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TERESA KULAK
Wroc aw

DZIA ALNO  WROC AWSKIEGO STOWARZYSZENIA

NAUCZYCIELEK (BRESLAUER LEHRERINNEN-VEREIN)

PRZED I WOJN  WIATOW

Proces organizowania si  kobiet wroc awskich na gruncie zawodowym na prze-
omie XIX i XX w. czeka jeszcze na zainteresowanie badaczy spo ecznych dzie-

jów Wroc awia, ale ju  teraz mo na stwierdzi , e zasadniczo przodowa y w nim
nauczycielki. Typowym bowiem a  do schy ku XIX w. zatrudnieniem kobiet wy-
wodz cych si  z mieszcza skich „wy szych i rednich stanów” by a praca nau-
czycielki lub guwernantki1. Wprawdzie ju  w okresie Wiosny Ludów w Prusach,
równolegle z post powymi has ami politycznymi i spo ecznymi, pojawi  si  po raz
pierwszy problem emancypacji kobiet2, ale we wprowadzonej odgórnie w 1850 r.
konstytucji zakazano kobietom cz onkostwa w partiach i organizacjach politycz-
nych, pozostawiaj c im pole dzia alno ci charytatywnej i kulturalnej3.

W tych okoliczno ciach organizowanie si  nauczycielek na gruncie zawodowym
we Wroc awiu wykracza poza walk  o ich emancypacj  i stanowi zjawisko szer-
sze, pochodne od procesu zmian politycznych i spo ecznych zachodz cych w Pru-
sach w ci gu XIX w. i w Rzeszy od 1871 r. Jednak e ogó  tych wa nych zagad-
nie  trzeba tutaj pomin  ze wzgl du na ograniczon  obj to  niniejszego tekstu.
Zwróci  natomiast nale y uwag  na fakt, e po przeprowadzonych w Prusach od
1807 r. reformach szkolnictwo dzieli o si  na pa stwowe, samorz dowe – wiej-
skie i miejskie – oraz prywatne. Istniej ce szkolnictwo e skie na poziomie ele-
mentarnym i rednim a  do ko ca I wojny wiatowej by o tylko prywatne i miej-
skie, podlegaj c pod wzgl dem prawnym specjalnie powo anym w magistratach
deputacjom szkolnym4. Mimo tej podleg o ci, szkolnictwo prywatne posiada o du

1 T. Nipperde 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. Kuczynsk i, Studien zur Geschichte
der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1700 bis zur Gegenwart, Berlin 1963, s. 342.

3 A. L ips iu 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 Jugendp-
flege und das ländliche Fortbildungsschulwesen in Preußen, hrsg. von H. Badenhop, A. Schulte, Bre-
slau 1929, s. 238.
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swobod  w kszta towaniu programów nauczania i sk adu grona nauczycielskiego;
inaczej by o w wypadku szkolnictwa miejskiego, ci le podporz dkowanego zale-
ceniom w adz miejskich5. Ponadto trzeba zaznaczy , e w szkolnictwie mog y pra-
cowa  tylko kobiety niezam ne oraz wdowy. Ma e stwo i praca wyklucza y si
ze wzgl du na obowi zuj ce nauczycielki „prawo celibatu”. Zasad  t  utrzymy-
wano w Niemczech jeszcze w latach mi dzywojennych, tote  zawarcie przez nau-
czycielk  ma e stwa automatycznie poci ga o za sob  jej odej cie z pracy6.

Pomimo wprowadzonego na pocz tku XIX w. obowi zku szkolnego dla dzieci
od lat 7 do 13 i powstaj cych szkó  e skich – z inicjatywy prywatnej lub na koszt
gmin – dla nauczycielek niewiele by o mo liwo ci zatrudnienia. Na poziomie naj-
ni szym uczy y one dziewcz ta prac r cznych, a na poziomie rednim równie  go-
towania i prowadzenia domu (Haushaltungsunterricht)7. Liczba nauczycielek za-
trudnionych w szkolnictwie publicznym wzros a, gdy od roku szkolnego 1860/1861
urz dowo do szkó  powszechnych (Volksschule) wprowadzono lekcje gimnastyki,
które w klasach ni szych cz sto prowadzi y kobiety8. Rozszerza a mo liwo ci za-
trudniania kobiet wzrastaj ca w drugiej po owie XIX w. liczba szkó  e skich, g ów-
nie w miastach, a odpowiedzi  na ten proces sta o si  powo anie przez w adze pa -
stwowe e skich seminariów nauczycielskich. We Wroc awiu liczba ich zwi kszy a
si  do trzech, a na terenie Dolnego l ska do ko ca lat 60. XIX w. cznie powsta-
o osiem seminariów. W szkolnictwie jednak dominowali m czy ni, którym z ra-

