeba zorgani
zowania dla nich osobnych szk6!. Dzieci i mlodzi_ez ukrainska pobieraly
wtedy naukia w szkolach polskich. Dopiero po zlikwidowaniu band UPA
i skutk6w ich dzialalnosci Biuro Polityczne KC PZPR podj"lo w 1952 r.
uchwal" w sprawie ludnosci ukrainskiej, wskazuj'!C'l na koniecznosc roz
wijania szkolnictwa .ukrainskiego zgodnie z politykq w!adz partyjnych
i panstwowych w kwestiach narodowosciowych, aby zapewnic wszystkim
obywatelom niezaleznie od ich pochodzenia i narodowosci socjalistyczne
r6wnouprawnienie w dziedzinie politycznej, ekonomicznej, spolecznej

45 Ostatni meldunek o istnieniu szkoly podstawowej w Walbrzychu nr 11 o 16
uczniach zostal przyslany do KOS Wr. w 1968 r. Materialy KOS Wr., Referat Planu
i Bud:Zetu - arkusz GUS K-0-1'/.
46 Materialy KOS Wr., Informacja o sytuacji w szkolnictwie z Zydowskim j�
zykiem nauczania w r. szk. 1964/65 i Informacja o Szkole Podstawowej i LO nr VII
z Zydowskim j�zykiem nauczania na podstawie inspekcji z 29-30 V 1966.
47 J. Ge r h a r d, Vuny w Bieszczadach, Warszawa 1969, s. 562-563 i J. L o
v e 11, Polska jakiej nie znamy, Krak6w 1970, s. 73-74.
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i kulturalnej 48• Wynikiem tej uchwaly bylo pismo ok6lne Wydzialu
Oswiaty Prezydium WRN z 26 IX 1952 r. do prezydi6w PRN, by podle
gle im Wydzialy Oswiaty organizowaly nauk� j�zyka ukrainskiego w kla
sach lub kompletach tworzonych na wyrazne zyczenie zainteresowanych
rodzic6w. Nauk� j�zyka ukrainskiego mia!y szkoly rozpocz&c od klasy II,
przeznaczaj&c na klas� b&dz komplet licz&cy eo najmniej 10 uczni6w
3 godziny tygodniowo. Nauczycielami tego przedmiotu winni byc nauczy
ciele Ukrainscy, a w braku tychze nauczyciele Polacy znaj&cy j�zyk ukra
inski 49. Niedlugo po rozprowadzeniu do szk6! tego ok6lnika zacz�ly na
plywac z Wydzial6w Oswiaty Prez. PRN zestawienia, z kt6rych wynika
lo, ze nauka j�zyka ukrainskiego b�dzie prowadzona w 5 powiatach w 17
szkolach (w pow. boleslawieckim 1 szkola,, legnickfm 7 szk6l, lubinskim
4 szkoly, wolowskim 4 szkoly i zlotoryjskim 1 szkota), przy czym ·w 10
zespolach praca ju:i; si� rozpocz�ta, a w pozostatych organizacja tych prac
dobiegala konca so.
Brak stalej troski i opieki nad szkolnictwem z niepolskim j�zykiem
nauczania oraz nieznajomosc przepis6w Ministerstwa Oswiaty w sprawie
nauki j�zyka ukrainskiego w szkotach polskich przez nadz6r pedagogicz
ny niekt6rych Wydziat6w Oswiaty i Kultury doprowadzity po ki!ku la
tach do pewnego obnizenia, a nawet przerywania dziatalnosci komple
t6w. Kuratorium Okr�gu Szkolnego Wroctawskiego na podstawie prze
prowadzonych inspekcji wydalo wi�c polecenia inspektorom szkolnym
w 1962 r., by zadbali o wtasciwy przydziat pomieszczen dla komplet6w,
o punktualne rozpoczynanie si� zaj�c w tych plac6wkach, o nalezyt& fre
kwencj� oraz p hospitowanie komplet6w przez kierownik6w szk6t 51. Mi
mo tych zalecen tylko niekt6re szkoly mogty wykazac si� wi�kszymi
sukcesami. Obraz tych osi&gni�c przedstawia zestawienie powiat6w i miej
scowosci obj�tych nauczaniem j�zyka ukrainskiego w latach 1952-1968 52.
48 TreSC uchwaly Biura Politycznego KC PZPR „0 poprawie warunk6w gospo
darczych i kulturalnych ludnoSci ukrairi.skiej" w materialach nadeslanych do KOS
Wr. przez UTSK.
49 Materialy KOS Wr., Pismo W"ydzialu 0Swiaty Prez. WRN we Wroc'lawiu do
Prez. PRN z 26 IX 1952.

