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60 lat temu na Pomorze Zachodnie powróciła polskość. Polską 
mową zaczęły rozbrzmiewać ulice miast i wsi, gmachy odbudo-
wywanej polskiej administracji, pierwsze szkoły. W tych trud-
nych latach właśnie oświata symbolizowała to, co dla każdego 
Polaka najcenniejsze – szacunek dla polskich tradycji, historii 
i narodowych wartości. Dla najmłodszego pokolenia mieszkań-
ców Pomorza Zachodniego szkoła stała się miejscem odkrywa-
nia piękna polskiej literatury, najbardziej chlubnych kart dzie-
jów narodu, uroków polskiej ziemi, życiorysów wielkich Polaków. 
Dziś, z perspektywy minionego czasu, doceniamy wielkość do-
konań polskiej oświaty na tych ziemiach, jej rolę w budowaniu 
poczucia tożsamości narodowej i regionalnej. Z szacunkiem 
wspominamy wszystkich tych, którzy z tak wielkim zaangażo-
waniem i sercem prowadzili nas ku dorosłemu życiu. Niektórzy 
powiadają, że to właśnie ludzka pamięć jest najtrwalszym po-
mnikiem. I tak jest w istocie – każdy z nas przechowuje we wspo-
mnieniach sylwetki swych pedagogów, nauczycieli i wychowaw-
ców. W każdym z nas jest coś z ich mądrości i doświadczenia. 
Wiem na pewno, że nasi nauczyciele mogą mieć bardzo wiele 
powodów do dumy, że właśnie Pomorze Zachodnie zrodziło 
tyle tak ważnych w najnowszej historii Polski postaci. 

Dostarcza mi wielkiej satysfakcji fakt, że tak ważny jubileusz, 
jakim jest 60-lecie polskości na Pomorzu Zachodnim, pozwolił 
na wydanie niniejszego leksykonu. To wielkie przedsięwzięcie 
edytorskie jest najpiękniejszym sposobem wyrażenia naszego 
hołdu i wdzięczności tym, którzy budowali polską szkołę na tej 
ziemi i przez 60 lat dbali o jej wizerunek. Lektura tego opraco-
wania to dla mnie podróż sentymentalna w czasy nie aż tak od-
ległe, a będące już jednak historią. Każdy dzień w naszym życiu 
przynosi coś nowego, każdy dzień spędzony w szkole pozwolił 
nam odkrywać światy jeszcze nieznane. I tak będzie zawsze. 
To jest właśnie ta prawda, która przesądza o wyjątkowości 
nauczycielskiej profesji, o sensie nauczycielskiego powołania.

Pragnę ze szczerego serca wyrazić swój wielki podziw dla 
wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 60 lat tworzyli suk-
cesy zachodniopomorskiej oświaty. Dziękuję wszystkim nauczy-
cielom i wychowawcom – tym, których los pozwolił mi znać oso-
biście i tym, z którymi nigdy się nie zetknąłem – za serce i ofiar-
ność. Życzę całej oświatowej rodzinie, by zawsze towarzyszył 
Wam uśmiech, zadowolenie z dokonań i szacunek.

Wojewoda Zachodniopomorski

Stanisław Wziątek

Jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem, że mogę w tych sło-
wach dzielić się radością i dumą z tak ważnego dla wszystkich 
mieszkańców Pomorza Zachodniego jubileuszu – 60-lecia pol-
skiej oświaty. Moment to dla mnie tym bardziej doniosły, że 
całe moje życie jest związane z edukacją. Cieszy mnie więc nie-
zmiernie, że mogę wraz z innymi nauczycielami i pedagogami 
współuczestniczyć w obchodach święta całej oświatowej spo-
łeczności.

Słowo szkoła przywołuje wspomnienia chwil najmilszych – dzie-
ciństwa, młodości, wkraczania w dorosłe życie. Każdy z nas prze-
chowuje w pamięci sylwetki swych nauczycieli, szkolnych kole-
gów i koleżanek, pamięta swój pierwszy szkolny elementarz. Nie 
ma drugiej takiej instytucji, która równie mocno wrosłaby w na-
sze życie. Może właśnie dlatego z tak wielkim szacunkiem i po-
dziwem przyglądamy się dziś wszystkim dokonaniom zachod-
niopomorskiej oświaty.

Jest dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji, że dokonania te do-
kumentuje właśnie to wydawnictwo. Pragnę wyrazić słowa 
szczerej wdzięczności za inicjatywę zgromadzenia w jednym 
miejscu tak obszernego materiału ukazującego historię szkol-
nictwa na Pomorzu Zachodnim. Jest to wyjątkowy pomnik. Po-
mnik zbudowany ze słów i zdjęć. Trudno o bardziej zacny hołd 
złożony wszystkim, którzy związali swe życie z tym co najpięk-
niejsze – służeniem dzieciom i młodzieży.

W tym uroczystym roku życzę wszystkim nauczycielom i peda-
gogom, by kolejne lata niosły nowe sukcesy, chwile pełne rado-
ści, by otaczała ich życzliwość, a uśmiechy naszych wychowan-
ków rozświetlały im każdy dzień.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Zygmunt Meyer





WSTĘP

Przyjęcie przez Polskę w 1945 roku ziem zachodnich i pół-
nocnych, w tym Pomorza Zachodniego, jest doniosłym wyda-
rzeniem w tysiącletniej historii Polski. Pamiętając o słowiańskiej 
tradycji i okresowych związkach historycznych regionu z Polską 
w średniowieczu, trzeba z prawdziwą satysfakcją odnotować, że 
Polacy po zakończeniu drugiej wojny światowej potrafili wyko-
rzystać istniejące warunki, aby przejąć i spolonizować ziemie 
nad Odrą i Bałtykiem, a następnie na ziemiach zwanych odzy-
skanymi budować wszystko niemal od początku. Znaczący 
wkład w tworzenie polskiej państwowości tego regionu przypa-
da również oświacie, która bez żadnych tradycji, w bardzo trud-
nych warunkach musiała niejednokrotnie być jednym z pierw-
szych obszarów życia społecznego dla przybywających tu osad-
ników, by rozwiązać zarówno ich bieżące potrzeby, jak również 
tworzyć warunki dla zwykłej egzystencji, budowania kultury, 
zdobywania wykształcenia czy zabezpieczenia potrzeb kadro-
wych dla rozwijającej się gospodarki. Obecny stan oświaty za-
chodniopomorskiej nie mógłby być tak znaczący, gdyby nie 
upór, poświęcenie, ogromne zaangażowanie i niekwestiono-
wane umiejętności wielu ludzi oświaty, którzy tu, na Pomorzu 
Zachodnim, realizowali swoją życiową wizję. Dzisiaj z dumą mo-
żemy podziwiać obecność oświaty nadgranicznego regionu 
w strukturach Unii Europejskiej. 

Niniejsza publikacja stanowi uzupełnienie monografii Z dzie-
jów oświaty Pomorza Zachodniego 1945-2002, wydanej w 2002 
roku, która była w całości poświęcona przemianom oświatowym 
zachodzącym na Pomorzu Zachodnim w tamtym okresie, lecz 
nie zawierała dokonań poszczególnych regionów naszego wo-
jewództwa i indywidualnych placówek oświatowych.

Pierwsza jej część jest syntezą działań i dokonań oświato-
wych w wymiarze granic obecnego województwa zachodnio-
pomorskiego. Autor zwraca uwagę na najważniejsze dokonania 
oświaty Pomorza Zachodniego, odnosząc je zarówno do ten-
dencji ogólnopolskich, jak i uwarunkowań regionalnych.

Leksykon Oświaty Zachodniopomorskiej w części drugiej jest 
próbą pogodzenia historii zachodniopomorskiej z historią po-
szczególnych regionów widzianą oczyma pracujących tu ludzi. 
Narodziny i rozwój polskiej oświaty na terenach obecnych po-
wiatów należy traktować przede wszystkim jako zapis dokonań, 
które są istotne dla społeczności lokalnej. Owszem, autorzy wie-
lokrotnie odwoływali się do historii Polski powojennej, nie ona 
jednak stanowiła główny temat analizy. To, co łączy dzieła pierw-
szych lat na terenie działania wszystkich powiatów, to przede 
wszystkim ogromne zniszczenia obiektów oświatowych, prawie 
zupełny brak przygotowanej kadry oraz środków na wynagro-
dzenia dla nauczycieli i remont obiektów szkolnych, a także dzia-
łania związane z powszechną walką z analfabetyzmem.

Historia ma to do siebie, że rejestruje jedynie te postacie, któ-
re miały znaczący wpływ na rozwój całego Pomorza Zachodnie-
go. Autorzy w sposób szczególny potraktowali osoby zasłużo-
ne dla oświaty na własnym terenie, gdyż chodziło o to, by przy-

wołać działania ludzi, bez których zabiegów i zaangażowania 
oświata w konkretnym regionie miałaby niewątpliwie inny 
kształt. Wiele więc miejsca każdy z autorów poświęca dyrekto-
rom szkół i ich nauczycielom. 

Polityka oświatowa kraju niejednokrotnie obligowała regio-
nalne władze oświatowe do zamykania niektórych szkół i placó-
wek oświatowych. O ich istnieniu pewnie nie wiedzielibyśmy do 
dzisiaj, gdyby nie niniejsza publikacja; a przecież i one miały nie-
gdyś wpływ na kształtowanie się społeczności lokalnej, szcze-
gólnie w niewielkich miejscowościach, gdzie do dzisiaj szkoła 
stanowi centrum życia kulturalnego.

W każdym regionie absolwenci konkretnych szkół piastują 
wysokie stanowiska, nierzadko właśnie oświatowe. Niektórzy 
z nich w okresie własnej edukacji poprzez aktywny udział w wie-
lu imprezach sportowych, artystycznych i innych rozsławiali wła-
sny region. Im też autorzy opisów poszczególnych powiatów 
poświęcają wiele miejsca.

Niezwykle interesującą część stanowią prezentacje poszcze-
gólnych placówek oświatowych: począwszy od przedszkoli, 
przez szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne po kształcenie 
zawodowe i kształcenie dorosłych, a także poradnie psycholo-
giczno-pedagogiczne, placówki wychowawcze i inne placówki 
artystyczne. Wszyscy dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 
mieli możliwość zaprezentowania swojej placówki. Wiadomo 
bowiem, że każda z nich określa własną drogę rozwoju, doko-
nuje wyboru profilów kształcenia, dostosowując je do potrzeb 
regionu. Pracownicy szkół poprzez swoją osobowość i znajo-
mość środowiska tworzą niepowtarzalny obraz własnej placów-
ki, bogaty w fakty, wydarzenia i dokonania. Z opisów tych do-
wiadujemy się, jak dana szkoła powstawała i rozwijała się. Po-
znajemy nazwiska dyrektorów i najbardziej zasłużonych nauczy-
cieli. Wiemy, co obecnie charakteryzuje placówkę, jaką drogę 
rozwoju przyjęła na kolejne lata. Informacje te zostały wzboga-
cone o fotografie budynku szkoły, rady pedagogicznej i najważ-
niejsze wydarzenia z życia szkoły.

Przyjęcie koncepcji zaprezentowania każdego powiatu i każ-
dej placówki oświatowej miało na celu ukazanie rzeczywistych 
ludzkich doświadczeń konkretnych zbiorowości lokalnych, któ-
rych istnienie było uwarunkowane nie tylko sytuacją polityczną 
kraju, ale też działaniami na rzecz swojego środowiska, swojej 
„małej ojczyzny”. O tym jednak mogli napisać jedynie ci, którzy 
uczestniczyli w tworzeniu „małej ojczyzny”. 

Pragnę w tym miejscu złożyć serdecznie podziękowania 
wszystkim autorom, którzy podjęli trud opracowania dziejów 
oświaty z terenu działania poszczególnych powiatów. Bez ich 
wysiłku i czasu, jaki poświęcili na zbieranie materiałów i opraco-
wanie swojego rozdziału, niniejsza publikacja nie miałaby wy-
miaru autentycznych doświadczeń konkretnych ludzi. Słowa po-
dziękowania ślę również wszystkim dyrektorom szkół i placó-
wek oświatowych, którzy przesłali materiały do zaprezentowa-
nia swoich placówek, oraz przedstawicieli wszystkich szczebli 
samorządów, którzy tworzyli warunki do przygotowania tego 
wydawnictwa.

Redaktor
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Społeczno-polityczne i organizacyjno-
-administracyjne uwarunkowania przemian 
w oświacie zachodniopomorskiej

Oświata jako jedna z bardzo ważnych sfer naszej działal-
ności jest częścią większego systemu społecznej aktywności. 
Dlatego też w sposób naturalny podlega wielu wpływom 
i uwarunkowaniom natury społecznej, politycznej i organi-
zacyjnej. Tworzy i rozwija się w realiach owej rzeczywistości, 
ale jednocześnie kształtuje tę rzeczywistość. Stąd adresowa-
ne wobec niej zadania i oczekiwania zawsze wynikają zarów-
no z potrzeby zabezpieczenia bieżących potrzeb, jak również 
budowania systemu wartości, narodowej kultury czy regio-
nalnych tradycji. Oznacza to, że praktyka oświatowa każde-
go z regionów podlega wspólnym relacjom prawnym okre-
ślonym w polityce oświatowej państwa, ale również powin-
na być dostosowana do lokalnych potrzeb i oczekiwań oraz 
charakterystycznych dla regionu warunków społecznych, 
organizacyjnych i ekonomicznych. Stąd wydaje się sprawą 
oczywistą, że rozważania powinny być poprzedzone krótkim 
wprowadzeniem w realia społeczno-politycznych i organiza-
cyjno-administracyjnych uwarunkowań, które dotyczyły re-
gionu zarówno w pierwszych dniach okresu powojennego, 
jak również przez dalszy 60-letni czas przemian oświato-
wych. Należy jednak zaznaczyć, że nie sposób w tak krótkim 
wprowadzeniu odnieść się do wszystkich problemów zwią-
zanych z wywołanymi w tytule podrozdziału uwarunkowa-
niami, w jakich funkcjonowała oświata zachodniopomorska 
po drugiej wojnie światowej. Jej rozwój, stagnacja lub regres 
są przedmiotem licznych opracowań cząstkowych,1 a także 
zostały szczegółowo omówione w monografii pod red. 
Czesława Plewki Z dziejów oświaty zachodniopomorskiej 
1945–2002. Z tego też względu w niniejszym podrozdziale 
zostały scharakteryzowane jedynie główne etapy, uwarun-
kowania i mechanizmy przemian politycznych, które wystę-
powały na Pomorzu Zachodnim.

Najbardziej znamienny (niebudzący kontrowersji w kręgu 
badaczy dziejów ziem pozyskanych przez Polskę w 1945 ro-
ku) okres w powojennej historii Pomorza Zachodniego przy-
pada na lata pionierskie. Można więc przyjąć, że rozpoczyna 
się on 14 marca 1945 roku, gdy decyzją Rządu Tymczasowe-
go RP w skład III Okręgu Administracyjnego Pomorze Za-
chodnie włączono większość dawnej niemieckiej prowincji 
zwanej „Pomorzem”.

Nominację na Pełnomocnika Rządu na Okręg Pomorza Za-
chodniego otrzymał ppłk Leonard Borkowicz, który 8 kwiet-
nia 1945 roku wraz z innymi delegatami (między innymi 
z przedstawicielem Ministerstwa Oświaty, drem Stanisławem 
Helsztyńskim) wyruszył z Warszawy do Szczecina – przyszłej 
stolicy województwa – z misją opanowania terenów poprzez 
organizację administracji, zabezpieczenia opuszczonego przez 
Niemców mienia oraz zagospodarowania odzyskanych ziem. 
Grupa przedstawicieli rządu zatrzymała się w Pile, tam była 
bowiem pierwsza tymczasowa siedziba władz administracyj-

nych na Okręg Pomorza Zachodniego. Dopiero z początkiem 
maja zaczęto na krótko (Szczecin między kwietniem a lipcem 
1945 roku był trzykrotnie przejmowany przez władze polskie, 
a dwukrotnie, na podstawie zakomunikowanych przez wła-
dze radzieckie decyzji, polska administracja musiała to mia-
sto opuścić) organizować siedzibę polskich władz w Szcze-
cinie. Na trwałe Polska przejęła Szczecin 5 lipca 1945 roku, 
a stolicą okręgu (późniejszego województwa) Szczecin zo-
stał dopiero w marcu 1946 roku. Wcześniej, po opuszczeniu 
Szczecina, administracja przez kilka miesięcy znajdowała się 
z konieczności w Koszalinie.

Polskie władze w początkowym okresie zachowały nie-
miecki podział i strukturę organizacyjną terenu (chodzi o mia-
sta, powiaty i gminy).2 W maju 1945 roku istniało 41 obwodów 
(łącznie z omyłkowo przyłączonymi 11 obwodami z Dolnego 
Śląska.3).

