Szczecin
Szczecin jako jedno z trzech miast grodzkich województwa zachodniopomorskiego, siedziba zarówno władz miejskich, jak i wojewódzkich, historyczna stolica Pomorza Zachodniego jest najbardziej wysuniętą na zachód aglomeracją w Polsce. Położony po obu stronach Odry, 16 km od granicy polsko-niemieckiej i 55 km od linii brzegowej
Bałtyku zajmuje powierzchnię 301 km2, z czego aż 41,8% stanowią tereny zielone, a 23,8% wody. Położenie geograficzne przy Odrze oraz na skrzyżowaniu drogowych i lotniczych tras komunikacyjnych zapewnia mu połączenie
z wieloma państwami europejskimi. Krzyżujące się drogi tranzytowe łączą Europę Zachodnią z krajami bałtyckimi,
a Skandynawię z południem Europy. Położenie grodu przesądziło o jego rozwoju, który dokonywał się na przestrzeni dziejów. Ma również znaczący wpływ na obecny bieg wielu procesów oraz warunki życia ponad 400 tys. jego
mieszkańców. Najwięcej osób mieszka w Śródmieściu, na Pogodnie, Pomorzanach, Niebuszewie oraz w prawobrzeżnej części Szczecina na osiedlach: Słoneczne, Bukowe i Majowe.
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Szczecin jako miasto o wielowiekowej tradycji zapoczątkowanej w połowie VIII wieku wielokrotnie zmieniał swoje
oblicze, które w zasadniczy sposób było związane ze zmianami przynależności państwowej miasta. Ponad tysiąc lat temu, w końcu X wieku, Szczecin stał się na krótko posiadłością lenną księcia polskiego, Mieszka I, ale już w 1005 roku
Pomorzanie odzyskali pełną niezależność. Po raz drugi w zasięgu wpływów polskich Szczecin znalazł się w czasach Bolesława Krzywoustego, kiedy to biskup Otto z Bambergu prowadził na Pomorzu misje chrystianizacyjne. Ten kolejny okres
zwierzchnictwa lennego Polski nad Pomorzem Zachodnim
i Szczecinem trwał od roku 1121 do 1181. W latach 1184–1227
Szczecin znajdował się pod panowaniem duńskim. Około połowy XII wieku do Szczecina zaczęli przybywać pierwsi Niemcy, którzy osiedlali się w okolicach dzisiejszego Ratusza Staromiejskiego. Szybko rozrastająca się gmina niemiecka już
w 1237 roku wchłonęła stare miasto słowiańskie. Prawa miejskie Szczecin uzyskał w 1243 roku. Od tego momentu miasto
zaczęło odgrywać dominującą rolę polityczną na Pomorzu.
W 1278 roku Szczecin został członkiem Hanzy. W kolejnym okresie dużą rolę w dziejach Szczecina i całego Pomorza odegrała dynastia Gryfitów, która stworzyła autonomiczne państwo pomorskie, a jej przedstawiciele ponad 500 lat
sprawowali rządy na Pomorzu.
W pierwszej połowie XVII wieku nastąpił schyłek okresu
prosperity miasta, a następnie miało miejsce wyraźne załamanie gospodarcze całego księstwa. Po śmierci Bogusława
XIV (ostatniego z dynastii Gryfitów na tronie szczecińskim)
w 1637 roku Księstwo Pomorskie podzielono między Szwecję a Brandenburgię. Szczecin znalazł się pod rządami Szwedów. Od tego czasu przez okres 90 lat szwedzkiego panowania zaznaczył się wyraźny upadek miasta – portu i handlu.
Od 1720 roku w wyniku traktatu sztokholmskiego Szczecin zostaje włączony do Prus i otrzymuje status stolicy Prowincji Pomorskiej.
W okresie wojen napoleońskich, od 1806 do 1813 roku,
stanowi ważną twierdzę francuską. Następuje w tym okresie
znaczny spadek liczby ludności, a miasto znalazło się na krawędzi upadku gospodarczego.
Po roku 1813 Szczecin ponownie wraca do Prus. Następuje stopniowy dopływ ludności wiejskiej oraz systematyczna
odbudowa zniszczonej gospodarki, a następnie rozwój przemysłu i handlu oraz burzenie fortów i murów obronnych.
Od tego momentu datuje się okres szybkiej odbudowy miasta, a na przełomie XIX i XX wieku mamy już do czynienia
z dynamicznym rozwojem przestrzennym. Miasto zaczyna
się przeobrażać w ważny ośrodek przemysłowo-portowy.
Powstaje wiele znakomitych obiektów architektonicznych
z reprezentacyjną zabudową Wałów Chrobrego. Ten rozwój
w sposób dotkliwy przerywają działania II wojny światowej,
w wyniku których zniszczenia objęły około 65% całego
potencjału gospodarczego, kulturalnego i urbanistycznego,
a port został zniszczony niemal w 95%. Szczecin zdobyła armia radziecka 26 kwietnia 1945 roku, jednak nie było wów-
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czas jeszcze wiadomo, czy miasto będzie polskie, czy wejdzie
w skład radzieckiej strefy okupacyjnej. Stan niepewności
trwał w zasadzie do 5 lipca 1945 roku. Właśnie od tego czasu, mocą decyzji zwycięskich mocarstw w Poczdamie, Szczecin stał się ponownie polskim miastem, w którym według danych referatu Ewidencji Ruchu Ludności Komitetu Pomocy
Polakom w Szczecinie liczba zamieszkałych Polaków wynosiła 1578 osób.1 Przejęcie Szczecina przez polską administrację postawiło przed nią trudne zadania polegające na zaludnieniu miasta i stworzeniu warunków do jego stopniowego
odbudowywania ze zniszczeń wojennych, a następnie tworzenia niemal od podstaw wszystkich sfer życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego, w tym również zrębów
polskiej oświaty.

Pierwsze działania oświatowe
Działania związane z przygotowywaniem do uruchomienia polskich szkół w Szczecinie rozpoczęły się niemal od
pierwszych dni po przekazaniu miasta polskim władzom.
Formalnie za początek takich działań można uważać dzień
6 maja 1945 roku, kiedy to Wiktor Pachorski, działacz PPS
i nauczyciel z Leszna, zaopatrzony w odpowiedni dokument
wystawiony w języku polskim i rosyjskim wyrusza z Piły do
Szczecina jako pierwszy inspektor szkolny Szczecina. Wraz
z nim przybywa też Tadeusz Chudy, późniejszy kierownik
SP nr 2, a następnie przewodniczący MRN w Szczecinie.
Praktyczne działania administracyjne zostały podjęte nieco wcześniej, bowiem już 4 maja 1945 roku ówczesny komisaryczny prezydent miasta, inż. Piotr Zaremba, powołał do
życia Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego
w Szczecinie, a funkcję naczelnika wydziału powierzył Brunowi Taydeltowi.
Pierwsze dni pracy zarówno inspektora szkolnego, jak
i naczelnika wydziału to okres inwentaryzacji obiektów szkolnych, zabezpieczenia ocalałego sprzętu szkolnego i pomocy
dydaktycznych, których było niewiele, bowiem część została zniszczona w wyniku działań wojennych, a to, co pozostało, było natychmiast rozkradane przez grasujących szabrowników.
Już 14 maja 1945 r. inspektor szkolny rozplakatował w dostępnych rejonach miasta odręcznie wykonane ogłoszenie
o rozpoczęciu zapisów dzieci do szkół. Na siedzibę pierwszej
polskiej szkoły wytypowano budynek zlokalizowany przy
zbiegu al. Piastów i ul. Jagiellońskiej. Podjęte działania zostały jednak wkrótce przerwane, bowiem 17 maja 1945 roku na
skutek niejasnej sytuacji politycznej rozpoczęła się ewakuacja wszystkich urzędów oraz władz administracji ogólnej
i oświatowej. Od tego momentu miała miejsce tułaczka zarówno wydziału, jak również inspektora szkolnego wraz
z przedstawicielami pozostałej administracji: początkowo do
Stargardu a następnie do Koszalina, gdzie „Grupa operacyjna Szczecina” pod kierownictwem prezydenta P. Zaremby
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pracowała z przekonaniem, że w krótkim czasie ponownie
wróci do Szczecina. Ostateczny powrót do Szczecina polskiej
administracji mógł nastąpić dopiero po podjęciu 5 lipca
uchwały na konferencji poczdamskiej. Po tym okresie zaczęły stopniowo powracać poszczególne urzędy i pracownicy
administracji. W przypadku administracji oświatowej miało
to miejsce 16 lipca 1945 r., kiedy przybył inspektor szkolny,
Wiktor Pachorski, a wraz z nim Janina Szczerska, Włodzimierz
Radyski, Władysław Prynkiewicz i Tadeusz Suchan. Była to
pierwsza grupa nauczycieli, która wraz z Bruno Taydeltem
pozostającym w Szczecinie od 9 czerwca, by kontynuować
w konspiracji pracę polonizacyjną, rozpoczęła przygotowania do otwarcia z początkiem roku szkolnego pierwszych
polskich szkół. Czasu było niewiele, a trudności dużo, brakowało bowiem nawet podstawowego sprzętu, jak: ławki, krzesła, tablice, regały, które trzeba było zwozić z tzw. powiatu
wałeckiego. Brak było fachowców, którzy mogliby się zająć
naprawami. Zarząd Miejski nie dysponował jeszcze pieniędzmi – nie posiadał nawet budżetu. 2
W takich warunkach prowadzono przygotowania do
rozpoczęcia nauki w dwóch pierwszych polskich szkołach:
Szkole Powszechnej nr 1 oraz koedukacyjnym Gimnazjum
i Liceum w Szczecinie.
Brakowało również nauczycieli, którzy mogliby rozpocząć
pracę w szkołach przygotowywanych właśnie do otwarcia.
Do 15 sierpnia 1945 r. w spisach Inspektoratu Szkolnego zarejestrowano zaledwie pięciu nauczycieli: Tadeusza Chudego, Władysława Prynkiewicza, Tadeusza Suchana, Zofię
Sienkiewicz i Anielę Siemińską. Kolejni nauczyciele szkół
powszechnych przybyli do Szczecina w drugiej połowie
sierpnia. Byli to: Kazimiera Downar, Helena Prynkiewicz, Zofia Teszner, Emilia Plutowa, Tekla Waberska, Irena Kotlińska,
Władysław Sykuła i Jadwiga Sztabianka.
Ostatecznie 2 września 1945 r. dzięki wysiłkom inspektora
Pachorskiego (organizatora pierwszej szkoły powszechnej)
oraz Janiny Szczerskiej (organizatorce i dyrektorce pierwszego w Szczecinie koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum) rozpoczęły swoją działalność polskie szkoły. Obie placówki zaingurowały rok szkolny w jednym wspólnym budynku, przy
al. Piastów 12. Naukę w szkole powszechnej w klasach I–VII
rozpoczęło łącznie 36 uczniów. Funkcję kierownika powierzono Władysławowi Sykule, który wraz z jedenastoma nauczycielami tej szkoły organizował zajęcia szkolne i nadal prowadził nabór dzieci. Stąd już pod koniec września 1945 roku
pierwsza szkoła powszechna liczyła ok. 300 uczniów. Natomiast w pierwszej średniej szkole Szczecina naukę rozpoczęło 148 uczniów, jednak – podobnie jak w szkole powszechnej
– liczba ta ciągle rosła, osiągając już w pierwszym tygodniu
nauki stan 300 uczniów. Pierwszym zapisanym uczniem tej
szkoły był Przemysław Helsztyński, a pierwszych 17 uczniów
już w lutym 1946 roku przystąpiło do egzaminu dojrzałości.
Po inauguracji roku szkolnego 1945/46 rozpoczynają się
działania organizacyjne zmierzające do powołania w Szczecinie kolejnych szkół powszechnych. Szybko organizuje się

Akt powołania pierwszej w Szczecinie szkoły średniej.

Pierwszy kierownik szkoły – Władysław Sykuła; niżej uczennica szkoły zapisana pod nr 1; z prawej budynek Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1, przy
al. Piastów nr 6 w Szczecinie, otwartej 2 września 1945 roku

Szkoła Powszechna nr 2, przy ul. Bolesława Śmiałego, która
już 10 października, pod kierownictwem Tadeusza Chudego,
rozpoczyna swoją działalność.
Kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1, Władysław
Sykuła, czyni starania zmierzające do przejęcia okazałego budynku przy al. Piastów 6, który był w posiadaniu jezuitów.
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Rok 1945 był również początkiem tworzenia w Szczecinie
szkolnictwa zawodowego, które na podstawie decyzji Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego z 25 października
1945 r. zaczyna organizować Wiktor Kędzierski, były dyrektor Publicznej Szkoły Handlowej w Międzyrzeczu Podlaskim,
który przybył do Szczecina zdemobilizowany z Ludowego
Wojska Polskiego.

Pierwszy kierownik szkoły – Tadeusz Chudy; budynek Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Szczecinie (ul. Bol. Śmiałego 41) otwartej 1 października
1945 roku

Ostatecznie już w pierwszej połowie listopada 1945 roku
Szkoła Powszechna nr 1 przenosi się do obiektu przy al. Piastów 6, a w dotychczasowym budynku przy al. Piastów 12
pozostaje na stałe powołana w Szczecinie pierwsza szkoła
średnia.
Do końca roku szkolnego 1945/46 uruchomiono w Szczecinie kolejnych pięć szkół powszechnych: Szkoła Powszechna
nr 3 (pierwsza w dzielnicy Pogodno, przy ul. Reymonta 23),
rozpoczęła działalność 1 listopada 1945 r., a jej pierwszym
kierownikiem był Leon Grzywacz; 1 marca 1946 r. dla dzieci
z dzielnicy Niebuszewo zorganizowano Szkołę Powszechną
nr 4 (przy ul. Cyryla i Metodego 43), której kierownikiem został Czesław Jabłoński; na osiedlu Krzekowo 1 kwietnia 1945 r.
powstała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, przeniesiona
później na ul. Jana Styki 13 (dawniej Ratajczaka 22) z kierownikiem Janiną Kamińską oraz Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 5, którą otwarto 2 maja 1946 r. przy ul. Królowej Jadwigi
29, a jej kierownikiem została Helena Dżus.

Publiczna Szkoła Powszechna dla Dorosłych w Szczecinie, przy ul. Tarasińskiego, otwarta 1 września 1946 r.; obok pierwszy kierownik PSP dla
Dorosłych w Szczecinie, Kazimiera Mielczarek

W tym samym roku szkolnym powstały jeszcze dwie szkoły powszechne należące pierwotnie do powiatu gryfińskiego – najstarsza w prawobrzeżnej części Szczecina (do 1 maja
1948 r. Dąbie „Dąb Stary”) Szkoła Powszechna otwarta 23
września 1945 r. przy ul. Mierniczej 10, której organizatorem
i pierwszym kierownikiem była Stanisława Ciechomska, i Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego w Śmierdnicy
otwarta 1 września 1945 r., z Cecylią Sadlik pełniącą funkcję
kierownika. 3
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Pierwsi nauczyciele i absolwenci Państwowego Gimnazjum Kupieckiego
i Liceum Handlowego. W pierwszym rzędzie (od lewej) nauczyciele: Bolesław Jaśkiewicz, p. Grzybowski, Eufeniusz Terebucha, Mariusz Pyptiuk,
dyr. Wiktor Kędzierski, Mieczysława Bobako, ks. Franciszek Siemianowicz,
Mieczysław Sywochop

3 listopada 1945 roku zostaje otwarte Miejskie Gimnazjum
Kupieckie i Liceum Handlowe w gmachu przy ul. Felczaka 26
(jako pierwsza szkoła zawodowa w Szczecinie). Pierwszym
dyrektorem zostaje jej organizator, Wiktor Kędzierski. Niedługo po otwarciu, 1 stycznia 1946 r., szkoła zostaje upaństwowiona, a jej nazwa zmieniona na Państwowe Gimnazjum
i Liceum Handlowe.