50 Tami:e. Zestawienie szk6l wedlug powiat6w, w kt6rych zorganizowano naukE:
jE:zyka ukrairi.skiego w kompletach.
s1 Materialy KOS Wr., Pismo KOS Wr. do Wydzial6w 0Swiaty Prez: PRN
w sprawie nauczania ji:zyka ojczystego dzieci narodowoSci niepolskiej Nr KOS Wr.
I SP-13np/2/62.

1
52 Zestawienie zrobione na podstawie nadsylanych do KOS Wr. arkuszy GUS
K-0-17, K-0-21, oraz material6w KOS Wr. i Archiwum KOS Wr. Dzial IV, Plan
i budi:ety. Przy miejscowoSciach podana jest liczba uczni6w zgloszonych na kom
plety j�zyka ukraillskiego.
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Nazwa miejscowo.Sci
Gromadka, pow. Boleslawiec
Modla
Rosochata, pow. Legnica
Legnickie Pola
Gniewomierz 1
Jakuszow
Mierzowice
Wc1dr0Ze Wielkie
Kawice
Lasowice
Mikolajowice
Miniat6w, pow. Lubin Legn.
Rudna
Siedlec
Buk6wna
Michal6w
Moskierzyna
Gawrony, pow. Wol6w
Nieszczyce
Lubic1Z
Maj�cice
Pelczyn
Orzeszk6w
Orsk
Ratoszyce
Chomic1Za, pow. Sroda SI.
Kowary
Kostomloty
Zamienice, pow. Zlotoryja
Jarosz6wka
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Liczba dzieci zgloszonych
w poszczeg6lnych latach
11, 12
26, 33, 29, 35, 38
13
24
17, 13, 8
10
13
15
10
10
7, 10
13
18
11
46, 36, 9, 28
12
10, 9, 10
13, 10, 31, 17
13
15
12
10
8, 7, 8, 8
10

