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Na kilka dni przed Dniem Edu-
kacji Narodowej warto przypomnieæ,
jak wygl¹da³y pierwsze dni nauki
szkolnej w naszym powiecie po za-
koñczeniu II wojny �wiatowej. Pod-
stawowe i pierwsze zadanie o�wiaty
w tamtym okresie to otwarcie szkó³
wszystkich typów w celu zaspoko-
jenia �g³odu� wiedzy u ludzi pozba-
wionych w okresie wojny mo¿liwo-
�ci kszta³cenia. Najpowa¿niejszym
zatem problemem dla pracowników
Inspektoratu Szkolnego w Strzelcach
Opolskich, organizuj¹cych od pod-
staw polskie szkolnictwo podstawo-
we, by³o pozyskanie i zatrudnienie
odpowiedniej ilo�ci kadry nauczaj¹-
cej.

Pierwsza grupa nauczycieli, li-
cz¹ca 38 osób, przyby³a do Strzelec
Op. z Zag³êbia D¹browskiego w dniu
7 kwietnia 1945 r. Nauczyciele - po
otrzymaniu nominacji i szczegó³o-
wych instrukcji od inspektora szkol-
nego - udali siê 10 kwietnia 1945 r. do
miejsc swojej pracy. Przyst¹pili do
organizacji szkó³ i prowadzenia za-
jêæ równocze�nie w 35 szko³ach przy
obsadzie 38-osobowej grupy nauczy-
cieli.

Wed³ug danych inspektora szkol-
nego w Strzelcach Op. z dnia 16
kwietnia 1945 r. pozosta³o jeszcze
nie obsadzonych 20 szkó³, po³o¿o-
nych we wsiach najbardziej oddalo-
nych lub tam, gdzie szko³y zosta³y
zniszczone.

W tej sytuacji inspektor szkolny
T. Czajkowski, zwracaj¹c siê do ku-
ratorium w Katowicach, m.in. pisa³:
Na podstawie pierwszych spostrze-
¿eñ o poczynaniach organizacyjnych
i pedagogicznych poszczególnych
nauczycieli - proszê Kuratorium o
po³o¿enie silnego nacisku w inspek-
toratach szkolnych dokonuj¹cych
wyborów kandydatów na wyjazd,
aby dobór ten uwzglêdnia³ warto�ci
nieprzeciêtne pod wzglêdem charak-
teru i woli wytrwania w trudnych
chwilowo warunkach pracy (...). Na-
uczyciel przybywaj¹cy na ziemie
wyzwolone, które przez 700 lat uci-
sku zachowa³y charakter polski -
musi pod ka¿dym wzglêdem staæ na
wysoko�ci zadania i byæ godnym re-
prezentantem pañstwa polskiego i
wielkiego narodu, dochodz¹cego swo-
ich praw historycznych. Dobór
pierwszej grupy, ju¿ pracuj¹cej, za-
powiada siê dobrze.

30 kwietnia 1945 r. przyby³a do
Strzelec z powiatu bêdziñskiego druga
grupa nauczycieli - 15 kobiet i 13
mê¿czyzn. Przez dwa dni pozostali
oni w Strzelcach, gdzie uczestniczyli
w informacyjnych konferencjach i
odprawach z pracownikami Inspek-
toratu, zapoznaj¹c siê z ogóln¹ sytu-
acj¹ szkolnictwa w powiecie. Dru-
giego maja 1945 r. wrêczono nomina-
cje nauczycielom przydzielonym do
poszczególnych szkó³: 20 skierowa-
no do szkó³ dotychczas nieobsadzo-
nych, pozosta³ych 8 do szkó³ ju¿
zorganizowanych.

Pierwsi nauczyciele na ziemi
strzeleckiej zaczynali bazuj¹c tylko

na tym, co w szko³ach pozosta³o.
W sprawozdaniu z dnia 25 maja
1945r. sporz¹dzonym przez ówcze-
snego inspektora szkolnego czyta-
my:

(�) nauczyciel stawi³ siê do pra-
cy w terminie tu¿ po zaprzestaniu
dzia³añ wojennych. W o�rodkach
gminnych by³ niemal pierwszym
przedstawicielem pañstwa polskie-
go, jeszcze przed przybyciem w³adz
administracji ogólnej. Warunki zna-
laz³ trudne, jednak nie zagra¿aj¹ce
¿yciu. Pracê rozpocz¹³ od porz¹d-
kowania budynków. Naukê zorgani-
zowa³ nie rocznikami klasowymi,
lecz w grupach o mniejszej czy wiêk-
szej znajomo�ci jêzyka ojczystego.

