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INTELIGENTNY I ZDOLNY RZEMIE LNIK  
TO PRZYSZ O  PA STWA LUDOWEGO 

 
PA STWO I KO CIÓ  W PROCESIE WYCHOWANIA 
M ODZIE Y W LATACH 1945-1951 NA PRZYK ADZIE 

PRYWATNEGO SALEZJA SKIEGO M SKIEGO 
GIMNAZJUM KRAWIECKIEGO WE WROC AWIU 

 
 
 Prywatne Salezja skie M skie Gimnazjum Krawieckie, dzia aj ce 
w latach 1945-1951, zosta o przeniesione z Twardogóry do Wroc awia 
w 1946 roku do przej tego od niemieckich sióstr el bietanek kompleksu 
ko cielno-klasztornego p.w. w. Antoniego. Dyrektorem zak adu przez 
ca y okres jego funkcjonowania by  ks. Ryszard Dola, który, prócz ob-
owi zków kap a skich i dyrektorskich, wyk ada  równie  histori . 
Szko a w sposób szczególny ukierunkowana by a na m odzie  biedn , 
ze wsi i mniejszych miejscowo ci, sieroty etc., wokó  których koncen-
trowa a si  legitymizuj ca si  tradycjami przedwojennymi edukacyjno-
wychowawcza dzia alno  salezjanów.  W szerszym kontek cie spo-
ecznym obecno  polskich kap anów z Towarzystwa Salezja skiego, 

którzy przyjmowali kolejne obiekty jako formy rekompensaty za ode-
brane na Kresach placówki (np. w Daszawie), by a dla wysy anej na 
Ziemie Zachodnie i Pó nocne ludno ci polskiej znakiem cz ciowej 
przynajmniej stabilizacji, czynnikiem wp ywaj cym na oswojenie ob-
cego krajobrazu kulturowego. Zdaj c sobie spraw  ze swej s abej pozy-
cji oraz wielkiego problemu spo ecznego jakim by a zupe na wymiana 
ludno ci na przy czonych do Polski terenach, w pocz tkowym okresie 
w adza komunistyczna wspiera a dzia ania Ko cio a na niwie edukacyj-
nej czy opieku czej, odwo uj c si  do przedwojennego prawa szkolnego. 
Nast puj ce z czasem ograniczenia i utrudnienia, prowadz ce ostatecz-
nie do likwidacji szkolnictwa wyznaniowego, by y odgórnie zaplano-
wan  i konsekwentnie realizowan  polityk  w adz. Okres lat 1945-1951 
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by  okresem przystosowywania starego ustroju szkolnictwa zawodo-
wego do nowych potrzeb, wprowadzenia w starych formach nowych 
rozwi za , nowych form uzupe niaj cych, nowych tymczasowych pro-
gramów nauczania, dyktowanych potrzebami socjalistycznego rozwoju 
pa stwa i spo ecze stwa1.  
 Przygl daj c si  dzia alno ci wroc awskiej placówki salezja skiej 
wartym zwrócenia uwagi jest problem nasilaj cego si  z czasem 
wp ywu ideologii komunistycznej w procesie wychowania m odzie y 
i sposób w jaki salezjanie na niego odpowiadali. Widoczna jest tu 
forma wzajemnego spychania si  Ko cio a i Pa stwa na gruncie pro-
gramu wychowawczego. Dla klarowno ci przedstawienia zjawiska 
podzielono dzia alno  wychowawcz  placówki, odró nion  dodat-
kowo od pracy merytorycznej, na realizowan  programowo przez 
salezjanów oraz na forsowan  przez w adz . 
 Plan pracy szkolnej gimnazjum oparty by  na dyrektywach Kurato-
rium przesy anych corocznie do wszystkich placówek o wiatowych 
wchodz cych w sk ad danego okr gu szkolnego. Z ich realizacji nale-
a o przesy a  podsumowuj ce rok szkolny sprawozdania. W przy-

padku szko y krawieckiej okre laj  one do  enigmatycznie za o enia 
realizowanego w ci gu roku programu, podzielonego na cz  nau-
kow  i wychowawcz . Koncentruj c si  w Sposób szczególny w ra-
mach niniejszego opracowania na dzia alno ci wychowawczej, warto 
jedynie w du ym skrócie wskaza , i  na program nauczania, patrz c 
pod k tem merytorycznym, sk ada  si  w przypadku gimnazjum kra-
wieckiego, rozbudowany zestaw przedmiotów pogrupowanych w czte-
rech kategoriach: zaj  warsztatowych, przedmiotów: zawodowych, 
pomocniczych – cis ych zwi zanych z zawodem oraz pozosta ych 
niezwi zanych z zawodem. Do pierwszej grupy zaliczono krawieczy-
zn  damsk  i m sk . W ramach drugiej kategorii realizowano: rysu-
nek zawodowy, technologi  krawiectwa, nauk  o ubiorach, materia o-
znawstwo i organizacj  warsztatu krawieckiego. W obr b przedmio-
tów pomocniczych – cis ych zwi zanych z zawodem wchodzi a pod-
grupa wiadomo ci przyrodniczych, a w ród nich botanika i zoologia, 
chemia, fizyka i higiena, matematyka, geografia wspó czesna oraz 
wiadomo ci o Polsce wspó czesnej. Ostatni  grup  obj to religi , 

———— 
1 A. T a t o , Rozwój i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Ludowej w latach 
1945-1961, „Chowanna. Czasopismo pedagogiczne” R. V (XVI) 1961, nr 4, s. 424. 
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j zyk polski, histori , j zyk obcy, wychowanie fizyczne oraz piew2. 
Wymieniony program zaj  zaplanowany zosta  jeszcze dla cztero-
letniego gimnazjum w Twardogórze. Liczba godzin w ka dej z czte-
rech klas wynosi a 42. Dodatkowo nale a o codziennie wykonywa  
15-minutowe wiczenia fizyczne, dwie godziny w tygodniu przewi-
dywano na gry, zabawy i sporty a tak e godzin  w miesi cu na audy-
cj  muzyczn 3. Przypuszczalnie powy szy program przewidziany na 
edukacj  czteroletni  zosta  na gruncie wroc awskim skumulowany 
w trzech latach, bez wi kszego uszczerbku na ilo ci godzin czy warto-
ci merytorycznej realizowanych zaj . Wynika o to z reformy szkol-

nictwa i wprowadzonego od wrze nia 1946 roku nowego podzia u 
na trzyletnie gimnazja zawodowe, dla których podbudow  stanowi y 
siedmioklasowe szko y podstawowe. W za o eniach ustawowych 
gimnazja zawodowe obok praktycznego dawa y przygotowanie zawo-
dowe teoretyczne, jak równie  uzupe nia y w potrzebnym zakresie 
wykszta cenie ogólne4. Zaj cia odbywa y si  oprócz zwyczajnych sal 
lekcyjnych w pracowniach. 
 