7
34
19
54, 61, 43, 45,, 46, 50, 46, 39

Z zestawienia wynika, ze najwi�ksz<1 trosk� o tworzenie komplet6w,
kt6re zreszt<1 nie byly zjawiskiem stalym raz z braku nauczycieli, drugi
raz z braku zgloszen, wykazaly: Modla, pow. Boleslawiec, Buk6wna,
pow. Lubin Legnicki, Gawrony, pow. Wol6w i przede wszystkim Jaro
sz6wka, pow. Zlotoryja, w kt6rej to wsi powstala szkola z ukrainskim
j�zykiem nauczania. W innych miejscowosciach trudno bylo tworzyc
komplety zwlaszcza w tym wypadku, gdy skromne zgloszenia obejmo
waly wszystkie klasy, a wi�c uczni6w o bardzo zr6i,nicowanym poziomie
umys!owym. Przykladem w tym wypadku mogq byc Mikolajowice, pow.
Legnica, gdzie ch�c korzystania z komplet6w zglosili uczniowie nast�pu
j<1cych klas: II - 2, III - 2, IV - 1, V - 3, VI - 2 53. Byly r6wniez
53 Archiwum KOS Wr. Dzial IV, Plan i budiety. Szkoly z niepolskim j�zykiem
nauczania Arkusze GUS K-0-17, K-0-21.
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wypadki, :i:e rodzice po przeprowadzeniu z nimi konsultacji nie wyra:i:ali
zyczen, by ich dzieci uczyly si,: j,:zyka ukrainskiego, np. w pow. legnic
kim bylo w 25 szkolach podstawowych 214 dzieci ukrainskich i z tej
liczby uczylo si,: j,:zyka ukrainskiego 28, a chcialo si,: uczyc 42 54.
Uruchomione od 1952 r. komplety j�zyka ukrainskiego daly Ukrain
skiemu Towarzystwu Spoleczno-Kulturalnemu podstaw,: do podj,:cia sta
ran o zorganizowanie liceum og6lnoksztalci,cego z ukrainskim j�zykiem
nauczania na terenie woj. wroclawskiego. Starania te przypadly na okres
po r. 1956, w kt6rym uchylono obowieizujeice w latach 1947-1955 lud
nosc ukrainskei i !emkowskei, przesiedlonei w akcji „Wis!a", ogranicze
nia 55. W tym te:i: czasie Ministerstwo Oswiaty realizuji,c zasady polityki
os.wiatowej PRL wydalo ok6lnik (4 XII 1956) w sprawie organizowania
nauki j,:zyka ukrainskiego dla dzieci i mlodzie:i:y narodowosci ukrainskiej
w szkolach podstawowych i licealnych 56. Poszerza! on istniejeice dotych
czas przepisy w sprawie nauki j,:zyka ukrainskiego dla dzieci i mlodzie:i:y
narodowosci ukrainskiej odnosnie do tworzenia komplet6w, anga:i:owania
i oplacania nauczycieli niezawodowych, utrzymywania kontakt6w z tere
nowymi oddzialami Ukrainskiego Towarzystwa Spoleczno-Kulturalnego
i w koncu zmierzal do tego, aby w wi�kszych skupiskach ludnosci ukra
inskiej na :i:yczenie i wniosek rodzic6w organizowac szkoly podstawowe
i licea og6lnoksztalceice z ukrainskim j�zykiem nauczania, w kt6rych
wszystkie przedmioty powinny byc nauczane w j�zyku ukrainskim z wy
ji,tkiem j,:zyka polskiego i wychowania fizycznego. Wprowadzenie w :i:y
cie tego zalo:i:enia w zakresie liceum og6lnoksztalci,cego okazalo si� nie
mo:i:liwe, gdy:i: nie ma w Polsee Ludowej takiej wy:i:szej uczelni, kt6ra
mog!aby przygotowac specjalist6w do wszystkich przedmiot6w z ukrain
skim j,:zykiem nauczania. Realne bylo natomiast dalsze zalecenie ok6lni
ka, by na zeidanie rodzic6w lub uczni6w organizowac w liceach z pol
skim j�zykiem nauczania klasy r6wnolegle dla mlodzie:i:y ukrainskiej.
Klasy te - glosil ok6lnik - powinny byc otwierane nawet w wypadku,
gdyby zglaszaji,ca si,: mlodzie:i: nie posiada!a dostatecznej znajomosci
j�zyka ojczystego i nawet gdyby Wydzial Oswiaty nie byl w stanie za
pewnic od razu pelnej obsady nauczycieli znaji,cych j�zyk ukrainski.
W klasach tych nale:i:y stopniowo wprowadzac nauczanie w j�zyku ukra
inskim, aby przeksztalcic je z czasem calkowicie na klasy z ukrainskim
j�zykiem nauczania 57.
54 Materialy KOS Wr., Pismo Wydzialu OSw. Prez. PRN w Legnicy do KOS
Wr. w sprawie dzieci ukraillskich w 1959/60 r. oraz pismo Wydzialu OSwiaty Prez.
PRN w Miliczu do KOS Wr. z 14 III 1960.
55 K w i 1 e c k i, op. cit., s. 98.
56 „Dziennik Urzt:dowy Min. 0Swiaty", 1956, nr 15, poz. 148.
57 Tam:Ze.
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Wykorzystuja,c powyzsze zalecenie Ukrainskie Towarzystwo Spolecz
no-Kulturalne za zgoda, Kuratorium Okr<,gu Szkolnego Wroclawskiego
juz w 1957 r. doprowadzilo do uruchomienia w Szkole Podstawowej
i Liceum Og6lnoksztalca,cym z polskim j<,zykiem ·nauczania w Zlotoryi
jednej r6wnoleglej klasy VIII dla mlodzie:i:y ukrainskiej 58. Zglosila si<,
do niej mala stosunkowo liczba uczni6w (17). Ulokowano ja, dlatego w Zlo
toryi, poniewa:i: budynek polskiego liceum posiadal w6wczas do dyspo
zycji wolne izby lekcyjne oraz wlasny internat, a pod bokiem znajdowala
si<, szkola podstawowa z ukrainskim j<,zykiem nauczania w Jarosz6wce.
Uczniowie klasy VIII dla mlodziezy ukrainskiej podlegali dyrekcji pol
skiego liceum i uczyli si<, wszystkich przedmiot6w w j<,zyku polskim
poza j<,zykiem ukrainskim, do kt6rego zreszta, mieli bardzo slabe przygo
towanie. W cia,gu dw6ch nast<,pnych lat powstala klasa IX i X, a stan