Budynek Państwowej Szkoły Technicznej w Szczecinie (ul. Racibora 61),
w którym rozpoczęto zajęcia w 1949 roku

Drugą szkołą zawodową, którą otwarto w Szczecinie 5 listopada 1945 r. w gmachu przy ul. Pułaskiego 10, było Miejskie Liceum Techniczne, które po upaństwowieniu nosiło nazwę Państwowe Liceum Budowlane i Państwowe Liceum Mechaniczne, a od września 1946 r., kiedy otrzymało oficjalny
dekret otwarcia, przyjęło nazwę Państwowa Szkoła Techniczna. Pierwszym dyrektorem był Stefan Chojnacki, wcześniej
pracownik Zarządu Miejskiego w Szczecinie.
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2 marca 1946 r. powstała w Szczecinie prywatna Wojewódzka Szkoła Muzyczna, która w 1950 r. została upaństwowiona, zmieniając nazwę na Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna. Pierwszym jej dyrektorem był Wacław Piotrowski.
Z tworzeniem szkół – niemal równolegle – przystąpiono
do zakładania przedszkoli, w których dzieci pracujących
rodziców mogły znaleźć opiekę. Pierwsze przedszkole, przy
ul. Barnima 23, zorganizowano 1 października 1945 roku. 4
Mieściło się w budynku poniemieckiego Kindergarten.
Pierwszą wychowawczynią, która rozpoczęła pracę z dziećmi, była Jadwiga Michalska-Świstowska. Samorządowy Dom
Dziecka zorganizowany w listopadzie 1945 r. w obiektach
przy ul. Arkońskiej pod kierownictwem Marii Słojewskiej
zapewniał opiekę sierotom lub dzieciom samotnych matek.

tak spektakularne jak obecnie, ale wówczas tworzyły zręby
tradycji polskiej szkoły, były wyrazem wielkiej radości, ogromnego zaangażowania całej społeczności tej ziemi, a głównie pierwszej grupy nauczycieli, którzy często oddawali cały
swój dotychczasowy dorobek materialny i intelektualny, żeby następne pokolenia mogły w zupełnie innych warunkach
rozwijać to, co im przyszło budować od podstaw na gruncie
ogromnych zniszczeń wojennych. Dzisiaj, badając źródła
archiwalne, czytając zachowane wspomnienia pionierów
oświaty szczecińskiej oraz nieliczne, choć cenne, opracowania autorstwa nauczycieli badających bądź pamiętających
pierwsze lata działalności oświatowej Szczecina, odnosi się
wrażenie, że entuzjazm ludzi tworzących oświatową rzeczywistość tamtego okresu, ich wiara w sukces oraz głęboka
świadomość potrzeby pozostawienia po sobie wymiernych
efektów działalności był motorem ich działania, ogromną
siłą napędową, która sprawiała, że wszelkie trudności i przeszkody schodziły na dalszy plan, a wizja nawet najmniejszego sukcesu sprawiała wielką radość i motywowała do podejmowania kolejnych wyzwań. Ogromną radość – zdaniem
Bruna Taydelta5 – sprawiło otwarcie 2 września 1945 r. dwóch
pierwszych polskich szkół w Szczecinie, możliwość wypłacenia pierwszych poborów, które miało miejsce dopiero
w połowie stycznia 1946 r., otwarcie z początkiem listopada
pierwszych dwóch szkół zawodowych czy zorganizowanie
pierwszego przedszkola.
Bez wątpienia ewidentnym sukcesem i uwieńczeniem
wysiłku niewielkiej jeszcze wówczas grupy nauczycieli pracujących w Szczecinie byli pierwsi absolwenci (17) pierwszej
w Szczecinie szkoły średniej, którzy w lutym 1946 roku pomyślnie zdali egzamin dojrzałości.

„Kurier Szczeciński” 1949 r., nr 282

Pierwsze sukcesy oświatowe
Po okresie ogromnej determinacji ludzi oświaty przybywających do polskiego Szczecina z myślą o tworzeniu polskiej szkoły na najbardziej wysuniętej na zachód części swojej ojczyzny przyszedł czas na pierwsze sukcesy. Przy czym
sukcesem tamtego okresu było każde działanie, które kończyło się nawet najdrobniejszym efektem, takim jak: odremontowanie kolejnego zniszczonego budynku, w którym
można było otworzyć nową szkołę czy przedszkole, pozyskanie nowych wykwalifikowanych nauczycieli, których przecież
był ogromny niedobór, zdobycie środków na nowy sprzęt
czy pomoce szkolne, wypuszczenie pierwszych absolwentów itp. Może z punktu widzenia trzeciego tysiąclecia oraz
60-letniego okresu działalności polskiej szkoły w wolnym
Szczecinie sukcesy te mogą wydawać się mało istotne, nie

„Kurier Szczeciński” 1946 r., nr 42

Dużym sukcesem zarówno władz oświatowych, jak również mieszkańców Szczecina, a zwłaszcza nauczycieli, którzy
zdecydowali się właśnie z tym miastem związać losy swoje-
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TABELA 1.
PUBLICZNE SZKOŁY POWSZECHNE SZCZECINA W LATACH 1945/46 6

Lp.

Nazwa szkoły

Nr szkoły

Adres

Imię i nazwisko kierownika

1.

Publiczna Szkoła Powszechna

1

al. Piastów 6

Władysław Sykuła

2.

Publiczna Szkoła Powszechna

2

ul. Bolesława Śmiałego 44

Tadeusz Chudy

3.

Publiczna Szkoła Powszechna

3

ul. Reymonta 23

Leon Grzywacz

4.

Publiczna Szkoła Powszechna

4

ul. Cyryla i Metodego 43

Czesław Jabłoński

5.

Publiczna Szkoła Powszechna

5

ul. Królowej Jadwigi 29

Helena Dżus

6.

Publiczna Szkoła Powszechna

6

ul. Szeroka 2, os. Krzekowo

Janina Kamińska-Tarasiewicz

7.

Publiczna Szkoła Powszechna

7

ul. Miodowa 51, os. Osów

Maria Teodorowicz-Kment

8.

Publiczna Szkoła Powszechna

8

ul. Poznańska 43, os. Warszewo

Adolf Leszkowicz

9.

Publiczna Szkoła Powszechna

9

ul. Dąbrówki, os. Glinki

Maria Glińska

10.

Publiczna Szkoła Powszechna

10

ul. Jarowita 3

Maria Dziatlik

11.

Publiczna Szkoła Powszechna

11

ul. Emilii Plater 86

Stanisław Kment

12.

Publiczna Szkoła Powszechna

12

ul. Arkońska 1

Helena Dziuban

13.

Publiczna Szkoła Powszechna

13

ul. Marszałka Focha 20/21
obecnie Komuny Paryskiej

Teresa Gocek-Bochnia

14.

Publiczna Szkoła Powszechna

14

ul. Strzałowska 9, os. Golęcino

Marian Żukowski

15

Publiczna Szkoła Powszechna

15

ul. Wielkopolska 14

Kazimierz Mielczarek

16.

Publiczna Szkoła Powszechna

16

ul. Chobolańska 20, os. Gumieńce

Ignacy Gernand

17.

Publiczna Szkoła Powszechna

17

ul. Inwalidzka 102, os. Skolwin

Marian Olechniewicz

oraz
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18.

Żydowska Społeczna Szkoła
Powszechna prowadzona
przez Gminę Żydowską

22

ul. Roosevelta 60
obecnie Wyzwolenia 105

Lew Szajna

19.

Publiczna Szkoła Powszechna
należąca do 1948 r.
do powiatu gryfińskiego

23

ul. Twarda 10, os. Podjuchy

Wincenty Kachelski

20.

Publiczna Szkoła Powszechna
należąca do 1948 r.
do powiatu gryfińskiego

24

ul. Miernicza 10, os. Dąbie

Stanisława Ciechomska

21.

Publiczna Szkoła Powszechna
należąca do 1948 r.
do powiatu gryfińskiego

25

ul. Rymarska 48, os. Klucz

Jan Kulpa

22.

Publiczna Szkoła Powszechna
należąca
do powiatu gryfińskiego

ul. W. Witosa 33
gmina Wołynin
obecnie Wielgowo

Edward Janusz

23.

Szkoła Ćwiczeń
przy Państwowym
Liceum Pedagogicznym

ul. Bolesława Śmiałego 44

Władysław Prynkiewicz

24.

Publiczna Szkoła Powszechna
dla Dorosłych

ul. Tarczyńskiego

SZCZECIN

Pierwsi absolwenci Państwowej Szkoły Technicznej – Liceum Mechanicznego w Szczecinie z 1947 roku

go dalszego życia, było zorganizowanie do końca 1946 roku
łącznie 17 szkół powszechnych (tabela 1.), jednej szkoły ćwiczeń przy Państwowym Liceum Pedagogicznym działającym
od 1 września 1946 r. przy ul. Jagiellońskiej 41, Publicznej
Szkoły Powszechnej dla Dorosłych, a także otwartego 11 lutego 1946 r. przy ul. Mickiewicza 16 Miejskiego Gimnazjum
i Liceum dla Dorosłych, upaństwowionego jedenaście dni
później.
Ważnym sukcesem było otwarcie w pierwszym roku powojennej działalności Szczecina dwóch szkół zawodowych,
bowiem na absolwentów tych szkół oczekiwały wszystkie
działy gospodarki tworzącego się handlu i usług.
Znacznej poprawie uległ również stan wyposażenia wielu szkół, które często pierwszy swój rok szkolny rozpoczynały
bez wystarczającej liczby ławek szkolnych, nie mówiąc już
o podstawowym wyposażeniu w pomoce dydaktyczne.
Były to dokonania, które stwarzały przede wszystkim
możliwość podejmowania nauki w coraz lepszych warunkach dla „ściągającej” do Szczecina coraz większej liczby
osadników. Były to również dokonania, które sprawiały
radość tym, którzy tamtą rzeczywistość tworzyli. Tak ową
radość i zapał wyraził ówczesny inspektor szkolny w swoim
referacie wygłoszonym z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
1949/50: Zwiększająca się z dnia na dzień ilość dzieci powodowała Zarząd Miejski i władze szkolne do remontowania
i otwierania dalszych szkół i w dniu 1 września 1946 r. już
czynnych było na terenie miasta Szczecina 17 szkół podstawowych, 2 szkoły średnie ogólnokształcące, 6 szkół zawodowych i 2 szkoły o typie akademickim, a dla dzieci w wieku
przedszkolnym 3 przedszkola i ogród jordański. Ten olbrzymi rozrost szkolnictwa zaczął ściągać do Szczecina coraz
więcej pracowników oświatowych, tak, że już 1946 roku
Szczecin stał się ośrodkiem promieniującym polskością i udowadniającym nasze prawo do tych ziem. W dniu 1 stycznia
1947 roku w szkołach szczecińskich podstawowych znajduje
miejsce już 6500 uczniów w których kształci 162 nauczycieli,
407 dzieci wychowujących się pod kierunkiem 14 wychowawczyń, ponad 1000 młodzieży w gimnazjach ponad 1500

w szkołach zawodowych różnego typu i duża ilość młodzieży w szkołach akademickich. Dnia 1 września 1947 r. Szczecin chlubi się cyfrą 23 szkół podstawowych doprowadzonych
do należytego stanu używalności o stanie 8024 dzieci, 11
przedszkoli o stanie 875 dzieci, 2 szkoły średnie ogólnokształcące, 8 szkół zawodowych i 4 szkoły typu akademickiego.
Równocześnie rozpoczyna działalność sieć kursów ogólnokształcących i zawodowych dla młodzieży w wieku pozaszkolnym, która na skutek zbrodniczych działań hitlerowskich została pozbawiona możliwości kształcenia się. W dniu
1 września 1948 roku Szczecin posiada 31 szkół podstawowych o ogólnej ilości 11604 uczniów, 15 przedszkoli państwowych i 16 przedszkoli przy zakładach pracy o ogólnej ilości
2100 dzieci, 4 szkoły średnie ogólnokształcące, 9 szkół zawodowych różnego typu, 1 liceum pedagogiczne i 5 szkół o typie akademickim. Całą tą ponad 20000 liczącą rzeszę młodzieży kształci około 1000 pracowników pedagogicznych
i oświatowych. Rok 1948/49 staje się rokiem pełnej normalizacji szkolnictwa. Szkoły podstawowe objęły nauczaniem
prawie wszystkie zaewidencjonowane dzieci miasta Szczecina. Stawiamy sobie za cel by w roku 1949/50 ani jedno dziecko nie znalazło się poza nauką szkolną, a znając ofiarność
i niezawodną pracę niemal całego zespołu nauczycielskiego
mam głębokie przekonanie, że cel ten osiągniemy.7

Czas dynamicznego rozwoju szkół
i placówek oświatowych
oraz pierwszych korekt systemu szkolnego
Trudności organizacyjne i finansowe pierwszych lat tworzenia polskiej oświaty w wyzwolonym Szczecinie nie zniweczyły zapału ludzi, pragnących, by ich miasto było oświatową stolicą całego województwa. Każda pokonana trudność
uwieńczona sukcesem motywowała do dalszego, jeszcze
skuteczniejszego działania. Działo się tak dlatego, że znakomici nauczyciele tamtego okresu mieli poczucie odpowiedzialności a zarazem świadomość potrzeb, które ciągle rosły.
Trzeba było z jednej strony umacniać zbyt kruche jeszcze
fundamenty szkół już działających, z drugiej zaś tworzyć
nowe dla ciągle rosnącej liczby dzieci i młodzieży wieku
szkolnego.
Drugim ważnym powodem działań był fakt, że Szczecin
zaczynał skupiać większość zakładów przemysłowych, w których było zatrudnionych łącznie około 50% ogółu pracujących w województwie. Sytuacja ta sprawiła, że działające
szkoły ogólnokształcące stawały się coraz bardziej przepełnione, a niewielka liczba szkół zawodowych nie gwarantowała oczekiwanego dopływu wykwalifikowanych kadr dla
rozwijającej się gospodarki. W tej sytuacji trzeba było uruchamiać nowe szkoły. Niektóre z istniejących (wskutek dużego przepełnienia) przenoszono do nowych większych obiektów bądź wyłączając część uczniów, tworzono nową szkołę
lub szkołę filialną. Tak na przykład Publiczna Szkoła Podsta-

859

CZESŁAW PLEWKA

wowa nr 5 (zaczynająca swoją działalność 2 maja 1946 r.)
przyjęła 120 dzieci z Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1.
W jedenaście dni po otwarciu nowej szkoły liczba uczących
się w tej placówce uczniów wzrosła do 268, a w czerwcu
było ich już 420. W pierwszym roku szkolnym 1945/46 we
wszystkich szkołach powszechnych Szczecina uczyło się 1974
uczniów, a około 200 dzieci wcale nie uczęszczało do szkoły.
Rok później liczba uczniów szkół powszechnych Szczecina
wzrosła do 5791. 8 Taka dynamika wzrostu liczby uczących się,
a tym samym liczby szkół powszechnych (a następnie podstawowych), utrzymała się przez wiele następnych lat. Ilustrują ją dane liczbowe przedstawione w tabeli 2.
TABELA 2.
STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ
POWSZECHNYCH SZCZECINA W LATACH 19461960 9