cji uniwersyteckiego na ogó  wykszta cenia przys ugiwa o prawo nauczania
przedmiotów okre lanych jako „naukowe”, podczas gdy nauczane przez kobiety
przedmioty traktowane by y jako zawodowe. Zwracam uwag  na te fakty, ponie-
wa  wp yn y one na powstanie ruchu kobiecego, wysuwaj cego postulat reformy
szkolnictwa redniego w celu ujednolicenia programu nauczania w e skich szko-
ach rednich z gimnazjami m skimi, gdy  tylko one ko czy y si  matur  umo li-

wiaj c  dost p do studiów uniwersyteckich9. Zorganizowany w 1865 r. z inicjaty-
wy dwóch nauczycielek zaanga owanych w dzia alno  na rzecz emancypacji kobiet
w Niemczech: Louise Otto-Peters (1819–1895), pionierki idei emancypacji kobiet
z 1848 r., oraz urodzonej we Wroc awiu Auguste Schmidt (1833–1902), kongres
kobiet w Lipsku zaowocowa  powstaniem pierwszej w Niemczech organizacji pod
nazw  Ogólnoniemiecki Zwi zek Kobiet (Allgemeiner Deutscher Frauenverein –
ADF). Zgodnie z obowi zuj cym prawem, ogranicza a si  ona do prac w sferze
o wiatowej i ekonomicznej, w tym te  do zdobycia dla kobiet dost pu do wykszta -
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5 T. Kula k, Z dziejów e skiego szkolnictwa redniego we Wroc awiu w II po owie XIX wieku,
w: Edukacja historyczna a wspó czesno , red. B. Kubis, Opole 2003, s. 221 n.

6 T. Nipperde y, op. cit., s. 74.
7 W najwy szej klasie o mioletniej wroc awskiej Städtische höhere Töchterschule am Ritterplatz

w 1863 r. tygodniowy plan lekcji (26 godz.) przewidywa  8 godz. prac r cznych, por. J.K.E. Roeh l,
Geschichte der Anstalt von 1863–1913, w: Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens
1863–1913 Breslauer Viktoriaschule, Breslau 1913, s. 19.

8 W szko ach e skich gimnastyka sta a si  obowi zkowa dopiero od 1907 r. – zob. Schul-Ge-
setze und Verordnungen…, s. 641.

9 T. Kula k, op. cit., s. 231.
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cenia. „Jedyna emancypacja, której dla naszych kobiet pragniemy – zapewnia a
wówczas L. Otto-Peters – to emancypacja ich pracy”10 .

ADF nie znalaz  we Wroc awiu akceptacji, gdy  miejscowe mieszcza stwo opo-
wiada o si  za zawodowym kszta ceniem kobiet i pod kierownictwem ma onki
nadburmistrza Arthura Hobrehta 5 II 1866 r. utworzy o Stowarzyszenie Kszta ce-
nia Kobiet dla Popierania ich Zdolno ci Zarobkowania (Frauenbildungs-Verein zur
Förderung der Erwerbsfähigkeit), po rednio wiadcz c o braku uznania dla kobie-
cych aspiracji do podejmowania studiów uniwersyteckich11. Mieszcza stwo sko-
rzysta o z nowego klimatu politycznego, jaki zaznaczy  si  w Prusach ju  w okre-
sie regencji Wilhelma I przed jego wst pieniem na tron w 1861 r. Wykorzystali t
now  sytuacj  nauczyciele, organizuj c jesieni  1860 r. zjazd dyrektorów (rekto-
rów) szkó  rednich. Okaza  si  on w sprawach reorganizacji szkolnictwa bardzo
owocny, przyj to wi c zasad , e odt d co dwa lata b d  odbywa y si  podobne
zjazdy dla przedyskutowania bie cych spraw dotycz cych nauczania i wychowa-
nia szkolnego. Zjazdy sta y si  równie  okazj  do przedstawienia czynnikom pa -
stwowym rodowiskowych opinii, ycze  i wniosków. Nowy klimat polityczny
w Prusach sprzyja  powstaniu w 1865 r. powiatowych oddzia ów Stowarzyszenia im.
Pestalozziego (Pesstalozzi-Verein), powo anego na cze  szwajcarskiego pedagoga,
który ju  w pocz tkach XIX w. propagowa  system powszechnego nauczania i jed-
nolito ci kszta cenia dzieci i m odzie y12. Stowarzyszenia im. Pestalozziego tworzyli
nauczyciele nastawieni na modernizacj  szkolnictwa w przekonaniu, e „ró norod-
ne zagadnienia nauczycielskiego stanu oraz szko y mog  zosta  ulepszone poprzez
wspóln  nad nimi prac ”13. Deklarowan  przez nich zawodow  solidarno  jed-
nak trzeba traktowa  z dystansem, przez stan nauczycielski bowiem rozumiano
tylko m czyzn pracuj cych w szkolnictwie publicznym, pomijano wi c udzia
w nim kobiet oraz m czyzn zatrudnionych w szkolnictwie prywatnym. Ówcze-
sne rodowisko nauczycielskie dzieli a nie tylko sprawa ró nego statusu zatru-
dnienia i p ci, poniewa  by o ono zró nicowane równie  wyznaniowo. Ju  w 1863
r. organizacyjn  odr bno  zaznaczy o Wroc awskie Stowarzyszenie Nauczycie-
li Katolickich i zwi zki nauczycieli pracuj cych w liczebnie przewa aj cych szko-
ach ewangelickich, które po powstaniu Rzeszy Niemieckiej w maju 1871 r.

