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TERESA KULAK
Wrocáaw

DZIAàALNOĝû WROCàAWSKIEGO STOWARZYSZENIA
NAUCZYCIELEK (BRESLAUER LEHRERINNEN-VEREIN)
PRZED I WOJNĄ ĝWIATOWĄ
Proces organizowania siĊ kobiet wrocáawskich na gruncie zawodowym na przeáomie XIX i XX w. czeka jeszcze na zainteresowanie badaczy spoáecznych dziejów Wrocáawia, ale juĪ teraz moĪna stwierdziü, Īe zasadniczo przodowaáy w nim
nauczycielki. Typowym bowiem aĪ do schyáku XIX w. zatrudnieniem kobiet wywodzących siĊ z mieszczaĔskich „wyĪszych i Ğrednich stanów” byáa praca nauczycielki lub guwernantki1. Wprawdzie juĪ w okresie Wiosny Ludów w Prusach,
równolegle z postĊpowymi hasáami politycznymi i spoáecznymi, pojawiá siĊ po raz
pierwszy problem emancypacji kobiet2, ale we wprowadzonej odgórnie w 1850 r.
konstytucji zakazano kobietom czáonkostwa w partiach i organizacjach politycznych, pozostawiając im pole dziaáalnoĞci charytatywnej i kulturalnej3.
W tych okolicznoĞciach organizowanie siĊ nauczycielek na gruncie zawodowym
we Wrocáawiu wykracza poza walkĊ o ich emancypacjĊ i stanowi zjawisko szersze, pochodne od procesu zmian politycznych i spoáecznych zachodzących w Prusach w ciągu XIX w. i w Rzeszy od 1871 r. JednakĪe ogóá tych waĪnych zagadnieĔ trzeba tutaj pominąü ze wzglĊdu na ograniczoną objĊtoĞü niniejszego tekstu.
Zwróciü natomiast naleĪy uwagĊ na fakt, Īe po przeprowadzonych w Prusach od
1807 r. reformach szkolnictwo dzieliáo siĊ na paĔstwowe, samorządowe – wiejskie i miejskie – oraz prywatne. Istniejące szkolnictwo ĪeĔskie na poziomie elementarnym i Ğrednim aĪ do koĔca I wojny Ğwiatowej byáo tylko prywatne i miejskie, podlegając pod wzglĊdem prawnym specjalnie powoáanym w magistratach
deputacjom szkolnym4. Mimo tej podlegáoĞci, szkolnictwo prywatne posiadaáo duĪą
1 T. N i p p e r d e y, Deutsche Geschichte 1866–1918, t. 1: Bürgerwelt und starker Staat, München
1993, s. 90 n.
2 Por. Louise Otto-Peters, Adresse eines Mädchens, w: J. K u c z y n s k i, Studien zur Geschichte
der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1700 bis zur Gegenwart, Berlin 1963, s. 342.
3 A. L i p s i u s, Geschichte und Lehrverfassung des städtischen Mädchen-Mittelschule zu Breslau,
Breslau 1890, s. 4.
4 Schul-Gesetze und Verordnungen. Das Volks-, Mittel- und Privatschulwesen sowie die Jugendpflege und das ländliche Fortbildungsschulwesen in Preußen, hrsg. von H. Badenhop, A. Schulte, Breslau 1929, s. 238.
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swobodĊ w ksztaátowaniu programów nauczania i skáadu grona nauczycielskiego;
inaczej byáo w wypadku szkolnictwa miejskiego, ĞciĞle podporządkowanego zaleceniom wáadz miejskich5. Ponadto trzeba zaznaczyü, Īe w szkolnictwie mogáy pracowaü tylko kobiety niezamĊĪne oraz wdowy. MaáĪeĔstwo i praca wykluczaáy siĊ
ze wzglĊdu na obowiązujące nauczycielki „prawo celibatu”. ZasadĊ tĊ utrzymywano w Niemczech jeszcze w latach miĊdzywojennych, toteĪ zawarcie przez nauczycielkĊ maáĪeĔstwa automatycznie pociągaáo za sobą jej odejĞcie z pracy6.