 Program wychowawczy realizowany by  w kilku kierunkach: wy-
chowania etycznego, spo eczno-obywatelskiego, zawodowego, kultu-
ralnego i estetycznego oraz sportowo-higienicznego5. 
 W zakresie wychowania etycznego, realizowanego cz ciowo na 
lekcjach religii, uczniom wpajano m.in. umi owanie prawdy, szczero ci 
oraz bezinteresownej pracy spo ecznej czy te  poczucie sumienno ci 
i patriotyzmu6. W za o eniach kszta cenia postaw obywatelskich,  
(lekcje o zagadnieniach wspó czesnych oraz okoliczno ciowe akademie) 
wida  wyra ne reminiscencje idei przedwojennych wyra aj cych si  
np. w ha le: Ucze  powinien na siebie spogl da  jako na m odego 
obywatela, który sposobi si  i do tego d y, aby sta  si  obywatelem 
dojrza ym7. Jednocze nie realizuj c plan wyznaczony przez Kurato-

———— 
2 ASIWr, Twardogóra, Gimnazjum Krawieckie, Plan godzin w gimnazjum krawieckim, 
10.1945 r. 
3 Tam e. 
4 S. B i a a s, Organizacja szkolnictwa w Polsce, Kraków 1950, s. 75. 
5 Archiwum Salezja skiej Inspektorii we Wroc awiu (ASIWr), Gimnazjum Krawieckie 
we Wroc awiu (GK), Sprawozdanie z lipca 1948 r., s. 4. 
6 Tam e. 
7 Tam e. 
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rium m odzie  zaznajamiana by a z nowymi zagadnieniami spo eczno-
politycznymi pa stwa, jak ustrój Polski Demokratycznej, Ma a Kon-
stytucja, kapitalizm a socjalizm, które rozpatrywane by y w szerszym 
kontek cie historycznym uwzgl dniaj cym takie wydarzenia jak re-
wolucja francuska czy niewola ch opów8. Trudno oceni  warto  
i charakter wspomnianych materia ów ze wzgl du na ich brak – jedy-
nym po nich ladem s  wymieniane has owo w rocznych sprawozda-
niach zagadnienia. 
 W pó niejszych notach pojawiaj  si  równie  chwytliwe w socjali-
stycznej rzeczywisto ci okre lenia d enia do uczynienia z uczniów 
ludzi warto ciowych o ugruntowanych zasadach etycznych i obywateli 
Polski Demokratycznej [w sprawozdaniu z roku 1950 Ludowej] przy-
stosowanych do nowej rzeczywisto ci, wiadomych politycznie i spo-
ecznie (…)9. W ramach wychowania zawodowego, powtarzaj c za 

sprawozdaniami, postawiono sobie zasad : inteligentny i zdolny rze-
mie lnik to przysz o  Pa stwa Ludowego10.  
 Kolejn  p aszczyzn  by o wychowanie kulturalno – estetyczne, 
w ramach którego organizowano (g ównie z ramienia samorz du ucz-
niowskiego) cotygodniowe wycieczki obejmuj ce zarówno muzea czy 
zabytkowe obiekty Wroc awia jak i zwi zane z profilem zawodowym 
szko y zak ady przemys u tekstylnego i odzie owego11. Uczniów sta-
rano si  zaznajamia  z bie cymi wydarzeniami kulturalnymi, niewol-
nymi od powiewu propagandy, jak np. odbywaj c  si  w 1948 roku 
Wystaw  Ziem Odzyskanych, której zwiedzanie  poprzedzi  program 
przygotowawczy ukazuj cy przedsi wzi cie jako wyk adnik potencja u 
kulturalno – cywilizacyjnego Odrodzonej Polski12. 
 Kszta towanie w stopniu podstawowym zasad kultury oraz zwi za-
nej z ni  otwarto ci na dzia alno  artystyczn , sztuk , zapewnia o, 
prócz pogadanek, uczestnictwo w bardziej neutralnych pod wzgl dem 
propagandowym spektaklach teatralnych i operowych czy projekcjach 
kinowych. Przyk adami mog  by  Zakazane piosenki13 czy udzia  

———— 
8 Tam e, s. 5. 
9 Tam e, Sprawozdanie z lipca 1949 r., s. 4. 
10 Tam e, Sprawozdanie z lipca 1948 r., s. 5. 
11 Tam e, Sprawozdanie z lipca 1949 r., s. 7. 
12 Tam e, Sprawozdanie z lipca 1948 r., s. 5. 
13 Archiwum Parafii w. Miko aja we Wroc awiu (APMWr), Kronika parafialna 
(Parafia…), 22.01.1947 r. 
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w spektaklu Zemsta14 Aleksandra Fredry. Wydaje si , e m odzie , 
która sama zaanga owana by a w dzia alno  artystyczn  poprzez 
aktywno  w kole dramatycznym, chórze czy orkiestrze, mog a by  
ywo zainteresowana proponowan  przez szko  ofert  wyj . Nale y 

jednocze nie pami ta , e g ówn  przeszkod  stoj c  na drodze pe -
niejszego w czania si  w ycie kulturalne miasta, by  niew tpliwie 
deficyt finansowy, uniemo liwiaj cy nawet zakup wymaganych pod-
r czników czy op acenie stancji w internacie. 
 Teatr i muzyka pe ni y w procesie wychowawczym podopiecznych 
salezja skich szczególn  rol . Praktycznie ka dy zak ad realizowa  si  
na miar  w asnych mo liwo ci w tych dziedzinach. Istot  nie by o 
d enie do doskona o ci artystycznej lecz wychowanie w duchu pa-
triotyzmu, religijno ci. Jak zauwa a ks. Marian Lewko, amatorski 
teatr salezja ski nale y rozpatrywa  bardziej jako zjawisko spo eczne 
ni  artystyczne15. Twórczo  zak adowa z za o enia ukierunkowana 
by a na ma o wymagaj cego odbiorc  masowego. W zakresie doboru 
odgrywanych sztuk ju  sam za o yciel zgromadzenia salezja skiego, 
w. Jan Bosko, wyznaczy  cztery elementy priorytetowe, wokó  któ-