liczbowy tych trzech klas przedstawial si<, nast<,puja,co: kl. VIII - 24,
kl. IX - 18, kl. X - 9, razem 51 uczni6w 59. W czasie pobytu mlodzie:i:y
ukrainskiej w Zlotoryi wsp6l:i:ycie jej z mlodzieza, polska, ukladalo si<,
pomyslnie dzi<,ki wlasciwie prowadzonej pracy wychowawczej szkoly
oraz wsp6lnie organizowanym uroczystosciom, kt6re prowadzily do lep
szego wzajemnego poznania si<, 60.
Po 3 latach okazalo si<,, ze Zlotoryja nie posiada najkorzystniejszych
warunk6w do rozwoju oddzial6w ukrainskich. Zostaly one ,przeto prze
niesione w 1960 r..do Legnicy jako punktu centralnego dla powiat6w
maja,cych najwi<,cej zgloszen na komplety j<,zyka ukrainskiego. Tarn
przez dwa lata pozostawaly za zgoda, Ministerstwa Oswiaty pod kierow
nictwem dyrekcji Szkoly Podstawowej i III Liceum Og6lnoksztaka,cego
z zydowskim j<,zykiem nauczania. Praktyka zyciowa wykazala jednak,
:i:e ulo:i:enie i realizacja jednokierunkowego planu dydaktyczno-wycho
wawczego dla mlodziezy obu szk61 o skrajnie odmiennej psychice i ten
dencjach narodowych natrafialy na duze trudnosci. Dlatego Ukrainskie
Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne i Zydowskie Towarzystwo Spoleczno
Kulturalne przy pelnym poparciu terenowych wladz partyjnych i oswia
towych zwr6cily si<, do Ministerstwa Oswiaty z wnioskiem o utworzenie
samodzielnego liceum z ukrainskim j�zykiem nauczania. Nasta,pilo to
31 VII 1962 r. Wydzielone klasy licealne z ukrainskim j�zykiem naucza
nia otrzymaly nazw� IV Liceum Og6lnoksztalca,cego w Legnicy z ukra
inskim j<,zykiem nauczania 61.
ss Dud e k, op. cit., s. 16.
59 Archiwum KOS Wr., Arkusze organizacyjne z r. 1958/59, 1959/60.
60 Materialy KOS Wr., Sprawozdanie z wizytacji szkoly 11-letniej w Zlotoryji.
61 Archiwum KOS Wr. - LO - teczka: Organizacja szk6l 1962 r. Pis mo KOS
Wr. do Min. 0Swiaty z 9 VII 1962 r. i Pismo Min. 0Swiaty do KOS Wr. z 31 VII
1962 r.
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Wydzielenie oddzial6w ukrainskich w obr�bie liceum nie wplyn�lo
na popraw� warunk6w dzialalnosci nowego zakladu. Byly one bardzo
trudne. Budynek szkolny nie pokrywal potrzeb biez11cych, dawal tylko
moznosc zorganizowania 4 izb Jekcyjnych. Szkola nie posiadala pracowni,
sali gimnastycznej, auli. W tym samym budynku miescil si� internat,
kt6ry m6gl zapewnic tylko podstawowe mozliwosci bytowe dzieciom
chlopskim maj11cym zly dojazd do Legnicy oraz uczniom narodowosci
ukrainskiej z innych wojew6dztw. Brak odpowiedniej kadry spowodowal,
ze w szkole tej uczono i nadal ucz11 w j�zyku ukrainskim tylk0 j�zyka
i literatury ukrainskiej, a wszystkie inne przedmioty s11 prowadzone
w j�zyku polskim. Jako liceum jednoci11gowe IV Liceum Og6lnoksztal
c11ce z ukrainskim j�zykiem nauczania w Legnicy nie moze poszczeg61nych przedmiot6w obsadzac .specjalistami i musi korzystac z nauczycieli
uzupelniaj11cych swoje godziny etatowe w innym zakladzie. Baza loka
lowa IV Liceum Og6Jnoksztalc11cego z ukrainskim j�zykiem nauczania
polepszyla si� dopiero w roku szkolnym 1967/68, gdy szkola przeniosta
si� do wydzielonej cz�sci gma·chu dawnego Liceum Pedagogicznego, a caly
dawny budynek mogta zamienic na internat. Obecnie warunki tak samej
szkoly, jak internatu s11 dobre. IV Liceum Og6lnoksztaleqce w Legnicy
maj11c wlasne pomieszczenia dla klas, pracowni fizyczno-chemicznej
i administracji korzysta jeszcze z pracowni biologicznej i zaj�c technicz
nych, sali gimnastycznej i boiska I Liceum Og6lnoksztalc11cego oraz
w oparciu o grono tego zakladu uzupelnia tez swoje potrzeby kadrowe.
W internacie bez nadmiernego zag�szczenia mozna teraz ulokowac 80-90
uczni6w rekrutuj11cych si� ze wszystkich wojew6dztw zamieszkalych przez
mniejszosc ukrainskq 62.
Nowe warunki, w jakich znalazlo si� IV Liceum Og6lnoksztalc11ce
w Legnicy po r. 1967/68, powinny wplyn11c nie tylko na rozw6j kultury
narodowej wsr6d mlodziezy ukrainskiej, ale takze na wyniki nauczania.
Byly one zawsze w tej szkole slabe, poniewaz do niej dostawal si� slaby
element uczniowski, kt6ry odpadl przy egzaminach do polskich lice6w
og6Jnoksztalc11cych 63. Stan szkoly w okresie 13-letniego istnienia ilustruje
tabela na s. 93.
Istniej11cy stan posiadania nie zagraza istnieniu szkoly, ale nie jest
on wcale pomyslny. Okazuje si� bowiem, ze IV Liceum Og6lnoksztalc11ce
z ukrainskim j�zykiem nauczania w Legnicy staje si� coraz mniej atrak
cyjne dla mlodziezy ukrainskiej naszego wojew6dztwa. Uczniowie woje62 Zabiegi o nowe warunki lokalowe i przy tym o zachowanie odr�bnoSci szkoly
przedstawione sq w Materialach KOS Wr.
63 Materialy KOS Wr., ,,0 sytuacji w szkolnictwie z niepolskim jE:zykiem
nauczania".
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Lata