po czy y si  w l ski Prowincjonalny Zwi zek Nauczycielski (Schlesischer Pro-
vinzial-Lehrerverein). Wszed  on nast pnie, jako pierwsza regionalna organiza-
cja zawodowa nauczycieli, w sk ad Niemieckiego Zwi zku Nauczycieli (Deut-
scher Lehrerverein).

Dzia alno  Wroc awskiego Stowarzyszenia Nauczycielek [...] przed I wojn  wiatow

10 Por. L. Brau n, Historia rozwoju ruchu kobiecego, Warszawa 1904, s. 117.
11 E. Oe l sne r, Das erste Vierteljahrhundert des Breslauer Volksbildungs-Vereins gegründeten

am 5. Februar 1866, Breslau 1891, s. 3; O. Höffe r, Das gewerbliche Schulwesen Breslau, w: Fest-
schrift für die deutsche Lehrerversammlung zu Breslau vom 30. Mai bis 2. Juni 1898, Breslau 1898,
s. 100.

12 G. Bauc h, Breslau und Pestalozzi. Nach aktenmäßigen Quellen, ZVGS 33 (1899), s. 269–306.
13 R. Handtk e, Zur Geschichte des Lehrervereinswesens in Schlesien, w: Festschrift für die Deut-

sche Lehrer-Versammlung zu Breslau vom 30. Mai bis 2. Juni 1898, Breslau 1898 s. 107.
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Kobiety do tych organizacji nie mia y dost pu, chocia  uchwalona w 1869 r.
przez Landtag ustawa przemys owa zapewnia a równie  kobietom mo liwo  two-
rzenia zwi zków zawodowych w Prusach, a po zjednoczeniu – w ca ej Rzeszy.
W 1872 r. najliczniejsza w Prusach grupa nauczycieli szkó  powszechnych powo-
a a w asn  organizacj  zawodow  pod nazw  Stowarzyszenie Krajowe Pruskich

Nauczycieli Ludowych (Landesverein preussischer Volksschullehrer), ale ono rów-
nie  nie przewidywa o cz onkostwa nauczycielek. Dopiero po obj ciu przez Adal-
berta Falka funkcji ministra do spraw religijnych, o wiatowych i medycznych (Mi-
nister der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten) stworzy o
nowy klimat wokó  ich zatrudnienia. Wyrazi  on bowiem zgod  na odbywanie ogól-
noniemieckich zjazdów rektorów rednich szkó  e skich, których nie zapraszano
na wspomniane wy ej zjazdy dyrektorów rednich szkó  m skich, z racji progra-
mowych i organizacyjnych odmienno ci podleg ych im placówek. Pierwszy ich
zjazd odby  si  w ko cu 1872 r. w Weimarze, gdzie przyj to dziewi  szczegó o-
wych postulatów pod adresem w adz ministerialnych, nazwanych Weimarer The-
se. Zasadniczo sformu owano w nich danie formalnego uregulowania sytuacji
prawnej rednich szkó  e skich i zatrudnionych w nich nauczycieli obojga p ci.
Postulowano te , aby szko y te uzyska y tak  sam  opiek  pa stwa jak szkolnic-
two m skie, funkcjonuj c z odgórnie ustalonym dla nich jednolitym programem
nauczania, czego dotychczas nie posiada y.