rych mia  si  rozwija  teatr salezja ski: rozrywka, kszta cenie, wy-
chowanie i klimat religijny16. Baz  materia ow  zak adom zapewni a 
dzia alno  wydawnicza z okresu mi dzywojnia. Sztuki o ró nych 
formach publikowane by y w ramach serii Biblioteczka teatralna, 
która ukazywa a si  do 1935 roku17. Autorami utworów byli w du ej 
cz ci cz onkowie zgromadzenia, zarówno jego m skiej jak i e skiej 
ga zi. W warunkach powojennych, prócz istniej cych dotychczas 
sztuk, powstawa y liczne nowe, najcz ciej pisane przez prowadz -
cych zak ady na potrzeby w asne. Jednymi z najbardziej popularnych 
form teatralnych odgrywanych praktycznie we wszystkich placów-
kach by y jase ka oraz Misterium M ki Pa skiej. O samej aran acji 
M ki salezjanie z Czerwi ska napisali: Tekst tego misterium napisa  
salezjanin – ks. dr Franciszek Harazim (1885-1941). Swój dramat opar  
na sztuce Stanis awa Hopka pt. „Nazarejczyk” i na jej przeróbce doko-
———— 
14 Tam e, 29.04.1948 r. 
15 M. L e w k o, Czemu s u y  teatr zak adowy?, [w:] 75 lat dzia alno ci salezjanów 
w Polsce. Ksi ga pami tkowa, red. R. P o p o w s k i, S. W i l k, M. L e w k o, ód -
Kraków 1974, s. 131. 
16 Tam e. 
17 Tam e, s. 134. 
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nanej przez ks. Augustyna Piechur  dla teatru Salezja skiej Szko y Or-
ganistów w Przemy lu. Muzyka do tego dramatu jest dzie em ks. dr Anto-
niego Hlonda (1884-1963) równie  salezjanina, wybitnego kompozy-
tora, zas u onego przede wszystkim na polu muzyki ko cielnej, podpi-
suj cego swoje dzie a pseudonimem „Antoni Chlondowki”. Po raz 
pierwszy misterium „M ki Pa skiej” Harazima-Chlondowskiego zo-
sta o wystawione 8 marca 1931 r. w Krakowie. M ka Pa ska spotka a 
si  wówczas z entuzjastycznym przyj ciem publiczno ci, daj c pocz tek 
wielkiej popularno ci tego misterium18. Równie  ko o dramatyczne, 
dzia aj ce w zak adzie w. Antoniego pod opiek  ks. Stanis awa 
B czka, od 1948 roku odgrywa o w okresie Bo ego Narodzenia jase ka19, 
natomiast w Wielkim Po cie Golgot 20 lub M k  Pa sk . Wspominaj  
o tym m.in. og oszenia parafialne, w których na wymienione insceni-
zacje zaprasza si  wiernych. Kronikarz odnotowa : 10.01. odegrano 
jase ka dla m odzie y, a 11.01. dla publiczno ci szczególnie dobro-
dziejów i pomocników salezja skich21. To samo przedstawienie wy-
stawiono nast pnie 25 stycznia m.in. dla przedstawicielki Kuratorium, 
ks. bp. K. Milika i ks. K. Lagosza22. cznie w roku 1948 jase ka ode-
grano siedem razy23. W przypadku Misterium M ki Pa skiej w 1948 
roku skorzystano z pomocy w akompaniamencie czterech akademi-
ków i dwóch innych osób za op at  (3 tys. z  za 1 wyst p)24. Ostatnie 
przedstawienie odby o si  23 marca. Ogólnie inscenizacja cieszy a si  
sporym uznaniem25. Zaraz pod informacj  o zako czeniu gry Golgoty 
kronikarz zanotowa : na ka de przedstawienie trzeba mie  zezwolenie 
w adz politycznych i miejskich i piecz towane bilety26. Jak si  okaza o 
by a to zapowied  pewnych zmian w relacjach pa stwo – Ko ció . 
Ju  bowiem 12 stycznia 1949 roku w adze zakaza y gra  jase ka27. 
Dokonano wi c redukcji sporej cz ci spektaklu, sprowadzaj c go 

———— 
18 M ka Pa ska w Czerwi sku, http://www.czerwinsk.salezjanie.pl/meka.htm, 1.08.2011 r. 
19 APMWr, Og oszenia…, 1.01.1948 r. 
20 Tam e, 21.03.1948 r. 
21 APMWr, Parafia…, 10.01.1948 r. 
22 Tam e, 25.01.1948 r. 
23 Tam e, 2.02.1948 r. 
24 Tam e, 23.03.1948 r. 
25 Tam e, 7.03.1948 r. 
26 Tam e, 23.03.1948 r. 
27 Tam e, 12.01.1949 r. 
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praktycznie do wykonania samych kol d28. 30 stycznia o 17:30 [wyko-
nano] kol dy jase kowe II i III aktu, bo nie dano zezwolenia do ode-
granie jase ek. Sala pe na. Wpuszczano bez biletów29. Ograniczenia 
w dzia alno ci artystycznej o charakterze religijnym i wyd wi ku 
masowym, by y wyra nym znakiem zmiany kursu pa stwa wobec 
Ko cio a. Mo na si  w nich dopatrywa  pewnej formy preludium dla 
pe nego uderzenia, którym w przypadku dzia alno ci zak adu w. An-
toniego, by a jego likwidacja i odebranie u ytkowanych dotychczas 
obiektów. Zanim jednak do tego dosz o, m odzie  stara a si  obcho-
dzi  niewygodne utrudnienia czynione przez w adze, czego przyk a-
dem s  wspomniane jase ka. 
 Najprawdopodobniej spektakle odgrywane by y na specjalnie zaa-
ran owanej w procesie adaptacji obiektu na zak ad salezja ski sali 
teatralnej ze scen 30. Trudno powiedzie  w której z du ych sal kom-
pleksu si  znajdowa a. 
 Prócz cyklicznie odgrywanych jase ek i M ki, ch opcy przygoto-
wywali repertuar rozrywkowy realizowany przy okazji uroczysto ci 
wewn trzzak adowych lub dla w asnej przyjemno ci. W ród przed-
stawie  tego typu wymieni  mo na Weso e sztuczki, dramat Ku nia31 
czy po wi cony yciu w. Jana Bosko dramat w dwóch os onach Ry-
cerz Madonny odegrany w dniu imienin ks. R. Doli. Jak odnotowano, 
sala by a pe na a zebrane fundusze przeznaczono na tutejszy dzieci-
niec32. 10 marca 1948 roku, b d cym wtorkiem zapustnym, odegrano 
weso e komedyjki: Trzej spadkobiercy, Lokaj panem33.  
 Spektaklom towarzyszy a powsta a w styczniu kapela, na któr  
sk ada o si  20 uczniów. Ich przygotowaniem zajmowa  si  koadiutor 
salezja ski i wyk adowca przedmiotów zawodowych, Edward Wenc34. 
W kronice odnotowano 14 stycznia: zacz to teori  do kapeli. Ucz sz-
czaj  uczniowie na lekcje teoretyczne pod kierunkiem bardzo sumien-
nego nauczyciela. Ucz  si  ch tnie35. Po raz pierwszy uczniowie zagrali 