1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70

Liczba
oddzial6w
w szkole

Uczni6w
og61em

1
2
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3

17
48
51
70
94
99
108
128
130
95
99
104
111

W tym
Absolwen- przyj�tych
t6w kl. XI na studia
wyi.sze64

5
13
16
15
16
18
22
28
25

2
3
1
5
2
5

-

w6dztwa wrodawskiego stanowia, tylko 450/o bieza,cego stanu, reszta ucz
ni6w rekrutuje si<, z innych region6w Polski. W roku szkolnym 1968/69.
bylo uczni6w (por. zestawienie na s. 94).
Rozpatruja,c bieza,cy stan szkolnictwa z ukraiitskim j<,zykiem naucza
nia mozna dojsc do kilku og6lniejszej natury wniosk6w. Wladze Polski
Ludowej zapewnily dzieciom i mlodziezy ukraiitskiej mozliwosci ksztal
cenia si<, w j<,zyku narodowym w ramach komplet6w i osobnych szk61
podstawowych i srednich z ukraiitskim j<,zykiem nauczania. Wykorzy
stanie istnieja,cych mozliwosci zalezy od samych Ukraiitc6w, od osobistego
stosunku do nauki w j<,zyku ukraiitskim poszczeg6lnych rodzic6w. Zazna
cza si<, to na przykladzie IV Liceum Og6lnoksztalca,cego z ukraiitskim
j<,zykiem nauczania w Legnicy. Jest ono jedynym liceum og6lnoksztal
ca,cym dla mniejszosci ukraiitskiej w PRL. 180-tysi<,czna mniejszosc
ukraiitska z trudem dostarcza kandydat6w do jednocia,gowej szkoly sred
niej, daja,c dow6d, ze liczba mlodziezy korzystaja,cej z nauki j<,zyka oj
czystego powaznie spadla. (Zlikwidowano Liceum Og6lnoksztalca,ce
w Przemyslu i Liceum Pedagogiczne w Bartoszycach). Na 104 uczni6w
IV Liceum Og6lnoksztalca,cego z ukraiitskim j<,zykiem nauczania w Legnicy
(wedlug ostatniego zestawienia) 4 7 pochodzi z woj. wrodawskiego, a resz
ta, tj. 57, z wojew6dztw nadgranicznych prawie calej Polski, eo unie
mozliwia szkole kontakty z wi<,kszoscia, rodzic6w. Okazuje si<,, ze pelna
tolerancja naszych wladz i danie mniejszosci ukraiitskiej mozliwosci
M Materialy zebrane w szkole za lata 1960/61-1969/70 i Archiwum KOS Wr.,
Liczba uczni6w oddzial6w ukrail1.skich w latach 1957/58-1959/60 ustalona na pod
stawie arkuszy organizacyjnych SP i LO w Zlotoryi.
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Wojew6dztwo wroclawskie

kl.II -9

kl. I-21

powiat Boleslawiec
Legnica
Lubin
G6ra
Sroda SI.
Wol6w
Zlotoryja

kl. XI -17. Razem-47
6

4

Wojew6dztwo zielonog6rskie

kl.II-3

kl. I-1

4
3
kl. XI-2.

Razem- 6

m. Zielona G6ra
powiat Glog6w
Szprotawa
Wojew6dztwo gda n ski•
_ _ _ _ __
powiat Kwidzyn
Wojew6dztwo koszali6skie

kl. XI - 0. Razem - 1
kl. II- 1
kl. I -0
______ __
kl. I-5

kl.II-2

powiat Bialogard
Czluchöw
Miastko
Walcz

kl.XI -4. Razem-11

2

Wojew6dztwo szczeciilskie

kl. I - 3

kl. II-0

kl. XI -0. Razem - 3

kl. I - 6

kl.II-8

kl.XI -2. Razem-16

powiat Starogard
Wojew6dztwo olsztyilskie
powiat Bartoszyce
Braniewo
GiZycko
K�trzyn
Morqg
Pasl�k