Rok szkolny

Liczba
szkół

Liczba
nauczycieli

Liczba
uczniów

1946/47

17

120

5791

1947/48

23

108

8024

1948/49

31

254

11 604

1949/50

34

303

13 305

1955/56

36

488

22 181

1956/57

42

637

26 260

1957/58

48

741

30 117

1958/59

58

926

35 502

1959/60

62

1046

40 804

Warto również podkreślić, że stan organizacyjny szkół
Szczecina był niemal od początku w zdecydowanym stopniu
wyższy niż w innych rejonach naszego województwa. Np.
w roku szkolnym 1955/56 wszystkie 36 istniejące szkoły miały 4 i więcej pracujących w nich nauczycieli, wszystkie również były szkołami siedmioklasowymi, a w roku szkolnym
1959/60 tylko jedna na istniejące 62 szkoły była szkołą niżej
zorganizowaną, w której pracowało 3 nauczycieli.
Przybywało również nauczycieli, co sprawiło, że zaczynała się stopniowo zmniejszać liczba uczniów przypadających
na jednego pracującego nauczyciela. Jeszcze w roku szkolnym na jednego nauczyciela przypadało średnio 45,4 uczniów, a w roku szkolnym 1959/60 liczba ta zmalała do 39. Natomiast ciągle rosła liczba uczniów przypadających na jeden
oddział (od 37,5 ucznia w roku 1955/56 do 38,6 w roku szkolnym 1959/60). Sytuacja ta wynikała z dużego przyrostu dzieci w wieku szkolnym i ciągle jeszcze niewystarczającej liczby
szkół.
Podobnie wyglądała sytuacja w szkołach średnich. Z działającego w 1945 r. koedukacyjnego I Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego wydzielono II Gimnazjum i Liceum Męskie, które rozpoczęło swoją działalność 3 września 1946 r.
początkowo w budynku przy al. Piastów 12, a od 4 października 1946 r. przy ul. Henryka Pobożnego 2. Dyrektorem no-
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wo utworzonego II Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego został Franciszek Białous. Od tego czasu I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące funkcjonowało jako szkoła żeńska.
Wraz ze stałym napływem nowych osadników oraz powstawaniem nowych zakładów powiększała się również liczba szkół zawodowych, co z jednej strony umacniało pozycję
tego segmentu polskiego szkolnictwa, z drugiej natomiast
stwarzało nowe trudności materialne, mimo przejęcia tego
typu szkolnictwa przez państwo. Trudności finansowe zostały stopniowo opanowane, i już 1 września 1946 r. została
otwarta Publiczna Szkoła Dokształcania Zawodowego, zmieniona od 3 listopada 1947 r. w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową mieszczącą się w budynku Naukowego Instytutu
Rzemieślniczego, przy pl. Przyjaźni 3 (obecnie pl. Kilińskiego). Brak własnego budynku znacznie ograniczał działalność
szkoły, która już w pierwszym miesiącu istnienia liczyła 309
uczniów uczących się w 12 oddziałach, w 5 grupach zawodowych: metalowej, elektrycznej, krawieckiej, bieliźniarskiej
i ogólnozawodowej. Dyrektorem szkoły był Bolesław Lemanowicz. Szkoła pracowała w bardzo trudnych warunkach
lokalowych aż do późnej jesieni 1948 r., kiedy to przeprowadziła się do opuszczonego przez Milicję Obywatelską
gmachu przy ul. Wilsona 17 (obecnie ul. Niemierzyńska).
Wcześniej, bo w październiku 1946 r., ze Średniej Szkoły Zawodowej została wydzielona Średnia Szkoła Krawiecka, przekształcona w 1947 r. w Państwowe Gimnazjum Krawieckie –
Żeńskie, a od 1949 r. przemianowana na Państwowe Liceum
Odzieżowe. Podobnych przeobrażeń doznają dwie pierwsze
szkoły zawodowe Szczecina: Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe oraz Państwowa Szkoła Techniczna. W przypadku pierwszej szkoły początkowo w 1948 r. zmieniono jej
nazwę na Liceum Administracyjno-Handlowe, tworząc jednocześnie Liceum Spółdzielcze przekształcone w Liceum
Handlowe dla Pracujących, a następnie wydzielając dwie
odrębne jednostki organizacyjne: Liceum Administracji Portowej, przekształcone po rocznej działalności w Technikum
Eksploatacji Żeglugi i Portów (z siedzibą przy al. Piastów),
oraz Liceum Pocztowo-Telekomunikacyjne, późniejsze Technikum Łączności (przeniesione do gmachu Urzędu Pocztowego nr 2, przy ul. Dworcowej).
Równie burzliwe przeobrażenia dotyczyły Państwowej
Szkoły Technicznej w pierwszych latach jej funkcjonowania.
Początkowo ze szkoły tej wydzielają się dwa wydziały: Państwowe Liceum Budowlane i Państwowe Liceum Elektryczne. Od 1 października 1949 r. szkoła przenosi się do częściowo odbudowanego budynku po niemieckich bliźniaczych
szkołach podstawowych (dla chłopców i dziewcząt), przy
ul. Księcia Racibora 60/61. W tym samym okresie zostaje
utworzony wydział wieczorowych liceów: mechanicznego
i energetycznego. Równocześnie przy Dyrekcji Kursów Szkolenia Zawodowego, powstałej w 1947 r. przy ul. Wielkopolskiej, utworzono 2-letnią Średnią Szkołę Rzemiosł Budowlanych, która po rocznej działalności przekształciła się w Szkołę Techników Budowlanych. Dlatego od 1 września 1951 r.
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Klasa IV „b” Państwowego Liceum Pedagogicznego w Szczecinie w roku
szkolnym 1947/48

szkoła ta łączy się z Liceum Budowlanym, przyjmując wspólną nawę Technikum Budowlane, podległe Ministerstwu Budownictwa. W szkole przy ul. Racibora pozostają wydziały
elektryczne, energetyczne i mechaniczne, a od 1950 r. dodatkowo przeniesiono do niej klasy likwidowanych szkół technicznych przy Państwowych Zakładach Inżynieryjnych (późniejszego POLMO) oraz Liceum i Technikum Energetycznego Centralnego Urzędu Energetycznego. Równocześnie powstają nowe szkoły zawodowe, takie jak: Szkoła Przemysłowa przy Państwowych Zakładach Przemysłu Motoryzacyjnego, przy al. Woj. Polskiego, Gimnazjum Przemysłowe Huty
Szczecin, przy ul. Monterskiej 12, Szkoła Przysposobienia
Przemysłowego nr 45, Szkoły Państwowych Zakładów Inżynierii „Ursus”, które stały się zalążkiem przyszłej Zasadniczej
Szkoły Metalowej, oraz Państwowa Szkoła Samorządowa,
która po rocznym okresie działalności została zlikwidowana.
Warto również pamiętać, że już 1 września 1946 r. powstało
w Szczecinie pierwsze Państwowe Liceum Pedagogiczne,
które wkrótce zaczęło w znaczący sposób łagodzić sytuację
dużego niedoboru nauczycieli. Od 1950 roku Szczecin stał się
również ośrodkiem kształcenia wychowawczyń przedszkoli.
Powstałe właśnie w Szczecinie Liceum Pedagogiczne prowadziło tego typu działalność przez 23 lata (tj. do 1967 roku).

Absolwenci Liceum Pedagogicznego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

W roku szkolnym 1953/54 rozpoczęło działalność Liceum
Pedagogiczne nr 2 w Szczecinie. Sześć lat później obydwa
szczecińskie licea pedagogiczne połączono w jedną szkołę

o nazwie Liceum Pedagogiczne im. Władysława Spasowskiego w Szczecinie.
Szczecińskie licea pedagogiczne (podobnie zresztą jak
pozostałe w województwie) były średnimi szkołami zawodowymi, które miały duże zasługi w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli, wywierając korzystny wpływ na realizację
polityki oświatowej. Absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli byli głównymi realizatorami osiągnięć oświatowych
związanych z uporządkowaniem i rozwojem szkolnictwa podstawowego. Tylko w latach 1950–1961 działające w Szczecinie licea pedagogiczne przygotowały ogółem 504 nauczycieli szkół podstawowych. Sieć liceów pedagogicznych uzupełniały dwa technika, których ukończenie było równoznaczne z uzyskaniem nauczycielskich kwalifikacji zawodowych
na poziomie średnim. Np. Technikum Wychowania Fizycznego w Szczecinie, które powstało we wrześniu 1952 roku, było
jednym z trzech tego typu szkół w Polsce podporządkowanych organizacyjnie Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej oraz Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne w Szczecinie, które było średnią szkołą zawodową dającą wykształcenie techniczne i kwalifikacje pedagogiczne do nauczania
w szkołach zawodowych.
Dużym osiągnięciem w zakresie przygotowywania kadr
dla potrzeb oświaty, jak również podwyższania kwalifikacji
czynnych nauczycieli było powołanie od 1 września 1954
roku pierwszego Studium Nauczycielskiego w Szczecinie
(było to jedno z siedmiu powołanych w Polsce Studiów Nauczycielskich podległych Kuratorium, które kształciło nauczycieli przedmiotów humanistycznych dla szkół podstawowych), a od 1958 roku drugiego Studium Nauczycielskiego
o profilu matematyczno-przyrodniczym i artystyczno-technicznym. Obydwa prowadziły ogółem w okresie swego istnienia (do roku 1970) czternaście kierunków kształcenia, które tylko w systemie stacjonarnym przygotowały do pracy
w szkole 3298 absolwentów.
W rozwoju systemu kształcenia nauczycieli nie tylko Szczecina, ale również całego województwa szczecińskiego miało
duże pozytywne znaczenie powołanie w 1958 roku w Szczecinie Punktu Konsultacyjnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który znacznie ułatwił odbywanie studiów, głównie
nauczycielom pracującym. Ta ze wszech miar cenna placówka rozwinęła i umocniła humanistyczne aspiracje środowiska, które zostały uwieńczone powołaniem 1 września 1968 r.
Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, przekształconej 1 października 1973 r. w Wyższą Szkołę Pedagogiczną.
Obok liceów pedagogicznych dla młodzieży funkcjonowało w Szczecinie Liceum Pedagogiczne dla Pracujących,
a od 1 października 1951 r. powstało w jego miejsce Korespondencyjne Liceum Pedagogiczne, które prowadziło między innymi eksternistyczne egzaminy dojrzałości z zakresu
liceum pedagogicznego dla nauczycieli ze średnim wykształceniem ogólnokształcącym. Liceum to działało do 1968 r.
i wykształciło ponad 500 nauczycieli. Od roku 1954 dokształcanie czynnych zawodowo nauczycieli w systemie studiów
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zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych prowadziło
Zaoczne Studium Nauczycielskie.
Duży udział w dokształcaniu czynnych zawodowo nauczycieli miały również Komisje Rejonowe działające początkowo głównie przy liceach pedagogicznych, a także Wojewódzkie Ogniska Metodyczne prowadzone przez Zarząd
Okręgu ZNP, a w okresie późniejszym działający w Szczecinie od 1 września 1951 r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Kadr Oświatowych.

Przemiany oświaty szczecińskiej
wywołane wdrażaniem Ustawy o rozwoju
systemu oświaty i wychowania z 1961 r.
oraz reformy systemu edukacji z roku 1973
Rok szkolny 1961/62 był ostatnim rokiem pełnej realizacji siedmioklasowej szkoły podstawowej. Rozpoczął się
w Szczecinie przy stanie 68 szkół podstawowych dla młodzieży, w których uczyło się łącznie 47 884 uczniów, w tym
531 uczniów uczęszczało do 3 szkół niżej zorganizowanych,
oraz 15 szkół podstawowych dla pracujących z liczbą 2150
uczących się. Opieką przedszkolną było objętych 4344 dzieci przebywających w 29 przedszkolach. Liceów ogólnokształcących nadal było 6, w których naukę pobierało 2649 uczniów. Spośród 198 różnego typu szkół zawodowych działających w tym czasie na terenie całego województwa szczecińskiego, w których uczyło się łącznie 24 815 uczniów, niemal 70% było nadal zlokalizowanych w Szczecinie. Największą grupę stanowiły technika zawodowe i szkoły zawodowe
stopnia licealnego (dla niepracujących i dla pracujących),
a wśród nich liczne szkoły przyzakładowe o kierunku mechanicznym, elektrycznym, budowlanym oraz ekonomicznym
i usługowym. Funkcjonowały również w tym czasie 4 Zakłady Wychowawcze, 1 Pogotowie Opiekuńcze, 2 Państwowe
Domy Dziecka oraz 4 Szkoły Specjalne działające przy zakładach wychowawczych.10 Taki był stan oświaty Szczecina
w roku, w którym rozpoczęto wdrażanie postanowień Ustawy o rozwoju oświaty i wychowania z 1961 r.
Podstawowe założenia Ustawy, a głównie nowego ustroju szkolnego (obowiązkowej ośmioklasowej szkoły podstawowej), zaczęto wdrażać od roku szkolnego 1962/63. Dotyczyły one głównie zmian programowych, które w pierwszym
roku zapoczątkowano w klasach I–III, a w pozostałych rozłożono na kolejne cztery lata (a więc do roku szkolnego 1966/
/67). Właśnie rok szkolny 1966/67 zapoczątkował nowy okres
w historii szkolnictwa podstawowego. Od tego roku szkoła
podstawowa miała w zasadzie tylko dwa poziomy organizacyjne, a mianowicie: szkoły realizujące program klas I–VIII
oraz szkoły realizujące program klas I–IV. Szczecin należał
do tych nielicznych ośrodków województwa szczecińskiego,
w których problem szkół wysoko zorganizowanych (z klasami I–VIII) został szybko rozwiązany. Istniał natomiast ciągle
problem dużego „zagęszczenia” szkół oraz dwuzmianowości.