———— 
28 Tam e, 22.01.1949 r. 
29 Tam e, 30.01.1949 r. 
30 ASIWr, GK, Sprawozdanie z lipca 1949 r., s. 6. 
31 APMWr, Parafia…, 10.04.1948 r. 
32 Tam e, 3.04.1949 r. 
33 Tam e, 10.03.1948 r. 
34 ASIWr, GK, Sprawozdanie z lipca 1949 r., s. 7. 
35 APMWr, Parafia…, 14.01.1948 r. 
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na jednej z wewn trznych uroczysto ci domu 10 kwietnia 1948 r.36. 
Od tego czasu kapela u wietnia a liczne akademie organizowane przez 
zak ad, daj c równie  koncerty w ko ciele i wspó uczestnicz c w ob-
chodach zewn trznych, jak np. procesja Bo ego Cia a. Oprócz wy-
mienionych spo ród uczniów skompletowano równie  chór, który 
s dz c z braku informacji, u wietnia  jedynie uroczysto ci wewn trzne.  
 Niestety w wykazie sporz dzonym przez ks. Zbigniewa Malinow-
skiego nie pojawia si  wspominana przez kroniki orkiestra zak adu wro-
c awskiego37. Niewykluczone, e jej dzia alno  nie odznaczy a si  osi -
gni ciami porównywalnymi z zespo ami krakowskimi, przemyskimi czy 
ódzkimi, jednak z punktu widzenia historii placówki, jej obecno  jest 

istotna jako wiadectwo pe nego rozwoju zak adu w duchu salezja skim. 
 Kroniki odnotowywa y równie  wydarzenia o charakterze specjal-
nym, jak wzorcowa lekcji z nauki o Polsce wspó czesnej przeprowa-
dzona 24 kwietnia 1947 roku przez prof. Ew  Maleczy sk 38. Innym 
wydarzeniem o podobnym znaczeniu, w którym mo na mówi  o za-
anga owaniu uczniów zak adu, by a Pierwsza Mi dzyszkolna Wystawa 
we Wroc awiu, obrazuj ca dorobek m odzie y ucz cej si . Ca o  
mia a miejsce w czerwcu 1947 roku w gmachu Pa stwowej e skiej 
Szko y Przemys u Odzie owego przy ul. Hanke – Bosaka 19. Ca e 
wydarzenie opisa  m.in. Naprzód Dolno l ski gdzie w opisie ekspozycji 
napisano: Pierwsze pi tro to sale wystawowe szkó  zawodowych, two-
rz cych nowy typ rzemie lnika – inteligenta. Króluj  tu szko y kra-
wieckie, a wi c mamy istny pokaz mody. Wszystkie modele naprawd  
gustowne i pomys owe. (…) M skie gimnazjum krawieckie pokaza o 
nam doskonale skrojone garnitury i p aszcze39. Wystawa cieszy a si  
powszechnym uznaniem, tak e w ród w adz szkolnych. Jedynym 
mankamentem w oczach prasy by  brak zainteresowania ze strony 
w adz miejskich. Do wystawy krawcy z zak adu w. Antoniego przy-
gotowywali si  przed dwa tygodnie, podczas których byli zwolnieni 
z zaj  szkolnych40. 14 czerwca eksponaty zosta y przewiezione na-
tomiast dzie  pó niej o godzinie 10.00 wystawa zosta a otwarta prze-
———— 
36 Tam e, 10.04.1948 r. 
37 Z. M a l i n o w s k i, dz. cyt., s. 112-113. 
38 APMWr, Parafia…, 24.04.1947 r. 
39 ASIWr, GK, Wycinki prasowe, Pierwsza mi dzyszkolna wystawa we Wroc awiu, 
„Naprzód Dolno l ski”, 17.06.1947, s. 3. 
40 APMWr, Parafia…, 17.05.1947 r. 
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ci ciem wst gi przez kierownictwo KOS kuratora Bursa. Nasz pokój 
z eksponatami wietnie si  przedstawia . Ca y zak ad zwiedzi  wysta-
w  w tym samym dniu popo udniu41. Ponadto, dorobek wroc awskich 
uczniów ogl da  równie  ks. insp. Rokita, b d cy we Wroc awiu 
20 czerwca przy okazji konferencji dyrektorów gimnazjum42. 
 Patrz c na dzia alno  pozaszkoln  placówki, trudno bezsprzecznie 
stwierdzi  jaki tak naprawd  mia a charakter. Dochodzi si  bowiem do 
punktu, w którym zada  nale y sobie pytanie w jaki sposób placówka 
prowadzona przez Ko ció  funkcjonowa a w strukturach zupe nie podpo-
rz dkowanych w adzy komunistycznej. W ród archiwaliów pojawiaj  si  
np. teczki zawieraj ce informacje o takich organizacjach jak Towarzy-
stwo Przyjació  o nierza, S u ba Polsce, Towarzystwo Budowy Szkó  
i inne. O ich wyra nie propagandowym wyd wi ku daj  wiadectwo 
okólniki, zarz dzenia i noty informacyjne przesy ane do dyrekcji Gimna-
zjum dotycz ce np. obchodów pi tej rocznicy bitwy pod Lenino czy co-
rocznej akademii na cze  Rewolucji pa dziernikowej. Wielokrotnie 
wzywa si  uczniów szko y do licznego udzia u w podobnych uroczysto-
ciach zach caj c niejednokrotnie do nadsy ania sprawozda  po prze-

prowadzonej akcji43. Czytaj c kronik  parafialn  wyra nie mo na odczu  
charakter przymusowy udzia u m odzie y w konkretnych wydarzeniach 
promowanych przez pa stwo: wybory Prezydenta R.P. – Boles aw Bierut. 
Poszli wychowankowie na zalecenie w adz zamanifestowa  rado  z tych 
wyborów44 czy te  szereg wskazuj cych na to okre le , czasem umiesz-
czanych w nawiasach jak: Obchód (obowi zkowy) Rewolucji Pa dzier-
nikowej45. W ród ciekawszych pism nakre laj cych ówczesn  sytuacj  
koegzystencji szko y o profilu katolickim z umacniaj cym si  re imem 
komunistycznym i zwi zan  z nim obudow  ideologiczn  warto przy-
toczy  fragmentarycznie informacj  o bezp atnej projekcji filmu pro-
dukcji radzieckiej p.t. „Lenin w pa dzierniku w roku 1918”. (…) pro-
simy Kierownictwo o delegowanie ca ej m odzie y Ich szko y jako 
zwarty oddzia  do Hali Ludowej tym wyliczeniem aby by  na miejscu 
o godz. 18:30. Miejsca dla Ich szko y zosta y zarezerwowane w amfi-
———— 
41 Tam e, 14-15.05.1947 r. 
42 Tam e, 20.06.1947 r. 
43 ASIWr, GK, Wroc aw – w. Antoni. Towarzystwo Przyjació  o nierza. Szko a 
krawiecka (TP ), okólnik z dnia 29.10.1947. 
44 APMWr, Parafia…, 5.02.1947 r. 
45 Tam e, 10.11.1947 r. 
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teatrze Hali Ludowej. Ze wzgl dów zasadniczych jest wskazane aby ca a 
m odzie  zapozna a si  z wy ej wymienionym filmem46. Szko a aktywnie 
organizowa a równie  obchody zalecanych przez pa stwo wi t przygo-
towuj c odpowiednie akademie, podczas których m odzie  zaznajamiana 
by a z tematyk  uroczysto ci poprzez wyczerpuj ce referaty. W ród ob-
chodzonych rocznic sprawozdania wymieniaj  m.in.: dzie  kongresu 
zjednoczeniowego PPS i PPR, dni przyja ni polsko-radzieckiej i pol-
sko-czeskiej, dzie  wi ta robotniczego. Autor sprawozdania podkre la, 
e bogata strona artystyczna ka dej z tych akademii pozwala uczniom na 