Z punktu widzenia tytu owego problemu niniejszego tekstu godne uwagi s
uchwalone w Weimarze tezy 3., 5. i 6., po wi cone konkretnym rozwi zaniom
w szkolnictwie e skim, które pó niej otrzyma y posta  norm prawnych. W tezie
5. zawarli rektorzy pod adresem ministerstwa propozycj , aby nauka szkolna dziew-
cz t trwa a 10 lat (ch opcy uczyli si  11–12 lat) i by rozpoczyna y j  w wieku sze-
ciu lat, przechodz c kolejno trzy poziomy nauczania – szko  elementarn , pro-

gimnazjum (szko  pó redni  – Mittelschule) i szko  redni  (höhere Schule). Ta
ostatnia jednak nadal nie mia a ko czy  si  matur  z braku programu nauczania
równorz dnego z klasycznym gimnazjum m skim, z obowi zkow  nauk  aciny,
warunkuj c  immatrykulacj  na uniwersytetach, poniewa  w tym j zyku ówcze -
nie pisano ko cz ce studia dysertacje doktorskie14. Tezy 3. i 6. mia y merytorycz-
nie wewn trzn  czno , poniewa  w pierwszej z wymienionych postulowano, aby
e skie szko y rednie sta y si  placówkami „harmonijnego kszta cenia intelektu-

alnego m odzie y e skiej, kszta towania jej umys u i woli w duchu religijno-na-
rodowym i na realistyczno-estetycznych podstawach”15. Pod tym ostatnim sformu-
owaniem rozumiano uwra liwienie uczennic na wiat zwierz t i ro lin oraz walory

ojczystego krajobrazu, które mia y kszta towa  nauczycielki prowadz ce lekcje
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14 J.K.E. Roeh l, op. cit., s. 24.
15 Np. we Wroc awiu w ramach „realistycznego” kszta cenia nauczycielki prowadzi y dziewcz -

ta na edukacyjne spacery do parków i do ogrodów – Zoologicznego i Botanicznego, a przy szko ach
pod ich kierunkiem tworzono ogródki kwiatowo-warzywne, przekazywane nast pnie pod opiek  uczen-
nic. 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.
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przyrody. Tym samym nauczycielki dopuszczono do nauczania niektórych innych
przedmiotów szkolnych poza zarezerwowanymi dla nich robotami r cznymi. Na-
tomiast w tezie 6. zawarto propozycj , aby ustawowo podzieli  zatrudnione panie
na dwie grupy: na nauczycielki przedmiotów naukowych (wissenschaftliche Leh-
rerinnen) oraz na nauczycielki przedmiotów technicznych (technische Lehrerinnen),
do których zaliczono nauk  prac r cznych, rysunków, muzyki i nieobowi zkowej
jeszcze wtedy dla dziewcz t gimnastyki. Dopuszczaj c kobiety do nauczania
przedmiotów „naukowych”, w e skich szko ach rednich z góry zastrzegano, e
b d  mog y one uczy  tych przedmiotów wy cznie w trzech pierwszych klasach,
a potem edukacj  dziewcz t przej  mieli m czy ni. Zmiany zatem nie mia y by
zbyt radykalne i nie uwzgl dnia y tak wa nego wówczas dla kobiet programowe-
go zrównania szkó  e skich z m skimi. Mo na przypuszcza , e legitymuj cy si
tytu ami doktorskimi dyrektorzy nie chcieli dopu ci  do utraty posiadanego mo-
nopolu w zajmowaniu stanowisk w rywalizacji z kobietami, które uzyskuj c wy-
kszta cenie uniwersyteckie, mog yby sta  si  dla nich konkurencj . Od roku szkol-
nego 1873/1874 sygnalizowane podczas zjazdu rektorów projekty zmian w e skich
szko ach rednich zosta y przyj te przez Berlin, stanowi c ustawowe potwierdze-
nie zwierzchno ci ministerialnej nad ca ym szkolnictwem e skim. Nadal jednak
obowi zywa a dotychczasowa odr bno  programowa w kszta ceniu dziewcz t
i ch opców.

Wyra nie wida , e we Wroc awiu nowe postanowienia ministerialne mia y
wp yw na zorganizowanie si  nauczycielek, które w 1874 r. powo a y Wroc aw-
skie Stowarzyszenie Nauczycielek (Breslauer Lehrerinnen-Verein). Powsta a wte-
dy pierwsza w dziejach miasta organizacja zawodowa skupiaj ca nauczycielki za-
trudnione na wszystkich poziomach pa stwowych i miejskich szkó  e skich,
z wy czeniem jednak nauczycielek szkó  prywatnych, w tym te  szkó  ydowskich.
Odr bno  ta by a jednak e podyktowana konieczno ci  dostosowania si  nauczy-
cielek do obowi zuj cego ustawodawstwa dotycz cego funkcjonowania struktur
zawodowych urz dników pa stwowych, a taki status prawny mieli nauczyciele
szkó  publicznych. Od egnuj c si  od aspirowania do dzia a  politycznych, Sto-
warzyszenie w uchwalonym statucie ogranicza o si  do „wspierania duchowych
i materialnych interesów jego cz onki ”16. Cel dzia ania zdefiniowano enigmatycz-
nie, ale zgodnie z paragrafem 152 ustawy przemys owej o zwi zkach zawodowych.
Prawo to bowiem, aczkolwiek zezwala o na samodzielne opracowanie statutu zwi z-
ku, bezwzgl dnie wymaga o zamieszczenia w nim podanej wy ej formu y, tote
powtarza a si  ona w statutach wszystkich zwi zków zawodowych, standaryzuj c
prawnie ich cele i formy organizacyjne do zada  ci le zawodowych i socjalnych17.