862

„Głos Szczeciński” z 3 września 1960 roku

Rok szkolny 1966/67 to także pierwszy rok szkolny średniego szkolnictwa ogólnokształcącego. Właśnie w tym roku
nie przeprowadzono rekrutacji do średnich szkół ogólnokształcących, bowiem uczniowie klas VII dotychczasowej
szkoły podstawowej stali się uczniami kl. VIII. Zapoczątkowało to proces stopniowego wygaszania liceum opartego na
podbudowie programowej VII klasy szkoły podstawowej. Do
pierwszej klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego
(utworzonego mocą Ustawy z 1961 r.) dokonano naboru po
raz pierwszy w roku szkolnym 1967/68 spośród absolwentów
klas VIII szkół podstawowych. Sieć liceów ogólnokształcących była stosunkowo uboga, zwłaszcza że lata sześćdziesiąte to okres wyżu demograficznego, który zaczął wkraczać na
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poziom szkół średnich. Szczecin stanowił swoistego rodzaju
wyjątek, bowiem na 21 liceów ogólnokształcących funkcjonujących w całym województwie szczecińskim w roku szkolnym 1966/67 aż 6 było zlokalizowanych właśnie tutaj. Mimo
to stan ten był niezadowalający i dlatego już 1 września 1968
roku powołano kolejne VII Liceum Ogólnokształcące, a 1 września 1970 roku następne – VIII LO, w którym od roku 1974
w ramach ogólnopolskiej koncepcji tworzenia sieci szkół
sportowych utworzono profil sportowy. Kolejne, IX Liceum
Ogólnokształcące w Szczecinie zorganizowano 1 września
1972 r. na bazie Szkoły Podstawowej nr 40, przy ul. 3 Maja 1a,
które w roku 1974 przeniesiono do budynku Liceum Pedagogicznego przy Placu Mariackim.
Następne licea ogólnokształcące zostały utworzone dopiero w 1990 roku. Były to: X LO otwarte w budynku Szkoły
Podstawowej nr 55, przy ul. Orawskiej 1; XI LO utworzone
w kompleksie ówczesnego Zespołu Szkół Budowlanych nr 2
Kombinatu Budownictwa Ogólnego nr 1, przy ul. Szafera 4,
oraz XII LO zorganizowane w budynku Szkoły Podstawowej
nr 23 im. Osadników Wojskowych i Pionierów Ziemi Szczecińskiej, przy ul. Małopolskiej 22.
Wracając do problematyki szkolnictwa podstawowego
miasta Szczecina, warto zauważyć, że po roku 1961 mniej
uwagi poświęcono sprawie tworzenia nowych szkół podstawowych, więcej zaś zagadnieniom służącym poprawie stanu
organizacyjnego tych szkół oraz warunków nauki i wyników
nauczania. Działo się tak głównie dlatego, że liczba dzieci
w wieku szkoły podstawowej nie rosła już w takim tempie
jak w latach poprzednich, a założenia ustawy zarówno z roku 1961, jak również reformy z roku 1973 kładły coraz większy nacisk na kwestie programowe. Stąd w okresie od roku
szkolnego 1961/62 do roku 1998/99 zaledwie o 10 wzrosła
liczba szkół podstawowych Szczecina. Natomiast znacząco
zmalała średnia liczba uczniów przypadających na 1 oddział,
na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela. Systematycz-
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nie rosła również liczba nauczycieli o pełnych kwalifikacjach
zarówno merytorycznych, jak i pedagogicznych oraz liczba
dodatkowych zajęć uzupełniających dla uczniów osiągających niższe wyniki nauczania. Działania te prowadziły do
stopniowego, ale systematycznego wzrostu poziomu nauczania oraz spadku zjawiska drugoroczności (np. w roku
szkolnym 1960/61 średni procent promowanych w szkołach
podstawowych Szczecina wynosił 89,3%, a w roku 1978/79
wzrósł do 97,4%).
Podobna sytuacja miała miejsce w liceach ogólnokształcących, w których wskaźnik uczniów promowanych na początku lat sześćdziesiątych plasował się na poziomie około 83%, natomiast pod koniec lat osiemdziesiątych wzrósł
niemal do 95% (94,9% w roku szkolnym 1986/87). Średnia
sprawność nauczania w roku 1986/87 wszystkich szczecińskich liceów ogólnokształcących wynosiła 95,1%; do egzaminu dojrzałości przystąpiło 92,2% abiturientów, a na studia
dostało się 60,2% kandydatów.
Początek lat sześćdziesiątych to także okres dużych zmian
w zakresie szkolnictwa zawodowego. Zmiany te zostały
wywołane zarówno wprowadzonymi w życie ustawami, jak
również przemianami, które dokonywały się w strukturze
gospodarki Szczecina.
Najważniejsza zmiana, jaka dokonała się w obszarze
kształcenia zawodowego po wprowadzeniu w życie ustawy
z 15 lipca 1961 roku, dotyczyła dostosowania treści programów szkół zawodowych do wprowadzonych zmian w programach ośmioklasowej szkoły podstawowej, która zastąpiła dotychczasową siedmioklasową, stanowiącą główną bazę rekrutacyjną tego rodzaju szkolnictwa. Druga naturalna
przyczyna dokonywanych korekt dotychczas funkcjonujących szkół zawodowych i dalszego ich rozwoju to dalszy
szybki rozwój przemysłu maszynowego, metalowego (w tym
produkcji środków transportu), ale również przemysłu chemicznego, spożywczego i materiałów budowlanych. Zmiany
te wymuszały potrzebę wzrostu zatrudnienia, a w konsekwencji także wzrostu liczby kształconych fachowców i zmiany struktury szkół. Dlatego kierunki i zawody w szkołach już
istniejących były nieustannie dostosowywane do bieżących
potrzeb gospodarczych Szczecina, a tam gdzie zmiany te
okazywały się niewystarczające, tworzono nowe placówki
szkolne. Był to bardzo dobry okres dla szkolnictwa zawodowego. Wówczas to, po opracowaniu w 1963 roku bilansu zapotrzebowania na kadry zawodowe, otwarto wiele nowych
szkół zawodowych. Najszybciej rozwijały się technika zawodowe i szkoły zawodowe stopnia licealnego dla niepracujących. Przyjęto wówczas zasadę, że na 1 ucznia liceum ogólnokształcącego powinno przypadać od 3,5 do 4 uczniów
szkół zawodowych. Było to ogromne wyzwanie zarówno dla
władz oświatowych Szczecina, jak również dla wielu zakładów pracy, które – borykając się z niedoborem wykwalifikowanej kadry – uruchamiały własne szkoły przyzakładowe.
Już w roku szkolnym 1963/64 część uczniów szkół zawodowych rozpoczęła naukę na drugiej zmianie.
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Dzięki połączonym wysiłkom oświatowym i wielu podmiotów gospodarczych Szczecina w roku szkolnym 1966/67
na terenie naszego miasta funkcjonowało łącznie 78 szkół zawodowych różnego typu, w których uczyło się 27 250 uczniów (tabela 3.). W roku szkolnym 1972/73 liczba szkół zawodowych wzrosła do 125, zaś liczba uczniów do 33 306.
TABELA 3.
SZKOŁY ZAWODOWE SZCZECINA
W ROKU SZKOLNYM 1966/6711

Typ szkoły

Liczba
szkół

uczniów

Zasadnicze Szkoły
Zawodowe Młodzieżowe

10

4798

Zasadnicze Szkoły
Zawodowe Przyzakładowe

23

6844

5

1525

Technika i Licea
Zawodowe Młodzieżowe

21

9799

Technika i Licea
Zawodowe dla Pracujących

17

4195

2

89

78

27 250

Zasadnicze Szkoły
Zawodowe Międzyzakładowe

Szkoły Przysposobienia Rolniczego
Ogółem

W wyniku reformy systemu edukacji z roku 1973 zmniejszyła się liczba szkół zawodowych, zaczęto bowiem intensywnie wdrażać proces łączenia małych szkół zawodowych w większe jednostki organizacyjne, tworząc Zespoły
Szkół Zawodowych. Dlatego do końca 1975 roku powołano
w Szczecinie łącznie 9 Zespołów Szkół Zawodowych, działających pod wspólną dyrekcją i korzystających ze wspólnej
bazy materialnej i kadry nauczycielskiej. W tym samym czasie uległo likwidacji 6 szkół zawodowych nieposiadających
odpowiedniej bazy lokalowej, wyposażenia w pomoce dydaktyczne oraz wystarczającej kadry pedagogicznej. Były to
następujące szkoły: ZSZ Przyzakładowa Zakładów Przemysłu
Odzieżowego „Dana”, włączona do Techników i Zasadniczej
Szkoły Odzieżowej, ZSZ Okręgowego Urzędu Telekomunikacji, włączona do Technikum Łączności, ZSZ Przyzakładowa
Fabryki Kontenerów „Unikon”, ZSZ Przyzakładowa Zakładów
Włókien Chemicznych w Szczecinie Żydowcach, ZSZ Przyzakładowa Fabryki Narzędzi w Szczecinie Dąbiu, ZSZ Przyzakładowa Huty Szczecin.
Zmiany organizacji sieci szkół zawodowych trwały w zasadzie do końca lat osiemdziesiątych. Były wywołane zmianą klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego z 1982 r. (następnie 1986 r.) i gospodarczym Szczecina.
Przy czym od drugiej połowy lat siedemdziesiątych zaczęła
się stopniowo zmniejszać liczba uczących się w szkołach zawodowych, co było głównie wynikiem dążenia do tego, żeby coraz większa liczba uczniów kończyła pełne szkoły średnie (w tym również średnie zawodowe).
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Niezależnie od prowadzonych korekt sieci i struktury
całego systemu szkół zawodowych Szczecina duży wysiłek
od początku lat sześćdziesiątych był skierowany na szukanie
sposobów podwyższania sprawności kształcenia głównie
w zasadniczych szkołach zawodowych, do których przyjmowano niemal każdego absolwenta szkoły podstawowej,
który chciał kontynuować naukę. Na początku lat sześćdziesiątych sprawność ta wynosiła około 50% w szkołach zawodowych dla niepracujących młodocianych, a w technikach
zawodowych dla pracujących około 45%. Podobnie kształtował się współczynnik przerywania nauki i odsiewu (np.
w zasadniczych szkołach zawodowych dla niepracujących
niemal 25% w roku szkolnym 1960/61, a w technikach
zawodowych dla niepracujących ponad 26%). Tymczasem
już w roku szkolnym 1967/68 promocje do klas następnych
uzyskało niemal 83% uczniów wszystkich typów szkół zawodowych Szczecina. Pod koniec lat osiemdziesiątych liczba uczniów otrzymujących promocję w technikach i liceach
zawodowych była porównywalna z liczbą promowanych
w liceach ogólnokształcących i wahała się w granicach 95%.
Gorsze wyniki osiągali zwyczajowo uczniowie zasadniczych
szkół zawodowych, średnio niższe od 2 do 2,5% od osiąganych przez uczniów techników i liceów zawodowych.
Znacznie natomiast niższe były rezultaty egzaminów
wstępnych i liczby przyjęć na studia absolwentów średnich
szkół zawodowych w porównaniu z absolwentami liceów
ogólnokształcących, których rezultaty te były niekiedy dwukrotnie, a nawet trzykrotnie lepsze.

Opieka nad dziećmi i młodzieżą
oraz szkolnictwo specjalne
Długotrwałe działania wojenne obok ogromnych zniszczeń
materialnych spowodowały jeszcze większe straty społeczne.
Dotyczyły one wszystkich Polaków, ale szczególnie dotkliwie
dotyczyły tych rodzin, które traciły swoich bliskich, a jeszcze
bardziej gdy ginęli rodzice, pozostawiając małe dzieci bez opieki rodzicielskiej bądź jedynie pod opieką matki, na której spoczywał cały ciężar utrzymania rodziny. Dlatego w pierwszych
latach powojennych problem opieki nad dziećmi i młodzieżą
był nie mniej ważny niż zorganizowanie warunków do nauki
szkolnej. Szczecin nie odbiegał pod tym względem od innych
miast i osiedli naszego województwa. Podobnie jak inne
ośrodki, nie oglądając się na Wydział Opieki nad Dzieckiem
Kuratorium Okręgu Szkolnego (które zaczęło się organizować stosunkowo późno, bo dopiero w ostatniej dekadzie maja 1946), zaczęto we własnym zakresie organizować w mieście opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Początkowo opiekę tę
sprawował (a raczej organizował) Wydział Opieki Społecznej
Zarządu Miejskiego, który już w listopadzie 1945 roku zorganizował Samorządowy Dom Dziecka, przy ul. Arkońskiej, na bazie przejętego całego kompleksu obiektów poniemieckiej opieki społecznej na obszarze nazywanym placem Matki Polki.
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Kierownikiem pierwszej w Szczecinie placówki opieki nad
dzieckiem i młodzieżą została bardzo energiczna i oddana
całym sercem tej pracy Maria Słojewska, która praktycznie
wykonywała obowiązki kierowniczki, wychowawczyni, zaopatrzeniowca i pracownika gospodarczego. Był to dom koedukacyjny, w którym przebywały dzieci w wieku od 0 do 18
lat. W styczniu 1947 r. dziewcząt w wieku od 3 do 7 lat było
28; od 7 do 18 lat już 84, a także 21 chłopców w wieku od 3
do 7 lat i 130 w wieku 7–19 lat. Przy takim stanie wychowanków opiekę sprawowały zaledwie 2 wychowawczynie, 1 wychowawca, 1 przedszkolanka i 4 osoby personelu kuchennego. Dzieci w wieku od 0 do 3 lat zostały włączone do założonego w innym obiekcie żłobka. Przy tak nielicznej obsadzie
trudno było myśleć o zapewnieniu właściwej opieki wychowawczej; koncentrowano raczej cały wysiłek na realizacji funkcji opiekuńczych i stworzeniu w miarę poprawnej egzystencji przebywającym tam dzieciom i młodzieży oraz zorganizowaniu dla tych, którzy byli w wieku szkolnym, możliwości
uczenia się. Prawie 55% wszystkich wychowanków uczęszczało do szkoły powszechnej zorganizowanej na terenie
tej placówki, natomiast starsza młodzież przysposabiała się
do zawodu w warsztatach zakładowych, a w godzinach popołudniowych uczęszczała na kursy dokształcające. Kilkoro wychowanków uczęszczało do gimnazjum, a dla dzieci
w wieku przedszkolnym organizowano zajęcia bezpośrednio
w placówce.12
Samorządowy Dom Dziecka został zlikwidowany na przełomie 1947/1948 roku. Dzieci zostały objęte opieką Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego i przeniesione do
innych domów dziecka w okręgu. Drugą placówką zapewniającą opiekę nad dziećmi był Społeczny Dom Młodzieży,
zorganizowany przy ul. Potulickiej 1/3 z inicjatywy wielkiego
społecznika, ks. Kazimierza Żarnowskiego, którego kierownikiem został ks. Klemens Wnuk. Była to placówka złożona
z warsztatów, w których młodzież pozbawiona rodzinnego
domu zdobywała przygotowanie do pracy w różnych zawodach rzemieślniczych, a mieszkała w działającej przy placówce bursie. Placówka ta została zlikwidowana w lutym 1949 roku. Dzieci wymagających opieki ciągle przybywało, a istniejące placówki nie dysponowały wolnymi miejscami, dlatego
na władzach Szczecina, ale również Kuratorium, które było
odpowiedzialne za tworzenie opieki nad dziećmi i młodzieżą, spoczywało bardzo pilne zadanie rozwiązania tego problemu. Ostatecznie zdecydowano się na wyremontowanie
trzech obiektów z kompleksu przy pl. Matki Polki: jednego
z przeznaczeniem na dom młodzieży dla dziewcząt (żeński),
drugiego dla chłopców (męski), a trzeciego dla personelu.
W ten sposób powstał kompleks placówek opieki całkowitej,
który mógł odciążyć domy dziecka oraz umożliwić młodzieży starszej uczenie się w szkołach średnich. Domy te rozpoczęły działalność w 1949 roku.
Kolejną bardzo ważną placówką dla dzieci i młodzieży objętych całkowitą opieką było powołanie w maju 1947 roku
Pogotowia Opiekuńczego, które pierwotnie zostało umiesz-