Rys. 1. Okręg III Pomorze Zachodnie

Szybko jednak dokonano pierwszej korekty terytorialnej 
okręgu. Już w maju 1945 roku oddzielono od niego południo-
wą część terenów z Piłą i Gorzowem i włączono je w skład 
województwa poznańskiego. Liczba obwodów zmniejszyła 
się do 30, gdyż pomyłkowo dołączonych 11 obwodów wró-
ciło do Okręgu Dolnego Śląska. W lipcu 1945 roku liczba ob-
wodów zmniejszyła się o kolejne 5, które przyłączono do 
Gdańska. Były to: Lębork, Miastko, Słupsk, Sławno i Bytów 
oraz o 4, które przyłączono do Poznania (Gorzów, Strzelce, 
Piła, Trzcianka). Oznacza to, że do 29 maja 1946 roku istniało 
19 obwodów (Białogard, Chojna, Choszczno, Drawsko, Gryfi-
ce, Gryfino, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin, Łobez, 



CZESŁAW PLEWKA

8

O IDEACH I PRAKTYKACH OŚWIATY ZACHODNIOPOMORSKIEJ W LATACH 1945–2005

9

Myślibórz, Nowogard, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Szcze-
cin, Szczecinek, Uznam-Wołyń, Inoujście ,Wałcz4).

Rys. 2. Okręg Pomorza Zachodniego po korekcie z maja 1945 r.

Korekta z 1945 r. stanowiła podstawę do powołania w ma-
ju 1946 roku województwa szczecińskiego składającego się 
z 26 powiatów (obwodów), w tym dwóch miejskich (Szcze-
cin i Słupsk), 69 miast niewydzielonych i 225 gmin wiejskich. 
Natomiast zachodniopomorski powiat lęborski został przy-
łączony do województwa gdańskiego. Południowe obszary 
zachodniopomorskie weszły w skład powiatu gorzowskiego 
i strzeleckiego.

Rys. 3. Województwo szczecińskie w latach 1946–1950

W czerwcu 1950 roku przeprowadzono kolejny podział 
terytorialny, w wyniku którego z rozległego województwa 
szczecińskiego wydzielono województwo koszalińskie, dzię-
ki czemu Koszalin uzyskał rangę stolicy województwa (do 
1998 r.). Warto odnotować, że po tym podziale wojewódz-
two szczecińskie było potocznie nazywane Pomorzem Za-
chodnim, zaś koszalińskie Pomorzem Środkowym.

W województwie szczecińskim znalazły się następujące 
powiaty: chojeński, choszczeński, gryficki, gryfiński, kamień-
ski, myśliborski, nowogardzki, pyrzycki, stargardzki, szczeciń-
ski grodzki, woliński z siedzibą w Świnoujściu.5 W wojewódz-
twie szczecińskim utworzono 103 gminy i 37 miast niesta-
nowiących powiatów miejskich. Powierzchnia nowego wo-
jewództwa wynosiła 12, 9 tys. km2 i była zamieszkana przez 
513 tys. ludności.

Rys. 4. Województwo szczecińskie od czerwca 1950 r.

W niedługim czasie wydzielono w województwie szcze-
cińskim powiat goleniowski i łobeski.

W województwie koszalińskim znalazły się następujące 
powiaty: białogardzki, bytowski, człuchowski, drawski, ko-
łobrzeski, koszaliński, miastecki, sławieński, słupski grodzki, 
szczecinecki, wałecki i złotowski.6 Warto odnotować, że 
w 1954 roku na podstawie kolejnej reformy administracyjnej 
zlikwidowano dotychczasowe gminy wiejskie i powołano 
gromady, których w województwie szczecińskim było 210, 
a w koszalińskim aż 280. Wówczas powstały dwa nowe po-
wiaty: goleniowski w województwie szczecińskim i świdwiń-
ski w województwie koszalińskim. W roku 1973 przeprowa-
dzono kolejną reformę administracyjną, powołując gminy 
w miejsce dotychczasowych gromad i małych miast, znacz-
nie redukując ich liczbę w stosunku do stanu poprzedniego 
(Patrz: rysunek 5).

Tak ukształtowany podział terytorialny przetrwał do 
maja 1975 roku, w którym – w wyniku nowego podziału – 
w miejsce dotychczasowych 17 województw utworzono aż 
49 nowych. Uległy również likwidacji powiaty, a pozostały 
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jedynie gminy. Część obszarów zachodniopomorskich wo-
jewództwa koszalińskiego weszła w skład nowo utworzone-
go województwa słupskiego, a części południowe w skład 
województwa gorzowskiego i pilskiego. Województwo szcze-
cińskie utraciło tereny południowe, wchodzące obecnie 
w skład powiatów: myśliborskiego, choszczeńskiego i cho-
jeńskiego.

Oznacza to, że po wprowadzeniu reformy administracyj-
nej z 1975 roku tereny obecnego województwa zachodnio-
pomorskiego znalazły się aż w pięciu województwach: szcze-
cińskim, koszalińskim, gorzowskim, pilskim i słupskim.

W nowej trudnej sytuacji znalazły się miejscowości stano-
wiące siedziby poprzednich powiatów, które zdegradowano 
do roli gmin.

Od 1975 roku w skład województwa szczecińskiego wcho-
dziło 29 miast i 59 gmin. Powierzchnia województwa wy-
nosiła 9582 km2, zamieszkana przez 854 tysięcy ludności. 
W 1976 roku zniesiono 10 gmin, a utworzono nową (Police). 
Pozostało więc 29 miast i 50 gmin.7 Natomiast w skład woje-
wództwa koszalińskiego wchodziło wówczas 17 miast oraz 
40 gmin. Powierzchnia województwa wynosiła 8471 km2 

zamieszkana przez 435 tys. ludności.
Województwo zachodniopomorskie powstało w wyniku 

kolejnej reformy administracyjnej przeprowadzonej 1 stycz-
nia 1999 roku; w miejsce istniejących 49 województw utwo-
rzono 16. Dotychczasowe województwo szczecińskie po-
większono o tereny należące do ówczesnego województwa 
koszalińskiego, tworząc województwo zachodniopomorskie. 
Do województwa zachodniopomorskiego przyłączono wów-
czas część terenów województwa pilskiego. Powierzchnia 
nowego województwa wynosi 22 901 km2 i była zasiedlo-
na (wg stanu z 31 grudnia 1996 roku) przez 1 732 838 miesz-
kańców.8 W całym województwie jest 21 powiatów (w tym 
3 grodzkie): białogardzki, choszczeński, drawski, goleniow-
ski, gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, ło-
beski, myśliborski, policki, pyrzycki, sławieński, stargardzki, 
szczecinecki, szczeciński, świdwiński, świnoujski i wałecki 
oraz 114 gmin. Stolicą województwa jest Szczecin.

Rys. 5. Województwo koszalińskie od czerwca 1950 r.

Rys. 6. Województwo szczecińskie z czerwca 1975 r.

Rys. 7. Województwo koszalińskie z czerwca 1975 r.
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W tak zmieniających się granicach terytorialnych dzisiej-
szego województwa zachodniopomorskiego oraz obecnych 
gmin i powiatów tworzono zręby polskiej oświaty na Po-
morzu Zachodnim, a następnie dokonywano niezbędnych 
korekt i przeprowadzano ogromną liczbę procesów oświa-
towych. Zmiany granic terytorialnych dotyczyły oczywiście 
całego kraju, ale tu, na Pomorzu Zachodnim, w sposób szcze-
gólny rzutowały na wiele innych spraw, których nie zna-
no np. w centralnych rejonach Polski. Tu niemal wszystko 
trzeba było tworzyć od zera. Brakowało przecież (zwłaszcza 
w początkowym okresie zagospodarowania tych ziem) wszyst-
kiego – kadry, bazy, środków finansowych i tradycji. Dlate-
go wprowadzane tak często zmiany terytorialne, choć, jak 
wspomniano, dotyczyły całego kraju, na Pomorzu Zachod-
nim były szczególnie dotkliwe w sensie organizacyjnym. To, 
co z trudem zostało utworzone (zwłaszcza bardzo skromna 
sieć szkół), trzeba było modyfikować, dostosowując do no-
wych realiów. Bywało niekiedy tak, że po zmianie granic te-
rytorialnych gromady, gminy, powiatu dzieci i młodzież mu-
siały uczęszczać do szkoły przynależącej nie do swojej gro-
mady czy gminy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby pa-
nujące wówczas warunki umożliwiały wprowadzanie szyb-
kich korekt dostosowawczych. Niestety to, co różniło Pomo-
rze Zachodnie, a później województwo szczecińskie od in-
nych regionów Polski, to zupełnie inne realia, w których trze-
ba było organizować wszystkie procesy życia, w tym również 
oświatę. Tu przecież od zakończenia działań wojennych trwał 
proces wysiedlania ludności niemieckiej i osiedlania ludno-
ści polskiej. Pierwsi osiedleńcy przybywali z różnych stron 
Polski niemal od pierwszych dni zakończenia II wojny świa-
towej prawie do końca lat pięćdziesiątych. Stan zaludnienia 
był bardzo zróżnicowany na terenie całego województwa. 
Jak wynika z obliczeń Tadeusza Białeckiego, według stanu 

na 30 grudnia 1948 roku, w miastach i wsiach pomorskich 
osiedliło się 59,8% przesiedleńców z Polski centralnej, 22,5% 
wysiedleńców z terenów wschodnich II RP (zwanych wów-
czas repatriantami), 5% reemigrantów z krajów zachodnich 
i około 2% ludności autochtonicznej. W 1947 roku w ramach 
akcji „Wisła” na terenach ówczesnego rozległego wojewódz-
twa szczecińskiego osiedlono ponad 50 tys. Ukraińców. Dość 
liczną grupę stanowili Żydzi, których w 1946 roku było oko-
ło 30 tysięcy. Było to więc społeczeństwo bardzo zróżnico-
wane tak pod względem narodowościowym, jak i społecz-
nym. Duża część przybywających tu osadników nie umiała 
czytać i pisać. Dodatkowo, stan zaludnienia był bardzo zróż-
nicowany. Najwięcej ludności zamieszkiwało duże ośrodki 
miejskie oraz te regiony województwa, w których można by-
ło podjąć jakiekolwiek zatrudnienie. Trwał nieustanny proces 
przemieszczania się przybyłej tu ludności. Na terenach naj-
większej migracji przez kilka pierwszych lat powojennych nie 
można było organizować szkolnictwa zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Oświaty czy ustaleniami poczynionymi na zjaz-
dach środowiska nauczycielskiego.

Swoistym elementem oświaty zachodniopomorskiej (któ-
ry nie występował w innych regionach Polski) był ruch osie-
dleńczy, zwiększający niemal z dnia na dzień liczbę dzieci 
podlegających obowiązkowi szkolnemu. Brak kadry nauczy-
cielskiej (również tej bez kwalifikacji), a także w wielu przy-
padkach brak bazy materialnej (dawne obiekty szkolne były 
w dużej części zajmowane przez wojsko, szpitale, administra-
cję) lub ich bardzo zły stan spowodowany zniszczeniami wo-
jennymi to kolejna specyficzność tego regionu Polski. Przy-
czyny te sprawiły, że w latach 1945–1947 poza szkołą (nieob-
jętych obowiązkiem nauki szkolnej) pozostawało kilka tysię-
cy dzieci i młodzieży. Inną osobliwością tego regionu, przez 
kolejne lata, był bardzo duży przyrost naturalny spowodo-
wany głównie tym, że dużą część osiedleńców przybywa-
jących na te tereny stanowili ludzie młodzi, często samotni, 
którzy dopiero tutaj zakładali rodziny. Okoliczność ta wyma-
gała szybkiego tworzenia nowych szkół, a także pozyskania 
nowych nauczycieli. Brak nauczycieli wymuszał konieczność 
podejmowania kształcenia nowych kadr, ale także zatrudnie-
nia dużej liczby nauczycieli niekwalifikowanych. O ile w roku 
szkolnym 1945/46 liczba nauczycieli niekwalifikowanych 
sięgała 33%, to w latach następnych sytuacja ta znacznie się 
pogorszyła; np. w początkowym okresie lat pięćdziesiątych 
wzrosła do 68%.

Mimo tych trudności, które towarzyszyły wszystkim sfe-
rom życia Pomorza Zachodniego – w tym również oświato-
wego – warto przypomnieć, że szkoła (zwłaszcza w począt-
kowych latach tworzenia polskiej państwowości tych ziem) 
odgrywała bardzo ważną rolę w procesach adaptacyjnych 
i integracyjnych, co stanowiło kolejną specyficzność tych 
ziem.

Odnosiło się to również do programów szkolnych i kie-
runków kształcenia (głównie w zakresie szkolnictwa zawo-
dowego). Przybywający na Pomorze osadnicy niewiele wie-

Rys. 8. Województwo zachodniopomorskie
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dzieli, nie tylko o historii, ale i geografii tych ziem. W zakre-
sie kierunków kształcenia naturalną niemal potrzebą tego 
regionu było projektowanie i organizowanie kształcenia dla 
gospodarki morskiej i rolnictwa, a w latach późniejszych 
przemysłu stoczniowego i maszynowego, gdyż nadmorski 
charakter województwa, głównie w okresie PRL, stanowił 
główną dziedzinę awansu gospodarczego regionu.

Wracając do ważnej, moim zdaniem, adaptacyjno-inte-
gracyjnej funkcji oświaty zachodniopomorskiej, należy do-
dać, że miała ona różny wymiar w poszczególnych okresach 
60-letnich dziejów polskiej oświaty na Pomorzu Zachodnim: 
inny w latach pionierskich, inny w latach ważnych przemian 
społeczno-politycznych i stabilizacji okresu lat 1956–1970, 
a jeszcze inną w latach wielkich nadziei i rozczarowań okre-
su 1971–1981 czy ostatniego okresu budowania nowej rze-
czywistości politycznej i gospodarczej po roku 1989 r. Za-
wsze jednak oświata stanowiła integralną, ważną część sieci 
instytucji kształtujących osobowość mieszkańców regionu, 
wpływała na budowanie nadziei lub zniechęcenie czy zała-
manie w społeczeństwie. Jest to problem bardzo poważny 
i wymagający staranniejszego omówienia, bowiem nawet 
w środowisku naukowym brak jest zgodności, co do oceny 
poszczególnych działań oświatowych mających wpływ na 
psychikę społeczeństwa. Większość badaczy podkreśla jed-
nak konstruktywną rolę oświaty w kształtowaniu psychiki 
mieszkańców regionu.

Odnosząc się do uwarunkowań procesów politycznych, 
które mogłyby mieć wpływ na przemiany zachodzące w oś-
wiacie zachodniopomorskiej, myślę, że można przyjąć, iż by-
ły one – generalnie rzecz ujmując – skutkiem przemian ogól-
nokrajowych, i w podobny sposób rzutowały na przemiany 
oświaty zachodniopomorskiej i całego kraju.9 Warto chyba 
dodać, że w ocenie, z natury rzeczy zapewne w dużej części 
subiektywnej, dokonanej z perspektywy 2005 roku, czasu 
rozważań o niełatwej, 60-letniej historii społeczeństwa Po-
morza Zachodniego, nauczyciele odegrali w tworzeniu tych 
najnowszych dziejów zachodniopomorskich całkiem znaczą-
cą rolę, a oświata stanowi ważny segment tej historii.

Pionierskie lata polskiej oświaty
na Pomorzu Zachodnim 1945–1950

Na podstawie badań historyków zajmujących się proce-
sami tworzenia polskiej państwowości na Pomorzu Zachod-
nim oraz przeprowadzonej analizy literatury z tego zakresu 
można chyba wnioskować, że początkiem długiego proce-
su tworzenia a następnie rozwijania polskiej oświaty na zie-
miach pozyskanych było delegowanie przez Rząd Tymcza-
sowy na ten teren dra Stanisława Helsztyńskiego jako peł-
nomocnika Ministerstwa Oświaty wraz z prof. Stefanem Bia-
łyniczem10 w celu organizowania administracji oświatowej 
i tworzenia warunków do zakładania polskich szkół. 8 kwiet-
nia 1945 roku ekipa rządowa wyruszyła z Warszawy, by na-

stępnie zatrzymać się w Pile – pierwszej tymczasowej siedzi-
bie władz administracyjnych na Okręg Pomorza Zachodnie-
go. W Łodzi do grupy oświatowej dołączył jeszcze Mikołaj 
Praczuk, późniejszy najbliższy współpracownik Stanisława 
Helsztyńskiego (pełniącego obowiązki pierwszego kuratora) 
– doświadczony pedagog i aktywny działacz społeczny.

Pierwsze czynności grupy oświatowej koncentrowały się 
na powołaniu inspektorów szkolnych w 10 powiatach rejen-
cji szczecińskiej, 10 powiatach rejencji koszalińskiej, 12 po-
wiatach rejencji frankfurckiej i 9 powiatach tak zwanego po-
granicza.11 Łącznie do obsadzenia było 41 obwodów.

W procesie tworzenia administracji szkolnej tego okresu 
można wyróżnić trzy charakterystyczne fazy:
• Pierwsza przypada na II kwartał 1945 roku, w której peł-

nomocnicy rządu tworzyli zręby administracji szkolnej, 
organizowali Inspektoraty Szkolne i kompletowali ich 
kadry. 

• Druga na początek roku 1945/46, w którym uformowana 
już administracja szkolna przystąpiła do zakładania szkół, 
doboru kadry nauczycielskiej oraz porządkowania bazy 
materialno-technicznej placówek szkolnych.