Nie zachowa y si  materia y, które pozwoli yby wyja ni , dlaczego a  pi  lat
(od 1869 r. do 1874 r.) nauczycielki zwleka y z utworzeniem w asnej zawodowej
organizacji. Wyró nia  je od innych nauczycielskich zwi zków charakter ponadwy-

Dzia alno  Wroc awskiego Stowarzyszenia Nauczycielek [...] przed I wojn  wiatow

16 R. Handtk e, op. cit., s. 128.
17 B. Sze re r, Z dziejów ruchu robotniczego Wroc awia (1900–1914), w: Zagadnienia spo ecz-

no-polityczne l ska, red. S. Michalkiewicz, (AUWr, No 137, Historia 20), Wroc aw 1971, s. 51.
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znaniowy18, dzia a o jednak Wroc awskie Stowarzyszenie Nauczycielek w ca ko-
witej izolacji od analogicznego (Breslauer Lehrer-Verein) stowarzyszenia zawo-
dowego nauczycieli m czyzn, chocia  oba koncentrowa y si  na podobnych pro-
blemach zwi zanych z wykonywaniem zawodu nauczycielskiego, dotycz cych np.
spraw uposa enia i awansów oraz obowi zuj cego wymiaru godzin pracy. Pierwsz
i d ugo jedyn  form  kooperacji by a wspólna przynale no  do dwóch wyznanio-
wych kas pogrzebowych, podyktowana wy cznie ch ci  zwi kszenia ich sk ad-
kowego funduszu. Po wspólnych uzgodnieniach w 1879 r. utworzono Kas  Pogrze-
bow  Wroc awskich Nauczycieli i Nauczycielek Ewangelickich (Begräbniskasse
Breslauer evangelischer Lehrer und Lehrerinnen), a w 1882 r. Kas  Pogrzebow
i Zapomogow  powo ali katoliccy nauczyciele i nauczycielki (Begräbnis-Unter-
stützungskasse Breslauer katholischer Lehrer und Lehrerinnen). Jednak e animo-
zje na tle p ci nadal trwa y, gdy  w 1888 r. nauczycielki zdecydowa y si  na po-
wo anie w asnego Wroc awskiego Zwi zku piewaczego Nauczycielek (Breslauer
Lehrerinnen-Gesangverein). Pomimo ich zabiegów m czy ni bowiem nie dopu-
cili kobiet do za o onego w 1868 r. chóru Breslauer Lehrer-Sängerbund. Z tych

samych powodów w 1892 r. utworzy y one osobny Zwi zek Nauczycielek im. Pe-
stalozziego (Pestalozzi-Verein für Lehrerinnen). Nasuwa si  w tym miejscu spo-
strze enie, e napotykaj c stowarzyszeniowe bariery, kobiety w sposób widoczny
dublowa y formy wcze niej powsta ych nauczycielskich organizacji m czyzn. Naj-
pewniej dla podkre lenia swej z nimi zawodowej równorz dno ci.

Zaznaczono wy ej, e pomimo wprowadzonych w 1873 r. zmian, nadal nieure-
gulowana pozosta a sprawa zrównania zakresu programowego edukacji m odzie-
y m skiej i e skiej na poziomie rednim, od czego zale a o kszta cenie kobiet

na poziomie uniwersyteckim. Nie zadowoli o wi c ich zrównanie programów na-
uczania e skich szkó  rednich i m skich gimnazjów realnych (Realgymnasium),
dokonane w uchwalonym przez Reichstag w 1889 r. Powszechnym prawie o nau-
czaniu (Allgemeine Lehrverfassung), poniewa  w nich nie uczono aciny19. Spra-
wa otwarcia kobietom drogi do uniwersytetów nabra a jednak e tak wielkiego spo-
ecznego znaczenia, e w 1890 r. z inicjatywy lipskiej nauczycielki Helene Lange