czone w jednym z wyremontowanych pawilonów szpitala na
Golęcinie, przy ul. Pokoju 47,13 a w 1949 roku przeniesione
do wyremontowanego obiektu przy ul. Łabędziej 15, gdzie
wcześniej funkcjonowało schronisko dla nieletnich wraz z zakładem wychowawczym.
Jednocześnie w tym samym czasie istniały w Szczecinie
trzy żydowskie domy dziecka: pierwszy zlokalizowany przy
Krasickiego 5, drugi przy ul. Krasickiego róg Solskiego i trzeci przy ul. Wojska Polskiego 160. Były prowadzone przez
Towarzystwo Żydowskie „Ichud”, mające swoją siedzibę przy
ul. Słowackiego 14.
Funkcjonował również dom dziecka niemieckiego, przy
ul. Świętej Barbary 2 i 3, zapewniając opiekę 70 dzieciom
w wieku od 2 do 16 lat, które w 1946 roku zostały odesłane
do punktu zbiorowego w Świdnicy.
Nie wszystkie jednak dzieci wymagające ciągłej opieki
mogły znaleźć miejsce w domach dziecka, dlatego drugą
popularną wówczas formą opieki były rodziny zastępcze.
Z zachowanych dokumentów archiwalnych wynika, że 1 lipca 1947 r. w 156 rodzinach zastępczych wychowywało się
198 sierot, a 30 czerwca 1948 r. liczba dzieci wzrosła do 259.
Opiekę pedagogiczną nad nimi sprawowało 24 nauczycieli
opiekunów.
Ważną formą pomocy w ówczesnym okresie stało się dożywianie. Była to najbardziej powszechna forma opieki obejmująca dzieci w przedszkolach, szkołach powszechnych,
szkołach ogólnokształcących i zawodowych, internatach,
świetlicach, dziecińcach oraz na koloniach i obozach. Wiele
inicjatywy w tym względzie wykazywali kierownicy szkół
i komitety rodzicielskie, jak np. w Szkole Podstawowej nr 1,
w której dożywianie rozpoczęto już w listopadzie 1945 r.
W listopadzie 1946 r. dożywieniem objęto łącznie 9300
dzieci ze szkół i placówek oświatowych w Szczecinie.
Istotną formę opieki nad dziećmi i młodzieżą stanowiła
tzw. akcja letnia i zimowa, której najistotniejszym celem było zapewnienie zorganizowanego wypoczynku na koloniach,
półkoloniach, dziecińcach, obozach, zimowiskach itp. Nie zachowały się dokumenty Inspektoratu Szkolnego Szczecina,
na podstawie których można byłoby dokonać pełnej oceny
rozmiarów tych akcji. Można jedynie na podstawie pewnych
fragmentów sprawozdań merytorycznych (składanych do
Kuratorium) wnioskować, że liczba dzieci objętych tymi
formami była znacząca; np. w roku 1946 Szkoła Powszechna nr 1 zorganizowała samodzielnie kolonie dla 300 dzieci
w Międzyzdrojach, a liczna grupa dzieci dodatkowo uczestniczyła w formach wypoczynku organizowanych przez działające wówczas organizacje społeczne i częściowo zakłady pracy. Podobnie było w przypadku dzieci i młodzieży innych szkół. Z ocalałej dokumentacji Inspektoratu Szkolnego
w Szczecinie wynika, że w roku 1948 otrzymał on tylko na organizację wczasów letnich kwotę 410 750 zł i zorganizował
24 punkty kolonijne dla 4322 dzieci.
Początków szkolnictwa specjalnego można się dopatrywać od roku 1948, kiedy to w szkole podstawowej przy
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ul. Bolesława Śmiałego została utworzona klasa specjalna.14
Znalazły się w niej dzieci o różnych rodzajach upośledzeń.
Krótko potem w szkole podstawowej przy ul. Wielkopolskiej
14 powstała klasa specjalna, a nieco później również w innych szkołach podstawowych. Z początkiem roku szkolnego
1949/50 zorganizowano pierwszy Zakład Wychowawczy dla
Dzieci Opóźnionych w Rozwoju, przy ul. Wielkopolskiej 14.
Specyficznym postępem w tworzeniu odpowiednich warunków dla dzieci i młodzieży wymagającej szczególnej opieki
i pomocy było utworzenie w roku szkolnym 1952/53 Państwowego Zakładu Wychowawczego dla Dzieci Głuchych, przy ul.
Jagiellońskiej. Również dla dzieci słabo słyszących utworzono
30 listopada 1957 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzebieży, przy ul. WOP 10, później przeniesiony do obiektu przy
ul. Wielkopolskiej 14, a od roku szkolnego 1978/79 do budynku przy ul. Grzymińskiej 6, w którym mieści się obecnie.
Znacząca koncentracja zadań w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez państwo oraz centralizacja działalności opiekuńczo-wychowawczej (głównie opieki
zakładowej) nastąpiła w końcówce lat pięćdziesiątych i w latach sześćdziesiątych.
W roku 1960 zostaje przekształcona (powołana w 1958 r.)
pierwsza samodzielna Szkoła Podstawowa Specjalna, przy
ul. Narutowicza 19, w Państwowy Zakład Wychowawczy nr 2
z Zasadniczą Szkołą Specjalną o kierunkach: tapicerski i krawiecki. Była to w tym czasie pierwsza na terenie województwa szczecińskiego szkoła zawodowa dla dzieci upośledzonych umysłowo.
W roku 1960 funkcjonowało już w Szczecinie 7 placówek
specjalnych (Państwowe Pogotowie Opiekuńcze, Państwowy Ośrodek Wychowawczy, Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci Głuchych, Państwowy Zakład Wychowawczy
nr 2, Państwowy Dom Młodzieżowy oraz Państwowy Dom
Dziecka),15 w których przebywało 998 dzieci. W tym samym
czasie w szkołach specjalnych (w tym w klasach specjalnych
działających przy szkołach masowych) Szczecina uczyło się
537 dzieci.

Pierwsi absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Państwowym Zakładzie Wychowawczym nr 2 w Szczecinie w 1963 roku

W późniejszym okresie odnotowano nieco mniejszy rozwój szkół specjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych, choć od 31 lipca 1974 roku powołano do życia Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, w roku 1994
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Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jako placówkę opiekuńczo-wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym dla
dziewcząt społecznie nieprzystosowanych oraz w roku 1977
Państwowy Zakład Wychowawczy nr 1 w Szczecinie, przy
ul. Polickiej, przekształcony w 1984 r. w Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy. Z przekształcenia funkcjonującego
od 1965 r. Domu Wczasów Dziecięcych 1 sierpnia 1997 r. powstał Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla dzieci z zaburzeniami zachowania, a od 1 września 1989 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5, przy ul. Jagiellońskiej 58,
przeznaczony dla młodzieży z zaburzeniami zachowania,
z przekształcenia od 1997 r. Państwowego Domu Dziecka
nr 3 w Ośrodek Szkolno-Wychowaczy nr 1.
Ponadto Przedszkole Specjalne nr 21 – jako jedyna placówka tego typu w województwie szczecińskim – organizowało opiekę nad dziećmi specjalnej troski wieku przedszkolnego.
Szkoły podstawowe masowe a następnie nowo utworzony typ szkoły gimnazjum zaczęły coraz częściej tworzyć klasy integracyjne dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia
specjalnego.
Od 1 września 1994 roku Liceum Ogólnokształcące nr 17
utworzyło 4 klasy pierwsze integracyjne. Był to początek
kształcenia młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizowanych na poziomie szkoły średniej, wspólnie
z młodzieżą pełnosprawną.
Na początku drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych
powstała w Szczecinie jeszcze Bursa Szkolna Integracyjna,
w której opiekę wychowawczą organizowano zarówno dla
uczniów zasadniczej szkoły specjalnej dla upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim, jak i dzieci pełnosprawnych.
Przez cały okres swojej 60-letniej działalności oświatowej
Szczecin bardzo dużo uwagi poświęcał sprawom opieki nad
dziećmi i młodzieżą, stosując różnego rodzaju formy pomocy.
W pierwszych latach powojennych koncentrowano głównie uwagę na tworzeniu instytucji pomocy sierotom oraz
dzieciom, którym rodzina nie była w stanie zabezpieczyć
minimum egzystencji. Okres lat pięćdziesiątych przyniósł
konieczność koncentrowania uwagi na szukaniu możliwości
poprawy warunków materialnych, czego wyrazem były działania związane z udzielaniem pomocy materialnej i organizowania dożywiania. Pod koniec lat pięćdziesiątych, głównie
z powodu dużego napływu do Szczecina ludności z różnych
stron Polski o różnym statusie materialnym, kulturalnym
i obyczajowym oraz pojawiającego się coraz częściej zjawiska niepowodzeń szkolnych, zaczęła gwałtownie wzrastać
liczba grup nieformalnych oraz dzieci i młodzieży wchodzącej w konflikt z prawem. Trzeba więc było rozwijać sieć placówek opiekuńczo-wychowawczych. Narastanie wyżu demograficznego i realizacja programu szkolnego upowszechniania oświaty, zwłaszcza szkolnictwa średniego i zawodowego, wymagały właściwej organizacji czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Szczecin stopniowo stawał
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się ośrodkiem, do którego z licznych stron województwa
szczecińskiego przyjeżdżała młodzież, by podjąć naukę
w stosunkowo dobrze rozwiniętej sieci szkół zawodowych.
Ten stan skłaniał władze do budowy internatów, by uczącej
się młodzieży spoza Szczecina zapewnić miejsce zamieszkania. Okres ten charakteryzował się zwiększeniem środków
na stypendia oraz pomoc materialną państwa zarówno dla
uczącej się młodzieży, jak i jej rodziców.

się, żeby pomoc ta była adekwatna do potrzeb dziecka oraz
jego otoczenia i miała charakter profilaktyczny. Wówczas
rozwinęły się takie formy, jak świetlice szkolne z dożywianiem, półinternaty oraz zajęcia pozalekcyjne organizowane
we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych. Dla
młodzieży szczególnie uzdolnionej zaczęto organizować
olimpiady przedmiotowe.
Specjalną formę pomocy rodzinom w przezwyciężaniu
rozmaitych trudności w wychowaniu dziecka stanowiły
powstające poradnie społeczno-wychowawcze, a w latach
późniejszych poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz
poradnie wychowawczo-zawodowe.
Opiekę lat osiemdziesiątych charakteryzowały głównie
działania, które zmierzały do doskonalenia istniejącego już
systemu oraz tworzenia instytucji wspomagających rodzinę
i szkołę w realizacji funkcji wychowawczych, dopełniających
szkołę lub stwarzających możliwość pełnienia funkcji wychowawczych w specjalnych warunkach. Wówczas powstawały
takie instytucje, jak ogniska pracy pozaszkolnej, osiedlowe
domy kultury; znaczący był rozwój form organizowanych
przez Pałac Młodzieży oraz podmiotów zajmujących się organizacją kolonii, obozów, biwaków i wycieczek szkolnych.

„Kurier Szczeciński” 1971 r., nr 103

Troska o stworzenie optymalnych warunków rozwoju
wymagała zorganizowania aparatu szkolnej służby zdrowia,
placówek leczniczych, bazy do uprawiania sportu i turystyki
(budowa sal sportowych i innych obiektów sportowych, np.
boisk szkolnych). Coraz większy udział w rozwiązywaniu tych
problemów miała obok państwa Miejska Rada Narodowa
w Szczecinie, która z własnego budżetu finansowała niektóre przedsięwzięcia.
Okres lat siedemdziesiątych to czas charakteryzujący się
chęcią ścisłego zespolenia działalności szkoły ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz innymi instytucjami społecznymi. Wówczas zakładano, że pomoc opiekuńcza państwa
powinna być udzielana w środowisku bliskim dziecka, a więc
w szkole, rodzinie lub najbliższym otoczeniu po to, aby zapewnić dziecku możliwość własnego rozwoju w naturalnych
warunkach rodzinnych, kulturalnych i społecznych. Starano

„Filipinki” – zespół wokalny Technikum Handlowego w Szczecinie z lat
1959–1965. Krystyna Sadowska, Elżbieta Klausz, Anna Sadowska, Zofia Bogdanowicz, Krystyna Pawlaczyk, Niki Skonohu, Iwona Racz, Halina Sztejner

„Kurier Szczeciński” 1988 r., nr 97
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Jedną z imprez o dłuższej tradycji (lata 1984–1990) była
organizowana w Szczecinie „GRYFIADA”, której towarzyszyły spotkania laureatów przeglądów, konkursów i festiwali
artystycznych młodzieży szkolnej z całego kraju (również
z zagranicy).
Po roku 1989 najwięcej uwagi poświęcono zagadnieniom
wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży, sprawom
integracji oraz tworzenia warunków dla rozwoju młodzieży
szczególnie uzdolnionej naukowo, artystycznie, sportowo
itp. Działania te w coraz większym stopniu przejmuje od państwa samorząd, pełniąc rolę organu prowadzącego dla szkół
i placówek oświatowych bądź realizując liczne zadania własne czy też zlecone.

Przemiany w oświacie szczecińskiej
po roku 1989
Są to najnowsze dzieje oświaty, które z jednej strony jeszcze bardzo dobrze tkwią w pamięci obecnej generacji ludzi
oświaty, z drugiej zaś, z racji małego dystansu czasu, który
dzieli nas od poszczególnych wydarzeń i przemian, w sposób niemal naturalny mogą być obarczone sporą dozą wybiórczego i tendencyjnego opisu tego, co zdarzyło się na
przestrzeni niemal piętnastolecia w szczecińskiej oświacie.
Bez względu jednak na podjęcie dużego ryzyka obiektywnej
oceny tego okresu warto chyba już na samym początku podkreślić, że był to czas bardzo dynamicznych przemian zachodzących we wszystkich segmentach szczecińskiego systemu
oświatowego oraz przyspieszonej edukacji wszystkich osób
i instytucji pracujących na rzecz edukacji.
Najogólniej traktując to, co zaszło w szczecińskiej oświacie po roku 1989, można wyróżnić trzy okresy:
• lata 1989–1993, a więc przemiany, które zostały wywołane zmianami ustrojowymi zapoczątkowanymi czerwcowymi wyborami w 1989 r. i wynikającą z nich koniecznością dostosowania całego systemu oświatowego do nowego ładu gospodarczego, społecznego i politycznego;
• lata 1994–1998, w których miasto Szczecin przejęło od
1 stycznia 1994 roku szkoły podstawowe i stało się dla
nich organem prowadzącym;
• okres po 1999 roku, kiedy zaczęto wdrażać koncepcje
całościowej reformy systemu oświaty.
Przemiany pierwszego okresu dotyczyły niemal wszystkich sfer życia szkół i placówek oświatowych, począwszy od
organizacji poprzez finansowanie aż po nadzór.
Odpowiedzialny za zarządzanie oświatą na szczeblu województwa był wojewoda, a na szczeblu miasta jego prezydent. Nałożone na nich zadania oświatowe wypełniali przy
pomocy kuratora oświaty i wychowania w województwie
oraz inspektora oświaty i wychowania w mieście. Przy czym
finansowanie i nadzorowanie szkół zawodowych, szkół i placówek specjalnych oraz domów dziecka znajdowało się w gestii kuratora, natomiast przedszkoli, szkół podstawowych
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i liceów ogólnokształcących w gestii inspektora. Środki niezbędne na finansowanie wszystkich zadań oświatowych znajdowały się w budżecie Wojewódzkiej Rady Narodowej, natomiast obsługą finansową i kadrową szkół i placówek oświatowych w Szczecinie zajmował się utworzony do tego celu
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.16 Sytuacja ta zmieniła się od maja 1990 r. po likwidacji inspektorów
oświaty i wychowania i przekazaniu kuratorowi całości zadań
związanych z prowadzeniem oświaty (wyjątek stanowiły
przedszkola, które pozostały w gestii miasta).
Początek lat dziewięćdziesiątych okazał się bardzo trudnym okresem dla całego sektora oświaty zawodowej. Rozbudowana sieć szkół zawodowych, które do roku 1990 były
oblegane przez pracodawców czekających na każdego ich
absolwenta, nagle zaczęła się załamywać. Głęboki kryzys
gospodarczy i ekonomiczny wymuszał na całej gospodarce
(praktycznie we wszystkich jej działach) potrzebę racjonalizacji wydatków, restrukturyzacji, a często wręcz szybkiej
zmiany profilu produkcji bądź usług. Pracodawcy, którzy
do tej pory wręcz stali w kolejce po absolwentów, nagle
zaczęli redukować zatrudnienie, a jeśli sięgali po nowych
pracowników, to do zupełnie innych zadań.
Kryzys ten szczególnie dotknął szkoły o profilu mechanicznym, metalowym, budowlanym, a w późniejszym okresie również elektrycznym i okrętowym. Zakłady pracy prowadzące własne szkoły bądź klasy w szkołach zawodowych
zaczęły je likwidować lub przekazywać kuratorowi. Tak
np. do Zespołu Szkół nr 1, przy ul. Szafera 4 (dotychczasowa
szkoła branży budowlanej) został włączony Zespół Szkół Zawodowych nr 1 z ul. Wąskiej; Zespół Szkół nr 2 przeniesiono
do dotychczasowej siedziby – budynku Stoczni Szczecińskiej
S.A., przy ul. Willowej 2/4, gdzie w wyniku połączenia się
z Zasadniczą Szkołą Budowy Okrętów został utworzony
Zespół Szkół Budowy Okrętów; Zespół Szkół nr 4 z dotychczasowej siedziby przy ul. Kolumba 86 został przeniesiony na
ul. Nadodrzańską 3 i połączony z Zespołem Szkół Zawodowych Zarządu Portu Szczecin – Świnoujście oraz Medyczne
Studium Zawodowe nr 2 przeniesiono z dotychczasowej sie-

Dyrekcja Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w trakcie ceremonii pasowania kandydatów na uczniów Zasadniczej Szkoły Budowy Okrętów
w Szczecinie
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dziby przy ul. Woj. Polskiego 63 do Zespołu Szkół Medycznych przy pl. Orła Białego 2. Wiele szkół zawodowych działających dotychczas jako szkoły prowadzone przez zakłady
pracy w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym
był kurator, wygaszało swoją działalność. Dotyczyło to szkół
prowadzonych przez takie zakłady, jak Huta, „Famabud”,
„Polmo”, „Stalkon”, „Papiernia”, „Zakłady Mięsne”, WPKM itp.
Dla wielu szkół zawodowych zbawienna okazała się decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej, zezwalająca na wprowadzanie programów autorskich bądź podejmowanie działań dostosowanych do nowych potrzeb gospodarki. Z możliwości tych znakomicie skorzystał Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie
(funkcjonujący jako Zespół Szkół: technikum, liceum zawodowe, zasadnicza szkoła zawodowa przygotowująca absolwentów głównie do ciężkich działów gospodarki Szczecina,
które przeżywały największy kryzys), przekształcając się
w bardzo nowoczesną, szeroko profilową i mobilną placówkę (jedyna w kraju) początkowo o nazwie Centrum Kształcenia Zawodowego (1 września 1991 r.), później Centrum
Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego, a od roku 1995
Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne.