branie bezpo redniego udzia u w uroczysto ciach, przyczynia si  do lep-
szego ich zrozumienia i utrwalenia47.  
 W obchodzonych przez placówk  wi tach znalaz o si  np. wi to 
lasu, które rozporz dzeniem Wojewódzkiego Komitetu Dnia Lasu 
z dnia 16 kwietnia 1947 roku, rozpoczyna a msza wi ta w ko ciele 
w. Doroty a ko czy a akademia w Sali Kultury i Sztuki w kinie Odra 

przy ul. Ko taja48. 
 Obchody wi ta zmar ych w 1947 roku poprzedzi y zarz dzone 
przez Kuratorium prace porz dkowe na cmentarzach wojskowych 
we Wroc awiu – uczniowie gimnazjum porz dkowali mogi y o nie-
rzy w oskich na cmentarzu grabiszy skim. Nast pnie 31 pa dziernika 
10-osobowa delegacja Przysposobienia Wojskowego wzi a udzia  
w pochodzie zako czonym z o eniem wie ców przy Kamieniu Party-
zantów i od piewaniem „Roty”. Nazajutrz m odzie  wzi a udzia  
w obchodach wi ta na cmentarzu grabiszy skim gdzie oddano ho d 
wszystkim poleg ym w walce z bestialskim hitleryzmem. 2 listopada 
za , w dawnym obozie Gross-Rosen ch opcy uczestniczyli w mszy 
wi tej pod przewodnictwem bpa Milika, po której przemawiali ofi-

cjele partyjni, m.in. wojewoda Piaskowski49. Jak wida  rok 1947 by  
czasem jeszcze relatywnie stabilnym. Uderzenie komunistów przygo-
towywane po „wygranych” wyborach w a nie w roku 1947, zerwa o 
pewnego rodzaju sojusz odgrywany faktycznie w pocz tkowym okre-
sie rz dów, którego przejawem by y np. eucharystie poprzedzaj ce 
oficjalne obchody wi t pa stwowych z udzia em oficjeli partyjnych. 
———— 
46 ASIWr,  GK,  TP ,  pismo  TP  do  Kierownictwa  M skiego  Gimnazjum  Krawiec-
kiego z dnia 5.11.1948. 
47 ASIWr, GK, Sprawozdanie z lipca 1949 r., s. 5. 
48 ASIWr, GK, wi ta, pismo z dnia 16.04.1947 r. 
49 Tam e, sprawozdanie z uroczysto ci wi ta umar ych 1947. 
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 Krzysztof Kosi ski podzieli  obchodzone w szko ach wi ta na 
kilka grup: rozpocz cie i zako czenie roku szkolnego, wi ta zwi -
zane z rocznicami wielkich postaci b d  konkretnymi wydarzeniami, 
które szko a (w adza) chcia a upami tni . W ród nich wyró ni  mo -
na z kolei wi ta religijne i polityczne50, z czego przed wojn  domi-
nowa y ilo ciowo pierwsze z wymienionych. Szkole przedwojennej 
zale a o [bowiem] na tym, by uczniowie czuli si  przywi zani do 
tradycji religijnej oraz rozumieli znaczenie niepodleg ego pa stwa. 
Wychowywali si  oni w szacunku dla w adz pa stwowych i swoistym 
kulcie Marsza ka Pi sudskiego. Po wojnie w adze komunistyczne sta-
ra y si  podtrzyma  obyczaj obchodzenia uroczysto ci zwi zanych 
z przywódcami pa stwa51. Celem by o ukszta towanie w spo ecze -
stwie poczucia, e yje we w asnym pa stwie. Pocz tkowe silne si -
ganie do tradycji przedwojennej z czasem ograniczano. wi ta i uro-
czysto ci religijne znoszono i wprowadzano nowe, zwi zane z socjali-
zmem. W okólnikach przygotowywanych przez poszczególne komite-
ty m odzie  zapraszana by a do brania udzia u w obchodach wi ta 
Morza po czonego ze sp ywem do Szczecina52, rocznicy urodzin 
Józefa Lompy czy Tygodnia Ziem Zachodnich, który organizowany 
by  w dniach 13-20 kwietnia 1947 roku pod has em: Ziemie Odzyskane 
– Bezpiecze stwo i dobrobyt Polski – Pokój wiata53. Oczywi cie 
regularnie wi towano 1 maja obliguj c uczniów do udzia u w pocho-
dach i organizacji okoliczno ciowych akademii, ale równie  zach cano 
do uczestnictwa w biegu narodów w 1949 r. 
 Ponadto w kalendarzu odznaczano rocznice bitwy pod Lenino, po-
wo ania Komsomo u, Wielkiej Rewolucji Pa dziernikowej czy dzie  

wi ta Armii Radzieckiej, które przybra y na sile w 1948 roku. 
Dla przyk adu w 1949 roku przygotowano z okazji rocznicy powsta-
nia Armii Radzieckiej (23 lutego) projekcje filmów ze ZSRR w kinie 
l sk54. Same obchody poprzedza y pogadanki i odczyty przypomina-
j ce histori  i s awetne glorie czerwonoarmistów, jak równie  nieoce-
nion  ich pomoc dla polskiej niepodleg o ci. 
———— 
50 K.  K o s i s k i,  O now  mentalno . ycie codzienne w szko ach 1945-1956, War-
szawa 2000, s. 233. 
51 Tam e, s. 234. 
52 ASIWr, GK, wi ta, pismo z dnia 12.06.1947. 
53 Tam e, pismo z dnia 11.04.1947. 
54 Tam e, pismo z dnia 22.02.1949 
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 Kultywuj c pankomunistyczn  przyja  wi towano równie  dni 
przyja ni Polski z Jugos awi  (29 listopada), Czechos owacj  czy ZSRR. 
Istotne sta y si  tak e bie ce wydarzenia polityczne wspominane ju  
od pierwszych rocznic, jak zjednoczenie PZPR. 
 Na trwaj cy od 1 do 8 maja 1949 roku Tydzie  O wiaty, Ksi ki 
i Prasy przygotowano wykaz 27 hase , które mia y by  odpowiednio 
promowane, jak np.: Niech yje socjalistyczna kultura radziecka przo-
duj ca w walce o wyzwolenie ludzko ci czy te  Niech yje inteligencja 
polska w s u bie ludu, post pu i socjalizmu a tak e Kobieto polska! 
Pomó  w zwalczaniu analfabetyzmu55. Ten sam rok obchodzono jako 
mickiewiczowski (z racji 150-tej rocznicy urodzin) oraz chopinowski. 
 Kluczem dla zrozumienia genezy dzia a  komunistów wobec spo-
ecze stwa jest marksistowska koncepcja wolno ci, w my l której 

