
Sobótka 2015, 1 
PL ISSN 0037–7511

OD REDAKCJI

Badania nad historią szkolnictwa na Śląsku, mimo niewątpliwych osiągnięć, 
począwszy od monumentalnych dzieł poświęconych średniowiecznemu i wczesno-
nowożytnemu szkolnictwu wrocławskiemu oraz złotoryjskiemu pióra Gustava 
Baucha, po wydane w ostatnim czasie opracowania Christine Absmeier o refor-
mach stanowych szkół śląskich w XVI w. czy Marzeny Bogus o przeszłości pe-
dagogicznej Śląska Cieszyńskiego, pokazują szerokie możliwości badawcze tej 
problematyki. Ciągle też stanowią atrakcyjne wyzwanie dla historyków. Z tych 
powodów Redakcja „Sobótki” zwróciła się do badaczy przeszłości szkolnictwa, 
zapraszając ich do współpracy. Na zaproszenie odpowiedziało grono historyków 
z Polski i z Czech. Pierwsze wyniki ich studiów są udostępniane w oddawanym 
właśnie do rąk Czytelników numerze.

W prezentowanych artykułach zostały podjęte wybrane zagadnienia śląskiego 
szkolnictwa w szerokim ujęciu czasowym, od drugiej połowy XVI w. po współ-
czesność. Najstarszych czasów dotyczy artykuł poświęcony protestanckiemu gim-
nazjum humanistycznemu w Brzegu, powstałemu w 1569 r. z inicjatywy księcia 
legnicko-brzeskiego Jerzego II. Martin Holý dowodzi w nim, że mecenat książę-
cy zapewnił gimnazjum wysoki poziom nauczania i ten wzgląd – obok konfesji 
– skłaniał młodzież szlachecką z ziem czeskich do kształcenia się w Brzegu. Dwa 
następne artykuły zostały poświęcone sławnym męskim gimnazjom wrocławskim, 
przy czym Agnieszka Gryglewska omawia przesłanki ideologiczne i nurty arty-
styczne z przełomu XIX i XX w. uwidocznione w architekturze nowego gmachu 
Gimnazjum św. Elżbiety, zbudowanego w 1903 r. Natomiast Maria Zwierz, pisząc 
o środowiskowym oddziaływaniu w latach 1825–1945 Szkoły Obywatelskiej na 
Międzymurzu, wiąże jej profil dydaktyczny i wychowawczy z etosem wrocław-
skiego majętnego i wykształconego mieszczaństwa. Również dwa artykuły doty-
czą szkolnictwa mniejszościowego. Grażyna Pańko analizuje zakres zawodowego 
przygotowania dziewcząt w Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Końskiej do 1938 
r. i odnosi go do ogółu problemów szkolnictwa zawodowego tworzonego przez 
ludność polską zamieszkałą na Zaolziu. Natomiast dla Barbary Techmańskiej 
utworzenie szkoły w 1955 r. i późniejsze dzieje IV Liceum Ogólnokształcącego 
w Legnicy stanowią punkt wyjścia do zasygnalizowania sprawy nauczania języka 
ukraińskiego w Polsce po II wojnie światowej. Dopełnieniem tych studiów jest ar-
tykuł recenzyjny M. Bogus, w którym – obok prezentacji ciekawej pracy Petra Ka-



4 Od Redakcji

dleca – został podjęty ważny problem metodologiczny związany z możliwościami 
wykorzystania metody reprezentatywnej w badaniach nad historią szkolnictwa.

Redakcja zamierza kontynuować publikację materiałów dotyczących tej inte-
resującej problematyki historii szkolnictwa na Śląsku, podtrzymując tym samym 
swoje zaproszenie do współpracy.