• Trzecia rozpoczyna się z początkiem roku 1946 i trwa 
w zasadzie do końca 1949 roku. Okres ten charakteryzo-
wał się już względnym porządkowaniem (zaczęto wpro-
wadzać elementy planowania w organizacji sieci szkół) 
wszystkich spraw związanych z tworzeniem przemyślanej 
sieci szkół i rozwiązywaniem problemów oświatowych 
społeczności zamieszkującej te tereny.
Stopniowo powiększał się skład osobowy kuratorium. 

26 kwietnia 1945 roku powołano Zbigniewa Adamskiego na 
stanowisko sekretarza kuratorium, a następnie Józefa Boch-
niaka na okręgowego wizytatora szkół powszechnych.12

Do 1 maja 1945 roku do Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Szczecińskiego zgłosiło się do pracy w szkolnictwie 45 osób. 
Spośród zarejestrowanych powołano 22 inspektorów szkol-
nych i wysłano ich z grupami operacyjnymi do powiatów 
(patrz tabela 1.).

Inspektorzy szkolni rozpoczynali najczęściej swoją pracę 
od zdobycia lokalu na siedzibę Inspektoratu, pozyskiwania 
sprzętu i urządzenia biura, ale niemal równolegle wykony-
wali swoje obowiązki określone okólnikiem KOSS. Należały 
do nich:
• zajęcie gmachów szkolnych i zabezpieczenie mienia szkol-

nego, szczególnie pracowni, gabinetów, pomocy nauko-
wych i księgozbiorów;

• sporządzanie spisu szkół według stopnia organizacyjne-
go, liczby izb i określenie ich przydatności do utworzenia 
polskiej szkoły oraz tworzenie planu sieci szkół;

• rozpoczęcie nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych;
• zatrudnianie kierowników szkół i nauczycieli.

Choć wykonywanie tych obowiązków nastręczało sporo 
trudności, to udało się tylko w pierwszym roku szkolnym, 
który formalnie trwał od kwietnia do 15 sierpnia 1945 roku, 
otworzyć 162 szkoły powszechne, w których zatrudniono 
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357 nauczycieli, a naukę pobierało 6398 uczniów.14 Szkoły 
powstawały w zasadzie w sposób żywiołowy, ale ich tworze-
nie było ściśle związane z akcją osiedleńczą. Tam, gdzie osie-
dlało się najwięcej ludności, natychmiast przystępowano do 
tworzenia szkoły, jeśli tylko były odpowiednie warunki lo-
kalowe i nauczyciel, który mógł poprowadzić zajęcia. Dlate-
go w pierwszym roku szkolnym powstawały one w różnym 
czasie. Najwięcej szkół powszechnych (bo tak nazywały się 
wówczas obecne szkoły podstawowe) udało się uruchomić 
w maju i czerwcu 1945 r., choć niektóre szkoły powstały za-
raz po wyzwoleniu. Tak było na terenach późniejszego wo-
jewództwa koszalińskiego, gdzie niektóre szkoły powstały 
wcześniej niż Inspektoraty Szkolne. Kilka z nich było czyn-
nych już w pierwszej połowie kwietnia 1945 roku. Do nich 
należały szkoły w powiecie złotowskim i bytowskim, gdzie 
miejscowi działacze, tacy jak: Henryk Jaroszczyk – ówczesny 
wicestarosta w Złotowie, Józef Kowalski – pierwszy inspek-
tor szkolny w Złotowie, Leon Wysiecki – organizator i kierow-
nik szkoły w Ugoszczy, Bolesław Cysewski – wójt gminy Stu-
dzienice jeszcze w okresie międzywojennym z zapałem włą-
czyli się do uruchomienia placówek szkolnych, dzięki czemu 
już w kwietniu 1945 roku rozpoczęto naukę w Krajence, Zło-
towie i Świętej w powiecie bytowskim.15 W kolejnych miesią-
cach 1945 roku powstawały coraz to nowe szkoły; najpierw 

w powiatach późniejszego województwa koszalińskiego, 
a nieco później wzdłuż szlaków kolejowych w powiatach: 
Stargard, Łobez, Chojna i Choszczno. Najpóźniej powstawa-
ły szkoły w powiatach, które uległy bardzo dużym zniszcze-
niom wojennym. Należały do nich: Nowogard, Pyrzyce i Ka-
mień Pomorski. Ogółem na terenie całego dużego woje-
wództwa szczecińskiego uległo zniszczeniu 426 budynków 
szkolnych (w tej liczbie było 270 budynków szkół powszech-
nych, 12 – szkół średnich, 9 – szkół zawodowych, 5 – zakła-
dów kształcenia nauczycieli i 130 – przedszkoli). Sprzęt szkol-
ny, jak: ławki, stoły, szafy, tablice, krzesła zostały przeważnie 
zdemolowane lub spalone. Odczuwano także wielkie braki 
materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonania naj-
pilniejszych remontów. W takich warunkach z wielkim za-
pałem i zaangażowaniem tworzono zręby polskiej oświaty 
w opuszczonych miastach i wsiach, zdewastowanych gos-
podarstwach Pomorza Zachodniego. Zapał ten wynikał nie 
tylko z chęci stworzenia warunków wypełniania obowiązku 
nauki szkolnej, choć był to cel podstawowy. Polskie szkoły 
w tamtym okresie na tzw. Ziemiach Odzyskanych poza dzia-
łalnością dydaktyczno-wychowawczą były także ośrodka-
mi wpływającymi na stabilizację społeczną mieszkańców. 
Rodziły także wśród osadników poczucie bezpieczeństwa 
i przekonania o trwałości pobytu, o potrzebie zagospodaro-

TABELA 1.
INSPEKTORATY I INSPEKTORZY SZKÓŁ W POWIATACH POMORZA ZACHODNIEGO13

Miejscowość Imię i nazwisko inspektora szkolnego Powołanie na inspektora
z ważnością od:

Białogard Czesław Woydyno 01.04.1945 r.

Słupsk Władysław Kwapisz 01.04.1945 r.

Szczecinek Teofil Hegiel 05.04.1945 r.

Ławiczka z siedzibą w Łobzie Jan Karpiński 12.04.1945 r.

Człuchów Mieczysław Stemplewski 15.04.1945 r.

Łębork Tadeusz Lubicz-Majewski 22.04.1945 r.

Gorzów Roman Ulatowski 25.04.1945 r.

Sławno Roman Wojtysiak 25.04.1945 r.

Trzcianka Wojciech Gromadecki 25.04.1945 r.

Stargard Szczeciński Jan Ziemnicki 30.04.1945 r.

Gryfino Franciszek Chyba 30.04.1945 r.

Frankfurt - Słubice Józef Rozluski 30.04.1945 r.

Strzelce Krajeńskie Stanisław Jaremczuk 30.04.1945 r.

Koszalin Klaudiusz Górski 01.05.1945 r.

Pyrzyce Józef Kosicki 04.05.1945 r.

Choszczno Henryk Klemke 04.05.1945 r.

Myślibórz Edward Malec 04.05.1945 r.

Gubin Jan Michnicki 04.05.1945 r.

Szczecin Wiktor Pachorski
06.05.1945 r.

 wcześniej inspektor w Pile
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wywania wsi i miast, szybkiego usuwania zniszczeń wojen-
nych oraz organizowania przemysłu, rolnictwa, gospodarki 
komunalnej, rzemiosła i usług. Tam, gdzie już powstała szko-
ła, chętniej zamieszkiwali nowi osadnicy. Szkoła spełniała 
więc wyjątkowo ważną funkcję osadniczo-twórczą, miała 
zdecydowany wpływ na poczucie polskości, budziła nadzie-
je lepszego jutra i dlatego tworzeniu jej towarzyszyły wielki 
entuzjazm, zaangażowanie i zapał całego społeczeństwa.

W maju 1945 roku udało się także obsadzić stanowiska 
inspektorów szkolnych w kolejnych powiatach. Były to: By-
tów – Stanisław Staszkiewicz, 08.05.1945 r.; Krosno – Włady-
sław Spikowski, 19.05.1945 r.; Kamień Pomorski – Feliks Wu-
jec, 17.05.1945 r.; Miastko – Bronisław Pietruszka, 19.05.1945 r.; 
Nowogard – Eugeniusz Ilnicki, 12.05.1945 r.; Sulęcin – Fran-
ciszek Gietner, 14.05.1945 r.; Sulechów – Lucjan Bieńkowski, 
14.05.1945 r.; Uznam – Wolin – Władysław Łaba, 17.05.1945 r.; 
Chojna – Zygmunt Rowiński, 19.05.1945 r.; Zagórze – Gryfice 
– Stanisław Pater, 17.05.1945 r.; Drawsko – Władysław Paric, 
25.05.1945 r., a organizacją szkolnictwa w powiecie kołobrze-
skim zajęła się grupa nauczycieli przybyłych w lipcu 1945 r. 
z Włocławka. Spośród nich wyłoniono w późniejszym okre-
sie inspektora, Tadeusza Wajcowicza. Kołobrzeg był w tym 
czasie tak zniszczony, że inspektor musiał być tymczasowo 
ulokowany w Ustroniu Morskim.16

Dodatkowym utrudnieniem w organizacji polskiej admi-
nistracji oświatowej i polskiej szkoły na Pomorzu Zachodnim 
było dwukrotne zmienianie siedziby Kuratorium. Pierwsze 
miało miejsce 7 maja 1945 roku, kiedy to władze oświatowe 
przeniosły się na krótko z Piły do Szczecina. Już w drugiej po-
łowie maja na skutek niejasnej sytuacji politycznej Szczecina 
władze administracji ogólnej i oświatowej musiały się wyco-
fać ze Szczecina. Zatrzymano się czasowo w Stargardzie, by 
następnie po kilku dniach osiąść w Koszalinie, gdzie urzędo-
wano do 26 listopada 1945 roku Powrót Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Szczecińskiego z Koszalina do Szczecina nastąpił 
ostatecznie 27 listopada 1945 roku. Jednak faktyczne prace 
w Szczecinie podjęto dopiero w pierwszych miesiącach 1946 
roku.

W okresie urzędowania Kuratorium w Koszalinie zostali 
powołani nowi inspektorzy szkolni: w Chojnie, z siedzibą 
w Dębnie – Wacław Kruszewski, 02.08.1945 r.; w Międzyrze-
czu – Jerzy Czerwiński, 01.07.1945 r.; w Myślibórzu – Edward 
Malec, 25.05.1945 r.; w Skwierzynie – Józef Kwaśniak, 15.06. 
1945 r.; w Żarach – Władysław Kowalczyk, 02.08.1945 r.

Zwiększył się również skład osobowy samego Kuratorium. 
Powołano Jana Laskowskiego, przedwojennego dyrektora 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Łucku, na stanowisko naczelnika II Wydziału Szkół 
Średnich, dr Władysławę Mielczarską na stanowisko okręgo-
wego wizytatora szkół średnich oraz Józefa Mozelewskiego, 
zasłużonego działacza Polonii w Niemczech, na naczelnika 
III Wydziału Szkół Zawodowych, Artura Notza na stanowisko 
okręgowego wizytatora szkół powszechnych, Bronisława 
Kondratowicza na stanowisko okręgowego inspektora wy-

chowania fizycznego oraz Konstantego Kijowskiego na sta-
nowisko okręgowego wizytatora kształcenia nauczycieli.

Niemal równolegle z upowszechnianiem szkolnictwa po-
wszechnego na Pomorzu Zachodnim trwał proces tworzenia 
średniego szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego. 
Działania związane z organizacją pierwszych średnich szkół 
ogólnokształcących (opierające się na rozwiązaniach praw-
nych okresu międzywojennego, które zakładały, że średnia 
szkoła ogólnokształcąca będzie dwustopniowa, obejmująca 
4-letnie gimnazja i 2-letnie licea ogólnokształcące), rozpoczę-
ły się już w maju i czerwcu 1945 roku. Zwykle były to inicja-
tywy społeczności lokalnej, które w niektórych miejscowo-
ściach (zwłaszcza w większych miastach) powołały społeczne 
komitety do tworzenia tych szkół. Administracja oświatowa 
mianowała doświadczonych dyrektorów, którzy przystąpili 
do rozpisania zapisów i organizacji szkoły, by z początkiem 
nowego roku szkolnego placówki te uruchomić. Tak właśnie 
utworzono pierwsze średnie szkoły ogólnokształcące w Bia-
łogardzie, Drawsku, Koszalinie, Sławnie, Słupsku, Szczecinie, 
Wałczu i Złotowie.

Podobnie przebiegał proces tworzenia szkolnictwa za-
wodowego, które w całym powojennym okresie było ściśle 
związane z rozwojem społeczno-gospodarczym tego regio-
nu. Tu, jak już wcześniej wspomniano, prawie wszystko bu-
dziło się na nowo do życia: nowe uwarunkowania społecz-
no-polityczne, nowi ludzie, wielki entuzjazm oraz wielkie za-
angażowanie w proces szybkiego odbudowania ocalałych 
obiektów gospodarczych i tworzenia nowych dziedzin życia 
gospodarczego.

10 sierpnia 1945 roku w ramach działań organizacyjnych 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego z siedzibą 
w Koszalinie został powołany Wydział Szkolnictwa Zawo-
dowego z wizytatorem Romualdem Oszczakiewiczem, który 
kierował wydziałem, ale jednocześnie rozpoczął prace zwią-
zane z tworzeniem szkolnictwa zawodowego. Na pierwsze 
efekty jego pracy nie trzeba było zbyt długo czekać. Już 
3 września 1945 roku rozpoczęła działalność pierwsza szko-
ła zawodowa – Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe 
w Koszalinie, którego dyrektorem został Stanisław Piestrak.

Kolejne szkoły zawodowe rozpoczynały działalność w róż-
nych terminach, najczęściej już w trakcie trwania roku szkol-
nego 1945/46. Na podstawie ocalałych dokumentów archi-
walnych (w których występuje duża rozbieżność dotycząca 
dat tworzenia wstępnych szkół zawodowych) można chyba 
z prawdopodobieństwem popełnienia niewielkiego błędu 
przyjąć, że do końca 1945 roku oprócz wymienionej szkoły 
w Koszalinie powstały następujące szkoły zawodowe: Lice-
um Pedagogiczne w Wałczu, Miejskie Gimnazjum Kupieckie 
i Liceum Handlowe w Szczecinie, Miejskie Liceum Technicz-
ne w Szczecinie, Szkoła Przysposobienia Handlowego I st. 
w Jastrowiu, Państwowe Gimnazjum Handlowe w Jastrowiu 
oraz Państwowe Liceum Spółdzielcze w Szczecinku.17

W czerwcu 1946 roku na terenie okręgu szkolnego szcze-
cińskiego było 12 różnego typu szkół zawodowych, a uczyło 
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się w nich zaledwie 482 uczniów i pracowało 39 nauczycieli, 
ale we wrześniu 1946 liczba czynnych szkół zawodowych 
w okręgu wzrosła do 24, liczba nauczycieli do 69, a uczącej 
się młodzieży do 2950,18 natomiast pod koniec roku szkolne-
go 1946/47 w całym okręgu szczecińskim istniały 92 szkoły 
zawodowe, w których uczyło się 3516 uczniów.19 Kolejne la-
ta pierwszego okresu (zwanego zwykle pionierskim) przy-
niosły dalszy rozwój sieci szkół zawodowych, które przecież 
musiały szybko przygotowywać kadry dla rozwijającej się 
gospodarki, głównie gospodarki morskiej (przemysł stocz-
niowy, żegluga, port, ale również transport i handel oraz rol-
nictwo), która nieustannie potrzebowała nowych kadr.

Szkoły Zawodowe Pomorza Zachodniego – podobnie 
zresztą jak w innych regionach kraju – podlegały wówczas 
Ministerstwu Oświaty (nazywano je potocznie szkołami ku-
ratoryjnymi) i innym ministerstwom (nazywano je szkołami 
resortowymi).

Oprócz szkół zawodowych dla młodzieży zaczęto organi-
zować także szkoły zawodowe dla dorosłych oraz przepro-
wadzać egzaminy eksternistyczne, które były potwierdze-
niem uzyskania kwalifikacji zawodowych i ukończenia śred-
niej szkoły zawodowej, gimnazjum zawodowego i liceum 
zawodowego. W roku 1948 z tego sposobu zdobywania kwa-
lifikacji zawodowych korzystało 6 tysięcy osób dorosłych, 
które zdobywały kwalifikacje w 10 państwowych powszech-
nych szkołach dla dorosłych, 12 szkołach średnich i 19 kur-
sach z zakresu szkoły średniej. Oczywiście szkoły dla doro-
słych były organizowane również jako ogólnokształcące. Był 
to ważny w tamtym okresie segment tworzącego się syste-
mu oświaty Pomorza Zachodniego. W ostatnim roku szkol-
nym (był to rok 1949/50) przed wydzieleniem późniejszego 
województwa koszalińskiego w całym wówczas wojewódz-
twie szczecińskim istniały 62 szkoły zawodowe, w których 
uczyło się 6457 osób i pracowało 523 nauczycieli.20 Ciągle 
jednak była to wielkość niezadowalająca. Szybszy rozwój 
zarówno sieci szkół ogólnokształcących, jak również zawo-
dowych nie mógł się dokonywać głównie ze względu na du-
ży niedobór nauczycieli (i to nie tylko tych z kwalifikacjami). 
W początkowym okresie (o czym była już mowa wcześniej) 
brakowało również nauczycieli bez kwalifikacji. Ten niedo-
bór występował we wszystkich rodzajach szkół i placówek 
oświatowych, ale ze względu na specyfikę kwalifikacji, któ-
re powinien mieć nauczyciel, był najbardziej odczuwalny 
w szkolnictwie zawodowym. Władze oświatowe dostrzega-
ły ten problem od samego początku tworzenia zrębów pol-
skiej szkoły na Pomorzu Zachodnim. Już na Ogólnopolskim 
Zjeździe Oświatowców, który miał miejsce w Łodzi w 1945 ro-
ku, ówczesny kurator Stanisław Helsztyński, składając mel-
dunek o stanie prac nad tworzeniem szkół na tych ziemiach, 
mówił: … nie potrzebujemy gmachów, budynków… potrze-
bujemy tylko pięciuset nauczycieli.