(1848–1930) powo ano Ogólnoniemieckie Stowarzyszenie Nauczycielek (Allge-
meiner Deutscher Lehrerinner-Verein – ADLV), które mia o by  organizacj  re-
prezentuj c  zawodowe interesy pracuj cych w szkolnictwie kobiet, by wspiera
ich d enia do zdobycia uniwersyteckiego wykszta cenia. Z inspiracji H. Lange po-
wsta  w 1893 r. miesi cznik „Die Frau”, na którego amach rozpocz to kampani  na
rzecz zdobycia prawa kobiet do studiów wy szych, jednak e jedynym efektem by a
mo liwo  ich uczestniczenia w wyk adach uniwersyteckich na prawach hospitan-
tek, pod warunkiem e mog y wylegitymowa  si  dyplomem uko czenia semina-
rium nauczycielskiego lub wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic 20. W a-
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18 Najpewniej obejmowa  te  nauczycielki pochodzenia ydowskiego pracuj ce w szkolnictwie
publicznym.

19 J.K.E. Roeh l, op. cit., s. 25.
20 L. Brau n, op. cit., s. 141.
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dze pa stwowe zezwoli y ponadto uczennicom rednich szkó  e skich na uzyskanie
matury po odbyciu prywatnych kursów dope niaj cych do programu nauczania
m skich gimnazjów. Pod wp ywem organizacji kobiecych we Wroc awiu kurs taki
firmowa o miasto, umo liwiaj c dziewcz tom przygotowanie do egzaminu dojrza-
o ci drog  eksternistyczn 21. Staraniem natomiast Wroc awskiego Stowarzysze-

nia Nauczycielek powsta  1890 r. Zwi zek l skich Nauczycielek Szkó  Ludowych
(Verein Schlesischer Volkschullehrerinnen) oraz Zwi zek Ewangelickich Nauczy-
cielek i Wychowawczy  (Verein evangelischer Lehrerinnen und Erzieherinnen).
W 1893 r. wszystkie te organizacje po czy y si  w Prowincjonalny Zwi zek Nau-
czycielek dla l ska i Pozna skiego (Provinzial-Lehrerinnen-Verein für Schlesien
und Posen) i wesz y do ADLV jako jego terenowy oddzia 22. W nast pnych latach
struktury Prowincjonalnego Zwi zku dla l ska i Pozna skiego poszerzy y si
o dalsze stowarzyszenia, grupuj c w swych szeregach m.in. nauczycielki z Legni-
cy i widnicy oraz Stowarzyszenie Nauczycielek Technicznych (Verein technischer
Lehrerinnen)23. Oddzia  Prowincjonalnego Zwi zku Nauczycielek posiada  w asn
bibliotek  z literatur  zawodow  oraz kas  po yczkowo-zapomogow . Wieloma
dzia aniami sprzyja  szkoleniom specjalistycznym i rozwojowi zawodowemu swych
cz onki . Po w czeniu Zwi zku w struktur  organizacyjn  ADLV uzyskano opiek
medyczn  i socjaln  dla nich, powo uj c wroc awski oddzia  Ogólnoniemieckiej Kasy
Chorych dla Nauczycielek i Wychowawczy  (Ortskasse Breslau der Allgemeinen
deutschen Krankenkasse für Lehrerinnen und Erzieherinnen), podporz dkowany
centrali we Frankfurcie nad Menem. Z sygnalizowanych dzia a  wynika, e po
powstaniu ADLV proces formowania si  struktur organizacyjnych ruchu zawodo-
wego kobiet przyspieszy , doprowadzaj c w 1894 r. do powstania centrali pod nazw
Zwi zek Niemieckich Stowarzysze  Kobiet (Bund Deutscher Frauenvereine –
BDF), wzorowanej na centralach zwi zków zawodowych robotniczych, rzemie l-
niczych i rolniczych.

Organizowanie si  nauczycielek na polu zawodowym, a przede wszystkim wi-
doczne zwi kszanie si  ich nap ywu do szkó , wywo ywa o konkurencj  na rynku
pracy, co nie by o dobrze przyjmowane przez m czyzn. Z tych przyczyn wycho-
dz ca we Wroc awiu „Schlesische Schulzeitung” (pe na nazwa: l ska Gazeta
Szkolna, organ l skiego Prowincjonalnego Zwi zku Nauczycielskiego i Zwi z-
ku Pestalozziego Prowincji l skiej) do po owy lat 90. ignorowa a na swych amach
zarówno organizacyjn  dzia alno  nauczycielek, jak i fakt ich obecno ci w szko-
ach. Przerwa a ona milczenie na ich temat w sposób szczególny, informuj c

o nadmiarze nauczycielek aspiruj cych do wykonywania zawodu i daj c od w adz
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21 Por. T. Kula k, Wroc awskie szkolnictwo w XIX i w pierwszej po owie XX wieku (ze szczegól-
nym uwzgl dnieniem szkó  prywatnych, zawodowych i specjalnych), w: Wroc awskie szko y. Historia
i architektura, red. M. Zwierz, Wroc aw 2004, s. 72–87.