Pomimo wprowadzonego na początku XIX w. obowiązku szkolnego dla dzieci
od lat 7 do 13 i powstających szkóá ĪeĔskich – z inicjatywy prywatnej lub na koszt
gmin – dla nauczycielek niewiele byáo moĪliwoĞci zatrudnienia. Na poziomie najniĪszym uczyáy one dziewczĊta prac rĊcznych, a na poziomie Ğrednim równieĪ gotowania i prowadzenia domu (Haushaltungsunterricht)7. Liczba nauczycielek zatrudnionych w szkolnictwie publicznym wzrosáa, gdy od roku szkolnego 1860/1861
urzĊdowo do szkóá powszechnych (Volksschule) wprowadzono lekcje gimnastyki,
które w klasach niĪszych czĊsto prowadziáy kobiety8. Rozszerzaáa moĪliwoĞci zatrudniania kobiet wzrastająca w drugiej poáowie XIX w. liczba szkóá ĪeĔskich, gáównie w miastach, a odpowiedzią na ten proces staáo siĊ powoáanie przez wáadze paĔstwowe ĪeĔskich seminariów nauczycielskich. We Wrocáawiu liczba ich zwiĊkszyáa
siĊ do trzech, a na terenie Dolnego ĝląska do koĔca lat 60. XIX w. áącznie powstaáo osiem seminariów. W szkolnictwie jednak dominowali mĊĪczyĨni, którym z racji uniwersyteckiego na ogóá wyksztaácenia przysáugiwaáo prawo nauczania
przedmiotów okreĞlanych jako „naukowe”, podczas gdy nauczane przez kobiety
przedmioty traktowane byáy jako zawodowe. Zwracam uwagĊ na te fakty, poniewaĪ wpáynĊáy one na powstanie ruchu kobiecego, wysuwającego postulat reformy
szkolnictwa Ğredniego w celu ujednolicenia programu nauczania w ĪeĔskich szkoáach Ğrednich z gimnazjami mĊskimi, gdyĪ tylko one koĔczyáy siĊ maturą umoĪliwiającą dostĊp do studiów uniwersyteckich9. Zorganizowany w 1865 r. z inicjatywy dwóch nauczycielek zaangaĪowanych w dziaáalnoĞü na rzecz emancypacji kobiet
w Niemczech: Louise Otto-Peters (1819–1895), pionierki idei emancypacji kobiet
z 1848 r., oraz urodzonej we Wrocáawiu Auguste Schmidt (1833–1902), kongres
kobiet w Lipsku zaowocowaá powstaniem pierwszej w Niemczech organizacji pod
nazwą Ogólnoniemiecki Związek Kobiet (Allgemeiner Deutscher Frauenverein –
ADF). Zgodnie z obowiązującym prawem, ograniczaáa siĊ ona do prac w sferze
oĞwiatowej i ekonomicznej, w tym teĪ do zdobycia dla kobiet dostĊpu do wyksztaá5 T. K u l a k, Z dziejów ĪeĔskiego szkolnictwa Ğredniego we Wrocáawiu w II poáowie XIX wieku,
w: Edukacja historyczna a wspóáczesnoĞü, red. B. Kubis, Opole 2003, s. 221 n.
6 T. N i p p e r d e y, op. cit., s. 74.
7 W najwyĪszej klasie oĞmioletniej wrocáawskiej Städtische höhere Töchterschule am Ritterplatz
w 1863 r. tygodniowy plan lekcji (26 godz.) przewidywaá 8 godz. prac rĊcznych, por. J.K.E. R o e h l,
Geschichte der Anstalt von 1863–1913, w: Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens
1863–1913 Breslauer Viktoriaschule, Breslau 1913, s. 19.
8 W szkoáach ĪeĔskich gimnastyka staáa siĊ obowiązkowa dopiero od 1907 r. – zob. Schul-Gesetze und Verordnungen…, s. 641.
9 T. K u l a k, op. cit., s. 231.
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cenia. „Jedyna emancypacja, której dla naszych kobiet pragniemy – zapewniaáa
wówczas L. Otto-Peters – to emancypacja ich pracy”10 .
ADF nie znalazá we Wrocáawiu akceptacji, gdyĪ miejscowe mieszczaĔstwo opowiadaáo siĊ za zawodowym ksztaáceniem kobiet i pod kierownictwem maáĪonki
nadburmistrza Arthura Hobrehta 5 II 1866 r. utworzyáo Stowarzyszenie Ksztaácenia Kobiet dla Popierania ich ZdolnoĞci Zarobkowania (Frauenbildungs-Verein zur
Förderung der Erwerbsfähigkeit), poĞrednio Ğwiadcząc o braku uznania dla kobiecych aspiracji do podejmowania studiów uniwersyteckich11. MieszczaĔstwo skorzystaáo z nowego klimatu politycznego, jaki zaznaczyá siĊ w Prusach juĪ w okresie regencji Wilhelma I przed jego wstąpieniem na tron w 1861 r. Wykorzystali tĊ
nową sytuacjĊ nauczyciele, organizując jesienią 1860 r. zjazd dyrektorów (rektorów) szkóá Ğrednich. Okazaá siĊ on w sprawach reorganizacji szkolnictwa bardzo
owocny, przyjĊto wiĊc zasadĊ, Īe odtąd co dwa lata bĊdą odbywaáy siĊ podobne
zjazdy dla przedyskutowania bieĪących spraw dotyczących nauczania i wychowania szkolnego. Zjazdy staáy siĊ równieĪ okazją do przedstawienia czynnikom paĔstwowym Ğrodowiskowych opinii, ĪyczeĔ i wniosków. Nowy klimat polityczny
w Prusach sprzyjaá powstaniu w 1865 r. powiatowych oddziaáów Stowarzyszenia im.