Spotkanie młodzieży pod nowo utworzonym Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym

Nowością w skali kraju było również utworzenie od
1 września 1992 r., przy dużym udziale Izby Rzemieślniczej
w Szczecinie, Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły
Rzemiosł na bazie dotychczasowej Szkoły Budowlanej, przy
ul. Chmielewskiego. Szkoła ta rozpoczęła kształcenie i dokształcanie w ramach tzw. klas wielozawodowych; zapewnia
realizację przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych
zawodowych, zaś praktyczną naukę zawodu młodociani pracownicy odbywają w zakładach rzemieślniczych. Podobne
przemiany, choć o nieco mniejszej skali, zachodziły we
wszystkich szkołach zawodowych Szczecina. Największym
powodzeniem zaczęły się cieszyć szkoły ekonomiczne, które musiały uczyć zupełnie innej ekonomii.
Początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł oświacie
szczecińskiej także potrzebę rozwiązania bardzo trudnego
problemu dostępu młodzieży do szkół średnich. Wyż demograficzny szkół podstawowych przełomu lat siedemdziesią-

tych i osiemdziesiątych dotarł do szkół średnich w czasie, kiedy zaczęło się załamywać szkolnictwo zawodowe (największa dotychczas liczba absolwentów szkół podstawowych
kontynuowała naukę właśnie w tych szkołach). Trzeba więc
było szukać nowych skutecznych rozwiązań umożliwiających
kontynuowanie dalszej nauki przez każdego absolwenta
szkoły podstawowej. Stąd zaistniała konieczność podjęcia
trudnych (ale wydaje się bardzo trafnych) decyzji tworzenia
nowych szkół ogólnokształcących, początkowo w ramach
istniejących szkół podstawowych jako zespoły szkół. Tak
powstały od roku szkolnego 1991/1992: na bazie Szkoły Podstawowej nr 43 Liceum Ogólnokształcące nr XVI; na bazie
Szkoły Podstawowej nr 50 Liceum Ogólnokształcące nr XVII;
Liceum Ogólnokształcące nr XVIII na bazie Studium Nauczycielskiego; Liceum Ogólnokształcące nr XIV w obiektach
Technikum Mechanicznego, przy ul. Kopernika; Liceum Ogólnokształcące nr XV na bazie Technikum Budowy Okrętów.
Gwałtownie wzrosła liczba liceów ogólnokształcących Szczecina, co w konsekwencji sprawiło, że wzrosła również liczba
absolwentów szkół podstawowych podejmujących naukę
w tych szkołach. Jeśli pod koniec roku szkolnego 1986/87 we
wszystkich 9 ówczesnych liceach ogólnokształcących Szczecina uczyło się 4472 uczniów, to w roku szkolnym 1990/91
w 13 liceach ogólnokształcących dla niepracujących było ich
już 6082 (tj. 52,8% całej populacji uczniów LO w całym województwie), a w roku 1992/93, włącznie z liceami ogólnokształcącymi niepublicznymi dla niepracujących, było łącznie 27 szkół, w których uczyło się 8930 uczniów. Oznacza to,
że przyrost uczących się był bardzo duży, a stąd wiele problemów, które musiały rozwiązać zarówno władze oświatowe, jak również same szkoły. Podstawowym problemem
było doskonalenie wyników pracy, tak aby ich absolwenci
mogli się skutecznie ubiegać o indeksy szkół wyższych. Dlatego szkoły ogólnokształcące – podobnie zresztą jak zawodowe – bardzo intensywnie poszukiwały możliwości uatrakcyjnienia programów nauczania, metod nauczania i rozwoju zajęć dodatkowych. Właśnie wtedy największa liczba liceów ogólnokształcących wprowadziła klasy autorskie oraz nowe profile, takie jak ekologiczny czy informatyczny, a niemal
wszystkie rozszerzyły możliwości dodatkowej nauki języków
obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, a nawet
hiszpańskiego i włoskiego. W niektórych liceach ogólnokształcących języków uczyli nauczyciele z Anglii (np. V LO) oraz Stanów Zjednoczonych (II LO). W ramach porozumienia Kuratorium Oświaty w Szczecinie z Landem Brandenburgii i Meklemburgii otwarto Liceum polsko-niemieckie w Gartz i Loknitz, a IX LO uruchomiło pierwsze na Pomorzu Zachodnim
klasy dwujęzyczne, gdzie dzięki zatrudnieniu nauczycieli
z Niemiec część przedmiotów realizowano w języku niemieckim. Niewielkiej poprawie uległ również miejski system pomocy dla uczniów, którzy ze względu na swój stan zdrowia
wymagali innej organizacji procesu nauczania. W tym celu
utworzono nową szkołę dla dzieci głęboko upośledzonych
w Domu Pomocy Społecznej, przy pl. Jakuba Wujka; powo-
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łano samodzielnie działającą Zasadnicza Szkołę Zawodową
Specjalną w budynku po zlikwidowanej Szkole Przyzakładowej WPKM, przy ul. Kolumba oraz utworzono pierwszy
na Pomorzu Zachodnim Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci autystycznych. W roku 1990 miasto przejęło prowadzenie w ramach zadań własnych 66 przedszkoli
miejskich oraz dofinansowanie w 80% 29 przedszkoli zakładowych. W latach 1990–1994 na podstawie umów zawartych
z zakładami pracy przejęło prowadzenie 18 przedszkoli; 6
z nich skomunalizowano, natomiast 13 placówek zlikwidowały zakłady pracy. Miasto oddało do użytku 3 nowo wybudowane przedszkola, a w wielu przeprowadzono prace modernizacyjne i remontowe w celu poprawy warunków pracy.
Pod koniec roku szkolnego 1995/94 funkcjonowało w Szczecinie 70 przedszkoli miejskich, 7 zakładowych, a także 4 niepubliczne dofinansowane w 50% przez gminę. Na sesji Rady
Miejskiej 16 maja 1994 r. podjęto uchwałę o przekształceniu
następnych 5 przedszkoli publicznych w placówki niepubliczne z zachowaniem dofinansowania na poziomie 50%.
Na przestrzeni lat 1992–1994 aż 19 niepublicznych placówek
wychowania przedszkolnego o różnych profilach, np.: „twórczej aktywności dzieci”, „integracyjne”, „zdrowego stylu życia” itp. dopełniało sieć przedszkoli miejskich.
Sukcesem było również oddanie do użytku w 1991 roku
Szkoły Podstawowej nr 68 na osiedlu Arkońskim, nr 74 na
osiedlu Bukowym oraz zakończenie budowy basenu przy
Szkole Podstawowej nr 43 na osiedlu Słonecznym – inwestycji prowadzonej od wielu lat. W kolejnych latach 1992–1993
zakończono budowę Szkoły Podstawowej nr 28 w Płoni i basenu przy Szkole Podstawowej nr 55 oraz segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 16, przy ul. Chobolańskiej 20. Inwestowano również w poprawę bazy szkół ponadpodstawowych. Np. w Zespole Szkół Gospodarczych oddano do użytku nowy budynek dydaktyczny i salę gimnastyczną, w Centrum Kształcenia Zawodowego nową pełnowymiarową salę gimnastyczną do piłki ręcznej oraz przeprowadzono kapitalny remont całego kompleksu obiektów sportowych, w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 oddano do użytku nową salę gimnastyczną, a w Zespole Szkół Samochodowych dokonano gruntownej modernizacji nowoczesnej bazy warsztatów szkolnych. Rok później uruchomiono bardzo
nowoczesny kompleks obiektów dydaktycznych z bogato wyposażonymi laboratoriami w Centrum Kształcenia Zawodowego, przy ul. Hożej. Ta ostatnia inwestycja powstawała przy
znacznej pomocy środków z Banku Światowego, MEN oraz
wydatnej pomocy zaprzyjaźnionego AMU Center z Danii.
Warto wspomnieć, że wszystko to miało miejsce w bardzo
trudnych warunkach ekonomicznych kraju, nazywanych często kryzysem finansów państwa. Trudności te nie ominęły
oczywiście również oświaty. Środków finansowych pochodzących z budżetu państwa z ledwością starczało na płace
nauczycieli. Rosły zadłużenia wobec dostawców energii dla
potrzeb szkół i placówek oświatowych, niekiedy brakowało
również pieniędzy na bieżące odprowadzanie składki ZUS od
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pracującej kadry. Ministerstwo Finansów zezwoliło na utworzenie w szkołach konta środków specjalnych. Szkoły zaczęły zabiegać o sponsorów, wynajmować wolne powierzchnie
w swoich obiektach, a niejednokrotnie zamieniać je na cele
pozaoświatowe, np. boiska przyszkolne w place nauki jazdy
bądź parkingi. Były to jednak tylko działania doraźne, które
nie rozwiązywały systemowo narastających trudności finansowych. W tej sytuacji rząd zdecydował się na wprowadzenie reform oświatowych, w których z jednej strony szukano
możliwości podnoszenia merytorycznej jakości pracy szkół,
zaś z drugiej obniżenia nakładów finansowych na oświatę.
Wtedy właśnie zwiększono pensum godzin nauczycielom
i obciążono ich dodatkowymi czynnościami, np. nieodpłatnym prowadzeniem zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli i bezpłatnym prowadzeniem różnych form zajęć
pozalekcyjnych. Działanie te – podobnie jak w całym kraju
– wywołały spore niezadowolenie zarówno samych nauczycieli, jak również ich przedstawicielstw związkowych, które
w ostateczności doprowadziły do strajku, który polegał
głównie na powstrzymaniu się nauczycieli od wykonywania
pracy. W Szczecinie objął swoim zasięgiem około 80% szkół.
Dwie szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Zespół
Szkół Budowlanych zdecydowały się na bardzo drastyczną
w skutkach formę strajku, polegającą na odmowie przeprowadzenia egzaminów maturalnych.
W roku szkolnym 1992/93 w 63 szkołach podstawowych
Szczecina uczyło się łącznie 48 379 uczniów w 1823 oddziałach. Wówczas w szkołach tych zaczął się niż demograficzny.
Od 1 września 1993/94 liczba dzieci zmniejszyła się o 1092,
a oddziałów o 11. Zaczęto likwidować szkoły, np. Szkołę Podstawową nr 29 w Śmerdnicy, której uczniowie wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 28 z Płoni rozpoczęli naukę w nowo wybudowanym obiekcie szkolnym.
Najnowszy okres dziejów oświaty szczecińskiej to również
znakomity rozkwit szkół niepublicznych. Pierwsza powstała
już 1 września 1989 r. jako Szkoła Podstawowa STO, a w rok
później również Liceum Ogólnokształcące. Kolejne lata przyniosły duży przyrost szkół niepublicznych, głównie zawodowych (zakładanych i prowadzonych zwłaszcza przez osoby
fizyczne, rzadziej przez osoby prawne). Do końca 1993 r. na
terenie miasta działały 33 szkoły niepubliczne, w tym 7 szkół
podstawowych, 7 liceów ogólnokształcących dziennych,
3 wieczorowe i 1 zaoczne oraz 15 szkół zawodowych.
Przełom lat 1993/94 to również odważna zmiana systemu
doskonalenia nauczycieli. Uznano wówczas, że formuła Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Szczecinie wyczerpała się, że oferta kierowana do nauczycieli nie spełnia
wszystkich ich oczekiwań. Postanowiono utworzyć nowy
system doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli, w którym doradztwo opierało się na nauczycielach zatrudnionych w szkołach macierzystych (o dużym doświadczeniu, gdzie gabinety przedmiotowe były podstawową bazą ich pracy), którzy funkcje doradcy realizowali w ramach
dodatkowego zatrudnienia. Natomiast doskonaleniem na-
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uczycieli (w miejsce dotychczasowego Wojewódzkiego
Ośrodka Metodycznego) zajęło się 6 placówek: Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w zakresie opieki, wychowania
i kształcenia specjalnego; Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w zakresie doskonalenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych; Centrum Kształcenia, Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego (późniejsze ZCE) w zakresie
doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu; Wojewódzki Ośrodek Politechniczny
w zakresie nauczycieli wychowania technicznego; Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w zakresie doskonalenia
nauczycieli bibliotek szkolnych oraz Pomorskie Centrum
Edukacji (Dawniejszy Pałac Młodzieży) w zakresie doskonalenia nauczycieli przedmiotów artystycznych i opiekunów
zajęć pozalekcyjnych szkół i placówek oświatowych.
Takie były uwarunkowania pierwszego etapu modernizacji całego systemu oświaty szczecińskiej po roku 1989, które
w roku 1994 zapoczątkowały okres drugi – przejęcie przez
samorząd miejski do samodzielnego prowadzenia w pierwszym okresie szkół podstawowych, a w następnym również
szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych.
Właśnie od 1 stycznia 1994 r. miasto w wyniku przejęcia
od Kuratora Oświaty staje się organem prowadzącym dla 62
szkół podstawowych, zaś w ramach programu pilotażowego
przejmuje 3 zespoły szkół ogólnokształcących, Szczeciński
Chór Chłopięcy „Słowiki”, Młodzieżowy Ośrodek Sportowy,
Pomorskie Centrum Edukacyjne oraz Państwową Podstawową Szkołę Muzyczną. W Urzędzie Miejskim został powołany
Wydział Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, któremu powierzono prowadzenie wszystkich spraw związanych
z obsługą przejętych szkół i placówek oświatowych. Naczelnikiem Wydziału został Janusz Korżak.
Od tego momentu rozpoczyna się nowy etap w dziejach
szkolnictwa podstawowego. Samorząd zaczyna intensywny
proces remontu i modernizacji niemal wszystkich szkół. Do
otrzymanych środków z budżetu państwa miasto zaczyna
dokładać z własnego budżetu od 30 do 40% wydatków przeznaczonych na cele oświatowe. Tylko z początkiem roku
szkolnego 1994/95 w arkuszach organizacyjnych szkół podstawowych Szczecina zatwierdzono dodatkowo 8253 godzin
SKS i kół zainteresowań, a w 62 szkołach podstawowych rozpoczęto wprowadzać podział na grupy na lekcjach informatyki i języków obcych. Od 1 września 1995 r. uruchomiono
z własnych środków siedem klas integracyjnych w dwóch
szkołach podstawowych Szczecina, umożliwiając uczniom
niepełnosprawnym pobieranie nauki w szkołach masowych,
a od roku 1995 na podstawie porozumienia z kuratorem
oświaty przejęto do prowadzenia jedyne w województwie
przedszkole specjalne.
Obok spraw szkół podstawowych miasto prowadziło także nadal zadania dotyczące placówek przedszkolnych i żłobków. Wówczas podjęto prace nad utworzeniem przedszkola integracyjnego dla dzieci specjalnej troski, a także rozpoczęto