Z tygodnia na tydzieñ wzrasta³a
liczba nauczycieli, a wraz z nimi za-
gêszcza³a siê sieæ szkó³ podstawo-
wych, obejmuj¹c swym zasiêgiem
coraz wiêksz¹ liczbê uczniów.

Podsumowuj¹c ca³okszta³t dzia-
³alno�ci o�wiatowej za rok szkolny
1944/45 inspektor szkolny w spra-
wozdaniu wykaza³ dane dotycz¹ce
nauczycieli i ich kwalifikacje:
l. Ogólna liczba nauczycieli - 132, w
tym:
a) kwalifikowanych - 108,
b) niekwalifikowanych - 24.
2. Kwalifikacje nauczycieli przedsta-
wia³y siê nastêpuj¹co:
a) egzamin dojrza³o�ci posiada³o -

26 nauczycieli;
b) egzamin praktyczny - 15 nauczy-

cieli;
c) wy¿szy kurs nauczycielski -

15nauczycieli;
d) instytut Nauczycielski w Kato-

wicach - l nauczyciel;
e) instytut Pedagogiki Specjalnej -1

nauczyciel;
f) konserwatorium muzyczne - l na-

uczyciel;
g) studia wy¿sze - 4 nauczycieli;
h) inne wykszta³cenie - 25 nauczy-

cieli.
Trzeba podkre�liæ, ¿e w powie-

cie strzeleckim przygotowanie kadry
pedagogicznej, bior¹c pod uwagê tam-
ten okres, by³o zadowalaj¹ce.

�wiadczy o tym fakt, ¿e w szkol-
nictwie podstawowym przewa¿ali
nauczyciele do�wiadczeni, o pe³nych
kwalifikacjach zawodowych, rekru-
tuj¹cy siê przewa¿nie z kadry przed-
wojennej.

Na ogóln¹ liczbê zatrudnionych
nauczycieli 3% stanowili nauczycie-
le posiadaj¹cy wykszta³cenie wy-
¿sze, 79% - nauczyciele z wykszta³-
ceniem �rednim pedagogicznym, a
18% stanowili nauczyciele niewy-
kwalifikowani.

Rola nauczyciela w tym czasie
nie ogranicza³a siê tylko do organizo-
wania szkó³, ale bardzo czêsto,
szczególnie na wsi, nauczyciel sta-
wa³ siê najwa¿niejsz¹ osob¹. Godzi³
spory, pisa³ podania, radzi³ w trud-
nych sprawach, prowadzi³ kursy dla
pracowników ró¿nych instytucji, or-
ganizowa³ uroczysto�ci na terenie
szko³y, wsi, przeprowadza³ spis lud-
no�ci, informowa³ mieszañców o za-
rz¹dzeniach w³adz, itp.

Ryszard Morawiec

Piotrek jest pi¹toklasist¹. Od
trzech tygodni uczêszcza na lekcje
�wybiórczo�, z kilku przedmiotów
ma ju¿ po dwie-trzy oceny niedosta-
teczne. Wychowawczyni bezskutecznie
próbuje skontaktowaæ siê z jego ro-
dzicami, telefon domowy milczy, w ko-
mórkach s³ychaæ komunikat �abo-
nent czasowo niedostêpny�, a wysy-
³ane poczt¹ listy wracaj¹ do szko³y.
Ch³opiec twierdzi, ¿e �Rodzice mu-
sieli wyjechaæ w wa¿nej sprawie ro-
dzinnej i nie wiadomo kiedy wróc¹�,
a na pytanie, kto siê nim teraz opie-
kuje odpowiada: �Ja i mój starszy
brat Patryk jeste�my u babci, ale ona
nie przyjdzie do szko³y, bo ma chore
nogi i nie wychodzi z domu�.

Zosia powtarza drug¹ klasê gim-
nazjum. Swym zachowaniem sprawia
sporo trudno�ci: wagaruje, k³amie,
jest zaczepna wobec rówie�ników i na-
uczycieli, bywa bardzo agresywna. W
szkole nikt nie zna jej rodziców, bo od
dwóch lat pracuj¹ za granic¹. Zosi¹
opiekuje siê siostra � 22-letnia stu-
dentka, która wprawdzie przychodzi
na klasowe zebrania, ale wys³uchaw-
szy skarg na siostrê bezradnie roz-
k³ada rêce: �Có¿ ja mogê, Zo�ka
mnie w ogóle nie s³ucha. Jakie ja mam
z ni¹ problemy! Ona potrafi wracaæ
do domu o pó³nocy, zdarza siê, ¿e nie
wiem gdzie jest nawet przez dwa dni�.
Kamila jest uczennic¹ klasy pierwszej
gimnazjum. Na zebranie rodziców
przysz³a jej s¹siadka i poinformowa-
³a wychowawcê, ¿e dziewczynka �
wraz z dwójk¹ m³odszego rodzeñstwa
- jest od czterech miesiêcy pod jej
opiek¹. Rodzice Kamilki, przebywaj¹
w Anglii. �Jakby by³y z Kamil¹ jakie�
problemy, proszê do mnie zadzwoniæ.
Zaraz zawiadomiê jej rodziców. Oni
telefonicznie j¹ ustawi¹. To na kilka
dni skutkuje.�

Dyskusja o tzw. eurosierotach
przetacza siê przez nasz kraj, co naj-
mniej od dwóch-trzech lat, bowiem
pozostawianie dzieci i wyje¿d¿anie
do pracy za granicê jest ju¿ w Polsce
zjawiskiem spo³ecznym. Dotyczy to
równie¿ powiatu strzeleckiego, w
którym � pod koniec czerwca - doli-
czono siê 215 dzieci pozostawionych

przez oboje rodziców. Tak napraw-
dê, to nikt nie wie, ile tych dzieci jest.
Jedno jest pewne � za przyczyn¹
rodziców � dzieci, jak równie¿ ich
czasowi opiekunowie i szkolni na-
uczyciele maj¹ problemy, i to bardzo
powa¿ne.
G³ównym problemem dzieci jest ich
samotno�æ. A samotne dzieci radz¹, a
raczej nie radz¹, sobie z tym ró¿nie.
Jedne, zach³ystuj¹c siê wolno�ci¹ i
nadmiarem swobody, robi¹ co chc¹ �
rzucaj¹ siê w wir towarzyskiego
¿ycia, lekcewa¿¹ szkolne obowi¹zki,
popalaj¹ i popijaj¹. Inne cierpi¹ tak
bardzo, ¿e staj¹ siê agresywne, albo
zamykaj¹ siê w sobie tak, ¿e bardzo
trudno jest do nich dotrzeæ.
Czasowi opiekunowie, dbaj¹cy
wprawdzie o �wikt i opierunek�
swych podopiecznych, nigdy nie za-
st¹pi¹ im rodziców. Szczególnie, gdy
zaczynaj¹ pojawiaæ siê k³opoty. 70-
letnia babcia staje bezradna wobec
wulgarnego, agresywnego zachowa-
nia swego 13-14-letniego wnuka. S¹-
siadka czy ciocia rzadko potrafi zmo-
bilizowaæ 15-16-letni¹ dziewczynê
do systematycznego chodzenia do
szko³y, odrabiania lekcji, wracania na
czas do domu.

Nauczyciele, których zadaniem
jest wspieranie rodziców w wycho-
waniu dzieci i m³odzie¿y te¿ napo-
tykaj¹ same trudno�ci. Dotycz¹ pro-
zy ¿ycia codziennego, a pojawiaj¹ siê
kiedy dziecko np.: trzeba zaszcze-
piæ, udzieliæ pomocy i opieki medycz-
nej, daæ zgodê na wyjazd na wyciecz-
kê, interweniowaæ, gdy dziecko wy-
rz¹dzi jak¹� szkodê, stwarza proble-
my wychowawcze, ma problemy w
nauce lub gdy samo zosta³o poszko-
dowane. Nagle okazuje siê, ¿e nie ma
kto tej zgody wydaæ, podj¹æ decyzji
- bo rodzice wyjechali, a dziadkowie,
ciocie i zaprzyja�nione s¹siadki - nie
s¹ opiekunami prawnymi dziecka.
Nie maj¹ wiêc prawa decydowaæ o
niczym, co jego dotyczy. Kogo maj¹
wspieraæ nauczyciele, gdy rodzice
niby s¹, a jednak ich nie ma? Kogo
informowaæ o zaobserwowanych
trudno�ciach i problemach dziecka, z
kim wspó³pracowaæ w ich rozwi¹za-
niu? Jak maj¹ efektywnie wspoma-

gaæ ucznia bez poparcia rodziców, bez
ich udzia³u?