Pestalozziego (Pesstalozzi-Verein), powoáanego na czeĞü szwajcarskiego pedagoga,
który juĪ w początkach XIX w. propagowaá system powszechnego nauczania i jednolitoĞci ksztaácenia dzieci i máodzieĪy12. Stowarzyszenia im. Pestalozziego tworzyli
nauczyciele nastawieni na modernizacjĊ szkolnictwa w przekonaniu, Īe „róĪnorodne zagadnienia nauczycielskiego stanu oraz szkoáy mogą zostaü ulepszone poprzez
wspólną nad nimi pracĊ”13. Deklarowaną przez nich zawodową solidarnoĞü jednak trzeba traktowaü z dystansem, przez stan nauczycielski bowiem rozumiano
tylko mĊĪczyzn pracujących w szkolnictwie publicznym, pomijano wiĊc udziaá
w nim kobiet oraz mĊĪczyzn zatrudnionych w szkolnictwie prywatnym. Ówczesne Ğrodowisko nauczycielskie dzieliáa nie tylko sprawa róĪnego statusu zatrudnienia i páci, poniewaĪ byáo ono zróĪnicowane równieĪ wyznaniowo. JuĪ w 1863
r. organizacyjną odrĊbnoĞü zaznaczyáo Wrocáawskie Stowarzyszenie Nauczycieli Katolickich i związki nauczycieli pracujących w liczebnie przewaĪających szkoáach ewangelickich, które po powstaniu Rzeszy Niemieckiej w maju 1871 r.
poáączyáy siĊ w ĝląski Prowincjonalny Związek Nauczycielski (Schlesischer Provinzial-Lehrerverein). Wszedá on nastĊpnie, jako pierwsza regionalna organizacja zawodowa nauczycieli, w skáad Niemieckiego Związku Nauczycieli (Deutscher Lehrerverein).
10

Por. L. B r a u n, Historia rozwoju ruchu kobiecego, Warszawa 1904, s. 117.
E. O e l s n e r, Das erste Vierteljahrhundert des Breslauer Volksbildungs-Vereins gegründeten
am 5. Februar 1866, Breslau 1891, s. 3; O. H ö f f e r, Das gewerbliche Schulwesen Breslau, w: Festschrift für die deutsche Lehrerversammlung zu Breslau vom 30. Mai bis 2. Juni 1898, Breslau 1898,
s. 100.
12 G. B a u c h, Breslau und Pestalozzi. Nach aktenmäßigen Quellen, ZVGS 33 (1899), s. 269–306.
13 R. H a n d t k e, Zur Geschichte des Lehrervereinswesens in Schlesien, w: Festschrift für die Deutsche Lehrer-Versammlung zu Breslau vom 30. Mai bis 2. Juni 1898, Breslau 1898 s. 107.
11
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Kobiety do tych organizacji nie miaáy dostĊpu, chociaĪ uchwalona w 1869 r.
przez Landtag ustawa przemysáowa zapewniaáa równieĪ kobietom moĪliwoĞü tworzenia związków zawodowych w Prusach, a po zjednoczeniu – w caáej Rzeszy.
W 1872 r. najliczniejsza w Prusach grupa nauczycieli szkóá powszechnych powoáaáa wáasną organizacjĊ zawodową pod nazwą Stowarzyszenie Krajowe Pruskich
Nauczycieli Ludowych (Landesverein preussischer Volksschullehrer), ale ono równieĪ nie przewidywaáo czáonkostwa nauczycielek. Dopiero po objĊciu przez Adalberta Falka funkcji ministra do spraw religijnych, oĞwiatowych i medycznych (Minister der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten) stworzyáo
nowy klimat wokóá ich zatrudnienia. Wyraziá on bowiem zgodĊ na odbywanie ogólnoniemieckich zjazdów rektorów Ğrednich szkóá ĪeĔskich, których nie zapraszano
na wspomniane wyĪej zjazdy dyrektorów Ğrednich szkóá mĊskich, z racji programowych i organizacyjnych odmiennoĞci podlegáych im placówek. Pierwszy ich
zjazd odbyá siĊ w koĔcu 1872 r. w Weimarze, gdzie przyjĊto dziewiĊü szczegóáowych postulatów pod adresem wáadz ministerialnych, nazwanych Weimarer These. Zasadniczo sformuáowano w nich Īądanie formalnego uregulowania sytuacji
prawnej Ğrednich szkóá ĪeĔskich i zatrudnionych w nich nauczycieli obojga páci.
Postulowano teĪ, aby szkoáy te uzyskaáy taką samą opiekĊ paĔstwa jak szkolnictwo mĊskie, funkcjonując z odgórnie ustalonym dla nich jednolitym programem
nauczania, czego dotychczas nie posiadaáy.