22 R. Handtk e, op. cit., s. 127; zob. te  B. Kerche r, Beruf und Geschlecht. Frauenverbände in
Deutschland 1848–1908, Göttingen 1992.

23 R. Handtk e, op. cit., s. 128; G. Kynas t, Der gegenwärtige Stand der Breslauer Volksulwesens,
w: Festschrift zur Feier…, s. 132.
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ograniczenia naboru kandydatek do e skich seminariów nauczycielskich24. Naj-
pewniej pod wp ywem atmosfery panuj cej w rodowisku nauczycieli w 1893 r.
ministerstwo wprowadzi o rozporz dzenie, które precyzowa o wymagania stawia-
ne nauczycielkom ubiegaj cym si  o prac 25. W ród nich pierwszoplanowo trak-
towano wymóg celibatu i odpowiedniego wieku kandydatki, tzn. 20–28 lat. Ocze-
kiwano od niej tak e dobrego stanu zdrowia potwierdzonego za wiadczeniem
lekarza i odbycia co najmniej dwóch lat praktyki w szkole publicznej lub prywat-
nej. Tych warunków nie stawiano m czyznom. Ponadto nauczycielka techniczna,
niezale nie od przedmiotu, jakiego konkretnie uczy a, musia a zdoby  przygoto-
wanie we wszystkich specjalno ciach przedmiotów zaliczanych w szkole do tzw.
kobiecych. Nie tylko mia a by  bieg a w zakresie wykonywania zwyk ych i „wy-
kwintnych” prac r cznych, lecz równie  powinna by a posiada  umiej tno  pie-
wu, gry na pianinie oraz orientacj  w ogólnej kulturze muzycznej26. Ju  od 1880 r.
we Wroc awiu dano ponadto, aby nauczycielka wykaza a si  umiej tno ci  wy-
konywania rysunków „z wolnej r ki”, po wiadczon  wiadectwem uko czenia
odpowiedniego kursu we wroc awskiej Królewskiej Szkole Sztuki, Budownictwa
i Rzemios a (Königliche Kunst-, Bau- und Handwerkerschule) albo za wiadcze-
niem z seminarium z zakresu nauki rysunku, muzyki, prac r cznych i rzemios a
artystycznego27.

Podobn  w znacznej mierze procedur  w toku stara  o prac  przechodzi y nau-
czycielki „naukowe”, z tym e one musia y przedstawi  dyplom seminarium nau-
czycielskiego oraz wiadectwa dodatkowych fachowych kursów lub studiów odby-
tych za granic , zwykle w Szwajcarii lub Anglii. Nawet posiadaj c odpowiednie
zawodowe certyfikaty, funkcj  dyrektorsk  mog a obj  kobieta tylko we w asnej
lub innej prywatnej szkole e skiej albo w za o onym przez siebie seminarium
nauczycielskim. Do 1914 r. we Wroc awiu i na l sku nie by o dyrektorki w ad-
nej publicznej szkole e skiej o profilu ogólnokszta c cym, a kilka kobiet zaledwie,
w tym Auguste Schmidt, osi gn o wysoko ceniony i zawodowo wyró niaj cy je
status pierwszej nauczycielki (erste Lehrerin), z którym wi za o si  te  wy sze
uposa enie. Dyrektorki (Rektorinnen) w szkolnictwie publicznym Wroc awia po-
jawi y si  dopiero w ostatnim roku przed I wojn  wiatow , gdy magistrat wro-
c awski utworzy  Miejsk  Szko  Prowadzenia Domu i Gotowania (Städtische Hau-
shaltungs- und Kochschule)28.

Zwyczajowo ówcze nie kobiety w szkolnictwie wszystkich stopni by y zdecy-
dowanie ni ej uposa one ni  m czy ni i ró nice te w 1896 r. utrzyma o nowe pra-
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24 Korrespondenzen: Überfluss an Lehrerinnen, „Schlesische Schulzeitung” 1894, nr 47, s. 570.
25 G. Kynas t, Der gegenwärtige Stand…, s. 132.
26 Schuldeputation der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Breslau, BUWr, G , sygn. Yu 1385.
27 Por. M. S ta rzewsk a, Zarys rozwoju l skiego szkolnictwa w zakresie rzemios  artystycznych