Zdając sobie jednak sprawę z tego, że liczba nauczycieli 
napływających z głębi kraju nie rozwiąże problemu dużego 
ich niedoboru, władze oświatowe uruchomiły proces do-

kształcania kandydatów na nauczycieli – początkowo na kur-
sach pedagogicznych organizowanych dla tych, którzy już 
pracę podjęli, a następnie w komisjach rejonowych, dokształ-
cając głównie czynnych niewykwalifikowanych nauczycieli 
szkół podstawowych. W oczywisty sposób w pierwszej ko-
lejności sięgnięto po takie formy przygotowania kandydatów 
do zawodu nauczycielskiego, które gwarantowały szybkie 
podjęcie pracy, a dopiero w drugiej kolejności zaczęto kon-
centrować wysiłek na tworzeniu zakładów kształcenia na-
uczycieli (głównie licea pedagogiczne i licea dla wychowaw-
czyń przedszkoli). Chociaż pierwsze liceum pedagogiczne 
zaczęto organizować w Wałczu już z początkiem roku szkol-
nego 1945/46, do końca 1945 roku podjęto jeszcze próbę 
organizacji liceów pedagogicznych w Bytowie, Słupsku i Zło-
towie, natomiast na początku roku 1946 w Szczecinie i Świ-
dwinie. W roku szkolnym 1946/47 w całym okręgu szkolnym 
było 6 liceów pedagogicznych: w Bytowie, Myśliborzu, Słup-
sku, Szczecinie, Świdwinie i Złotowie. Uczyło się w nich 1044 
uczniów w klasach przygotowawczych i 65 w licealnych.21

Równolegle z budowaniem sieci szkół i placówek oświa-
towych nadal doskonalono struktury administracji oświa-
towej, co zaowocowało tym, że nowy rok szkolny 1945/46 
rozpoczynano z pełną obsadą inspektorów szkolnych (we 
wszystkich 18 powiatach województwa).

Ważnym wydarzeniem w procesie organizacji administra-
cji oświatowej tamtych lat była zmiana na stanowisku ku-
ratora okręgu szkolnego szczecińskiego. Dotychczasowego 
Stanisława Helsztyńskiego od 15 września 1945 roku zastąpił 
Józef Kania, znany działacz Związku Nauczycielstwa Polskie-
go. Po powrocie kuratorium z Koszalina do Szczecina wzro-
sła również obsada kadrowa kuratorium. Wszystkie wydzia-
ły miały przynajmniej jednego wizytatora, a w roku szkolnym 
1949/50 strukturę kuratorium tworzyło 8 wydziałów, w któ-
rych zatrudniono 129 pracowników.

W okresie od powołania Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Szczecińskiego do podziału administracyjnego z 1950 roku, 
w wyniku którego wyodrębniono województwo koszalińskie, 
występowały często zmiany na stanowisku kuratora. Kurator, 
Józef Kania, pełnił swą funkcję do 31 marca 1947 roku. Wów-
czas to w sposób godny ubolewania uznano go za człowie-
ka szkodzącego oświacie szczecińskiej i odwołano ze sta-
nowiska. Nowym kuratorem został od 1 kwietnia 1947 roku 
Ignacy Klimaszewski, który pełnił tę funkcję do 31 maja 1948 
roku. Następnie od 1 czerwca 1948 roku do 30 czerwca 1949 
roku kuratorem okręgu szkolnego był Władysław Ławisz. 
Potem zmiany następowały bardzo często. Funkcje kuratora 
pełnili kolejno: Stanisław Piestrak – od 1 lipca 1949 r. do 31 
sierpnia 1949 r.; Mikołaj Jędryszko – od 1 września 1949 r. do 
30 kwietnia 1950 r. oraz Henryk Okopiński od 1 maja 1950 r. 
do 30 września 1950 r. (jako kierownik Wydziału Oświaty).

Duże znaczenie dla rozwoju oświaty (szczególnie oświa-
ty zawodowej) okresu pionierskiego miało powołanie na mo-
cy ustawy z 10 lutego 1949 roku Centralnego Urzędu Szkol-
nictwa Zawodowego, którego zadaniem było powiązanie 
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kształcenia zawodowego z gospodarką państwa i przygoto-
wanie szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami pla-
nu 6-letniego. W lipcu 1949 roku powołano Dyrekcję Okrę-
gową Szkolnictwa Zawodowego w Szczecinie jako władzę 
administracji oświatowej drugiej instancji ds. szkolnictwa za-
wodowego. Z Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego 
wyłączono Wydział Szkolnictwa Zawodowego i przekazano 
Dyrekcji Okręgu Szkolnictwa Zawodowego w Szczecinie, 
którego pierwszym dyrektorem został inż. Bolesław Briks.

Pionierskie lata na Pomorzu Zachodnim to także okres 
tworzenia systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą – opieki, 
która na tych ziemiach miała szczególne znaczenie, a często 
stanowiła podstawę dalszej egzystencji. Było to spowodo-
wane faktem, że na ziemiach tych osiedlało się dużo rodzin, 
w których dzieci w wyniku działań wojennych straciły ojca, 
a matka musiała samotnie zarabiać na utrzymanie i wycho-
wanie rodziny. W czasie kiedy matka pracowała na utrzyma-
nie rodziny, dzieciom należało zapewnić opiekę. Organizacją 
systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą zajmowało się kura-
torium, ale także wiele organizacji, w tym głównie Towarzy-
stwo Przyjaciół Matki i Dziecka oraz PCK, a w wielu miastach 
opiekę tę sprawowały Wydziały Opieki Społecznej. Działania 
te w początkowych miesiącach 1945 roku aż niemal do 
połowy 1946 roku były rozproszone, brakowało koordynacji, 
a mimo to powstawały pierwsze żłobki, przedszkola, dzie-
cięce domy dziecka. Tak było np. w Koszalinie, gdzie na po-
czątku 1946 roku PCK zorganizował i prowadził dom mło-
dzieży, czy w Stargardzie, gdzie Towarzystwo Przyjaciół 
Matki i Dziecka zorganizowało dom dziecka oraz w powia-
tach wcześniej należących do Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Gdańskiego i Poznańskiego (później powiaty te zostały włą-
czone do województwa szczecińskiego), gdzie funkcjono-
wały już domy dziecka (w Sławnie, Słupsku, Darłowie i Byto-
wie).22 Podobne działanie podejmowało wiele innych miast 
w całym okręgu, oczywiście na różną skalę i w różnych for-
mach; np. w Szczecinie opiekę tę sprawował Wydział Opieki 
Społecznej Zarządu Miasta, który już w listopadzie 1945 ro-
ku zorganizował Samorządowy Dom Dziecka, przy pl. Matki 
Polki 1. Dodatkowo w okresie przed podjęciem skoordyno-
wanej opieki nad dziećmi i młodzieżą przez kuratorium or-
ganizowały ją we własnym zakresie same szkoły. Oczywiście 
tylko te, które miały odpowiednią bazę, warunki i kadrę. Po 
zorganizowaniu właściwych służb w kuratorium i powołaniu 
w powiatach referatów opieki nad dzieckiem powołano 
w okręgu 4 podinspektorów – w Bytowie, Dębnie, Myślibo-
rzu i Szczecinie oraz 21 referatów opieki nad dzieckiem w po-
zostałych powiatach. Wówczas rozpoczął się proces syste-
mowego rozwiązywania problemów opieki nad dzieckiem 
i młodzieżą. W pierwszej kolejności organizowano nadal sieć 
państwowych domów dziecka, a następnie innych form, ta-
kich jak: opieka nad sierotami w rodzinach zastępczych, doży-
wianie dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podsta-
wowych i średnich, w bursach i internatach oraz organizowa-
nie akcji wczasów letnich dla dzieci z kraju i dzieci Polonii.

Od roku 1948, kiedy w szkole podstawowej przy ul. Bole-
sława Śmiałego w Szczecinie została utworzona klasa spe-
cjalna, można mówić o początkach tworzenia w wojewódz-
twie tego rodzaju szkolnictwa. Krótko potem powstała klasa 
specjalna w szkole podstawowej przy ul. Wielkopolskiej 14 
w Szczecinie, a 1 września 1949 roku utworzono pierwszy 
zakład wychowawczy dla dzieci opóźnionych w rozwoju 
umysłowym.

Od samego początku tworzenia sieci szkół powszechnych 
trwały prace nad zapewnieniem opieki dzieciom w wieku 
przedszkolnym. Podobnie jak w przypadku szkół powszech-
nych pierwsze przedszkola powstawały w różnych okresach 
roku szkolnego. Pierwsze zostały uruchomione jeszcze w 1945 
roku. Następne powstawały sukcesywnie, w zależności od lo-
kalnych potrzeb i możliwości. Z rocznych sprawozdań inspek-
torów szkolnych można się dowiedzieć, że np. w październi-
ku 1946 r. w powiecie drawskim były 3 przedszkola, łobeskim 
i gryfickim po 5, w Białogardzie 6, a w Koszalinie – 7. W Szcze-
cinie pierwsze przedszkole powstało 1 października 1945 ro-
ku. W całym okręgu w styczniu 1946 roku było czynnych 57 
przedszkoli, w których opieką otoczono 1683 dzieci, a 1 wrze-
śnia 1946 roku było ich już 150 z 6883 podopiecznymi.23

W okresie poprzedzającym rozdział województwa szcze-
cińskiego na późniejsze koszalińskie i szczecińskie (czerwiec 
1950 r.) w całym okręgu szkolnym było 420 przedszkoli 
(w tym miejskich 160, wiejskich 260, z tego: państwowych 
286, TPD 35, PGR 61, zakładowych 34, resortowych 14), w któ-
rych opieką przedszkolną objęto 15 157 dzieci przez 527 za-
trudnione wychowawczynie; 18 państwowych domów dziec-
ka z 1243 podopiecznymi, 1 Społeczny Dom Dziecka Towa-
rzystwa Przyjaciół Dziecka z 91 podopiecznymi, 1 Społeczny 
Dom Dziecka Związku Uczestników Walk Zbrojnych o Nie-
podległość i Demokrację, w którym było 50 podopiecznych 
oraz 7 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Najwięcej 
placówek opieki całkowitej było w Szczecinie – 5 i w powie-
cie słupskim – 4. 

Innym ważnym procesem całego okresu lat pionierskich 
była walka z analfabetyzmem jako zjawiskiem masowym 
zarówno wśród osób starszych, jak i dużej części młodych 
roczników okresu powojennego. Walka ta była prowadzona 
w skali ogólnopolskiej, bowiem okres drugiej wojny świa-
towej obok zniszczeń materialnych przyniósł Polsce także 
ogromne zaniedbania w zakresie wykształcenia jej obywa-
teli. Część ludności polskiej była całkowicie pozbawiona moż-
liwości kształcenia się, a nawet dostępu do polskiej książki. 
Stąd w okresie powojennym powszechność analfabetyzmu 
dotyczyła dużej części społeczeństwa, które nie umiało ani 
czytać, ani pisać. Na Pomorzu Zachodnim, gdzie osiedliła się 
ludność tak zróżnicowana pod względem poziomu umysło-
wego, skala tego niekorzystnego zjawiska była szczegól-
nie duża. Najwięcej analfabetów było wśród repatriantów. 
Ogromną ich grupę tworzyli również przesiedleńcy. Dlatego 
akcję likwidacji analfabetyzmu prowadzono na terenie całe-
go okręgu prawie równolegle z procesem tworzenia sieci 
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szkół młodzieżowych. Już w czerwcu 1945 roku organizowa-
no pierwsze kursy dla analfabetów, tzw. kursy nauczania po-
czątkowego. Akcja ta przebiegała jednak z dużymi trudno-
ściami wywołanymi głównie brakiem kadry (nauczycieli), ale 
również dużą niechęcią starszych ludzi do podejmowania 
nauki, co sprawiało, że przez pierwsze trzy lata akcji przesz-
kolono zaledwie 5059 osób nieumiejących pisać i czytać. Był 
to zaledwie ułamek procenta tych, którzy z tej formy eduka-
cji powinni skorzystać. Dlatego w roku 1948 zostały powoła-
ne powiatowe rady społeczne do walki z analfabetyzmem, 
składające się z przedstawicieli organizacji politycznych, spo-
łecznych i samorządu terytorialnego, które zajęły się organi-
zacją kursów dla analfabetów. W roku szkolnym zorganizo-
wano 742 kursy nauczania początkowego dla prawie 14 ty-
sięcy uczestników, co sprawiło, że okręg szczeciński uplaso-
wał się na drugim miejscu w kraju i został uznany za bardzo 
skuteczny w zwalczaniu analfabetyzmu. Jednak problem ten 
nadal dotyczył dużej części mieszkających zarówno w okrę-
gu, jak również na terenie całej Polski. W końcu kwietnia 1949 
roku został powołany pełnomocnik rządu do walki z analfa-
betyzmu, a następnie Główna Komisja Społeczna do Walki 
z Analfabetyzmem oraz odpowiedniej rangi organy społecz-
ne w województwach, powiatach i gminach. Przy Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Szczecinie i w inspektoratach szkolnych 
powołano specjalnych wizytatorów. W czerwcu 1949 roku 
przeprowadzono rejestrację osób, które należy poddać ucze-
niu pisania i czytania, a następnie opracowano wojewódzki 
plan likwidacji analfabetyzmu. Mimo podjętych działań do 
czasu rozdziału dotychczasowego województwa szczeciń-
skiego na szczecińskie i koszalińskie nie udało się rozwiązać 
tego problemu do końca.

Przemiany w oświacie zachodniopomorskiej 
w latach 1951–1998

Od czasu reformy administracyjnej z czerwca 1950 roku 
(w wyniku której utworzone zostało województwo kosza-
lińskie) aż do końca roku 1998 (do kolejnej reformy admi-
nistracyjnej, w wyniku której tereny województwa koszaliń-
skiego z lat 1951–1998 zostały włączone w strukturę obecne-
go województwa zachodniopomorskiego) oświata zachod-
niopomorska z obszaru obecnego województwa podlegała 
w części administracji oświatowej w Szczecinie, a w części 
w Koszalinie.

Ustawa z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jedno-
litej władzy państwowej przekształciła dotychczasowe rady 
narodowe w terenowe organy jednolitej władzy państwowe, 
znosząc równocześnie tzw. niezespołowe organy administra-
cji państwowej. W wyniku tych zmian nastąpiła również re-
organizacja władz oświatowych. Zlikwidowano kuratoria i in-
spektoraty szkolne. Sprawy szkolnictwa ogólnokształcącego 
i opieki nad dzieckiem przekazano nowo utworzonym wy-
działom oświaty, działającym przy prezydiach rad narodo-

wych. Wydziały te były zależne w sprawach organizacyjnych, 
finansowych i kadrowych od prezydiów rad narodowych. 
Ministerstwo Oświaty decydowało tylko o ogólnych limitach 
planów rozbudowy, finansowania szkolnictwa oraz o progra-
mach nauczania i kierunkach wychowania. Nadzór meryto-
ryczny nad szkolnictwem ogólnokształcącym dla młodzieży 
i pracujących oraz opieka nad dzieckiem pozostała w gestii 
Ministerstwa Oświaty, natomiast nad szkolnictwem zawodo-
wym nadzór sprawował Centralny Urząd Szkolnictwa Zawo-
dowego. Z pomocą Dyrekcji Okręgowych Szkolnictwa Zawo-
dowego i instrukcji Ministerstwa Oświaty z 30 października 
1950 r. w sprawie tymczasowego ramowego podziału funk-
cji w wydziałach oświaty prezydiów rad narodowych okre-
ślono strukturę Wydziałów Oświaty Wojewódzkich Rad Na-
rodowych i przyznano oferty dla obsługi spraw oświatowych.

Wydział Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady po re-
formie administracyjnej z 1950 roku nadzorował szkoły i pla-
cówki oświatowe z powiatów: wolińskiego z siedzibą władz 
w Świnoujściu, kamieńskiego, gryfickiego, goleniowskiego, 
nowogardzkiego, łobeskiego, szczecińskiego, stargardzkie-
go, gryfińskiego, pyrzyckiego, choszczeńskiego, myślibor-
skiego i chojeńskiego z siedzibą w Dębnie. Wydziałem Oświa-
ty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, 
zgodnie z Instrukcją Ministerstwa Oświaty, miał kierować kie-
rownik Wydziału Oświaty. Funkcję kierownika oświaty PWRN 
w Szczecinie krótko (od 1 maja 1950 roku do 30 września 1950 
roku) pełnił Henryk Okopiński. Pierwszym powołanym na to 
stanowisko kierownikiem był Jan Gągol (pełnił tę funkcję od 
1 października 1950 r. do 31 lipca 1954 r.), a od 1 sierpnia 1954 
roku do chwili ponownego utworzenia stanowiska (tj. do 31 
grudnia 1956 r.) kuratora okręgu szkolnego, Wacław Stasi-
nowski.