wolno  przys uguje ca ej ludzko ci a nie pojedynczym jednostkom. 
Takie uj cie prowadzi do stwierdzenia, e cz owiek jako jednostka nie 
jest w stanie sam z siebie pozna  co jest dla niego dobre, st d ko-
nieczny jest odgórny, programowy i ujednolicony ideologicznie na-
cisk, nadzór56. Kontrola pa stwa nie ogranicza a si  wi c do sfery 
politycznej ale w zamierzeniach w adz si ga  mia a znacznie g biej  
– od sumienia po intelekt i ka d  sfer  dzia alno ci obywatela. W imi  
szeroko rozumianego post pu, nowoczesno ci, sprzeciwiano si  tra-
dycji le cej u podstaw wrogiego kapitalizmu, a co za tym idzie jej 
wyrazistemu sk adnikowi – religii. Osobnym zagadnieniem ci le 
z tym z czonym by o marksistowskie rozumienie etyki, moralno ci, 
które doskonale oddaje stwierdzenie, e moralnie jest dobre wszystko 
to i tylko to co sprzyja skutecznie celom partii, za  niemoralne 
wszystko co tym celom przeszkadza. Z chwil  obj cia w adzy, utrzy-
manie w adzy i jej umocnienie staje si  automatycznie kryterium 
moralno ci57. Ca a wi c paleta moralnych w oczach w adzy zachowa  
jak chocia by denuncjacje, sta a si  faktycznie zupe nym zaprzecze-
niem etyki i moralno ci chrze cija skiej, wyra aj c  nowoczesno  
alternatyw . 
———— 
55 Tam e, Has a na Tydzie  O wiaty, Ksi ki i Prasy 1-8 maja 1949. 
56 J. K o c h a n o w i c z, s. 25-26. 
57 L. K o a k o w s k i, G ówne nurty marksizmu, cz. II, Warszawa 1989, s. 778-779, 
cyt. za: E. J. K r y s k a, Szkolne organizacje m odzie owe w latach 1944-1956, [w:] 
Oblicze ideologiczne szko y polskiej 1944-1956, red.  E.  W a l e w a n d e r,  Lublin  
2002, s. 285. 
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 Oczywi cie najlepszym tworzywem na „nowego cz owieka” by a 
m odzie  – tabula rasa, na której mo na zapisa  nowe warto ci. 
Narz dziem do uzyskania tego celu mia  by  odpowiednio skonstruo-
wany system wychowania, dla którego powszechne programy eduka-
cyjne dyktuje o wiecone pa stwo58. System wychowawczy nale y 
wi c rozpatrywa  w kategorii alternatywy dla zniewolenia si 59.  
 Wobec powy szego nie mo e dziwi  wi c fakt cierania si  dwóch 
koncepcji wychowawczych – komunistycznej i chrze cija skiej, z któ-
rych druga, stanowi c w wi kszo ci za o e  przeciwie stwo pierw-
szej, wyra a a si  w przypadku salezja skiej metodologii wychowaw-
czej w trzech poj ciach: Mi o , religia i rozum, ci le ze sob  powi -
zane, oddzia ywaj  na wychowanka wspólnie, gdy  nie ma pe nego 
rozwoju intelektualnego bez powi zania go ze sfer  ducha i ze sfer  
uczu . Gdyby zaistnia o (…) jednowymiarowe oddzia ywanie tylko na 
wybran  ze sfer, ducha czy intelektu, zawsze prowadzi  b dzie do 
okrojenia i zubo enia pe nego rozwoju osobowo ci wychowanka60. 
Ponadto w koncepcjach wychowawczych w. Jana Bosko wychowa-
nek traktowany by  indywidualnie w sposób podmiotowy, za  kszta -
towanie osobowo ci odbywa o si  na zasadzie dialogu pomi dzy wy-
chowawc  a wychowankiem. 
 W opisywanym, pocz tkowym okresie w adza, odk adaj c norma-
tywn  regulacj  sytuacji szkolnictwa w zakresie organizacji o wiaty 
i szeroko rozumianego wychowania narodowego, wybra a drog  
mniej efektown , wydaje si  jednak, e bardziej skuteczn . Pos uguj c 
si  niskimi rang  rozporz dzeniami i dekretami o charakterze admini-
stracyjnym wpaja a w polsk  szko  ducha (ideologii) Polski Ludowej, 
co w konsekwencji mia o doprowadzi  do zmonopolizowania ideolo-
gicznego szko y przez parti , czyli de facto upolitycznienia szko y, 
b d  jak okre lano to w nomenklaturze partyjnej, jej demokratyzacji61. 
Szko a wi c po krótkim okresie relatywnej samorz dno ci i swobody 

———— 
58 Z. B a u m a n, Wieloznaczno  nowoczesna, nowoczesno  wieloznaczna, Warsza-
wa 1995, s. 45-60. 
59 Tam e, s. 28. 
60 M. W o , Personalistyczna koncepcja wychowania salezja skiego, [w:] Pa stwo 
a wychowanie. Idee – mity – stereotypy, red. A. D y m e r i T. S i k o r s k i, Szczecin 
2005, s. 315. 
61 Cz. L e w a n d o w s k i, Kierunki tak zwanej ofensywy ideologicznej w polskiej 
o wiacie, nauce i szko ach wy szych w latach 1944-1948, Wroc aw 1993, s. 106. 
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intelektualnej, zosta a zobligowana m.in. do wychowania ideologicz-
nego m odzie y w ramach zaj  nauki o Polsce i wiecie wspó cze-
snym, a tak e wprowadzenia w mury placówki politycznych organi-
zacji m odzie owych62. W przypadku pierwszego obowi zku w adze 
szkolne uzna y za konieczne i celowe podda  pracowników o wiaty 
kompleksowemu szkoleniu ideologicznemu. 
 M odzie owe organizacje o profilu politycznym by y w oczach 
w adzy skutecznym narz dziem wychowania demokratycznego. Wska-
zuj c jedynie s uszne jednostki (w ród nich ZHP i PCK oraz kilka 
z czonych w 1948 r. w ZMP) zakazano zak adania jakichkolwiek 
innych63. Od roku 1947 ponadto w adza zacz a w sposób silny prze-
nosi  do szkó  ceremonia  polityczny a wi c wszystkie nieomal uro-
czysto ci oficjalnego ycia partyjno-pa stwowego wi towano w szkole 
próbuj c uczyni  z niej instytucj  propagandow 64. Czes aw Lewan-
dowski okre li  ten proces mianem propagandowej teatralizacji pracy 
szko y, który prócz powy szych, obejmowa  równie  ró nego rodzaju 
pogadanki czy szereg przedsi wzi , cz sto potencjalnie nie emanuj -
cych ideologi  (jak zawody sportowe)65. 
 Najbardziej spektakularn  inicjatyw  w ramach teatralizacji mia o 
by  uroczyste zako czenie roku szkolnego pod has em: zbli enia szko y 
i spo ecze stwa pod wzgl dem ideowo-wychowawczym. Ca o  mia a 
si  sk ada  z popisowych lekcji, wystaw prac uczniowskich, których 
odbiorcami prócz rodziców mieli by  partyjni oficjele, przedstawiciele 
wojska i ogólnie poj tego ycia publicznego66. Nie ma pewno ci czy 
akcja zosta a zrealizowana jednak Protokólarz z posiedze  Rady pe-
dagogicznej szko y wspomina w zapiskach z czerwca 1947 roku 
o zaplanowanej przez w adze szkolne akademii w hali ludowej, pod-
czas której mia y zosta  wr czone drobne upominki wszystkich ucz-
niom Wroc awia ko cz cym w danym roku nauk 67. 
 Opisuj c dzia alno  pozalekcyjn  Gimnazjum Krawieckiego sty-
mulowan  przez w adze nale y zwróci  uwag  na rodzaj i sposób 
funkcjonowania organizacji m odzie owych. By y to bowiem Przy-
———— 
62 Tam e. 
63 Tam e, s. 117. 
64 Tam e. 
65 Tam e, s. 118. 
66 Tam e, s. 119. 
67ASIWr, GK, Protokólarz…, Protokó  z 25.06.1947 r. 
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sposobienie Wojskowe (S u ba Polsce), Zwi zek M odzie y Polskiej, 
Zwi zek Harcerstwa Polskiego i Polski Czerwony Krzy , jak równie  
samorz d uczniowski, o którego kilku inicjatywach by a mowa powy-
ej. Wydaje si , e jako organizacja najbardziej zale na od dyrekcji 