Z punktu widzenia tytuáowego problemu niniejszego tekstu godne uwagi są
uchwalone w Weimarze tezy 3., 5. i 6., poĞwiĊcone konkretnym rozwiązaniom
w szkolnictwie ĪeĔskim, które póĨniej otrzymaáy postaü norm prawnych. W tezie
5. zawarli rektorzy pod adresem ministerstwa propozycjĊ, aby nauka szkolna dziewcząt trwaáa 10 lat (cháopcy uczyli siĊ 11–12 lat) i by rozpoczynaáy ją w wieku szeĞciu lat, przechodząc kolejno trzy poziomy nauczania – szkoáĊ elementarną, progimnazjum (szkoáĊ póáĞrednią – Mittelschule) i szkoáĊ Ğrednią (höhere Schule). Ta
ostatnia jednak nadal nie miaáa koĔczyü siĊ maturą z braku programu nauczania
równorzĊdnego z klasycznym gimnazjum mĊskim, z obowiązkową nauką áaciny,
warunkującą immatrykulacjĊ na uniwersytetach, poniewaĪ w tym jĊzyku ówczeĞnie pisano koĔczące studia dysertacje doktorskie14. Tezy 3. i 6. miaáy merytorycznie wewnĊtrzną áącznoĞü, poniewaĪ w pierwszej z wymienionych postulowano, aby
ĪeĔskie szkoáy Ğrednie staáy siĊ placówkami „harmonijnego ksztaácenia intelektualnego máodzieĪy ĪeĔskiej, ksztaátowania jej umysáu i woli w duchu religijno-narodowym i na realistyczno-estetycznych podstawach”15. Pod tym ostatnim sformuáowaniem rozumiano uwraĪliwienie uczennic na Ğwiat zwierząt i roĞlin oraz walory
ojczystego krajobrazu, które miaáy ksztaátowaü nauczycielki prowadzące lekcje
14

J.K.E. R o e h l, op. cit., s. 24.
Np. we Wrocáawiu w ramach „realistycznego” ksztaácenia nauczycielki prowadziáy dziewczĊta na edukacyjne spacery do parków i do ogrodów – Zoologicznego i Botanicznego, a przy szkoáach
pod ich kierunkiem tworzono ogródki kwiatowo-warzywne, przekazywane nastĊpnie pod opiekĊ uczennic. Por. G. K y n a s t, Geschichte des Breslauer Volkschulwesens, w: Festschrift zur Feier des
25-jährigen Bestehens Schlesischen Provinzial-Lehrehrervereins, Leipzig 1898, s. 74.
15
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przyrody. Tym samym nauczycielki dopuszczono do nauczania niektórych innych
przedmiotów szkolnych poza zarezerwowanymi dla nich robotami rĊcznymi. Natomiast w tezie 6. zawarto propozycjĊ, aby ustawowo podzieliü zatrudnione panie
na dwie grupy: na nauczycielki przedmiotów naukowych (wissenschaftliche Lehrerinnen) oraz na nauczycielki przedmiotów technicznych (technische Lehrerinnen),
do których zaliczono naukĊ prac rĊcznych, rysunków, muzyki i nieobowiązkowej
jeszcze wtedy dla dziewcząt gimnastyki. Dopuszczając kobiety do nauczania
przedmiotów „naukowych”, w ĪeĔskich szkoáach Ğrednich z góry zastrzegano, Īe
bĊdą mogáy one uczyü tych przedmiotów wyáącznie w trzech pierwszych klasach,
a potem edukacjĊ dziewcząt przejąü mieli mĊĪczyĨni. Zmiany zatem nie miaáy byü
zbyt radykalne i nie uwzglĊdniaáy tak waĪnego wówczas dla kobiet programowego zrównania szkóá ĪeĔskich z mĊskimi. MoĪna przypuszczaü, Īe legitymujący siĊ
tytuáami doktorskimi dyrektorzy nie chcieli dopuĞciü do utraty posiadanego monopolu w zajmowaniu stanowisk w rywalizacji z kobietami, które uzyskując wyksztaácenie uniwersyteckie, mogáyby staü siĊ dla nich konkurencją. Od roku szkolnego 1873/1874 sygnalizowane podczas zjazdu rektorów projekty zmian w ĪeĔskich
szkoáach Ğrednich zostaáy przyjĊte przez Berlin, stanowiąc ustawowe potwierdzenie zwierzchnoĞci ministerialnej nad caáym szkolnictwem ĪeĔskim. Nadal jednak
obowiązywaáa dotychczasowa odrĊbnoĞü programowa w ksztaáceniu dziewcząt
i cháopców.
WyraĨnie widaü, Īe we Wrocáawiu nowe postanowienia ministerialne miaáy
wpáyw na zorganizowanie siĊ nauczycielek, które w 1874 r. powoáaáy Wrocáawskie Stowarzyszenie Nauczycielek (Breslauer Lehrerinnen-Verein). Powstaáa wtedy pierwsza w dziejach miasta organizacja zawodowa skupiająca nauczycielki zatrudnione na wszystkich poziomach paĔstwowych i miejskich szkóá ĪeĔskich,
z wyáączeniem jednak nauczycielek szkóá prywatnych, w tym teĪ szkóá Īydowskich.