Wydział Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w Koszalinie nadzorował szkoły i placówki oświatowe 
z powiatów: białogardzkiego, bytowskiego, człuchowskiego, 
drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, miasteckiego, 
sławieńskiego, słupskiego, grodzkiego, szczecineckiego, wa-
łeckiego i złotowskiego. Wydziałem Oświaty Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie kierował Edward 
Janiuk.

W pierwszym okresie funkcjonowania wydziałów oświa-
ty zachodziły również częste zmiany na stanowiskach kie-
rowników powiatowych wydziałów oświaty, co niewątpliwie 
wpływało negatywnie na efekty pracy merytorycznej, spra-
wozdawczość (która w tym okresie była bardzo mocno roz-
budowana) oraz zachowanie terminowości w załatwianiu 
spraw bieżących i wynikających z planu 6-letniego – głów-
nie rozbudowy sieci szkół i placówek oświatowych. W tym 
zakresie pracy było sporo, bowiem nadal przed administra-
cją oświatową na czołowym miejscu znajdowały się sprawy 
związane z realizacją obowiązku szkolnego, rozbudową ba-
zy materialnej szkolnictwa – głównie z powodu zbliżającego 
się do szkół podstawowych wyżu demograficznego – przy-
stosowaniem sieci placówek oświatowych do realizacji zadań 
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wynikających z 6-letniego i 5-letniego planu rozwoju gospo-
darki narodowej oraz problemów wynikających z konieczno-
ści dokształcenia i doskonalenia kadr oświatowych, których 
podstawowym zadaniem było dążenie do podnoszenia po-
ziomu dydaktyczno-wychowawczego i ideowo-polityczne-
go nauczycieli oraz ich kwalifikacji zawodowych. Nadal wie-
le ośrodków pozostawało daleko od szkoły, a duża część ot-
wartych wcześniej szkół wymagała gruntownego remontu.

Dodatkowa trudność w tworzeniu planowanej i docelo-
wej sieci szkół i placówek oświatowych wynikała także z czę-
stych korekt administracyjnych, a także zmian zachodzących 
w administracji oświatowej, takich jak np. ponowne włącze-
nie szkolnictwa zawodowego w 1957 roku do Kuratoriów 
Okręgów Szkolnych jako Wydziałów Szkół Zawodowych czy 
przywrócenie w czerwcu 1958 r. kuratoriów okręgów szkol-
nych i inspektoratów szkolnych. 

Główne zadania oświatowe na okres lat 1950–1960 
określono w planie sześcioletnim (1950–1955) i pięcioletnim 
(1956–1960). Dotyczyły przede wszystkim potrzeb zagwaran-
towania pełnej powszechności siedmioklasowej szkoły pod-
stawowej, dalszego rozwoju średnich szkół ogólnokształcą-
cych i zawodowych, form opieki nad dzieckiem i młodzieżą, 
organizacji młodzieżowych i zwiększenia stopnia uspołecz-
nienia młodzieży szkolnej i podniesienia na wyższy poziom 
procesu nauczania i wychowania w szkołach wszystkich szcze-
bli. Dużo uwagi poświęcono również procesowi dokształca-
nia nauczycieli niekwalifikowanych i kształcenia nowych. Był 
to okres szczególnie dynamicznego wzrostu liczby szkół pod-
stawowych, wywołany w części zjawiskiem wyżu demogra-
ficznego, w części chęcią poprawy warunków nauki (chociaż 
ten ostatni cel do końca lat pięćdziesiątych nie został osią-
gnięty). Ilustrując dynamikę wzrostu liczby szkół podstawo-
wych, wystarczy przypomnieć, że w roku szkolnym 1950/51 
w granicach terytorialnych nowego województwa szcze-
cińskiego było ogółem 613 szkół podstawowych (w tym tyl-
ko 86 o 4 nauczycielach i aż 351 o 1 nauczycielu), natomiast 
w roku szkolnym 1959/60 liczba szkół wzrosła do 808 (w tym 
o 4 nauczycielach było już 376 szkół). Nadal jednak pozosta-
ło aż 235 szkół o 1 nauczycielu. Natomiast liczba uczących 
się wzrosła z 53 401 uczniów na początku roku szkolnego 
1950/51 do 144 774 w roku 1960. Równie dużą dynamikę 
wykazywał rozwój szkolnictwa zawodowego, które przecież 
musiało przygotować ogromne rzesze wykwalifikowanych 
pracowników dla rozwijającej się gospodarki.

Kolejne przeobrażenia oświatowe przypadają na okres lat 
1961–1973. Uznano wówczas, że siedmioklasowa szkoła pod-
stawowa nie daje uczniowi wystarczającego zasobu wiedzy 
i umiejętności potrzebnych do dalszego specjalistycznego 
kształcenia się i podejmowania pracy zawodowej. Uważano, 
że w obowiązujących wówczas programach szkolnych brak 
jest powiązania nauki teoretycznej z udziałem młodzieży 
w pracy zawodowej i społecznie użytecznej, co w konse-
kwencji prowadzi do tego, że młodzież unika pracy fizycznej, 
niedostatecznie rozumie potrzeby szanowania dóbr i warto-

ści ogólnospołecznych, będących wytworem procesu pracy. 
Rozpoczęła się więc dyskusja nad koncepcją reformy szkol-
nej, która doprowadziła do tego, że w styczniu 1961 r. VII Ple-
num KC PZPR podjęło uchwałę o przedłużeniu obowiązku 
nauczania o jeden rok, a 15 lipca 1961 r. Sejm PRL uchwalił 
Ustawę „O rozwoju systemu oświaty i wychowania”. Był to 
pierwszy akt prawny, który regulował całość spraw związa-
nych z nauczaniem i wychowaniem oraz ustalał zasady ustro-
ju szkolnego.

W nowym zreformowanym systemie oświatowym ośmio-
klasowa szkoła podstawowa stanowiła bazę do dalszej nauki 
na poziomie średnim. Zakładano, że na wsi pełnowartościo-
wą placówką będzie tylko ta szkoła, która będzie miała wy-
starczającą liczbę nauczycieli. Miała to być szkoła zbiorcza 
z klasami filialnymi dla młodszych dzieci, tworzonymi bliżej 
miejsca zamieszkania ucznia. Takie postawienie sprawy pro-
wadziło do znacznego przebudowania dotychczasowej sie-
ci szkół podstawowych, co wielu radom narodowym sprawi-
ło nie lada kłopot. Największe problemy występowały w po-
wiatach, w których dominowała duża liczba małych szkół 
wiejskich. Był to również początek organizacji procesu do-
wożenia dzieci do szkół. W okresie tym trzeba było na nowo 
zaprojektować sieć szkół ośmioklasowych, żeby w latach 
1962–1966 przeprowadzić taką korektę sieci szkolnej, aby 
wszystkie dzieci w wieku szkolnym miały możliwość ukoń-
czenia pełnej ośmioklasowej szkoły podstawowej. Obowią-
zek ten spoczywał na prezydiach powiatowych i miejskich 
radach narodowych, które swoimi uchwałami zatwierdzały 
sieć szkół ośmioklasowych. W tym okresie rozpoczął się rów-
nież proces społecznego inwestowania w oświatę zachod-
niopomorską. Powstało wiele nowych obiektów. Przyspie-
szono realizację prowadzonej od 1958 roku akcji „1000 Szkół 
na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Zaczęły powstawać Spo-
łeczne Komitety Budowy Szkół.

Reforma szkolna w zakresie wprowadzenia nowych pro-
gramów nauczania w szkołach podstawowych została w za-
sadzie pod względem formalnym zrealizowana już w roku 
szkolnym 1966/67, kiedy to VIII klasy szkoły podstawowej 
rozpoczęły jako ostatnie naukę według nowych programów 
szkolnych. W sensie faktycznym reforma ta była wdrażana 
w wielu szkołach jeszcze przez kolejnych klika lat, bowiem 
uzyskiwane wyniki nie zawsze były zadowalające. Najwięcej 
problemów wielu szkołom sprawiał przez wiele lat duży od-
setek uczniów nieotrzymujących promocji do wyższej klasy. 
Problem ten dotyczył również liceów ogólnokształcących, 
które w poprzednim okresie także charakteryzował duży 
wskaźnik drugoroczności i rezygnacji z dalszej nauki. Nale-
żało więc podjąć działania na rzecz podwyższania jakości 
pracy szkoły, wprowadzając zmiany organizacyjne i progra-
mowe – zgodnie z założeniami reformy szkolnej.

Reforma szkolna z 1961 roku zakładała, że licea ogól-
nokształcące będą szkołami o 4-letnim okresie nauczania, 
rekrutujące młodzież po ukończeniu VIII klasy szkoły pod-
stawowej, która zapewniała wykształcenie ogólne i politech-
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niczne niezbędne do podjęcia studiów wyższych oraz przy-
sposobienia do pracy zawodowej. 

W pierwszym okresie wdrażania reformy szkolnej stopień 
organizacyjny średniego szkolnictwa ogólnokształcącego
był bardzo zróżnicowany. Występowały wówczas cztery ty-
py szkół: szkoły ogólnokształcące 11-letnie, łączące stopień 
podstawowy i licealny; szkoły stopnia licealnego; szkoły 11-
letnie rozwojowe, w których obok klas szkoły podstawowej 
rozwijano klasy ciągu licealnego; szkoły 11-letnie w trakcie 
likwidacji stopnia podstawowego.

W latach 1960–1965 bardzo wyraźnie uwidoczniła się ten-
dencja likwidowania stopnia podstawowego przy szkołach 
11-letnich.

W roku szkolnym 1966/67 średnie szkoły ogólnokształ-
cące nie prowadziły naboru kandydatów do klas pierwszych 
(według nowej numeracji klas wynikającej z zadań reformy 
szkolnej z 1961 r.). W liceach ogólnokształcących pozostały 
tylko klasy IX, X i XI, które realizowały pogram szkoły śred-
niej ogólnokształcącej na podbudowie siedmioklasowej szko-
ły podstawowej.

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych do szkół średnich, 
w tym również liceów ogólnokształcących, zaczął wkraczać 
wyż demograficzny. Szkoły stawały się coraz liczniejsze, co 
mimo wyraźnego wzrostu liczby pomieszczeń do nauki szkol-
nej nie gwarantowało lepszych warunków pracy. Szkoła sta-
wała się bardziej „instytucją oświatową”, a uczeń „anonimo-
wym” jej uczestnikiem. Wszystko to sprawiało, że zaczęły się 
pojawiać nowe – dotychczas nieznane – problemy wycho-
wawcze. Dlatego w tym okresie sprawom wychowania za-
częto poświęcać o wiele więcej uwagi. Dużą rolę przywiązy-
wano w tym czasie do rozwoju organizacji młodzieżowych, 
które włączono w zadania wychowawcze szkoły. Rosła rów-
nież liczba kół zainteresowań prowadzonych w szkołach, któ-
rych zadaniem było organizowanie życia pozaszkolnego dla 
młodzieży. 

Reforma oświatowa z 1961 roku objęła swoim zasięgiem 
również szkoły zawodowe. Największe zmiany dotyczyły 
treści programowych, które trzeba było dostosować do 
wprowadzonych zmian w programach szkoły podstawowej 
ośmioklasowej w miejsce dotychczasowej siedmioklasowej. 
Oczywiście nadal bardzo aktualna była sprawa nieustanne-
go korygowania sieci szkół zawodowych warunkowanej po-
trzebami gospodarczymi zarówno województwa szczeciń-
skiego, jak i koszalińskiego, między innymi zachodzącymi 
w strukturze przemysłu. W tym czasie bardzo szybko zaczął 
się rozwijać w naszym rejonie przemysł maszynowy i me-
talowy (w tym produkcja środków transportu), ale również 
przemysł chemiczny, spożywczy, materiałów budowlanych 
i w dalszym ciągu budownictwo. Zmiany te wymuszały po-
trzebę wzrostu zatrudnienia, a w konsekwencji także wzro-
stu liczby kształconych fachowców i zmiany struktury kierun-
ków kształcenia. Dlatego kierunki i zawody w szkołach już 
istniejących i tworzonych były dostosowywane do bieżących 
potrzeb gospodarczych terenu (powiatu, a często nawet mia-

sta czy zakładu). Był to więc okres bardzo dużej dynamiki roz-
woju szkolnictwa zawodowego. Wówczas to, po opracowa-
niu w 1967 roku bilansu zapotrzebowania na kadry zawodo-
we, otwarto wiele nowych szkół zawodowych w powiatach, 
w których szkół takich nie było lub ich sieć była bardzo 
skromna. Nadal jednak szkolnictwo to nie nadążało za po-
trzebami gospodarki (problem dotyczył całego kraju, ale na 
Pomorzu Zachodnim był szczególnie dotkliwy), dlatego mię-
dzy innymi VII Plenum KC PZPR przyjęło uchwałę (wskazywa-
ła kierunek polityki oświatowej państwa), by w roku 1965 na 
1 ucznia liceum ogólnokształcącego przypadało 3,5–4 ucz-
niów szkół zawodowych. Od tego czasu szkoły otrzymywa-
ły wyznaczone limity przyjęć, które były rygorystycznie kon-
trolowane zarówno przez władze oświatowe, jak również 
władze partyjne. W tym czasie powstało wiele nowych szkół, 
kilka działających wspólnie z inną szkołą usamodzielnioną, 
a nade wszystko zwiększono liczbę oddziałów rekrutowa-
nych do niemal wszystkich szkół. Najwięcej szkół zawo-
dowych miał nadal w województwie szczecińskim Szczecin, 
a w koszalińskim – Koszalin.

Ponieważ duża liczba szkół miała charakter regionalny 
(kierunki kształcenia w tych szkołach często były unikatowe 
– niepowielane w istniejących niedaleko szkołach), proble-
mem znaczącej wagi tych czasów był niedobór internatów, 
w których młodzież ucząca się w szkole mogłaby zamiesz-
kać. Dlatego jednym z priorytetów tamtych lat było budowa-
nie nowych internatów, co zaowocowało sporym wzrostem 
ich liczby. Tylko w Koszalinie w latach 1960–1975 wybudowa-
no 6 internatów.

W roku 1967 dokonano po raz drugi bilansu kadr niezbęd-
nych do zabezpieczenia potrzeb gospodarki. Na jego pod-
stawie określono zarówno potrzeby w zakresie zatrudnienia, 
jak również możliwości kształcenia w szkołach zawodowych 
do 1970 r. Bilans sporządzony przez Wojewódzką Komisję 
Planowania Gospodarczego podlegał w każdym roku aktu-
alizacji, a na jego podstawie ustalano zadania rzeczowe dla 
poszczególnych powiatów i działających w nich szkół za-
wodowych. Największym problemem, nierozwiązanym do 
końca lat siedemdziesiątych, był brak wystarczającej liczby 
miejsc w szkołach zawodowych dla dziewcząt kończących 
naukę w szkołach podstawowych. W celu złagodzenia tego 
problemu wyznaczono szkołom limity przyjęć dziewcząt do 
klas pierwszych (np. na kierunkach mechanicznych ok. 20% 
dziewcząt, drzewnych – 10%, handlu i usług – 90%, rolnym 
– 90% oraz budowlanym – 50%). Mimo tych niejako sztucz-
nych zabiegów z racji mniejszego zapotrzebowania na ab-
solwentki niż absolwentów szkół zawodowych problem ten 
przez wiele następnych lat nie został w zasadzie rozwiązany. 
Dopiero dzięki przyjęciu większej liczby dziewcząt przez 
licea ogólnokształcące i wygaśnięciu wyżu demograficzne-
go problem ten został znacznie złagodzony.

W końcówce lat siedemdziesiątych i na początku lat osiem-
dziesiątych można było zaobserwować znaczny rozwój szkół 
zawodowych prowadzonych przez zakłady pracy, tzw. szko-
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ły przyzakładowe. Większe zakłady decydowały się na pro-
wadzenie własnej szkoły zawodowej, gdyż na rynku w wielu 
zawodach nadal występował duży deficyt kadr. Mniejsze za-
kłady uruchamiały własne klasy w istniejących szkołach za-
wodowych. Takie rozwiązania gwarantowały, że większość 
uczącej się młodzieży zarówno w szkołach przyzakładowych, 
jak i w klasach organizowanych pod potrzeby określonych 
zakładów pracy jeszcze w okresie nauki szkolnej zwiąże się 
z zakładem pracy, a po jej ukończeniu raczej podejmie w nim 
zatrudnienie.