2
4

1

kl. I-5

kl. II - 5

k!.XI- 3. Razem-13

kl. I-0

kl. II-0

kl. XI -!. Razem- 1

kl. I-2

kl.II-3

kl. XI-!. Razem- 6

Razem kl. I - 43

kl.II - 31

kl. XI - 30. Og61em 10 4
uczni6we:i:
w szkole

Wojew6dztwo bialostockie
powiat Goldap
Wojew6dztwo lubelskie
powiat Wlodawa
Wojew6dztwo rzeszowskie
powiat Gorlice
Leska
Sanok

65 Material statystyczny zebrany w szkole.
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pelnego rozwoju kulturalnego nie powoduje separacji tej mmeJszosc1 od
spoleczenstwa polskiego, ale przyspiesza proces wüizania si<, jej ze spole
czenstwem polskim. Odchodzenie mlodziezy ukrainskiej od uczenia si<,
w swoim j<,zyku narodowym jest w jakims stopniu odbiciem proces6w
integracyjnych ogarniajqcych wraz z · calym spoleczenstwem polskim
r6wniez i grupy mniejszosci narodowych. Obecny stan lqczy si<, zapewne
z faktem, ze samej mlodziezy i rodzicom 66 zalezy na odpowiednim przy
gotowaniu dzieci do nauki w polskich szkolach srednich i wyzszych oraz
do pracy zawodowej w srodowisku polskim.
Nie wszystkie mniejszosci czy odr<,bnosci narodowe mieszkaj,ice na
Dolnym Sl,isku staraly si<, o zorganizowanie dla swojej mlodziezy szkoly
sredniej og6lnoksztaleqcej. Mieli j,i Niemcy i Zydzi, mieli i maj,i Ukra
incy. Nie d,izyli do jej zorganizowania Czesi ze wzgl<,du na mal,i baz<,
rekrutacyjn,i i cz<,sciOW<\ nast<,pnie emigracj<, oraz Grecy i Macedonczycy,
kt6rzy w latach 1948-1949 znalezli si<, na terytorium Polski Ludowej.
Najpier:w przyjechaly do Polski dzieci, a nast<,pnie ich rodzice po zakon
czeniu walk partyzanckich z Anglikami i Amerykanami 67• Na terenie
Dolnego Sl,iska rozmieszczono ich w miastach przemyslowych. Dzieci
greckie i macedonsk.ie od momentu przybycia zostaly otoczone opiek'l
wladz oswiatowych Polski Ludowej. Zorganizowano dla nich nauk<,
w szkolach podstawowych zgodnie z propozycjami Zrzeszenia Uchodzc6w
Politycznych z Grecji w tych miejscowosciach, gdzie byly wi<,ksze sku
pienia ludnosci greckiej i macedonskiej, tj. w Zgorzelcu, Wroclawiu, Wal
brzychu, Legnicy, Jeleniej G6rze, Swidnicy, Bielawie, Dzierzoniowie, Bo
gatyni i Lubaniu. W klasach I i II szkoly podstawowej uczyly si<, one
wszystkich przedmiot6w w j<,zyku ojczystym, a od klasy III kontynuo
waly nauk<, razem z dziecmi polskimi, z tym, ze j<,zyki grecki i mace
donski prowadzone byly w zespolach. Poniewaz tak zorganizowana nauka
powodowala w nast<,pnych latach duze trudnosci w zakresie j<,zyka pol
skiego, zmieniono ten system i wprowadzono nauk<, j<,zyka polskiego
od klasy I 66. Od ustabilizowania si<, szkolnictwa grecko-macedonsk.ie
go dzieci greckie i macedonskie uczyly si<, w zespolach j<,zyka ojczy
stego o ile tylko w danej szkole istniala grupa uczni6w licz,ica najmniej
10 os6b. W roku szkolnym 1964/65 na terenie Dolnego Sl'lska w ·15 miej
scowosciach istr..ialo 68 komplet6w dla 1090 uczni6w, w tym dla 1004
66 Materialy KOS Wr., Pismo Wydzialu 0Swiaty Prez. PRN w Miliczu do KOS
Wr. z 14 III 1960.
fl1 Wywiad z kierownikiem sekcji j�zyka greckiego OOM we Wroclawiu K. Ku
cojanisem i Materialy KOS Wr. Cz�SC rodzic6w zostala w Grecji, niekt6rzy wy
jechali do Ameryki, Australii, Jugoslawii, Albanii, W�gier, Rumunii i Czechoslo
wacji.
68 Materialy KOS Wr., O sytuacji w szkolnictwie z niepolskim j�zykiem naucza
nia w 1959/60 r.
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uczni6w narodowosci greckiej i 86 macedonskiej. Uczyli w nich nauczy