OdrĊbnoĞü ta byáa jednakĪe podyktowana koniecznoĞcią dostosowania siĊ nauczycielek do obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego funkcjonowania struktur
zawodowych urzĊdników paĔstwowych, a taki status prawny mieli nauczyciele
szkóá publicznych. OdĪegnując siĊ od aspirowania do dziaáaĔ politycznych, Stowarzyszenie w uchwalonym statucie ograniczaáo siĊ do „wspierania duchowych
i materialnych interesów jego czáonkiĔ”16. Cel dziaáania zdefiniowano enigmatycznie, ale zgodnie z paragrafem 152 ustawy przemysáowej o związkach zawodowych.
Prawo to bowiem, aczkolwiek zezwalaáo na samodzielne opracowanie statutu związku, bezwzglĊdnie wymagaáo zamieszczenia w nim podanej wyĪej formuáy, toteĪ
powtarzaáa siĊ ona w statutach wszystkich związków zawodowych, standaryzując
prawnie ich cele i formy organizacyjne do zadaĔ ĞciĞle zawodowych i socjalnych17.
Nie zachowaáy siĊ materiaáy, które pozwoliáyby wyjaĞniü, dlaczego aĪ piĊü lat
(od 1869 r. do 1874 r.) nauczycielki zwlekaáy z utworzeniem wáasnej zawodowej
organizacji. WyróĪniaá je od innych nauczycielskich związków charakter ponadwy16

R. H a n d t k e, op. cit., s. 128.
B. S z e r e r, Z dziejów ruchu robotniczego Wrocáawia (1900–1914), w: Zagadnienia spoáeczno-polityczne ĝląska, red. S. Michalkiewicz, (AUWr, No 137, Historia 20), Wrocáaw 1971, s. 51.
17
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znaniowy18, dziaáaáo jednak Wrocáawskie Stowarzyszenie Nauczycielek w caákowitej izolacji od analogicznego (Breslauer Lehrer-Verein) stowarzyszenia zawodowego nauczycieli mĊĪczyzn, chociaĪ oba koncentrowaáy siĊ na podobnych problemach związanych z wykonywaniem zawodu nauczycielskiego, dotyczących np.
spraw uposaĪenia i awansów oraz obowiązującego wymiaru godzin pracy. Pierwszą
i dáugo jedyną formą kooperacji byáa wspólna przynaleĪnoĞü do dwóch wyznaniowych kas pogrzebowych, podyktowana wyáącznie chĊcią zwiĊkszenia ich skáadkowego funduszu. Po wspólnych uzgodnieniach w 1879 r. utworzono KasĊ Pogrzebową Wrocáawskich Nauczycieli i Nauczycielek Ewangelickich (Begräbniskasse
Breslauer evangelischer Lehrer und Lehrerinnen), a w 1882 r. KasĊ Pogrzebową
i Zapomogową powoáali katoliccy nauczyciele i nauczycielki (Begräbnis-Unterstützungskasse Breslauer katholischer Lehrer und Lehrerinnen). JednakĪe animozje na tle páci nadal trwaáy, gdyĪ w 1888 r. nauczycielki zdecydowaáy siĊ na powoáanie wáasnego Wrocáawskiego Związku ĝpiewaczego Nauczycielek (Breslauer
Lehrerinnen-Gesangverein). Pomimo ich zabiegów mĊĪczyĨni bowiem nie dopuĞcili kobiet do zaáoĪonego w 1868 r. chóru Breslauer Lehrer-Sängerbund. Z tych
samych powodów w 1892 r. utworzyáy one osobny Związek Nauczycielek im. Pestalozziego (Pestalozzi-Verein für Lehrerinnen). Nasuwa siĊ w tym miejscu spostrzeĪenie, Īe napotykając stowarzyszeniowe bariery, kobiety w sposób widoczny
dublowaáy formy wczeĞniej powstaáych nauczycielskich organizacji mĊĪczyzn. Najpewniej dla podkreĞlenia swej z nimi zawodowej równorzĊdnoĞci.
Zaznaczono wyĪej, Īe pomimo wprowadzonych w 1873 r. zmian, nadal nieuregulowana pozostaáa sprawa zrównania zakresu programowego edukacji máodzieĪy mĊskiej i ĪeĔskiej na poziomie Ğrednim, od czego zaleĪaáo ksztaácenie kobiet
na poziomie uniwersyteckim. Nie zadowoliáo wiĊc ich zrównanie programów nauczania ĪeĔskich szkóá Ğrednich i mĊskich gimnazjów realnych (Realgymnasium),
dokonane w uchwalonym przez Reichstag w 1889 r. Powszechnym prawie o nauczaniu (Allgemeine Lehrverfassung), poniewaĪ w nich nie uczono áaciny19. Sprawa otwarcia kobietom drogi do uniwersytetów nabraáa jednakĪe tak wielkiego spoáecznego znaczenia, Īe w 1890 r. z inicjatywy lipskiej nauczycielki Helene Lange
(1848–1930) powoáano Ogólnoniemieckie Stowarzyszenie Nauczycielek (Allgemeiner Deutscher Lehrerinner-Verein – ADLV), które miaáo byü organizacją reprezentującą zawodowe interesy pracujących w szkolnictwie kobiet, by wspieraü
ich dąĪenia do zdobycia uniwersyteckiego wyksztaácenia. Z inspiracji H. Lange powstaá w 1893 r. miesiĊcznik „Die Frau”, na którego áamach rozpoczĊto kampaniĊ na
rzecz zdobycia prawa kobiet do studiów wyĪszych, jednakĪe jedynym efektem byáa
moĪliwoĞü ich uczestniczenia w wykáadach uniwersyteckich na prawach hospitantek, pod warunkiem Īe mogáy wylegitymowaü siĊ dyplomem ukoĔczenia seminarium nauczycielskiego lub Ğwiadectwem maturalnym uzyskanym za granicą20. Wáa18 Najpewniej obejmowaá teĪ nauczycielki pochodzenia Īydowskiego pracujące w szkolnictwie
publicznym.