Reforma szkolna z 1961 roku położyła również duży na-
cisk na rozwój przedszkoli, które jako placówki opiekuńczo-
wychowawcze dla dzieci od 3 do 6 lat miały przede wszyst-
kim dbać o wszechstronny rozwój dzieci i przygotowanie ich 
do rozpoczęcia nauki w szkołach, a dopiero w drugiej ko-
lejności zapewniać opiekę dzieciom, których rodzice praco-
wali zawodowo. Dlatego w tym okresie powstało bardzo du-
żo nowych przedszkoli, a wiele już działających zmodernizo-
wano, poprawiając standard bazy i wyposażenia. Najwięcej 
nowych przedszkoli przybyło w roku 1965, ale problem ich 
niedoboru nie został rozwiązany. Ciągle liczba dzieci zgłasza-
nych do przedszkola była około 1000 większa od liczby dzie-
ci przyjmowanych. Najtrudniejsza sytuacja była w przedszko-
lach dużych miast (głównie województwa szczecińskiego) 
i dotyczyła przede wszystkim Szczecina, Stargardu, Świno-
ujścia i Myśliborza.

Okres lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zaowo-
cował rozbudowanym systemem pomocy stypendialnych. 
W szkołach podstawowych pomoc tę przyznawano uczniom 
dochodzącym z odległości większej niż 3 km, a będącym 
w trudnych warunkach materialnych. Natomiast w szkołach 
średnich otrzymywali je uczniowie mieszkający w interna-
tach lub na stancjach oraz uzyskujący dobre wyniki naucza-
nia. Wydatki na stypendia w szkołach średnich przekraczały 
w tym czasie 25% wszystkich kosztów opieki nad dziećmi 
i młodzieżą.

Poważną rolę w opiece nad dziećmi i młodzieżą pełniła 
nadal akcja wczasów letnich i zimowych. Formy tych wcza-
sów były różnorodne: kolonie, obozy, półkolonie, wczasy 
w mieście, wycieczki dzieci ze wsi do miast oraz wczasy zdro-
wotne. Wszystkie te formy cieszyły się dużym zainteresowa-
niem dzieci i ich rodziców. Dlatego z każdym rokiem rosła 
liczba dzieci i młodzieży korzystających z tej możliwości wy-
poczynku. Nastąpił też duży rozwój szkolnego ruchu krajo-
znawczo-turystycznego.

Specjalną formą pomocy rodzicom w przezwyciężaniu 
rozmaitych trudności w wychowaniu dziecka stanowiły po-
wołane w roku 1958 poradnie społeczno-wychowawcze, któ-
re realizowały takie zadania, jak: pomoc rodzicom w rozpo-
znawaniu stanu psychofizycznego dziecka, ustalaniu jego 
potrzeb oraz wskazaniu odpowiedniej terapii leczniczo-wy-
chowawczej, a także pomoc rodzicom w zakresie przygo-
towania dzieci i młodzieży do wyboru zawodu. Poradnie te 
przeszły reorganizację po roku 1964, kiedy to na mocy zarzą-

dzenia ministerstwa oświaty z 1 sierpnia stały się poradnia-
mi wychowawczo-zawodowymi zobligowanymi do opieki 
psychologiczno-pedagogicznej nad dzieckiem i młodzieżą 
od okresu przedszkolnego aż do czasu ukończenia szkoły 
średniej. Opieka ta miała charakter specjalistyczny. Wydawa-
ne przez poradnie opinie i orzeczenia wynikały z prowadzo-
nego wszechstronnego rozpoznania rozwoju psychofizycz-
nego dziecka i wskazywały jego uzdolnienia lub stopień 
sprawności umysłowej, a także przydatność do określonego 
zawodu absolwentów szkół podstawowych. 

Wszystkie działania lat 1961–1972 miały spowodować ta-
ki rozwój oświaty, aby można było w kolejnym okresie roz-
począć prace nad likwidacją dysproporcji między poziomem 
przygotowania szkolnego dzieci wsi i miasta oraz nad upo-
wszechnianiem średniego wykształcenia. W związku z tym 
już na początku lat siedemdziesiątych przystąpiono do po-
szukiwania takiego modelu szkoły, która byłaby blisko dzie-
ci i młodzieży (szkoła ogólnie dostępna najlepiej zlokalizo-
wana na terenie gminy) i dawała możliwość uzyskania coraz 
bardziej niezbędnego średniego wykształcenia, by młodzież 
wsi nie musiała korzystać ze szkół średnich zlokalizowanych 
jedynie w miastach. Zakładano, że zorganizowanie szkół 
średnich na wsi wpłynie również na rozwój kultury na pol-
skiej wsi, że szkoła taka będzie ośrodkiem edukacji, promie-
niującym na całą wiejską społeczność, wokół której będą się 
gromadzić rodzice, aktyw społeczny i kulturalny, tworząc 
ośrodek lokalnych inicjatyw i rozwoju gminy we wszystkich 
zakresach.

W wyniku licznych dyskusji i prac powołanego w styczniu 
1971 roku Komitetu Ekspertów do opracowania Raportu 
o stanie oświaty w PRL, który został ostatecznie przyjęty 
przez Biuro Polityczne KC PZPR 20 lutego 1973 r. na pod-
stawie raportu oraz tez programowych VII Plenum KC PZPR, 
została opracowana uchwała o zadaniach narodu i państwa 
w wychowaniu młodzieży, podjęta przez Sejm PRL 12 kwiet-
nia 1973 r. Ostatecznie w październiku 1973 roku Sejm PRL 
w przeddzień 200. rocznicy powstania Komisji Edukacji Na-
rodowej podjął uchwałę w sprawie systemu edukacji naro-
dowej.24

Uchwała ta zawierała podstawowe założenia przyszłego 
modelu ustroju szkolnego oraz wytyczała kierunki prac nad 
reformą systemu oświatowego w Polsce. Istotnym jej ele-
mentem była decyzja o wprowadzeniu powszechnej szkoły 
średniej dla całej populacji młodzieży. Drogą prowadzącą 
do realizacji tej decyzji miała być polityka wyrównywania 
startu przyszłych uczniów, poziomu pracy szkół wszystkich 
typów, wypełniania zadań nakreślonych na najbliższy okres 
przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Podstawowym 
ogniwem nowego systemu edukacji narodowej uczyniono 
10-letnią powszechną i obowiązkową szkołę średnią. Speł-
nienie obowiązku szkolnego miało być poprzedzone co naj-
mniej rocznym pobytem dziecka w przedszkolu, którego 
zadaniem miało być korygowanie braków i wspomaganie 
umysłowego i fizycznego rozwoju dziecka. Na podbudowie 
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10-letniej szkoły średniej, jednolitej pod względem progra-
mowym, przewidywano zbudowanie autonomicznego sys-
temu kształcenia zawodowego opartego na rozbudowanej 
sieci szkół zawodowych, kursów i instytucjonalnych form 
edukacji ustawicznej. Szkoły zawodowe z cyklem nauki od 
6 miesięcy do 2,5 lat miały zagwarantować dopływ wysoko 
kwalifikowanych kadr robotników i techników, stosownie do 
potrzeb gospodarki narodowej i kultury.

Przyjęto, że docelowo „dziesięciolatki” będą funkcjono-
wać w każdej gminie, a bazą do ich tworzenia będą głównie 
zbiorcze szkoły gminne, których sieć zaczęto eksperymen-
talnie tworzyć w 1972 roku, a powszechnie z początkiem ro-
ku szkolnego 1973/74. Tworzenie sieci szkół gminnych miało 
zahamować proces rozdrabniania sieci szkolnej na wsi, stwo-
rzyć warunki do osiągania zbliżonych efektów dydaktycz-
nych w szkołach wsi i miast przez upowszechnianie na wsi 
szkół z co najmniej siedmioma nauczycielami, których przy-
gotowanie merytoryczne będzie zgodne z podstawowymi 
przedmiotami ogólnokształcącymi. Za wdrożenie postano-
wień ustawy odpowiadały terenowe organy władzy oświa-
towej (kuratoria okręgów szkolnych na szczeblu wojewódz-
twa, inspektoraty oświaty na szczeblu powiatu i gminy, 
dyrektorzy szkół na szczeblu gminy) utworzone w wyniku 
zmian struktury naczelnych organów rządu w kwietniu 1972 
roku. Podstawą do działania kuratorium były także uchwały 
Wojewódzkich Rad Narodowych z 1973 roku w sprawie wy-
chowania, poprawy warunków życia i aktywizacji młodzieży 
w latach 1973–1980.

W roku 1975 w wyniku kolejnej reformy administracyjnej 
zlikwidowano powiaty, a podstawową jednostką terytorial-
nego podziału pozostała gmina. Zmienił się również status 
władz oświatowych. Od 1 czerwca 1975 roku stanowiska ku-
ratorów okręgów szkolnych zostały zastąpione stanowiska-
mi kuratorów oświaty i wychowania województwa szczeciń-
skiego i koszalińskiego. Jednocześnie trwał proces powoły-
wania zbiorczych szkół gminnych, który został ostatecznie 
zakończony w roku szkolnym 1977/78.

W roku szkolnym 1978/79 rozpoczęto okres praktyczne-
go urzeczywistniania programu reformy systemu edukacji 
narodowej. Do klas pierwszych zostały wprowadzone nowe 
plany i programy nauczania będące częścią planów i progra-
mów przyszłej powszechnej szkoły średniej. Niestety, jak się 
później okazało, był to pierwszy i ostatni etap praktycznego 
urzeczywistniania „dziesięciolatki”. Wydarzenia sierpniowe 
1980 r. zapoczątkowały proces odnowy życia społeczno-po-
litycznego kraju, a zwłaszcza miały wpływ na realizację zało-
żeń reformy systemu edukacyjnego określonych w uchwale 
sejmu z 13 października 1973 roku. 

We wrześniu 1980 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowa-
nia wycofało się z realizacji założeń „dziesięciolatki”, przed-
stawiając nową koncepcję pt. „Podstawowe założenia pro-
jektowanego ustroju szkolnego i warunki jego realizacji”. Za-
proponowano dwie drogi kształcenia dla absolwentów kla-
sy VIII: część miałaby się dalej uczyć w szkołach zawodowych 

– tak jak to miało miejsce w dotychczasowym systemie – 
natomiast druga część młodzieży będzie kontynuować na-
ukę w klasach IX i X szkoły 10-letniej, a następnie w 2-letnim 
liceum ogólnokształcącym. Stanowisko to podtrzymał Sejm 
PRL, który w uchwale z 26 stycznia 1982 roku przyjął wnio-
sek o wstrzymaniu reformy strukturalnej systemu edukacji 
narodowej i skoncentrowaniu wysiłków na systematycznej 
modernizacji programowych i organizacyjnych zasad pracy 
szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem problematyki wychowawczej.

Od 1 września 1981 roku wprowadzono do szkół pięcio-
dniowy tydzień nauki szkolnej z wolną sobotą, czego doma-
gało się po wydarzeniach sierpniowych 1980 r. środowisko 
oświatowe.

Rok szkolny 1981/82 był szczególny, realizowany w ra-
mach złożonej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej, 
w obliczu zachodzących procesów socjalistycznej odnowy, 
demokratyzacji życia, zmian w organizacji pracy oraz poro-
zumienia, które Ministerstwo Oświaty i Wychowania podpi-
sało z nauczycielskimi związkami zawodowymi. W instrukcji 
w sprawie organizacji kształcenia i wychowania podkreślo-
no potrzebę podejmowania przez dyrektorów szkół i placó-
wek oświatowo-wychowawczych, organizacje ideowo-wy-
chowawcze i społeczne, a także przez pracowników admini-
stracji oświatowej racjonalnych i skutecznych działań zmie-
rzających do poprawy rzeczywistej jakości pracy dydaktycz-
no-wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjno-gospodar-
czej.

Doniosłą wagę miała także ustawa sejmu z 26 stycznia 
1982 roku „Karta Nauczyciela”, która uznając wysoką rangą 
zawodu nauczyciela, stworzyła korzystne warunki do roz-
woju i doskonalenia oświaty. 

10 października 1984 r. Sejm PRL przyjął kolejną Ustawę 
„O zmianie ustawy o rozwoju sytemu oświaty i wychowania”. 
Od tego czasu zadania szczegółowe pracy szkół i placówek 
oświatowych były określane w oparciu o tę uchwałę oraz pro-
gram MOiW „Główne kierunki i zadania w pracy wychowaw-
czej szkół”, a także bieżące akty prawne wydawane w formie 
zarządzeń ministra oświaty i wychowania. Działania organi-
zacyjne w szkołach Pomorza Zachodniego koncentrowały się 
głównie na tworzeniu warunków do wprowadzenia zmian 
programowych w szkołach podstawowych (w późniejszym 
okresie także średnich ogólnokształcących i zawodowych), 
zaspokajaniu potrzeb kadrowych, poprawie efektywności 
kształcenia wszystkich typów szkół oraz doskonaleniu na-
uczycieli czynnie pracujących, a także usprawnieniu zao-
patrzenia uczniów w podręczniki i doskonaleniu zarządzania 
w oświacie.

W roku 1985 zaczęto we wszystkich szkołach podstawo-
wych wdrażać nowe plany nauczania. Był to również pierw-
szy rok szkolny, w którym kuratorzy oświaty i wychowania 
mieli prawo zatwierdzać do użytku szkolnego indywidualne 
plany nauczania. Nowe plany nauczania w szkołach ponad-
podstawowych dla niepracujących (na podbudowie progra-
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mowej szkoły podstawowej) wprowadzono do klas pierw-
szych w roku szkolnym 1986/87.

Był to okres, który charakteryzował się ciągłymi zmiana-
mi. Przez cały czas poszukiwano optymalnych rozwiązań 
prawnych i organizacyjnych. Bez wątpienia te częste zmiany 
odbiły się niekorzystnie na efektach pracy szkoły. Dlatego 
między innymi w 1987 roku powołano pod przewodnictwem 
Czesława Kupisiewicza Komitet Ekspertów do Spraw Eduka-
cji Narodowej, który miał dokonać pogłębionej diagnozy ak-
tualnego stanu systemu oświaty, a następnie zaprojektować 
kierunek i zasady jego przebudowy, tak by zostały uwzględ-
nione perspektywiczne potrzeby społeczne i gospodarcze, 
oraz określić warunki realizacji i przewidywane skutki spo-
łeczne i ekonomiczne proponowanej reformy oświatowej.

Gotowy „Raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji 
narodowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” został za-
prezentowany w czerwcu 1989 roku. Tak więc po 2 latach stu-
diów, dyskusji oraz konsultacji środowiskowych, a także ko-
lejnego nanoszenia zmian, poprawek i uzupełnień powstał 
raport przedstawiający pełną diagnozę stanu edukacji oraz 
założenia strategiczne i trzy scenariusze proponowanej re-
formy systemu szkolnego.

Komitet uznał, że usunięcie słabości ówczesnego systemu 
szkolnego (niezależnie od tego, który scenariusz miałby być 
realizowany) jest warunkiem sine qua non wyrwania szkol-
nictwa z impasu, w jakim się znalazło w latach osiemdzie-
siątych, a tym samym podjęcia jego nieodzownej reformy. 
Biorąc pod uwagę ówczesną sytuację ekonomiczną kraju, ale 
również regionu, i związane z nią możliwości finansowania 
edukacji, proponowano, by reforma była realizowana eta-
powo, a zarazem w sposób wybiórczy i klinowy, przy czym 
przechodzenie od etapu do etapu miało być poprzedzone 
badaniami weryfikacyjnymi, a także przygotowaniem odpo-
wiednich warunków kadrowych, materialnych i organizacyj-
nych. Podobny pogląd prezentowano również podczas ob-
rad „Okrągłego Stołu” w pracach podzespołu oświaty, szkol-
nictwa wyższego, nauki i postępu technicznego. Wszyscy 
uczestnicy obrad wyrazili przekonanie, że problemy eduka-
cji i nauki mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego i kulturalnego kraju. Zgodnie rów-
nież uznali, że stan nauki i oświaty w kraju jest niezadowala-
jący i wymaga poważnej reformy. Jednomyślnie stwierdzo-
no, że do priorytetów oświatowych powinny należeć takie 
kierunki, jak: wzrost nakładów na oświatę i szkolnictwo wyż-
sze, zmiana profilu wychowawczego szkoły, którego podsta-
wy powinny stanowić zasady „Konstytucji PRL” i „Powszech-
nej deklaracji praw człowieka”, potrzeba uspołecznienia 
szkoły, w tym wzrost autonomii nauczycieli i rad pedagogicz-
nych, zmiany zasad zarządzania oświatą, w którym należy 
zwiększyć zakres uprawnień placówek oświatowo-wycho-
wawczych w sprawach kadrowych, finansowych, organiza-
cyjnych i innych, wypracowanie nowej koncepcji kształcenia 
i oceny nauczycieli, która nie powinna być wiązana z weryfi-
kacją dotyczącą przekonań religijnych i poglądów politycz-

nych, wreszcie sprawy oświaty dorosłych i kształcenia usta-
wicznego.

Poczynając od 1989 roku, przystąpiono, zarówno w kraju, 
jak również w województwie szczecińskim i koszalińskim, ale 
także w każdej szkole i placówce oświatowej, do stopniowe-
go dostosowywania panujących wówczas rozwiązań praw-
noorganizacyjnych do nowej rzeczywistości wynikającej 
z transformacji ustrojowej. Rozpoczęto proces doraźnego 
dostosowywania prawa oświatowego do zmienionej rzeczy-
wistości, stworzono warunki do unowocześniania szkoły pu-
blicznej i zakładania szkół niepublicznych, rozpoczęto pro-
ces decentralizacji i demokratyzacji struktur oświatowych.