szko y oraz uczniów a du o mniej od w adz pa stwowych, samorz d 
realizowa  indywidualny, zanurzony w charyzmacie salezja skim 
program. Sk ada  si  z wójta, zast pcy, sekretarza, skarbnika, 4 awni-
ków i tylu  zast pców oraz z 3 cz onków Komisji rewizyjnej. Zebra-
nia odbywa y si  rednio raz w miesi cu. W soboty lub niedziele sa-
morz d organizowa  wycieczki (wspominane wy ej). Ponadto z ra-
mienia samorz du dzia a a orkiestra i teatr zak adowy (jako ko o dra-
matyczne) oraz sklepik spó dzielczy licz cy 60 cz onków, którzy za-
k adali konkretne kwoty na zakup produktów, które nast pnie sprze-
dawali a uzyskany dochód przeznaczali np. na dofinansowanie wyjaz-
dów68. Dodatkowo w roku szkolnym 1949/50 samorz d zorganizowa  
miesi czn  zbiórk  funduszy na odbudow  Warszawy, koordynowa  
prac  wietlicy zak adowej oraz by  odpowiedzialny za prenumerat  
czasopism i przygotowywanie programu akademii69. 
 W pocz tkowym okresie niektórzy dyrektorzy szkó  odmawiali utwo-
rzenia w szko ach organizacji m odzie owych politycznych powo uj c 
si  na punkt ustawy o szkolnictwie z 1932 roku mówi cy o zakazie przy-
nale no ci m odzie y szkolnej do stowarzysze  z wy czeniem organiza-
cji wy szej u yteczno ci, jak np. ZHP70. Na drodze pewnego konsensusu 
wybierano jednak, na ile by o to mo liwe, organizacje jak najmniej szko-
dliwe ideowo, st d równie o ywion  dzia alno  wzgl dem samorz du 
prowadzi o szkolne ko o PCK za o one w 1947 roku i licz ce na samym 
pocz tku 75 cz onków71, za  pod koniec dzia alno ci placówki ju  
tylko 2472. Opiekunem ko a by  ucz cy j. polskiego i francuskiego Ro-
muald Mantey, w 1948/49 roku Aleksander Stec, za  w 1949/50 Jan Ma-
leszka. Sama organizacja dzia a a w 6-ciu sekcjach: organizacyjnej, sani-
tarno-higienicznej, charytatywno-spo ecznej, bibliotekarskiej, korespon-
dencji mi dzyszkolnej oraz imprezowo-dochodowej. Z czasem dwie 
ostatnie zlikwidowano. Zakres obowi zków poszczególnych sekcji ewo-
———— 
68 ASIWr, GK, Sprawozdanie z lipca 1949 r., s. 7. 
69 Tam e, sprawozdanie z lipca 1950 r., s. 10. 
70 E. J. K r y s k a, dz. cyt., s. 272. 
71 ASIWr, GK, sprawozdanie z lipca 1947 r., s. 7. 
72 Tam e, sprawozdanie z lipca 1950 r., s. 10. 
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luowa  w poszczególnych latach. Próbuj c uj  wspólne dla ca ego okre-
su funkcjonowania placówki zadania, wskaza  mo na nast puj ce: sekcja 
organizacyjna – prowadzenie kroniki ko a, gazetki ciennej, rozprowa-
dzanie czasopisma „Czyn M odzie y”, „Jestem”, pisanie protoko ów 
i sprawozda  z pracy ko a, urz dzanie akademii, imprez i pochodów 
podczas wi t pa stwowych (1948/49); sekcja sanitarno-higieniczna – 
dba o  o utrzymanie porz dku na korytarzach i w salach oraz wyposa e-
nie apteczki, organizacja i prowadzenie dwuizbowego szpitala oraz fry-
zjerni; sekcja charytatywno-spo eczna – opieka nad grobami wojennymi 
na Grabiszynie, wysy anie chorym o nierzom pocztówek wielkanocnych 
(szpital wojskowy), w roku 1948/49 dodatkowo organizacja pomocy 
kole e skiej w nauce i zwalczanie analfabetyzmu w czasie ferii. Zlikwi-
dowana w 1948 r. sekcja imprezowo-dochodowa organizowa a kwesty 
uliczne i rozprowadza a okoliczno ciowe nalepki i znaczki zwi zane 
z Towarzystwem Przyjació  o nierza ( a obne na dzie  zaduszny, w 
okresie bo onarodzeniowym okazjonalne z których dochód przeznaczony 
by  na gwiazdk  dla dzieci, kalendarzyki etc.). Sekcja bibliotekarska od-
powiada a za ca  bibliotek  uczniowsk 73. Ponadto w ramach dzia alno-
ci PCK odbywa y si  odczyty za  ca o ci przy wieca a idea Kochaj bli -

niego – bli niemu s u 74. Funkcjonowanie PCK ukierunkowane by o na 
wyrabianie uczu  humanitarnych w ród m odzie y, zami owanie [do] 
czysto ci i porz dku, niesienie ch tnej i bezinteresownej pomocy bli nim. 
 W lutym 1948 roku Sejm Ustawodawczy rozpatrzy  pozytywnie 
projekt ustawy o powszechnym obowi zku przysposobienia zawodo-
wego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego m o-
dzie y, w wyniku czego powo ano do ycia Powszechn  Organizacj  
S u ba Polsce75. Zrzeszaj ca m odzie  w wieku 16-21 lat organizacja 
mia a charakter paramilitarny i by a w pe ni podporz dkowana dyrek-
tywom partii, co wi cej, przynale no  do niej uznano za obligato-
ryjn  o czym wiadczy  mo e fragment pisma Ministerstwa O wiaty 
z dnia 5 maja 1949 roku gdzie zaznacza si , e brak zaliczenia SP, 
traktowanej jako przedmiotu szkolnego, powoduje nieuko czenie 
szko y lub pozostanie ucznia w tej samej klasie na drugi rok76. 
———— 
73 Tam e, sprawozdanie z lipca 1947 r., s. 7-8. 
74 Tam e. 
75 K. L e s i a k o w s k i, Powszechna Organizacja „S u ba Polsce” (1948-1955), t. I, 