ciele kwalifikowani (14) i spoleczni (11) przeszkoleni na kursach organi
zowanych przez Ministerstwo Oswiaty 69.
Po ukoiiczeniu szk61 podstawowych dzieci greckie i macedoiiskie byly
kierowane do szk6l srednich og6lnoksztaleqcych i do szk6l zawodowych.
Trudno ustalic pelmi liczb� mlodziezy grecko-macedonskiej, kt6ra ucz�
szczala na Dolnym S1'1sku do lice6w og6lnoksztalcqcych. Dane Gl6wnego
Biura Uchodzc6w Politycznych z Grecji budzq pewne zastrzezenia jako
zbyt zawyzone, a Kuratorium Okr�gu Szkolnego Wroclawskiego nie pro
wadzilo zadnej ewidencji w tym zakresie. Jako pewne natomiast przyjqc
mozna, ze w latach szkolnych 1953/54-1955/56 II i VIII Liceum Og6lno
ksztalcqce TPD we Wroclawiu przyjmowaly na polecenie Ministerstwa
Oswiaty dzieci greckie i macedoiiskie (w 1953/54 - 78 uczni6w, w 1954/
/55 - 35 uczni6w, w 1955/56 - 21 uczni6w, razem 134). Dzisiaj dostajq
si� one do liceum og6lnoksztalcqcego na podstawie egzaminu zdanego
w swoim rejonie czy miejscowoSci zamieszkania. Poczqtkowo uczniowie
ci posiadali wprawdzie bardzo duze braki w zakresie j�zyka polskiego,
ale stanowili element zdyscyplinowany i bardzo spokojny. Przebywajqc
stale w srodowisku polskim (Paiistwowe Domy Dziecka i klasy polsko
-greckie) w ciqgu dwu lat - jak praktyka zyciowa wykazala - potra
fili zlikwidowac braki w zakresie j�zyka polskiego i stali si� czynnikiem
wplywajqcym dodatnio na klasy, w kt6rych pobierali nauk�. Klasy z mlo
dziezq greckq mialy zresztq dogodniejsze warunki pracy od klas czysto
polskich. Byly mniej liczne 10. Wedlug danych Gl6wnego Biura Uchodz
c6w Politycznych z Grecji obecnie na Dolnym Slqsku ucz�szcza do szk61
podstawowych ponac;I 1000 uczni6w, a do szk61 srednich okolo 300 71.
Mimo ze Grecy i Macedoiiczycy zyjq na Dolnym Slqsku w wi�kszych
skupieniach jak Ukraiiicy, to wplyw szkoly polskiej na wiqzanie mlodego
pokolenia ze spoleczeiistwem polskim jest bardzo duzy. Dzieci z mal
zeiistw mieszanych (cz�sto matka Polka) przyznajq si� do narodowosci
polskiej i nie wyobrazajq sobie, by mogly z Polski wyjechac na stale do
Grecji. Dzieci z malzenstw greckich poczuwajq si� jeszcze do silnej wi�zi
ze spolecznosciq greckq, ale i wsr6d nich mozna zauwazyc wyst�powanie
dualizmu narodowego. Zresztq sami Grecy podkreslajq, ze Polska Ludowa
jest dla nich drugq ojczyznq 72.
69 TamZe. Informacja o plac6wkach szkolnych dla mlodzieZy narodowoSci grec
kiej, Zydowskiej, ukrair'i.skiej i niemieckiej 1963 r.
70 Du d e k, op. cit., s. 15.
71 Wywiad z kierownikiem sekcji j�zyka greckiego OOM we Wroclawiu K. Ku
cojanisem.
72 Spostrze:Zenia wlasne w czasie bezpoSrednich kontakt6w z uczniami klas
licealnych.
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Opracowanie niniejsze jest pr6bq przedstawienia w bardzo og6lnym,
syntetycznym uj"ciu historii powstania, organizacji i dzialalnosci szk61,
kt6re umoi:liwialy dzieciom czeskim, grecko-macedollskim, niemieckim,
ukrainskim i zydowskim kultywowanie swojej narodowej kultury i zna
jomosci ojczystego j"zyka. Mogly one piel"gnowac wlasn'l kultur" i mow"
ojczystq w ramach nauki w kompletach (Grecy, Macedonczycy i Ukra
incy), w osobnych o odr"bnym kierownictwie szkolach (Zydzi i Ukraincy)
i w r6wnoleglych oddzialach pozostajqcych pod kierownictwem polskim
(Niemcy). Szkoly z niepolskim j"zykiem nauczania pozostajqc pod opiekq
i nadzorem pedagogicznym Ministerstwa Oswiaty oraz podleglych mu
oswiatowych wladz terenowych mialy i majq zapewnion'l z kredyt6w