W sferze zarządzania oświatą nastąpiło przekazanie wielu 
uprawnień dyrektorom szkół i placówek oświatowych z jed-
noczesnym rozszerzeniem kompetencji opiniodawczych or-
ganów rodzicielskich i uczniowskich.

W roku 1990 został zlikwidowany pośredni poziom zarzą-
dzania i nadzoru nad szkołami (inspektorzy oświaty). Pozo-
stały dwa poziomy o zmniejszonych kompetencjach: na te-
renie województwa – Kuratorium Oświaty i na terenie kraju 
– Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W miejscu zlikwidowanych Inspektoratów Oświaty i Wy-
chowania, które funkcjonowały w każdej gminie, utworzo-
no oddziały zamiejscowe Kuratorium Oświaty. Ich zadaniem 
stało się prowadzenie nadzoru pedagogicznego nad przed-
szkolami i szkołami podstawowymi w swoich rejonach dzia-
łania.

Od roku 1990 wszystkie działania oświatowe zarówno 
administracji szczebla centralnego, jak również na poziomie 
kuratoriów oświaty były skoncentrowane na przygotowaniu 
do wdrażania zmian w strukturze szkolnictwa ponadpodsta-
wowego. Od tego czasu datuje się gwałtowny wzrost liczby 
młodzieży uczącej się w liceach ogólnokształcących. Zjawi-
sko to z jednej strony zostało wywołane załamaniem się go-
spodarki, co skutkowało tym, że absolwenci szkół zawodo-
wych (głównie zasadniczych szkół zawodowych), którzy do 
tej pory mogli wybierać oferty pracy, nagle stawali się w co-
raz większym stopniu bezrobotnymi, z drugiej zaś strony był 
to świadomy kierunek polityki władz oświatowych, które 
zgodnie z przyjętymi priorytetami uznały, że liczba uczących 
się w liceach ogólnokształcących powinna wzrastać przecięt-
nie o 2% rocznie.

Warto również odnotować, że początek lat dziewięćdzie-
siątych to także czas, od którego zaczął się zmniejszać pro-
centowy wskaźnik liczby dzieci w wieku 3–6 lat objętych wy-
chowaniem przedszkolnym, co w dalszej perspektywie ozna-
czało spadek liczby dzieci rozpoczynających naukę w szko-
łach podstawowych. Był to również początek dramatyczne-
go spadku nakładów na oświatę, co z oczywistych względów 
rodziło wiele problemów natury finansowej, a w konsekwen-
cji również natury dydaktycznej i wychowawczej. Władze 
oświatowe w sytuacji narastających problemów braku środ-
ków finansowych zdecydowały się na decentralizację decy-
zji finansowych. Wiele decyzji podejmowanych dotychczas 
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w ministerstwie przeniesiono na poziom wojewódzki, a na-
stępnie do szkół (gdzie dyrektor, będąc kierownikiem za-
kładu pracy, stał się dysponentem środków finansowych 
trzeciego stopnia). Tylko w województwie szczecińskim od 
1 stycznia 1991 roku zlikwidowano 18 gminnych zespołów 
ekonomiczno-administracyjnych szkół, a w ich miejsce po-
wołano 18 szkół wiodących, które między innymi prowadzi-
ły obsługę finansową podległych im szkół.

Stopniowo dochodziło do rezygnowania finansowania 
z budżetu państwa zadań niezwiązanych bezpośrednio 
z edukacją (jak np. zadanie dowożenia uczniów do szkół 
przejęte w 1990 roku przez samorządy gminne) czy w póź-
niejszym czasie rezygnacja z finansowania działalności sto-
łówek szkolnych na rzecz dopłat do posiłków przyznawanych 
uczniom pochodzącym z rodzin o trudnej sytuacji material-
nej. Od 1992 roku resort edukacji wprowadził algorytm po-
działu środków budżetowych. Trudności finansowe, które 
dotyczyły każdej szkoły i placówki oświatowej, były nie-
wątpliwie jednym z wielu czynników, które przyczyniły się 
do dynamicznego rozwoju szkolnictwa niepublicznego oraz 
wieczorowego i zaocznego, a także innych form kształcenia 
ustawicznego. Kształcenie w szkołach niepublicznych mniej 
„kosztowało” budżet państwa, bowiem szkoły niepublicz-
ne, które miały uprawnienia szkoły publicznej, otrzymywały 
z budżetu państwa dotacje w wysokości 50% środków prze-
znaczonych na ucznia w szkołach publicznych tego samego 
typu.

Malejąca liczba uczniów w wielu szkołach podstawo-
wych, a także wdrażanie (wymuszonych niedoborami bud-
żetowymi) programów oszczędnościowych spowodowały, 
że rozpoczął się proces likwidacji małych szkół podstawo-
wych (w tym głównie szkół wiejskich). Jak się później okaza-
ło, był to początek dłuższego procesu, który doprowadził do 
likwidacji wielu szkół, które często były jedyną instytucją 
publiczną na wsi.

Duży wpływ na przemiany w całym systemie oświaty, 
a tym samym oświaty zachodniopomorskiej, miało przyję-
cie przez Sejm RP w 1991 roku ustawy „O systemie oświaty”, 
która całościowo regulowała sprawy oświaty.

Ustawa ta nakazywała między innymi gminom przejęcie 
od 1 stycznia 1992 roku przedszkoli, a od 1 stycznia 1994 
roku również szkół podstawowych. Tak się jednak nie stało. 
Wiele samorządów nie było przygotowanych do przejęcia 
i prowadzenia szkół podstawowych w zakładanym terminie, 
dlatego dopuszczono później możliwość negocjowania ter-
minu przejęcia przez gminę szkół podstawowych, określając 
jednocześnie, że proces ten nie może trwać dłużej niż do 
1 stycznia 1996 roku.

Dla wielu szkół i placówek oświatowych był to jednocze-
śnie okres ogromnej mobilizacji wysiłków. Wówczas powsta-
wało najwięcej programów autorskich, innowacji pedago-
gicznych, a także nowych pomysłów na szukanie możliwości 
utrzymywania w szkole wielu form zajęć, które nie mogły być 
prowadzone za pieniądze budżetowe. Nie tylko na zajęcia 

dodatkowe zaczynało brakować pieniędzy. Brakowało rów-
nież na realizację podstawowych zadań, w tym na wynagro-
dzenia dla nauczycieli. Tylko w województwie szczecińskim 
w budżecie na 1994 r. na wynagrodzenia za pracę zabrakło 
aż 3 mld 330 mln starych złotych, co spowodowało, że nie-
dobory te zostały uzupełnione dopiero w pierwszych dniach 
stycznia 1995 roku z nowego budżetu. Była to sytuacja dra-
matyczna, która prowadziła do licznych napięć i frustracji ca-
łego środowiska oświatowego, a w skrajnych przypadkach 
również do strajków w oświacie, przeprowadzonych przez 
oświatowe związki zawodowe. W takich warunkach rozpo-
czął się rok szkolny 1995/96 wielkiego jubileuszu 50-lecia 
oświaty polskiej na Pomorzu Zachodnim.

Był to rok bardzo znamienny w dziejach oświaty: z jed-
nej strony rozpoczynał drugie 50-lecie działalności polskiej 
szkoły na Pomorzu Zachodnim (niestety w bardzo trudnej 
i złożonej sytuacji finansów całej oświaty), z drugiej zaś był 
pierwszym rokiem szkolnym, w którym (z mocy ustawy) od 
1 stycznia 1996 roku gminy stały się organem prowadzącym 
dla wszystkich szkół podstawowych w województwie.

Koniec 1995 roku przyniósł oświacie zapowiedź kolejnych 
zmian legislacyjnych. Wraz z obligatoryjnym przejęciem 
szkół podstawowych przez wszystkie gminy zobowiązano 
tzw. duże miasta do przejęcia i prowadzenia – jako zada-
nia własne – szkół ponadpodstawowych i innych placówek, 
a także pozostałych zadań określonych w ustawie z 24 listo-
pada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast 
oraz o miejskich sferach usług publicznych. Na terenie obec-
nego województwa zachodniopomorskiego ustawa ta od-
nosiła się do Szczecina i Koszalina, przy czym Szczecin jako 
jedyne z 46 dużych miast (w znaczeniu ustawy) w Polsce nie 
przejęło do prowadzenia szkół zawodowych. Decyzja ta wy-
nikała z faktu, że szczecińskie szkoły zawodowe stanowiły in-
tegralną część spójnego systemu kształcenia zawodowego 
w całym województwie. Kluczową rolę w tym systemie sta-
nowiły głównie dwie placówki: Zachodniopomorskie Cen-
trum Edukacyjne oraz Szkoła Rzemiosł w Szczecinie, a także 
kilka innych szkół, które miały charakter regionalny. Z per-
spektywy minionego czasu można chyba uznać, że była 
to decyzja słuszna, bowiem samorządy, prowadząc jedynie 
szkoły podstawowe i średnie ogólnokształcące, zaczęły stop-
niowo odrabiać zaniedbania wynikające z niedostatków fi-
nansowych poprzedniego okresu (w którym szkoły te były 
prowadzone przez Kuratora Oświaty), a system szkolnictwa 
zawodowego (choć bez wątpienia nadal przeżywający trud-
ną sytuację finansową) pozostał spójny, gwarantujący lepsze 
przygotowanie się samorządowców do przejmowania tych 
szkół w okresie późniejszym.

Od 1 stycznia 1997 roku uległo zmianie usytuowanie 
urzędu kuratorium. Kuratoria oświaty stały się państwowymi 
jednostkami budżetowymi wchodzącymi w skład rządowej 
administracji ogólnej w województwie jako wyodrębnione 
jednostki organizacyjne, którymi kierował kurator podległy 
wojewodzie.
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Jesienią w 1997 roku w wyniku przeprowadzonych w Pol-
sce kolejnych wyborów parlamentarnych nastąpiła zmiana 
rządu, a tym samym kierownictwa Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, które podjęło decyzję o przygotowaniach do nie-
mal równoległego wdrożenia reformy programowej i struk-
turalnej całego systemu oświaty.

Dla szkół i placówek oświatowych był do nadal okres od-
budowywania wielu form zajęć, które w poprzednich latach, 
w wyniku braku środków finansowych, zostały zlikwidowa-
ne, jak również okres stopniowego przygotowywania się do 
zmian wynikających z zaprezentowanych w maju 1998 roku 
koncepcji reformy systemu oświaty. W projekcie reformy sys-
temu edukacji przyjęto na lata 1999–2000 następujące kie-
runki działań:
1) zmianę ustroju szkolnego, w którym nowym elementem 

będzie gimnazjum,
2) dostosowanie systemu zarządzania oświatą i nadzoru pe-

dagogicznego do nowego ustroju państwa,
3) wprowadzenie zewnętrznego systemu egzaminów i pra-

wa szkoły do swobodnego wyboru zasad oceniania po-
stępów uczniów w nauce i doboru adekwatnego do przy-
jętych celów programu wychowawczego,

4) zwiększenie wysokości wynagrodzeń nauczycieli w po-
wiązaniu z nowymi ścieżkami awansu,

5) zmianę źródeł i sposobów finansowania zadań edukacyj-
nych,

6) wdrażanie reformy programowej obejmującej wprowa-
dzenie podstaw programowych i zmiany w organizacji 
i metodach kształcenia.
Ostateczne decyzje o wprowadzeniu reformy ustroju 

szkolnego podjęto 25 lipca 1998 roku, wprowadzając ustawę 
o zmianie ustaw o systemie oświaty, na mocy której zdecy-
dowano o trójstopniowym ustroju szkolnym: 6-letnia szkoła 
podstawowa, 3-letnie gimnazjum oraz 3-letnie liceum profi-
lowane. Decyzja ta wywołała konieczność kolejnych zmian 
sieci szkół głównie na poziomie podstawowym (w związku 
z wprowadzeniem gimnazjum jako nowego typu szkoły), 
które zapoczątkowano już w 1998 roku, a wprowadzono na 
szeroką skalę z początkiem nowego roku szkolnego 1999/
/2000.

Oświata województwa zachodniopomorskiego
w latach 1999–2005

W wyniku nowego podziału terytorialnego kraju, obowią-
zującego od 1 stycznia 1999 roku, granice nowo utworzo-
nego województwa zachodniopomorskiego obejmowały te 
same tereny, co województwo szczecińskie sprzed reformy 
z 1950 roku. W wyniku połączenia dotychczasowego woje-
wództwa koszalińskiego i szczecińskiego oraz części woje-
wództwa gorzowskiego i pilskiego powstałe województwo 
zachodniopomorskie składało się z 114 gmin i 20 powiatów, 
do których w późniejszym okresie doszedł wyodrębniony 

nowy powiat łobeski – jako 21. Od tego czasu organami pro-
wadzącymi szkoły i placówki oświatowe, obok działających 
już samorządów gminnych, są również samorządy powia-
towe i samorząd województwa. Obowiązkiem gmin stało 
się prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych oraz gim-
nazjów. Powiaty stały się organem prowadzącym dla szkół 
ponadgimnazjalnych (licea profilowane, szkoły zawodowe), 
szkół policealnych, szkół artystycznych, szkół specjalnych: 
podstawowych i gimnazjów, placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych, pracy pozaszkolnej i kształcenia ustawicznego – 
w tym centrum kształcenia praktycznego, centrum kształce-
nia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych 
i innych poradni specjalistycznych oraz grup placówek, któ-
re przeszły do nadzoru sprawowanego przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, tj. placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych i resocjalizacyjnych oraz innych działających sto-
sownie do potrzeb w zakresie pomocy i opieki nad dziec-
kiem i młodzieżą, ośrodków adaptacyjno-opiekuńczych. Po-
wiaty odpowiadały także za przejęte szkoły resortowe, któ-
re były poprzednio prowadzone przez poszczególnych mi-
nistrów.

Samorządy województwa przejęły szkoły i placówki 
o charakterze regionalnym (w tym szkoły medyczne), które 
zostały wykazane w rozporządzeniu Rady Ministrów, zakła-
dy kształcenia nauczycieli i placówki doskonalenia nauczy-
cieli oraz biblioteki pedagogiczne. Oddzielona została funk-
cja organu prowadzącego (samorząd) od nadzoru pedago-
gicznego (kurator oświaty). Nadzór pedagogiczny zmienił 
swój charakter z kontrolno-nakazowego na inspirująco-do-
radczy. Nowym sposobem jego sprawowania stało się mie-
rzenie jakości pracy szkoły.

W takich uwarunkowaniach natury prawnoorganizacyjnej 
w nowo utworzonym województwie zachodniopomorskim 
znalazła się następująca liczba szkół i placówek (tabela 2.).

1 września 1999 roku rozpoczął się pierwszy etap reformy 
strukturalnej.26 Po raz pierwszy rozpoczęło działalność w wo-
jewództwie zachodniopomorskim 220 gimnazjów. W gimna-
zjach tych rozpoczęło naukę szkolną 26 764 uczniów. Praco-
wało 1159 pełnozatrudnionych nauczycieli.

Szkoły podstawowe przekształcono z ośmioklasowych 
w sześcioklasowe, co sprawiło, że liczba uczących się zmala-
ła o 38 348 uczniów w stosunku do roku poprzedniego. Tym 
samym liczba szkół podstawowych zmalała o 106, a liczba 
uczących w nich nauczycieli zmniejszyła się o 1721 osób, 
a więc o 562 nauczycieli więcej, niż podjęło pracę w gim-
nazjach. Spadek liczby pracujących był pochodną nie tyle 
reformy strukturalnej, co zmniejszającej się liczby uczniów 
podejmujących naukę w szkołach podstawowych. Tylko 
w pierwszym roku wdrażania reformy strukturalnej łączna 
liczba uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach 
województwa zachodniopomorskiego była o 11 584 mniej-
sza od liczby uczących się w szkołach podstawowych w ro-
ku 1998/99 (rok przed rozpoczęciem wdrażania reformy 
strukturalnej). Tendencja ta utrzymuje się po dzień dzisiejszy 
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TABELA 2.
STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 1998/199925

Typ szkoły (placówki) Liczba
placówek

Liczba uczniów
(wychowanków)

Liczba nauczycieli
(wychowawców)

Przedszkola 758 41 481 2.953

Szkoły podstawowe 741 211 440 12.591

Szkoły podstawowe dla dorosłych 19 1097 694

Licea ogólnokształcące dla młodzieży 109 39 972 1822

Licea ogólnokształcące dla dorosłych 63 8713 18

Zasadnicze szkoły zawodowe 116 26 919 1102

Zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych 12 1001 brak danych

Średnie szkoły techniczne i zawodowe 237 36 999 2155

Średnie szkoły zawodowe dla dorosłych 82 8769 brak danych

Szkoły policealne 36 3533 181

Policealne szkoły zawodowe dla dorosłych 78 6279 11

Internaty i bursy 80 8554 brak danych

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 33 2202 457

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 5 292 64

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 31 brak danych brak danych

Domy dziecka 21 1255 294

Rodziny zastępcze 2429 3238 brak danych

i jest główną przyczyną corocznej likwidacji sporej liczby 
szkół (zwłaszcza małych szkół wiejskich).