19 J.K.E. R o e h l, op. cit., s. 25.
20 L. B r a u n, op. cit., s. 141.
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dze paĔstwowe zezwoliáy ponadto uczennicom Ğrednich szkóá ĪeĔskich na uzyskanie
matury po odbyciu prywatnych kursów dopeániających do programu nauczania
mĊskich gimnazjów. Pod wpáywem organizacji kobiecych we Wrocáawiu kurs taki
firmowaáo miasto, umoĪliwiając dziewczĊtom przygotowanie do egzaminu dojrzaáoĞci drogą eksternistyczną21. Staraniem natomiast Wrocáawskiego Stowarzyszenia Nauczycielek powstaá 1890 r. Związek ĝląskich Nauczycielek Szkóá Ludowych
(Verein Schlesischer Volkschullehrerinnen) oraz Związek Ewangelickich Nauczycielek i WychowawczyĔ (Verein evangelischer Lehrerinnen und Erzieherinnen).
W 1893 r. wszystkie te organizacje poáączyáy siĊ w Prowincjonalny Związek Nauczycielek dla ĝląska i PoznaĔskiego (Provinzial-Lehrerinnen-Verein für Schlesien
und Posen) i weszáy do ADLV jako jego terenowy oddziaá22. W nastĊpnych latach
struktury Prowincjonalnego Związku dla ĝląska i PoznaĔskiego poszerzyáy siĊ
o dalsze stowarzyszenia, grupując w swych szeregach m.in. nauczycielki z Legnicy i ĝwidnicy oraz Stowarzyszenie Nauczycielek Technicznych (Verein technischer
Lehrerinnen)23. Oddziaá Prowincjonalnego Związku Nauczycielek posiadaá wáasną
bibliotekĊ z literaturą zawodową oraz kasĊ poĪyczkowo-zapomogową. Wieloma
dziaáaniami sprzyjaá szkoleniom specjalistycznym i rozwojowi zawodowemu swych
czáonkiĔ. Po wáączeniu Związku w strukturĊ organizacyjną ADLV uzyskano opiekĊ
medyczną i socjalną dla nich, powoáując wrocáawski oddziaá Ogólnoniemieckiej Kasy
Chorych dla Nauczycielek i WychowawczyĔ (Ortskasse Breslau der Allgemeinen
deutschen Krankenkasse für Lehrerinnen und Erzieherinnen), podporządkowany
centrali we Frankfurcie nad Menem. Z sygnalizowanych dziaáaĔ wynika, Īe po
powstaniu ADLV proces formowania siĊ struktur organizacyjnych ruchu zawodowego kobiet przyspieszyá, doprowadzając w 1894 r. do powstania centrali pod nazwą
Związek Niemieckich StowarzyszeĔ Kobiet (Bund Deutscher Frauenvereine –
BDF), wzorowanej na centralach związków zawodowych robotniczych, rzemieĞlniczych i rolniczych.
Organizowanie siĊ nauczycielek na polu zawodowym, a przede wszystkim widoczne zwiĊkszanie siĊ ich napáywu do szkóá, wywoáywaáo konkurencjĊ na rynku
pracy, co nie byáo dobrze przyjmowane przez mĊĪczyzn. Z tych przyczyn wychodząca we Wrocáawiu „Schlesische Schulzeitung” (peána nazwa: ĝląska Gazeta
Szkolna, organ ĝląskiego Prowincjonalnego Związku Nauczycielskiego i Związku Pestalozziego Prowincji ĝląskiej) do poáowy lat 90. ignorowaáa na swych áamach
zarówno organizacyjną dziaáalnoĞü nauczycielek, jak i fakt ich obecnoĞci w szkoáach. Przerwaáa ona milczenie na ich temat w sposób szczególny, informując
o nadmiarze nauczycielek aspirujących do wykonywania zawodu i Īądając od wáadz
21 Por. T. K u l a k, Wrocáawskie szkolnictwo w XIX i w pierwszej poáowie XX wieku (ze szczególnym uwzglĊdnieniem szkóá prywatnych, zawodowych i specjalnych), w: Wrocáawskie szkoáy. Historia
i architektura, red. M. Zwierz, Wrocáaw 2004, s. 72–87.