panstwdwych baz" materialn'l, kadry nauczycielskie i pomoce naukowe.
Panstwowe Zaklady Wydawnictw Szko]nych wydajq dla nich programy
i prawie wszystkie podr"czniki. Cz<;,sc podr<;,cznik6w, a zwlaszcza grama
tyk<;,, ortografi" i wypisy z literatury do j<;,zyka czeskiego, ukrainskiego,
niemieckiego Ministerstwo Oswiaty importowalo ze Zwiqzku Radziec
kiego, Czechoslowacji i NRD. Wprawdzie towarzystwa spoleczno-kultu
ralne Czech6w, Ukrainc6w i Zyd6w zglaszaly od czasu do czasu pretensje
do wladz terenowych, ale wynikaly one ze slabej znajomosci spraw szkol
nych, gdyz podobne trudnosci kadrowe, lokalowe i podr<;,cznikowe wyst<;,
powaly r6wniei; i w szkolach polskich 73_
Trudnosci szk61 z niepolskim j<;,zykiem nauczania wynikaly przede
wszystkim z braku sil nauczycielskich wladajqcych j<;,zykiem mniejszosci
narodowej. W takich warunkach rola nauczycieli Polak6w w szkolach
dla mniejszosci narodowych byla i jest niezmiernie wazna. Stwierdzic
i podkreslic nalezy, ze nauczyciele Polacy pracujqcy z dziecmi i mlodziezq
niepolsk'l pelnili swoje czynnosci dydaktyczno-wychowawcze z pelnym
poczuciem obowi'lzku i dokladali staran, b°y szkoly z niepolskim j<;,zy
kiem nauczania byly przykladem dobrego wsp61zycia obywatelskiego
r6znych narodowosci i ogniskiem internacjonalistycznego wychowania.
Tak wlasnie ukladaly si<;, stosunki w I LO w Walbrzychu, w kt6rym byly
ulokowane r6wnolegle oddzialy niemieckie, lub w Zlotoryi, gdy r6wno
legle oddzialy ukrainskie pozostawaly pod kierownictwem polskim. Taki
mi rezultatami wychowawczymi nie mogly si<;, wykazac wyodr<;,bnione
szkoly, np. VII LO we Wroclawiu, kt6re nie potrafilo skutecznie przeciw
stawic si" wyobcowaniu si� mlodziezy zydowskiej z otaczajqcego i'l sro
dowiska polskiego. Rozwiqzywanie problem6w, zwiqzanych z prowadze
niem szkolnictwa dla mniejszosci narodowych na Dolnym Sl'lsku, na
str�czalo bardzo duze trudnosci i wymagalo wiele taktu, cierpliwosci
i wysilku.
73 Materialy KOS Wr., Informacja o sytuacji w szkolnictwie z niepolskim jE:ZY
kiem nauczania.
7 - Sob6tka 1/71
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Nie ma juz szk6! czeskich, niemieckich, zydowskich na terenie woj.
wroclawskiego. Zosta!y tylko komplety i szkoly z ukrainskim j�zykiem
nauczania oraz komplety nauczania j�zyka greckiego i macedonskiego.
0 dalszym ich istnieniu, o utrzymaniu biez,:icego stanu zadecyduj,:i ten
dencje wsr6d rodzic6w, kt6rzy do wyboru szkoly dla wlasnych dzieci
podchodz'l z mysl'l o ulatwieniu im startu zyciowego. Proces zespalania
si� mniejszosci narodowych ze spoleczenstwem polskim post�puje nie
tylko dzi�ki szkole, ale i przez malzenstwa mieszane. Te zjawiska S'l co
raz bardziej widoczne i wplywajq hamujqco na intensywnosc dzialania
towarzystw spoleczno-kulturalnych.
DAS SCHULWESEN FOR NATIONALE MINDERHEITEN IN NIEDERSCHLESIEN
NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG
Der Verfasser behandelt die in den ersten Jahren Volkspolens sich rasch
verändernden Besiedlungsverhältnisse in Niederschlesien und das Bestreben der
polnischen Behörden, der Jugend verschiedener nationaler Gruppen (Tschechen,
Deutsche, Griechen, Juden, Ukrainer) den Unterricht in ihren eignen Sprachen zu
versichern. Die Entwicklung und später der langsame Schwund der Minderheits
schulen spiegeln einerseits die Emigrationsprozesse, anderer seits die Repoloni
sierungs- und Integrationsprozesse in Niederschlesien wider.