Z początkiem nowego roku szkolnego 1999/2000 roz-
poczęto również wdrażanie reformy programowej. Nowe 
programy nauczania zaczęły obowiązywać w klasach I–IV 
szkoły podstawowej oraz klasie I gimnazjum. W klasach V i VI 
szkoły podstawowej obowiązywały stare programy nau-
czania, których treści nauczania trzeba było dostosować do 
6-letniego okresu nauki. Nowe programy nauczania przed-
miotów ogólnokształcących zaczęły również obowiązywać 
w pierwszych klasach średnich szkół zawodowych.

W kolejnych latach zmiany programowe zaczynały sukce-
sywnie obowiązywać następne poziomy nauczania. Obowią-
zywała zasada dowolności wyboru programu nauczania, ale 
została ona ograniczona podstawą programową, którą okre-
ślił minister edukacji jako kanon kształcenia we wszystkich 
typach szkół, a także standardami wymagań egzaminacyj-
nych.

Niemal równolegle z wdrażaniem reformy strukturalnej 
na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzono 
prace nad przystosowaniem do rozpoczęcia wdrażania dru-
giego etapu reformy strukturalnej, która od roku szkolnego 
2002/2003 miała być wdrażana do szkół ponadgimnazjal-
nych. Do systemu szkolnego planowano wprowadzić nowy 
typ szkoły – 3-letnie liceum profilowane na podbudowie 
gimnazjum. Zakładano, że licea profilowane – obok kanonu 
podstawowego – około 20% puli godzin przewidzianych 

w ramowym planie nauczania będą przeznaczać na rozsze-
rzenie oferty edukacyjnej w ramach jednego z pięciu profili: 
proakademickiego, techniczno-technologicznego, rolniczo-
środowiskowego, społeczno-usługowego, kulturalno-arty-
stycznego. Ponadto zakładano, że pełniejsze kwalifikacje za-
wodowe można będzie uzyskiwać w ramach pewnej puli go-
dzin do dyspozycji dyrektora szkoły, a następnie w szkole po-
licealnej, która będzie kształcić w cyklach od 2 do 4 seme-
strów, w zależności od tego, czy wybrany zawód jest zgod-
ny z profilem ukończonego liceum czy też nie. Były to jednak 
koncepcje, które zyskały tyle zwolenników, co i przeciw-
ników. Dlatego nadal toczono dyskusje nad ostatecznym 
kształtem reformy strukturalnej na poziomie szkół ponad-
gimnazjalnych. Ostatecznie w końcu roku 2001 zdecydowa-
no, że absolwenci gimnazjów będą mogli kontynuować dal-
szą naukę w jednej z następujących typów szkół: 3-letnim 
liceum ogólnokształcącym, 3-letnim liceum sprofilowanym, 
4-letnim technikum lub w zasadniczej szkole zawodowej 
o okresie nauczania nie krótszym niż 2 i nie dłuższym niż 
3 lata. Reformę tą zaczęto wdrażać do całego systemu szkol-
nego z początkiem roku szkolnego 2002/2003.

Przez cały czas przygotowań do wdrażania reformy struk-
turalnej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej trwały pra-
ce nad dostosowywaniem sieci szkół i placówek oświato-
wych zarówno do lokalnych potrzeb, jak również wymogów 
wynikających z obowiązującego prawa oświatowego i zmie-
niającej się demografii. Tylko na przestrzeni lat szkolnych 
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1999/2000–2000/2001 liczba szkół podstawowych dla dzie-
ci i młodzieży województwa zachodniopomorskiego zmala-
ła z 685 do 641. Natomiast systematycznie rosła liczba szkół 
średnich ogólnokształcących oraz techników i liceów za-
wodowych. Liczba liceów ogólnokształcących dla młodzie-
ży tylko na przestrzeni lat szkolnych 1999/2000–2000/2001 
wzrosła z 113 do 129 a techników i liceów zawodowych z 257 
do 262. Podobny wzrost szkół odnotowano również w oświa-
cie dorosłych na poziomie szkoły średniej ogólnokształcącej 
i zawodowej.

Wdrażając założenia reformy programowej, coraz większą 
uwagę zaczęto zwracać na jakość pracy szkół i placówek 
oświatowych. W tym względzie największą rolę przypisy-
wano systemowi egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, 
które weszły na trwałe do całego systemu oświatowego 
od roku szkolnego 2001/2002, kiedy to po raz pierwszy we 
wszystkich szkołach województwa zachodniopomorskiego 
przeprowadzono zewnętrzny sprawdzian szóstoklasistów, 
a w maju 2002 roku po raz pierwszy we wszystkich gimna-
zjach przeprowadzono zewnętrzne egzaminy gimnazjalne. 
Ostatnim akordem wdrażania egzaminów zewnętrznych by-
ła nowa matura, która po raz pierwszy rozpoczęła się od eg-
zaminów ustnych 18 kwietnia 2005 roku dla tej młodzieży, 
która się na tę próbę zdecydowała. W trosce o tworzenie wa-
runków do jakościowego rozwoju szkoły i poprawy wskaź-
ników procesu dydaktyczno-wychowawczego Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie wspólnie z Centrum Doradztwa i Do-
skonalenia Nauczycieli w Szczecinie i Centrum Edukacji Na-
uczycieli w Koszalinie organizuje w każdym roku szkolnym 
konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów.

Pierwszy taki konkurs dla uczniów gimnazjum zorganizo-
wano w roku szkolnym 2000/2001. Dla uczniów średnich szkół 
ogólnokształcących konkursy są organizowane pod patrona-
tem szczecińskich szkół wyższych. Zachodniopomorski Ku-
rator Oświaty uruchomił program pt. „Zachodniopomorska 
Szkoła (Placówka) Jakości”, którego celem jest motywowanie 
szkół do ciągłej poprawy jakości swojej pracy. Najlepszym 
szkołom, które decydują się przystąpić do tego konkursu po 
spełnieniu rygorów określonych programem i dokonaniu 
wnikliwej lustracji, Kurator Oświaty nadje certyfikat jakości.

Po wdrożeniu reformy strukturalnej, która w części przy-
czyniła się do likwidacji małych szkół miejskich (choć głów-
nie był to skutek ciągle malejącej liczby dzieci podlegających 
obowiązkowi nauki szkolnej), wyłonił się na nowo problem 
dowożenia dzieci (głównie do gimnazjów). Ministerstwo 
Edukacji Narodowej uruchomiło program dowożenia ucz-
niów szkolnymi autobusami („pomarańczowe gimbusy”). 
Gminy zachęcone wizją otrzymania „gimbusów” zasypały 
MEN wnioskami, tymczasem ich realizacja od samego po-
czątku była bardzo skromna. W roku 1999 tylko 18 spośród 
110 gmin naszego województwa, które miały własne gimna-
zja, otrzymało autobusy, kolejne 18 w roku 2000 a następne 
sukcesywnie po dzień dzisiejszy.

Od samego początku istnienia gimnazjów bardzo duży 
nacisk (zarówno w treściach nauczania, jak i praktyce szkol-
nej) położono na naukę informatyki i języków obcych. W tym 
między innymi celu uruchomiono najpierw program „pra-
cownia komputerowa w każdej szkole” a następnie „Internet 
w każdym gimnazjum”. Tylko w pierwszym roku istnienia 
gimnazjów województwo zachodniopomorskie otrzymało 
z zakupów MEN 34 dziesięciostanowiskowe pracownie kom-
puterowe z dostępem do Internetu. Wcześniej był realizowa-
ny program pracownia komputerowa w każdej gminie. Tylko 
w roku 1998 otrzymaliśmy 116 pracowni dla szkół z terenu 
ówczesnego województwa szczecińskiego, koszalińskiego 
oraz powiatów: Myślibórz, Choszczno i Wałcz. Program wy-
posażenia gimnazjów w pracownie komputerowe został za-
kończony w roku 2001 przekazaniem kolejnych 92 pracowni.

Warto również odnotować dużą troskę, jaką przejawiały 
średnie szkoły ogólnokształcące w zakresie ciągłej poprawy 
wyników nauczania i wychowania. Systematyczna i konse-
kwentna realizacja wypracowanych przez rady pedagogicz-
ne programów rozwoju szkoły i programów wychowaw-
czych zaowocowała tym, że po raz pierwszy w roku szkolnym 
2001/02 szkoła z województwa zachodniopomorskiego zo-
stała sklasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół 
w prestiżowym ogólnopolskim rankingu „Rzeczypospolitej” 
i „Perspektyw”. Było to duże osiągnięcie, bowiem jeszcze trzy 
lata temu nie sklasyfikowano żadnej szkoły z województwa 
zachodniopomorskiego, natomiast dwa lata wcześniej szko-
ły województwa zachodniopomorskiego zajmowały miejsca 
pod koniec pierwszej setki. W kolejnych latach lokaty te by-
ły coraz lepsze, a prym wiedzie XIII Liceum Ogólnokształcą-
ce, które w roku 2004 było najlepsze w kraju, oraz I Liceum 
Ogólnokształcące z Koszalina.

Szkoły zawodowe nadal poszukiwały swojego miejsca 
zarówno w systemie szkolnym, jak również na rynku pracy. 
Po ogromnej prosperity, którą przeżywały tego typu szkoły 
w okresie sprzed 1989 roku, oraz prawie zupełnej margina-
lizacji w końcu lat dziewięćdziesiątych zaczynały się stop-
niowo odbudowywać. Decyzje o pozostawieniu w systemie 
techników jako tradycji polskiego systemu kształcenia zawo-
dowego oraz stopniowego odbudowywania się gospodarki 
pozwoliły tym szkołom zobaczyć „światełko w tunelu”, cho-
ciaż nadal rynek pracy dla absolwentów wielu kierunków 
kształcenia jest bardzo skromny.

Wszystkie szkoły i placówki oświatowe wykazują duże 
zainteresowanie tym, co ich czeka w najbliższym okresie 
w związku z przyjęciem Polski do Wspólnoty Europejskiej. 
Na długo przed akcesją wiele szkół nawiązało bezpośrednią 
współpracę z licznymi partnerami z Europy. Niektóre z nich 
podejmują wspólnie działania dwustronne, takie jak szkoły 
(klasy) dwujęzyczne, wymiana młodzieży, organizowanie 
praktyk zagranicznych, nauka języka obcego z udziałem 
obcojęzycznego nauczyciela itp.

Stan organizacyjny oświaty zachodniopomorskiej w roku 
szkolnym 2004/2005 przedstawiają dane w tabeli 3.
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TABELA 3.
STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2004/200527

Lp. Typ szkoły (placówki)
Liczba

szkół (placówek) uczniów (wychowanków)

1. Placówki wychowania przedszkolnego, w tym: 618 34 165

Przedszkola, w tym 2 specjalne 253 25 967

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 365 8198

2. Szkoły podstawowe, w tym: 339 122 371

dla dzieci i młodzieży 499 120 621

specjalne dla dzieci i młodzieży 39 1738

dla dorosłych 1 12

3. Gimnazja, w tym: 309 73 799

dla dzieci i młodzieży 247 70 432

specjalne dla dzieci i młodzieży 47 2075

dla dorosłych 15 1292

4. Licea ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej, w tym: 64 8660

dla dzieci i młodzieży 2 514

dla dorosłych 62 8146

5. Licea ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum, w tym: 195 34 499

dla dzieci i młodzieży 127 30 858

specjalne 2 30

dla dorosłych 66 3611

6. Szkoły zawodowe dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, w tym: 116 9904

zasadnicze dla dorosłych 1 35

średnie zawodowe, w tym: 115 9869

dla młodzieży 50 6380

specjalne dla młodzieży 1 7

dla dorosłych 64 3482

7. Szkoły zawodowe dla absolwentów gimnazjów, w tym: 334 37 862

zasadnicze zawodowe, w tym: 108 10 839

dla młodzieży 75 8972

specjalne dla młodzieży 22 1159

dla dorosłych 11 708

licea profilowane, w tym: 81 10 139

 dla młodzieży 79 10 041

specjalne dla młodzieży 1 85

dla dorosłych 1 13

technika, w tym: 129 16 471

dla młodzieży 119 16 061

specjalne dla młodzieży 1 413

dla dorosłych 9 396

technika uzupełniające 16 413

dla młodzieży 7 186

dla dorosłych 9 227
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8. Kolegia nauczycielskie 2 339

9. Nauczycielskie kolegia języków obcych 4 466

10. Placówki oświatowe, w tym: 49 2459

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 29 1719

Specjalne Ośrodki Wychowawcze 1 16

Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze 13 404

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze 5 273

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii 1 47

11. Placówka wychowania pozaszkolnego, w tym: 32 62 429

Pałac Młodzieży 1 39 587

Młodzieżowe Domy Kultury 6 11 982

Ogniska pracy pozaszkolnej 5 1322

Międzyszkolne ośrodki sportowe 6 7273

Inne placówki 9 2265

12. Placówki doskonalenia nauczycieli, w tym: 24 w miarę potrzeb

publiczne 7

niepubliczne 17

13. Domy Dziecka

Przypisy

 1 Z bardzo licznych prac poświęconych wybranym problemom spo-
łecznym, politycznym, administracyjnym i organizacyjnym Pomorza 
Zachodniego warto zwrócić uwagę na opracowania najnowsze, ta-
kie jak: Praca zbiorowa pod red. K. Kozłowskiego.: Osadnictwo pol-
skie na Pomorzu Zachodnim 1945–1950. Mity i rzeczywistość, STN. AP, 
Szczecin 2002; Praca zbiorowa pod red. P. Bartnika i K. Kozłowskie-
go.: Pomorze Zachodnie w tysiącleciu, Szczecin 2000; Kozłowski K.: 
Między racją stanu a stalinizmem. Pierwsze dziesięć lat władzy politycz-
nej na Pomorzu Zachodnim (1945–1955), Szczecin 2000; K. Kozłowski.: 
Województwo szczecińskie i zachodniopomorskie 1945–2002. Przemia-
ny społeczne i administracyjne [w:] Z dziejów oświaty Pomorza Zachod-
niego. Praca zbiorowa pod red. Cz. Plewki, s. 15–40. Szczecin 2003

 2 Por. Kozłowski K.: Województwo szczecińskie… op. cit.; s. 16 i następne
 3 Encyklopedia Szczecina, t. II Szczecin 2000, s. 633.
 4 Tamże
 5 Baranowska O.: Pomorze Zachodnie. Moja mała ojczyzna, Wydawnic-

two „INES” Szczecin, s. 155.
 6 Tamże
 7  Encyklopedia – op. cit., s. 633.
 8 Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego US, Szcze-

cin 2002 r., s. 144.
 9 Szerzej ten temat podejmuje się w wielu pozycjach dotyczących naj-

nowszej historii Pomorza Zachodniego, między innymi: Pomorze 
Zachodnie … op. cit.; Kozłowski K.: Od Października ’56 do Grudnia ’70. 
Ewoluacja stosunków społeczno-politycznych na wybrzeżu (1956–1970), 
Szczecin 2002; Kozłowski K.: Między racją stanu a stalinizmem. Pierw-
szych dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945–1955, 
Szczecin 2000; Dudek A.: Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–1995, 
Kraków 1997 i inne.

 10 AP Szczecin – KOSS. Wydział Ogólny, sygn. 24. Sprawozdanie za kwie-
cień 1945 r.

 11 Tamże
 12 Por. Z dziejów oświaty Pomorza Zachodniego 1945–2002, Szczecin 2003, 

s. 43. i następne
 13 AP Szczecin – KOSS. Wydział Ogólny, sygn. 24. Sprawozdanie … op. 

cit.
 14 AP Szczecin – KOSS. Wydział Ogólny, sygn. 24. Sprawozdanie KOSS 

za lipiec 1945 r. oraz za sierpień 1945 r.
 15 Górski J.: Szkolnictwo podstawowe na ziemi koszalińskiej w latach 

1945–1948, Koszalińskie Studia i Materiały, Koszalin 1973, s. 195.
 16 AP Szczecin – KOSS. Wydział Ogólny, sygn. 110. Informacja o organi-

zacji inspektoratów
 17 Por. Z dziejów oświaty … op. cit., s. 86–87.
 18 Tamże
 19 AP Szczecin – DOSZ, sygn. 43. Sprawozdanie z działalności KOSS za 

lata 1947–1949
 20 Tamże
 21 AP Szczecin – KOSS, sygn. 74. Sprawozdanie roczne Wydziału Kształ-

cenia Nauczycieli za rok szkolny 1946/47
 22 Drabny W.: Opieka nad dziećmi i młodzieżą [w:] Pionierskie lata oświa-

ty szczecińskiej 1945–1948, Poznań 1975, s. 137.
 23 Z dziejów oświaty … op. cit., s. 65.
 24 Uchwała Sejmu PRL z 13 października 1973 r. w sprawie systemu edu-

kacji narodowej (MP nr 44 z 1973 r., poz. 260)
 25 Por. Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, US 

Szczecin 2000 r.
 26 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę 

ustroju szkolnego (Dz.U. MEN nr 12 z 1999 r., poz. 96); Rozporządze-
nie ministra edukacji narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie 
sposobu i terminów dostosowywania działalności dotychczasowych 
szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz 
tworzenia gimnazjów (Dz.U. MEN nr 14 z 1999 r., poz. 124).

 27 Opracowano na podstawie informacji Kuratorium Oświaty w Szcze-
cinie wg stanu na 30 września 2004 r.