22 R. H a n d t k e, op. cit., s. 127; zob. teĪ B. K e r c h e r, Beruf und Geschlecht. Frauenverbände in
Deutschland 1848–1908, Göttingen 1992.
23 R. H a n d t k e, op. cit., s. 128; G. K y n a s t, Der gegenwärtige Stand der Breslauer Volksulwesens,
w: Festschrift zur Feier…, s. 132.
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ograniczenia naboru kandydatek do ĪeĔskich seminariów nauczycielskich24. Najpewniej pod wpáywem atmosfery panującej w Ğrodowisku nauczycieli w 1893 r.
ministerstwo wprowadziáo rozporządzenie, które precyzowaáo wymagania stawiane nauczycielkom ubiegającym siĊ o pracĊ25. WĞród nich pierwszoplanowo traktowano wymóg celibatu i odpowiedniego wieku kandydatki, tzn. 20–28 lat. Oczekiwano od niej takĪe dobrego stanu zdrowia potwierdzonego zaĞwiadczeniem
lekarza i odbycia co najmniej dwóch lat praktyki w szkole publicznej lub prywatnej. Tych warunków nie stawiano mĊĪczyznom. Ponadto nauczycielka techniczna,
niezaleĪnie od przedmiotu, jakiego konkretnie uczyáa, musiaáa zdobyü przygotowanie we wszystkich specjalnoĞciach przedmiotów zaliczanych w szkole do tzw.
kobiecych. Nie tylko miaáa byü biegáa w zakresie wykonywania zwykáych i „wykwintnych” prac rĊcznych, lecz równieĪ powinna byáa posiadaü umiejĊtnoĞü Ğpiewu, gry na pianinie oraz orientacjĊ w ogólnej kulturze muzycznej26. JuĪ od 1880 r.
we Wrocáawiu Īądano ponadto, aby nauczycielka wykazaáa siĊ umiejĊtnoĞcią wykonywania rysunków „z wolnej rĊki”, poĞwiadczoną Ğwiadectwem ukoĔczenia
odpowiedniego kursu we wrocáawskiej Królewskiej Szkole Sztuki, Budownictwa
i Rzemiosáa (Königliche Kunst-, Bau- und Handwerkerschule) albo zaĞwiadczeniem z seminarium z zakresu nauki rysunku, muzyki, prac rĊcznych i rzemiosáa
artystycznego27.
Podobną w znacznej mierze procedurĊ w toku staraĔ o pracĊ przechodziáy nauczycielki „naukowe”, z tym Īe one musiaáy przedstawiü dyplom seminarium nauczycielskiego oraz Ğwiadectwa dodatkowych fachowych kursów lub studiów odbytych za granicą, zwykle w Szwajcarii lub Anglii. Nawet posiadając odpowiednie
zawodowe certyfikaty, funkcjĊ dyrektorską mogáa objąü kobieta tylko we wáasnej
lub innej prywatnej szkole ĪeĔskiej albo w zaáoĪonym przez siebie seminarium
nauczycielskim. Do 1914 r. we Wrocáawiu i na ĝląsku nie byáo dyrektorki w Īadnej publicznej szkole ĪeĔskiej o profilu ogólnoksztaácącym, a kilka kobiet zaledwie,
w tym Auguste Schmidt, osiągnĊáo wysoko ceniony i zawodowo wyróĪniający je
status pierwszej nauczycielki (erste Lehrerin), z którym wiązaáo siĊ teĪ wyĪsze
uposaĪenie. Dyrektorki (Rektorinnen) w szkolnictwie publicznym Wrocáawia pojawiáy siĊ dopiero w ostatnim roku przed I wojną Ğwiatową, gdy magistrat wrocáawski utworzyá Miejską SzkoáĊ Prowadzenia Domu i Gotowania (Städtische Haushaltungs- und Kochschule)28.
Zwyczajowo ówczeĞnie kobiety w szkolnictwie wszystkich stopni byáy zdecydowanie niĪej uposaĪone niĪ mĊĪczyĨni i róĪnice te w 1896 r. utrzymaáo nowe pra24

Korrespondenzen: Überfluss an Lehrerinnen, „Schlesische Schulzeitung” 1894, nr 47, s. 570.
G. K y n a s t, Der gegenwärtige Stand…, s. 132.
26 Schuldeputation der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Breslau, BUWr, Gĝà, sygn. Yu 1385.
27 Por. M. S t a r z e w s k a, Zarys rozwoju Ğląskiego szkolnictwa w zakresie rzemiosá artystycznych
(1741–1945), „Roczniki Sztuki ĝląskiej” 15 (1991), s. 14 n. Wykaz wrocáawskich nauczycielek podaje O. K r e t s c h m e r, Verzeichnis der Lehrer und Lehrerinnen in der Reihenfolge ihres Eintritts in
das Kollegium, w: Festschrift zur Feier…, s. 61 n.
28 Handbuch über die katholische und simultane Volkschulwesen der Provinz Schlesien, Breslau
1913, s. 26.