budowę nowej placówki z przeznaczeniem dla osiedli Majowe i Kijewo.
W ramach tzw. oświaty alternatywnej w obiektach dzierżawionych od miasta funkcjonowało w 1994 roku 15 placówek niepublicznych: 10 przedszkoli, 2 szkoły podstawowe
i 3 licea.
Kolejny ważny etap drugiego okresu najnowszych dziejów szczecińskiej oświaty przypada na rok 1995, kiedy to na
mocy ustawy z 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych Szczecin jako jedno z tzw. dużych miast było zobligowane do przejęcia szkół ponadpodstawowych i innych
placówek oświatowych.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji prezydenta
Szczecina z kuratorem oświaty premier w swoim rozporządzeniu z grudnia 1995 roku powierzył Miastu Szczecin jako
zadanie własne: 16 liceów ogólnokształcących, Państwową
Podstawową Szkołę Muzyczną, Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia, Państwowe Ognisko Baletowe, 4 publiczne szkoły specjalne, Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, Pomorskie Centrum Edukacji, Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ognisko Pomocy Pozaszkolnej oraz Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”. Na wniosek kuratora oświaty i za aprobatą ministra edukacji narodowej Szczecin jako jedyne w Polsce tzw. duże miasto nie przejęło do prowadzenia szkół zawodowych, które
w ówczesnym czasie stanowiły spójny system kształcenia
zawodowego na potrzeby całego województwa, z których
Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne, przy ul. Hożej,
i Szkoła Rzemiosł, przy ul. Chmielewskiego, stanowiły kluczową rolę w tym systemie. Natomiast w ramach zadań zleconych miasto przejęło sprawowanie opieki nad 550 rodzinami zastępczymi, w których stworzono dom dla 630 dzieci, oraz dofinansowywanie niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek opiekuńczych.
Dla nowo przyjętych szkół i placówek oświatowych był to
(podobnie jak wcześniej dla szkół podstawowych) okres odrabiania zaniedbań głównie w zakresie remontu i modernizacji bazy. Tylko z budżetu miasta w 1996 roku zwiększono
o 2 ml zł, w porównaniu z rokiem poprzednim, środki przeznaczone na modernizacje, remonty i inwestycje 9 liceów ogólnokształcących i 4 szkół podstawowych. Rozpoczęto budowę sal gimnastycznych w szkołach podstawowych nr 74 i 12
oraz przerobiono kino na salę gimnastyczą przy Szkole Podstawowej nr 7.17
Praca szkół koncentrowała się głównie na poszukiwaniu
skutecznych metod poprawy wyników nauczania, unowocześnianiu procesu pracy szkoły i jej nauczyciela. To w tym
okresie do szkół niemal powszechnie „wkroczyły” komputery, które dla wielu z nich zaczynały stanowić coś więcej niż
pracownię informatyczną. Komputer zaczynał się stopniowo
stawać normalnym – jednym z wielu innych – narzędziem
pracy nauczyciela zarówno w procesie dydaktycznym, jak
i na zajęciach dodatkowych. Ośrodki Doskonalenia Nauczy-
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cieli zaczęły systematyczną pracę nad metodyką stosowania
tego środka w procesie nauczania. Organizowano liczne szkolenia adresowane niemal do wszystkich grup nauczycieli.
W liceach ogólnokształcących zaczęły się pojawiać przemyślane programy współpracy z uczelniami wyższymi – głównie Uniwersytetem Szczecińskim i Politechniką Szczecińską.
Młodzież tych szkół osiągała coraz wyższe rezultaty, sięgała
po liczne trofea organizowanych konkursów, brała udział
w wielu olimpiadach przedmiotowych, zdobywając czołowe
miejsca na szczeblu województwa, a niekiedy również kraju.
Systematycznie rosła liczba uczniów liceów ogólnokształcących, a obniżał się znacząco współczynnik młodzieży uczącej się w zasadniczych szkołach zawodowych. W roku szkolnym 1998/99 w 50 liceach publicznych i niepublicznych dla
młodzieży w Szczecinie uczyło się 13 193 uczniów w 477 oddziałach i pracowało 665 nauczycieli. W tym samym czasie
w 248 zasadniczych szkołach zawodowych Szczecina pobierało naukę 5651 uczniów, a w szkołach średnich technicznych
i zawodowych, 46 publicznych i niepublicznych, uczyło się
łącznie 8940 uczniów. Oznacza to, że niemal 50% absolwentów szkół podstawowych kontynuowało naukę w liceach
ogólnokształcących.
Dla szkół zawodowych nadal był to okres intensywnego
poszukiwania swojej tożsamości i dostosowywania profilów
kształcenia do ciągle falujących potrzeb gospodarki (a raczej
należałoby powiedzieć braku zapotrzebowania na absolwentów tych szkół). W opinii niektórych działaczy oświaty
zaczęto coraz głośniej mówić, że są to szkoły bez przyszłości,
które kształcą bezrobotnych. Niektórzy postulowali, żeby
wręcz wykreślić je z systemu szkolnego (zwłaszcza zasadniczą szkołę zawodową, dla której wskaźnik absolwentów
pozostających bez zatrudnienia był ciągle najwyższy). Dlatego szkoły te obok trudności natury ekonomicznych musiały
przeżywać nie mniej trudne problemy natury pedagogicznej
związanej głównie z potrzebą unowocześniania procesu nauczania-uczenia się, tak żeby ich absolwent mógł być wyposażony w coraz więcej umiejętności zawodowych, często
w zupełnie nowych zawodach bądź specjalnościach.
W roku szkolnym 1995/96 oferta kształcenia zawodowego Szczecina została wzbogacona o nowy typ szkoły – liceum techniczne. Uruchomiono eksperymentalnie dwa licea
techniczne – jedno w Zespole Szkół nr 5 (poprzednio Zespół
Szkół Zawodowych Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”) oraz w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych (dawne Technikum Mechaniczno-Energetyczne).
W roku szkolnym 1995/96 kurator oświaty musiał przejąć
do prowadzenia kolejne szkoły przyzakładowe – Zespół
Szkół Zawodowych Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, która zdecydowała się szkołę zlikwidować. Pozostała
w Szczecinie tylko jedna szkoła prowadzona przez zakład
pracy jako przyzakładowa – Zespół Szkół Zawodowych Zarządu Portu S.A. oraz szkoła, którą prowadził Wojewódzki
Zakład Doskonalenia Zawodowego. W tym samym czasie
w Szczecinie funkcjonowały 23 szkoły zawodowe prowadzo-
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ne przez resorty gospodarcze i osoby prawne, jak Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej czy Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.
Nadal ważną drogą edukacji były szkoły dla pracujących.
Dominującą rolę odgrywało tu utworzone przy Centrum
Kształcenia Zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz wiele szkół niepublicznych tworzonych przez osoby
fizyczne i prawne. Te ostatnie stanowiły największą grupę
nowo powstających w tym czasie szkół niepublicznych. Większość z nich po okresie rocznej działalności stawała się szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych.
W roku szkolnym 1996/97 na terenie Szczecina funkcjonowały 33 szkoły dla dorosłych (w tym: 1 podstawowa, 10
średnich ogólnokształcących i 22 średnie techniczne i zawodowe), w których pobierało naukę 5030 słuchaczy (w tym
2965 w średnich szkołach technicznych i zawodowych).
Okres lat 1994–1998, nazwany wcześniej drugim etapem
najnowszych przemian oświaty szczecińskiej, okazał się szczególnie dramatyczny dla placówek opieki całkowitej. Poza
ogólnie znanymi trudnościami natury ekonomicznej, które powodowały pogorszenie warunków pracy tego rodzaju
placówek, późną wiosną 1997 roku wybuchł wielki pożar
w Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie Zdrojach. Ogień strawił
część pomieszczeń zamieszkanych przez wychowanków. Tylko dzięki przytomności dyrektora ośrodka i wychowawców
nie doszło do największej tragedii. Udało się w wyniku profesjonalnie prowadzonej ewakuacji uratować wszystkich wychowanków. Żadne dziecko nie ucierpiało, jednak dla wielu
z nich należało od nowa tworzyć warunki do normalnego
funkcjonowania, bowiem wszystko, co do nich należało, uległo spaleniu. Tragedia ta znacznie pogorszyła warunki dzieci czekających na umieszczenie w domach dziecka, których
liczba była ciągle niepokojąca.
Nowością w organizowaniu opieki było zawarcie przez
władze miasta porozumienia z Zarządem Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w zakresie organizacji zadań
opiekuńczych w trzech niepublicznych środowiskowych
ogniskach wychowawczych, w których opiekę znalazło początkowo 75 dzieci. W latach następnych liczba tych placówek ciągle się powiększała, a pomysł okazał się dobrą formą
pomocy.
Rok 1999 określony przez autora jako początek trzeciego okresu najnowszych dziejów oświaty szczecińskiej był
początkiem wdrażania w życie wcześniej już zapowiadanych
reform – administracyjnej i oświatowej. Dla Szczecina był to
również trzeci etap przejmowania do prowadzenia kolejnych
szkół. Od 1 stycznia 1999 r. miasto przejęło od kuratora ostatnie szkoły działające w Szczecinie. Były to: 17 szkół zawodowych, 2 licea ogólnokształcące, 9 ośrodków dla dzieci specjalnej troski i resocjalizacyjnych, 11 internatów, 1 integracyjna bursa szkolna, 2 Państwowe Domy Dziecka, 3 Rodzinne
Domy Dziecka, 5 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
i 1 schronisko młodzieżowe. Od tej pory samorząd miasta
stał się organem prowadzącym dla wszystkich szkół i placó-
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wek oświatowych, które wcześniej były w gestii kuratora
oświaty. Rok 1999 był również początkiem funkcjonowania
nowego typu szkoły – gimnazjum. Przygotowanie do jej powołania rozpoczęto już w pierwszym kwartale. Ostatecznie
Rada Miasta Szczecina podjęła 29 marca uchwałę o reorganizacji sieci szkolnej, w której postanowiono, że do roku 2005
będzie następować stopniowe wygaszanie 12 z funkcjonujących w tym czasie 62 szkół podstawowych i tworzenie w ich
miejsce gimnazjów, a od 1 września 1999 roku zostanie utworzonych 44 gimnazjów publicznych, w tym 39 gimnazjów dla
młodzieży, 1 gimnazjum dla dorosłych oraz 4 gimnazjów
specjalnych: przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1,
przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo
Słyszących, przy Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 oraz
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących.18
Z założenia gimnazja miały być szkołami funkcjonującymi
w oddzielnych obiektach z dobrze wyposażoną biblioteką
szkolną oraz salą gimnastyczną. Ze względów oczywistych
ten wymóg nie mógł być zrealizowany od pierwszego roku
funkcjonowania tych szkół. Dlatego wprowadzono okres przejściowy, umożliwiający gimnazjom, które nie mogą spełnić
tych wymogów, funkcjonowanie we wspólnym obiekcie ze
szkołą podstawową. Do 31 sierpnia 2001 r. Szczecin w dużej
mierze skorzystał z tego przyzwolenia.
Przeprowadzono 40 konkursów na dyrektorów gimnazjów. Do szkół podstawowych wprowadzono nowe zintegrowane programy nauczania. Znacząco wzrosły wydatki
z budżetu miasta na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz
ukończenie remontów w 13 szkołach podstawowych oraz
prac inwestycyjnych w szkołach podstawowych nr 72, 14,
70, 12, 45, 74 i nr 43 oraz w zniszczonym w wyniku pożaru
(który miał miejsce w 1998 r.) Przedszkolu Publicznym nr 2,
przy al. Woj. Polskiego. Wydatki miasta na cele inwestycyjne
w latach 1998–1999 były największe w całym okresie lat
1989–2005 i wynosiły w roku 1998 19 950 ml zł, a w 1999 –
13 068 ml zł.
Zapoczątkowana reforma oświatowa nie ograniczyła się
jedynie do zmian struktury ustroju szkolnego. Dotyczyła ona
również wielu zmian natury programowej. Dopuszczono między innymi możliwość wyboru przez szkoły i ich nauczycieli
programów i podręczników oraz wprowadzenia własnego
systemu oceniania.
Zmiany te wymagały zastosowania przyśpieszonego procesu doskonalenia nauczycieli. Dlatego Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli działające w Szczecinie jako wojewódzka placówka doskonalenia przygotowało bogatą ofertę adresowaną do nauczycieli różnych przedmiotów, głównie zaś dla nauczycieli gimnazjum jako nowego typu szkoły,
oraz dyrektorów tych szkół. Duże zainteresowanie różnego
rodzaju formami doskonalenia wykazywali również nauczyciele sześcioklasowych szkół podstawowych, które powinny
wyposażyć dziecko w podstawowe umiejętności i wzorce
wychowawcze w bliskim współdziałaniu z rodzicami, najle-