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym w Pol-
sce prawem, szko³a, ka¿da inna pla-
cówka o�wiatowa, s³u¿ba zdrowia
czy opieka spo³eczna powinna o ta-
kiej sytuacji powiadomiæ S¹d Rodzin-
ny i Nieletnich. Dlatego m¹drzy, ko-
chaj¹cy i odpowiedzialni rodzice
musz¹ sami zadbaæ � przed wyjaz-
dem za granicê - o sytuacjê prawn¹
dziecka, czyli:
1.  Wyst¹piæ do s¹du o zawieszenie
w³adzy rodzicielskicj. To jest w ta-
kim przypadku najstosowniejsze. Po
powrocie rodziców do kraju s¹d uchyla
zawieszenie. Na czas nieobecno�ci
rodziców s¹d ustanawia opiekuna
prawnego. Mo¿e nim zostaæ osoba
wskazana przez rodziców.
2. Mo¿na tak¿e ustanowiæ pe³no-
mocnictwo dla czasowego opiekuna
w kancelarii notarialnej. Niektóre kan-
celarie odmawiaj¹ jednak ich sporz¹-
dzania, twierdz¹c, i¿ sprawy zwi¹za-
ne z wychowaniem dzieci rozstrzyga
jedynie s¹d rodzinny.

Bezspornym jest fakt, ¿e szko³a
powinna byæ przez rodziców powia-
domiona o fakcie pozostawienia
dziecka pod inn¹, ni¿ ich, opiek¹.
Przez ostatnie dwa lata, spotka³am siê
w swojej pracy pedagogicznej z bli-
sko 30 eurosierotami. Znam tylko je-
den przypadek, gdy rodzice:
* zawiadomili szko³ê o wyje�dzie

za granicê, zostawili do dyspo-
zycji dyrekcji i wychowawcy
swój nowy adres i numery telefo-
nów,

* przedstawili notarialne pe³no-
mocnictwo dla osoby, pod opiek¹
której pozostawiali córkê,

* przyprowadzili tê osobê do wy-
chowawcy, wspólnie z nim okre-
�lili formê kontaktu i wzajemne
oczekiwania.
Wszyscy kochamy nasze dzieci i

chcemy dla nich jak najlepiej. Nie
wszyscy jednak czynimy to m¹drze,
z prawdziw¹, rodzicielsk¹ trosk¹ o ich
bezpieczeñstwo i prawid³owy roz-
wój.

Ma³gorzata £oskot

,,Z³ote góry obiecywa³, a teraz ni o³o-
wianych nie ma�- to s³owa jednej z
bohaterek dziewiêtnastowiecznej
sztuki Piotra Ko³odzieja pt. ,,Obie-
¿ysasi�. Dramatyczny obrazek ludo-
wy ze �piewami w czterech aktach
siemianowickiego pisarza, aczkol-
wiek nieco przyprószony patyn¹
czasu, w scenerii sprzed ponad stu

W poprzednim numerze pisali�my o 215 eurosierotach w naszym powiecie. To du¿o czy
ma³o? Aby skalê zobrazowaæ wystarczy powiedzieæ, ¿e to tyle dzieci, ile uczy siê w dwóch
wiejskich szko³ach!

EUROSIEROTY
� problemu ci¹g dalszy

1945 - o�wiata
na ziemi strzeleckiej

Portret wspó³czesnego
obie¿ysasa w cyfry ujêty

lat pokazuje rzeczywisto�æ zaskaku-
j¹co aktualn¹. Jego obie¿ysasi, czyli
sezonowi pracownicy szukaj¹cy za-
trudnienia w Saksonii, to poprzedni-
cy dzisiejszych emigrantów zarobko-
wych, których model ¿ycia kszta³to-
wa³ siê na Opolszczy�nie przez dzie-
siêciolecia. Z danych zgromadzonych

Szanowni Nauczyciele

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyjmijcie podziêkowania
za codzienne po�wiêcenie i zaanga¿owanie w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹.
Sk³adamy wyrazy uznania za Pañstwa  wychowawczy i dydaktyczny trud
wk³adany w przekazywanie wiedzy i wychowanie, a tak¿e upór w d¹¿eniu do osi¹gania
jak najlepszych wyników.

¯yczymy, aby nie³atwa praca nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przynosi³a jesz-
cze lepsze efekty, a tak¿e rado�æ i satysfakcjê. Niech zaowocuje szlachetno�ci¹  i m¹dro-
�ci¹ Pañstwa uczniów i wychowanków.

Sk³adamy wyrazy szacunku za dotychczasowe dokonania i ¿yczymy dalszych sukce-
sów w ¿yciu zawodowym. Niech Pañstwa praca cieszy siê szacunkiem, uznaniem i ¿yczli-
wo�ci¹.

W tym uroczystym dniu ¿yczymy zadowolenia z wykonywanej pracy, a w ¿yciu osobi-
stym zdrowia, spe³nienia marzeñ, optymizmu oraz wszelkiej pomy�lno�ci w realizacji swo-
ich zamierzeñ.

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Henryk Bartoszek
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