25
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wo o wynagrodzeniach29. MĊĪczyzna po trzech latach pracy w szkole podstawowej we Wrocáawiu zarabiaá w 1898 r. 1600 marek rocznie (wáącznie z dodatkiem
w wysokoĞci 300 mk na pokrycie kosztów wynajmowania mieszkania), nauczycielka zaĞ – tak samo jak on zawodowo ustabilizowana – zarabiaáa tylko 1300 mk,
uzyskując w tym 200 mk dodatku na wynajĊcie mieszkania. Jeszcze mniej, bo
zaledwie 900 mk (áącznie z dodatkiem mieszkaniowym) zarabiaáy nauczycielki
techniczne30. W 1898 r. sprawa podwyĪszenia dodatku mieszkaniowego 248 nauczycielkom, czáonkiniom Prowincjonalnego Związku Nauczycielek dla ĝląska
i PoznaĔskiego i zarazem Wrocáawskiego Stowarzyszenia Nauczycielek staáa siĊ
przedmiotem zabiegów obu organizacji. Przez piĊü lat toczyáy one w Berlinie spór
z zatrudniającymi je instancjami miejskimi i ministerstwem oĞwiaty, uzyskując ostatecznie w 1903 r. dla nich dodatek mieszkaniowy w wysokoĞci 300 mk rocznie31.
Sukces byá poáowiczny, poniewaĪ wtedy samotni nauczyciele otrzymywali juĪ
400 mk dodatku mieszkaniowego po pierwszym roku pracy w szkole. BDF powoáaáo biura ochrony prawnej, sáuĪące kobietom pomocą w sprawach osobistych i zawodowych. Wrocáawskie biuro staáo siĊ podstawą utworzonego w 1908 r. Miejskiego Związku [Wspierania] Interesów Kobiet (Stadtbund für Fraueninteresse),
w którym kobiety znalazáy staáą opiekĊ, cenną dla nich szczególnie w latach I wojny
Ğwiatowej32.
Ogólnie naleĪy stwierdziü, Īe we Wrocáawiu, jak na terenie Niemiec, od schyáku XIX w. ruch organizacji zawodowych nauczycielek niezmiennie skupiaá siĊ na
staraniach o reformĊ prawa, która wyrównaáaby kobietom dostĊp do wyksztaácenia i zdobycia zawodu do poziomu posiadanego przez mĊĪczyzn. Rozwiązanie ustawowe tego problemu – z egzaminem maturalnym równorzĊdnym gimnazjom mĊskim – uzyskaáy dopiero w 1908 r.33 W tym samym roku przyjĊta przez Reichstag
nowa ustawa o stowarzyszeniach (Vereinsgesetzgebung) zapewniáa kobietom prawo czáonkostwa w organizacjach i partiach politycznych. Okazaáo siĊ wtedy, Īe
wieloletnia dziaáalnoĞü nauczycielek w ruchu zawodowym daáa im wiedzĊ i niezbĊdne doĞwiadczenie, toteĪ báyskawicznie skorzystaáy z tego prawa, rozpoczynając bataliĊ o caákowite równouprawnienie34. Pod tym terminem nie tylko rozumia-

29

Der neue Besoldungsgesetzentwurf, „Schlesische Schulzeitung” 1896, nr 49, s. 599.
G. K y n a s t, Der gegenwärtige Stand…, s. 134.
31 Zusammenstellung der Aktenvorgänge betreffend Gewährung einer höheren Mietsentschädigung
an die wissenschaftlichen Lehrerinnen der hiesigen städtischen Volksschulen, BUWr, Gĝà, sygn. Yu
1385.
32 T. K u l a k, Organizacje kobiece we Wrocáawiu w walce o prawa kobiet w latach I wojny Ğwiatowej (1914–1918), w: Od Franciszka Józefa do maáych ojczyzn. Tom poĞwiĊcony pamiĊci Zbigniewa Frasa, red. M. Górny, (AUWr, No 2270, Historia 146), Wrocáaw 2002, s. 237–254.
33 SytuacjĊ we Wrocáawiu omawia K. P o p i Ĕ s k i, Pierwsze kobiety na studiach na Uniwersytecie Wrocáawskim (1895–1918), (Studia i Materiaáy z Dziejów Uniwersytetu Wrocáawskiego, red.
T. Kulak, W. WrzesiĔski, t. 4, Wrocáaw 1995, s. 187 n.).
34 Zob. szerzej: T. K u l a k, Wrocáawskie inicjatywy w kwestii równouprawnienia kobiet w latach
1908–1918, w: SpoáeczeĔstwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. KsiĊga jubileuszowa Profesor Anny
ĩarnowskiej, red. M. Nietyksza i in., Warszawa 2003, s. 131–140.
30
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áy one prawo udziaáu w wyborach do ciaá samorządowych i parlamentarnych, lecz
równieĪ oznaczaü on miaá doprowadzenie do zrównania praw kobiet i mĊĪczyzn
na polu zawodowym, nie pomijając teĪ kwestii wynagrodzenia.