piej z jednym wychowawcą od I do VI klasy. Integracyjny charakter tego typu szkoły zaznaczył się również odejściem od
nauczania w konwencji tradycyjnego podziału treści programowych na przedmioty szkolne na rzecz grupowania treści,
które do tej pory były przekazywane oddzielnie na lekcjach
geografii, biologii, fizyki czy chemii.
W maju 1999 roku we wszystkich szkołach podstawowych
Szczecina (podobnie zresztą jak w innych powiatach) zostały przeprowadzone po raz pierwszy badania kompetencji
ucznia. Rok szkolny 1999/2000 był z kolei tym, w którym po
raz ostatni ośmioklasiści stali się absolwentami szkoły podstawowej.
Szkoły ponadpodstawowe nadal koncentrowały swój wysiłek głównie na uatrakcyjnieniu procesu dydaktyczno-wychowawczego (przede wszystkim szkoły zawodowe, które
ciągle musiały wykazywać dużą wrażliwość na potrzeby rynku pracy) oraz poprawie jakości wyników nauczania. Uczniowie, którzy w znaczącym procencie byli uczniami tych szkół,
coraz chętniej brali udział w organizowanych olimpiadach
przedmiotowych i różnego rodzaju turniejach. Zaczęły
znacznie wzrastać wskaźniki zdawalności egzaminów dojrzałości. Ponieważ młodzież uczyła się coraz chętniej języków obcych, w coraz większym stopniu rysował się problem
niedoboru nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania tych języków w szkołach.
Kolejne lata były głównie okresem dalszego wdrażania reformy we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez samorząd miasta. W samej sieci nie
następowały znaczące zmiany, raczej był to okres niewielkich korekt dostosowawczych. I tak edukację przedszkolną
w latach 2000–2002 w Szczecinie prowadziło 78 przedszkoli,
w tym: 67 publicznych, prowadzonych przez samorząd,
w tym jedno specjalne i jedno z oddziałami integracyjnymi;
10 niepublicznych, dotowanych przez miasto; 1 resortowe,
którego działalność wygasała 31 sierpnia 2002 r. Przedszkola te obejmowały opieką w roku 2000 r. ogółem 7897 dzieci,
w tym publiczne 7059, a niepubliczne 838; natomiast w roku
2001 – 7363 dzieci. Do 10 przedszkoli publicznych i 1 niepublicznego z klasami integracyjnymi oraz 1 specjalnego
uczęszczało łącznie 107 dzieci specjalnej troski. W 23 przedszkolach prowadzono edukację ekologiczną, w 10 promocję
zdrowia, a 10 przedszkoli preferowało edukację morską.
We wszystkich przedszkolach podległych samorządowi oraz
przedszkolach zakładowych zatrudniono 1388 pracowników,
w tym 588 pracowników pedagogicznych.
W tym okresie samorząd miasta Szczecina prowadził 63
szkoły podstawowe, w tym 1 szkołę podstawową dla dorosłych. Do szkół tych uczęszczało w roku szkolnym 2000/2001
27 824 uczniów, a w roku szkolnym 2001/2002 o 759 uczniów
mniej, czyli 27 065. Widać, że w tego typu szkołach zaczął się
wyraźnie zarysowywać niż demograficzny. W czterech publicznych szkołach podstawowych działały klasy integracyjne, w których obowiązywały programy szkół specjalnych. Zaczęto zwracać coraz większą uwagę na rozwój fizyczny dzie-
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ci i młodzieży, co przejawiało się w zwiększaniu godzin przeznaczonych na SKS, tworzeniu klas sportowych oraz wprowadzaniu zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla
dzieci klas I–III. We wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd miejski zatrudniano 1859 nauczycieli, z których około 85% miało wykształcenia wyższe.
W tym samym czasie działało 9 szkół podstawowych niepublicznych, do których w roku szkolnym 2000/2001 uczęszczało 1356, a w roku 2001/2002 – 959 uczniów. W 59 szkołach
podstawowych prowadzonych przez samorząd miasta działały stołówki szkolne, w których wydawano dziennie ponad
7 tysięcy obiadów. Przy większości szkół działały również
świetlice szkolne. W końcówce roku szkolnego 2001/2002 we
wszystkich szkołach podstawowych Szczecina (podobnie jak
w całym kraju) przeprowadzono po raz pierwszy zewnętrzny sprawdzian szóstoklasistów.
W roku szkolnym 2001/2002 powstały dwa nowe gimnazja. Łącznie we wszystkich tego typu szkołach uczyło się
14 113 uczniów. Pracowało w nich 1030 nauczycieli. W zespołach szkół funkcjonowało 20 gimnazjów, zaś pozostałe pracowały łącznie ze szkołami podstawowymi. Ponadto funkcjonowało 12 gimnazjów niepublicznych, w których uczyło się
554 dzieci oraz 1 gimnazjum publiczne prowadzone przez
Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,
w którym naukę pobierało 126 uczniów. W maju 2002 roku
po raz pierwszy we wszystkich gimnazjach Szczecina (podobnie jak w całym kraju) przeprowadzono zewnętrzne egzaminy gimnazjalne. Egzaminami tymi zostali objęci wszyscy uczniowie klas trzecich gimnazjum, bowiem przystąpienie do
niego było warunkiem ukończenia szkoły, jednak wyniki
egzaminu nie miały wpływu na to, czy uczeń otrzyma czy
też nie promocję. Rok 2001/2002 był również tym, w którym
pierwsi absolwenci gimnazjów opuścili mury swojej szkoły
(byli to pierwsi absolwenci nowego typu szkoły).
W tym samym okresie w Szczecinie pracowały 23 licea
ogólnokształcące, w tym Liceum Mistrzostwa Sportowego
z zakresu pływania oraz jedno integracyjne z 14 oddziałami.
W Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym oraz
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 funkcjonowały licea
ogólnokształcące dla dorosłych, które prowadziły zajęcia
w trybie zaocznym i stacjonarnym. Do wszystkich liceów
ogólnokształcących w roku szkolnym 2000/2001 uczęszczało
13 116 uczniów, w tym 424 dla dorosłych, natomiast w roku
szkolnym 2001/2002 łącznie 9775 uczniów, w tym 664 dla
dorosłych. Licea ogólnokształcące nadal poszukiwały możliwości usprawnienia i uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego
głównie przez wprowadzenie innowacji pedagogicznych
i programów autorskich. Zaczęto wprowadzać klasy dwujęzyczne, klasy integracyjne, sportowe itp. Dwa licea należały do Towarzystwa Szkół Twórczych i Towarzystwa Szkół Aktywnych. Podejmowane starania zaczęły przynosić pierwsze
efekty. W prowadzonym ogólnopolskim rankingu „Rzeczypospolitej” i „Perspektyw” szkół ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące nr XIII zajęło w roku szkolnym 2001/
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/2002 6. miejsce, a V LO w Szczecinie – 27. miejsce oraz 35.
miejsce II LO w Szczecinie. XIII LO mogło się poszczycić największą liczbą finalistów i laureatów olimpiad organizowanych dla uczniów średnich szkół (9 finalistów i 8 laureatów
w 12 olimpiadach). Niewątpliwie był to dobry początek szczecińskich liceów ogólnokształcących w przededniu urzeczywistniania się drugiego etapu reformy strukturalnej, która
w tego typu szkołach została zapoczątkowana w roku szkolnym 2002/2003. Od tego też roku zaczął funkcjonować w systemie oświaty nowy typ szkoły ponadgimnazjalnej „liceum
profilowane”, które obok nowych liceów ogólnokształcących
i średnich szkół zawodowych było głównie adresowane do
chętnych ukończenia pełnej szkoły średniej. Obok liceów prowadzonych przez samorząd miasta funkcjonowało w roku
szkolnym 2001/2002 27 liceów niepublicznych, w których
pobierało naukę 791 uczniów. Ogółem we wszystkich liceach
ogólnokształcących w roku szkolnym 2001/2002 uczyło się
11 230 uczniów i słuchaczy. W roku szkolnym 2000/2001 zatrudniano 955 nauczycieli, natomiast w roku szkolnym 2001/
/2002 – 755. Liczba nauczycieli zmniejszyła się ze względu
na spadającą liczbę uczniów tych szkół, która była o 13,1%
niższa niż przed dwoma laty.
W zakresie sieci szkół zawodowych również nie nastąpiły
duże zmiany. W roku szkolnym 2000/2001 funkcjonowało
w Szczecinie 17 zespołów szkół zawodowych kształcących
młodzież w różnych zawodach i specjalnościach w następujących typach szkół: 19 technikach, 21 liceach zawodowych
i technicznych, 14 zasadniczych szkołach zawodowych, 9 szkołach policealnych oraz 6 technikach dla dorosłych, 1 liceum
zawodowym dla dorosłych, 2 zasadniczych szkołach zawodowych dla dorosłych i 2 policealnych szkołach dla dorosłych. We wszystkich tych szkołach uczyło się łącznie 12 910
uczniów, w tym 781 w szkołach dla dorosłych, a rok później
9516 uczniów, w tym 686 w szkołach dla dorosłych. Również
w szkołach zawodowych widać wyraźny spadek liczby uczącej się młodzieży. We wszystkich szkołach zawodowych, dla
których organem prowadzącym był samorząd Szczecina,
zatrudniono w roku szkolnym 2001/2002 679 nauczycieli.
System szkół zawodowych prowadzonych przez samorząd
znakomicie dopełniały 42 szkoły niepubliczne, które w roku
szkolnym 2001/2002 wpisano do ewidencji, w tym: 25 szkół
zawodowych policealnych i pomaturalnych, 16 techników
i 1 zasadniczą szkołę zawodową. W szkołach tych naukę pobierało 668 uczniów (o 542 mniej niż przed rokiem, a o 4132
osoby mniej niż przed dwoma laty).19 Do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Szczecina wpisanych było również
66 placówek niepublicznych prowadzących kształcenie i doskonalenie zawodowe w formach pozaszkolnych. Do najbardziej popularnych należały kursy języków obcych, informatyki, bhp oraz różnego rodzaju doskonalenia zawodowego.
Corocznie kursy przekraczające 30 godzin dydaktycznych
kończyło około 34 tys. osób.
Obok szkół masowych funkcjonowało na terenie miasta
również 17 placówek opiekuńczych i opiekuńczo-wycho-
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wawczych, dla których samorząd był organem prowadzącym, w tym: 7 Ośrodków Szkolno-Wychowawczych (5 specjalnych); 1 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; 1 Pogotowie Opiekuńcze; 1 Bursa Integracyjna; 1 Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Specjalna; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem
i Młodzieżą oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 przy
Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1. W placówkach tych
w roku szkolnym 2000/2001 było objętych opieką 1720 dzieci i młodzieży, natomiast w roku szkolnym 2001/2002 – 1857.
Zatrudnionych w nich było 438 nauczycieli i wychowawców.
Przy placówkach tych działało 10 gimnazjów, 11 szkół podstawowych, 1 liceum ogólnokształcące, 3 szkoły zawodowe
oraz 3 szkoły przysposobienia do zawodu z 2185 uczniami.

„Głos Szczeciński” z 10 czerwca 2002 r.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, a także w jakimś stopniu nauczycielom
i wychowawcom udzielało 5 publicznych i 1 niepubliczna
poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Miastu podlegało również 8 placówek oświatowo-wychowawczych (Pałac
Młodzieży, dwa ogniska pracy pozaszkolnej, chór „Słowiki”,
Państwowe Ognisko Baletowe, Państwowa Szkoła Muzyczna
I Stopnia oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy). W tym zakresie działały w Szczecinie również niepubliczne placówki
opiekuńczo-wychowawcze – bardzo aktywny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Dzienny
Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie. Miastu podlegały również trzy
Rodzinne Domy Dziecka (nr 1, przy ul. Mącznej 16, nr 3, przy
ul. Różowej 8/2, nr 4, przy al. Woj. Polskiego 95) oraz Dom

Dziecka nr 1 i Dom Dziecka nr 2 im. Adama Mickiewicza tzw.
Zielony Dwór.
Od roku 2002 koncentrowano się głównie na podwyższaniu jakości pracy szkół podstawowych i gimnazjów oraz
wdrażaniu drugiego etapu reformy strukturalnej dotyczącej szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto nadal trwały prace
związane z porządkowaniem sieci szkół podstawowych, która była konsekwencją wdrażanej od 1999 r. reformy systemu
oświaty. Od 31 sierpnia 2002 r. kończył się proces stopniowej
likwidacji 15 szkół podstawowych (planowano likwidacje SP
nr 4, SP nr 8, SP nr 22, SP nr 27, SP nr 30, SP nr 60, SP nr 66, SP
nr 70, SP nr 57, SP nr 43 i SP nr 50) w związku z utworzeniem
gimnazjów, a 31 sierpnia 2003 r. zakończyła się likwidacja
Gimnazjum nr 36.

Początek roku szkolnego 2002/2003 był również początkiem wdrażania II etapu reformy dotyczącej sieci szkół ponadgimnazjalnych. Wprowadzono następujące typy szkół:
zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata; trzyletnie licea ogól-

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2002/03 w Zespole Szkół Zawodowych w Szczecinie połączona z 50-leciem szkoły
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nokształcące, trzyletnie licea profilowane, czteroletnie technika. Ponadto od dnia 1 września 2002 roku dotychczasowe
ponadpodstawowe szkoły zasadnicze oraz szkoły średnie
(z wyjątkiem techników oraz liceów na podbudowie programowej szkoły zasadniczej szkół policealnych, szkół pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych) zostały również przekształcone w odpowiedniego rodzaju typy szkół ponadgimnazjalnych.
W wyniku dostosowywania sieci szczecińskich szkół do
wymogów wynikających z reformy szkolnictwa samorząd
Szczecina w roku 2002 podjął następujące działania: zlikwidowano 6 szkół; stopniowej likwidacji prowadzonej od
1 września 2002 do 31 sierpnia 2004 poddano 8 szkół; utworzono 8 nowych szkół, przekształcono 18 szkół i zmieniono
nazwę 3 szkołom, a w roku 2003 zlikwidowano dalsze 3 szkoły; podjęto decyzje o stopniowej likwidacji trwającej do
31 sierpnia 2005 r. 1 szkoły; utworzono 7 nowych szkół oraz
zmieniono nazwę dla dalszych 13 szkół. Ponadto w latach

3915 uczniów; 19 liceów zawodowych, techników profilowanych – 2211 uczniów i 13 zasadniczych szkół zawodowych –
1319 uczniów; 1 szkoła rzemiosł – 251 uczniów; 3 policealne
szkoły dla dorosłych – 101 słuchaczy; 2 technika dla dorosłych – 199 słuchaczy; 1 liceum zawodowe dla dorosłych –
159 słuchaczy; 1 zasadnicza szkoła zawodowa – 220 słuchaczy. Ponadto działały 64 szkoły zawodowe niepubliczne prowadzone przez różne towarzystwa, fundacje, osoby prawne
oraz spółki (w tym 1 zasadnicza szkoła dla młodzieży i dla
dorosłych; 16 techników; 1 liceum ekonomiczne i 46 szkół
policealnych). W szkołach zawodowych niepublicznych pobierało naukę łącznie 4185 słuchaczy. 20 Warto w tym miejscu
podkreślić, że od czasu wprowadzenia II etapu reformy strukturalnej liczba uczących się w szkołach zawodowych z roku
na rok malała. Stan dzieci i młodzieży miasta Szczecina
uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ogólnokształcących ponadgimnazjalnych ilustrują dane liczbowe zestawione w tabeli 4.
TABELA 4.

LICZBA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZCZECINA W LATACH 2000/2004. 21

Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły (przedszkola) w roku szkolnym
Typ szkoły/placówki

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

publiczne niepubliczne publiczne niepubliczne publiczne niepubliczne publiczne niepubliczne

Przedszkola

7059

838

6563

800

6504

831

6897

709

27 824

1356

27 065

959

24 111

919

23 236

916

Gimnazja

9688

467

14113

759

13 458

590

13 115

832

Licea Ogólnokształcące
(w tym dla dorosłych)

13 116

1486

9775

791

10 161

2670

9657

2417

Szkoły podstawowe

2002–2003 zlikwidowano 6 przedszkoli, a na ich bazie utworzono filie.
W końcówce roku 2003 funkcjonowało w Szczecinie 77
przedszkoli (w tym 61 publicznych i 6 filii – 1 przedszkole
specjalne i 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz
10 niepublicznych dotowanych z budżetu miasta); 61 szkół
podstawowych (w tym 52 publiczne, dla których samorząd
Szczecina był organem prowadzącym – 1 dla dorosłych, 9
niepublicznych). Nie było szkoły podstawowej integracyjnej,
ale w 6 publicznych szkołach podstawowych funkcjonowały
24 oddziały integracyjne; 53 gimnazja (w tym 42 publiczne
– 1 dla dorosłych, 11 niepublicznych); 24 publiczne licea
ogólnokształcące (w tym 1 Liceum Mistrzostwa Sportowego
z zakresu pływania oraz 1 liceum integracyjne z 16 oddziałami); 27 liceów niepublicznych (w tym 12 dla młodzieży i 15
dla dorosłych); 6 liceów dla dorosłych, które kształciły słuchaczy w formie zaocznej i stacjonarnej; 1 Katolickie Liceum
Ogólnokształcące jako placówka niepubliczna prowadzona
przez Centrum Edukacji Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej; 16 zespołów szkół zawodowych kształcących w różnych zawodach i specjalnościach w następujących typach
szkół: 7 szkół policealnych – 579 uczniów; 19 techników –
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Dokonując bardziej szczegółowej analizy sieci szkół i przedszkoli, można przyjąć, że w ujęciu globalnym we wszystkich
typach szkół jest ona wystarczająca, natomiast w ujęciu terytorialnym daje się zauważyć zjawisko systematycznego spadku liczby uczących się w szkołach w niektórych regionach
miasta. Jest to rezultat zarówno ciągle pogłębiającego się niżu demograficznego, jak i przemieszczania się mieszkańców
różnych dzielnic Szczecina. Wyliczono, że w 2014 r. liczba uczniów w szkołach podstawowych spadnie o 40%. Zaistniałe
zjawiska skłaniają władze miasta do przeprowadzenia w najbliższej przyszłości przemyślanej i dobrze przygotowanej
restrukturyzacji sieci przedszkoli oraz szkół podstawowych
i gimnazjalnych, a następnie szkół ponadgimnazjalnych.
W ostatnich trzech latach wszystkie szkoły Szczecina włączyły się bardzo intensywnie w poszukiwanie skutecznych
sposobów poprawy jakości swojej pracy. Przeprowadzone od
2002 roku zewnętrzne egzaminy organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w gimnazjach i szkołach podstawowych wykazują, że z roku na rok uczniowie szczecińskich szkół uzyskują nieco lepsze wyniki od tych, które osiągali w roku poprzedzającym, choć ciągle nie są one jeszcze
satysfakcjonujące. Między innymi dlatego coraz więcej szkół
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przystępuje do trwającego od 2003 r. konkursu „Zachodniopomorska Szkoła Jakości”. Coraz lepsze rezultaty osiągają natomiast szkoły średnie w ogólnopolskim rankingu szkół średnich organizowanym przez redakcję „Perspektyw”. W rankingu tym XIII Liceum Ogólnokształcące zajęło w 2003 r. drugie
miejsce, a w roku 2004 – pierwsze.
Stan techniczny dużej części obiektów oświatowych wymaga ciągłej modernizacji, mimo że corocznie z budżetu
miasta na cele inwestycji oświatowych wydatkowanych jest
około 5–8% środków. Nadal 72 szkoły i placówki oświatowe
mieszczą się w budynkach z początku XX wieku, z których 16
zostało rozbudowanych w okresie powojennym. W tym samym czasie wybudowano 96 nowych obiektów oświatowych,
w tym 12 przedszkoli. Nowe obiekty oświatowe Szczecina
to Gimnazjum przy ul. Hożej i sala gimnastyczna Gimnazjum
nr 10, oddane do użytku w 2003 r.
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