(1741–1945), „Roczniki Sztuki l skiej” 15 (1991), s. 14 n. Wykaz wroc awskich nauczycielek po-
daje O. Kre t schme 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.
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wo o wynagrodzeniach29. M czyzna po trzech latach pracy w szkole podstawo-
wej we Wroc awiu zarabia  w 1898 r. 1600 marek rocznie (w cznie z dodatkiem
w wysoko ci 300 mk na pokrycie kosztów wynajmowania mieszkania), nauczy-
cielka za  – tak samo jak on zawodowo ustabilizowana – zarabia a tylko 1300 mk,
uzyskuj c w tym 200 mk dodatku na wynaj cie mieszkania. Jeszcze mniej, bo
zaledwie 900 mk ( cznie z dodatkiem mieszkaniowym) zarabia y nauczycielki
techniczne30. W 1898 r. sprawa podwy szenia dodatku mieszkaniowego 248 na-
uczycielkom, cz onkiniom Prowincjonalnego Zwi zku Nauczycielek dla l ska
i Pozna skiego i zarazem Wroc awskiego Stowarzyszenia Nauczycielek sta a si
przedmiotem zabiegów obu organizacji. Przez pi  lat toczy y one w Berlinie spór
z zatrudniaj cymi je instancjami miejskimi i ministerstwem o wiaty, uzyskuj c osta-
tecznie w 1903 r. dla nich dodatek mieszkaniowy w wysoko ci 300 mk rocznie31.
Sukces by  po owiczny, poniewa  wtedy samotni nauczyciele otrzymywali ju
400 mk dodatku mieszkaniowego po pierwszym roku pracy w szkole. BDF powo-
a o biura ochrony prawnej, s u ce kobietom pomoc  w sprawach osobistych i za-

wodowych. Wroc awskie biuro sta o si  podstaw  utworzonego w 1908 r. Miej-
skiego Zwi zku [Wspierania] Interesów Kobiet (Stadtbund für Fraueninteresse),
w którym kobiety znalaz y sta  opiek , cenn  dla nich szczególnie w latach I wojny
wiatowej32.

Ogólnie nale y stwierdzi , e we Wroc awiu, jak na terenie Niemiec, od schy -
ku XIX w. ruch organizacji zawodowych nauczycielek niezmiennie skupia  si  na
staraniach o reform  prawa, która wyrówna aby kobietom dost p do wykszta ce-
nia i zdobycia zawodu do poziomu posiadanego przez m czyzn. Rozwi zanie usta-
wowe tego problemu – z egzaminem maturalnym równorz dnym gimnazjom m -
skim – uzyska y dopiero w 1908 r.33 W tym samym roku przyj ta przez Reichstag
nowa ustawa o stowarzyszeniach (Vereinsgesetzgebung) zapewni a kobietom pra-
wo cz onkostwa w organizacjach i partiach politycznych. Okaza o si  wtedy, e
wieloletnia dzia alno  nauczycielek w ruchu zawodowym da a im wiedz  i nie-
zb dne do wiadczenie, tote  b yskawicznie skorzysta y z tego prawa, rozpoczyna-
j c batali  o ca kowite równouprawnienie34. Pod tym terminem nie tylko rozumia-
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29 Der neue Besoldungsgesetzentwurf, „Schlesische Schulzeitung” 1896, nr 49, s. 599.
30 G. Kynas t, Der gegenwärtige Stand…, s. 134.
31 Zusammenstellung der Aktenvorgänge betreffend Gewährung einer höheren Mietsentschädigung

an die wissenschaftlichen Lehrerinnen der hiesigen städtischen Volksschulen, BUWr, G , sygn. Yu
1385.

32 T. Kula k, Organizacje kobiece we Wroc awiu w walce o prawa kobiet w latach I wojny wia-
towej (1914–1918), w: Od Franciszka Józefa do ma ych ojczyzn. Tom po wi cony pami ci Zbignie-
wa Frasa, red. M. Górny, (AUWr, No 2270, Historia 146), Wroc aw 2002, s. 237–254.

33 Sytuacj  we Wroc awiu omawia K. Pop i sk i, Pierwsze kobiety na studiach na Uniwersyte-
cie Wroc awskim (1895–1918), (Studia i Materia y z Dziejów Uniwersytetu Wroc awskiego, red.
T. Kulak, W. Wrzesi ski, t. 4, Wroc aw 1995, s. 187 n.).

34 Zob. szerzej: T. Kula k, Wroc awskie inicjatywy w kwestii równouprawnienia kobiet w latach
1908–1918, w: Spo ecze stwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Ksi ga jubileuszowa Profesor Anny

arnowskiej, red. M. Nietyksza i in., Warszawa 2003, s. 131–140.
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y one prawo udzia u w wyborach do cia  samorz dowych i parlamentarnych, lecz
równie  oznacza  on mia  doprowadzenie do zrównania praw kobiet i m czyzn
na polu zawodowym, nie pomijaj c te  kwestii wynagrodzenia.