ód  2008, s. 127. 
76 ASIWr, GK, S u ba Polsce (SP), pismo z dnia 3.05.1949 r. 
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Do 1948 roku wychowankowie salezja scy zrzeszani byli w hufcu 
Przysposobienia Wojskowego. 
 W za o eniach SP k adziono nacisk na warto  pracy fizycznej jako 
g ównego elementu wychowawczego i socjalizacyjnego. W praktyce 
widziano w m odych junakach tani  i efektywn  si  robocz  mobili-
zowan  do wykonywania pilnych robót77. W maju 1949 roku ch opcy 
realizuj c rozporz dzenia komendy g ównej SP zrealizowali trzyd-
niówki78 w Wojewódzkim O rodku Kultury Fizycznej79 za  21 wrze-
nia wykonali prace przy rozbiórce murowanego kana u w obr bie 

budynków kolejowych we Wroc awiu80. M odzie  obligowana by a 
równie  do wykonywania prac na Stadionie Olimpijskim, uczestnic-
twa w akcji odgruzowywania miasta81 czy w organizowanych przez 
SP szkoleniach. 
 Osobn  form  aktywizacji spo ecznej m odzie y szkolnej by y or-
ganizowane przez w adze szkolne zawody sportowe, cz ciowo rów-
nie  odpowiadaj ce za o eniom systemowym SP. Prócz czynnego 
udzia u w zawodach, uczniowie byli równie  zach cani do wype nia-
nia trybun, jak np. w 1949 roku podczas lekkoatletycznych mistrzostw 
Polski Zachodniej organizowanych na stadionie olimpijskim82. 
 Organizacj  o zdecydowanie mniejszym zasi gu i aktywno ci by  
Zwi zek M odzie y Polskiej powo any w 1948 r. na drodze fuzji czte-
rech organizacji m odzie owych, w ród nich Organizacji M odzie owej 
Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, w którego dzia alno ci 
brali równie  udzia  uczniowie gimnazjum83. W czasie akcji letniej 
wyruszaj  na wie  ze skeczami i broszurami, by jak najszersze masy 
zapozna  z wyczynami tej e organizacji84. ZMP  stawia  sobie  za  cel  
budow  wspólnie z ca ym ludem pracuj cym nowej socjalistycznej 
———— 
77 K. L e s i a k o w s k i, dz. cyt., s. 111. 
78 Trzydniówki by y jedn  z form pracy m odzie y w ramach hufców SP. Realizowa-
ne od 1948 r. by y zorganizowanymi i koordynowanymi przez organa administracji 
pa stwowej i samorz dowej pracami dorywczymi jak porz dkowanie ulic, parków, 
odgruzowywanie. zob. L. S. S z u b a, Powszechna Organizacja „S u ba Polsce” 
w latach 1948-1955, Lublin 2006, s. 123-127. 
79 ASIWr, GK, SP, Za wiadczenie z dnia 2.05.1949 r. 
80 Tam e, Wykaz prac z dnia 21.09.1949 r. 
81 APMWr, Parafia…, 21.04.1948 r. 
82 ASIWr, GK, Sport, pismo z dnia 18.05.1949. 
83 Dok adnie cz  z nich by o zrzeszonych z hufcu OMTUR Wroc aw-Zachód. 
84 ASIWr, GK, Sprawozdanie z lipca 1948 r., s. 8. 
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Polski85. B d c organizacj  m odzie ow  o charakterze masowym 
i z czasem wr cz obligatoryjnym, mia  umo liwia  m odym ludziom 
dost p do o wiaty, nauki i kultury oraz promowa  moralno  o od-
powiednio ukierunkowany patriotyzm86. W ramach ZMP dzia a y 
m.in. Liga Lotnicza, Liga Morska czy te  Towarzystwo Przyjació  
o nierza. Jeszcze w 1949 roku komórki ZMP by y w fazie organizo-

wania si  w gimnazjum krawieckim, natomiast w roku nast pnym 
cz onkowie ZMP odbywali swe tygodniowe spotkania, realizuj c po-
wzi te tam uchwa y, pracuj c nad podniesieniem poziomu naukowego, 
rzetelnej pracy i wzorowego zachowania si 87. Organizacja ta nie cie-
szy a si  zbytni  aprobat  Ko cio a a przez to samej dyrekcji szko y, 
st d jej dzia alno  jest marginalna.  
 Osobn  kwesti  jest Zwi zek Harcerstwa Polskiego, który znalaz -
szy si  na li cie organizacji aprobowanych przez w adz  do  szybko 
zyska  popularno  w ród m odzie y stanowi c form  alternatywy dla 
powstaj cych lewicowych organizacji. Polski skauting, opieraj c si  
o zasady etyki chrze cija skiej i odwo uj c si  do Boga, wyra nie 
odbiega , stanowi  form  artefaktu przedwojennych idei. Od 1948 roku 
w adza zacz a coraz bardziej dzia a  na rzecz upolitycznienia harcer-
stwa za spraw  szkole  harcerzy, wprowadzania nowych metod wy-
chowawczych etc.88. W efekcie w 1950 r. w czono ZHP w struktury 
ZMP jako Organizacj  Harcersk 89. W zak adzie w. Antoniego dzia-
alno  dru yny harcerskiej nale cej do hufca Wroc aw-Zachód 
O rodek Szkolenia Artystycznego przy Gimnazjum Krawieckim 
w Chor gwi Dolno l skiej, potwierdzona jest jedynie dla roku szkol-
nego 1947/48. Dru yna liczy a wówczas 45 cz onków dzia aj cych 
w ró nych sekcjach o charakterze artystycznym (teatralnym i muzycz-
nym). Program swój opiera na rozszerzaniu kultury i o wiaty w najszer-
sze masy robotniczo-ch opskie, a g ównie m odzie owe. W praktyce 
ch opcy wyruszali do okolicznych wsi odgrywaj c spektakle, organizuj c 

———— 
85 Deklaracja ideowo-programowa ZMP, „Pokolenie” 1948, nr 1, cyt. za: R. l c z k a, 
Szkolnictwo zawodowe Krakowa w latach 1945-1961, Kraków 2003, s. 85. 
86 Tam e. 
87 ASIWr, GK, Sprawozdanie z lipca 1950 r., s. 10. 
88 J. K w i e k, Wychowanie religijne w harcerstwie w latach 1945-1959, [w:] Oblicze 
ideologiczne szko y polskiej 1944-1956, red. E. W a l e w a n d e r, Lublin 2002, s. 301. 
89 E.  G o w a c k a - S o b i e c h,  Harcerstwo polskie w latach 1944-1956, [w:] Oblicze 
ideologiczne szko y polskiej 1944-1956, red. E. W a l e w a n d e r, Lublin 2002, s. 293. 
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koncerty czy pokazowe ogniska harcerskie, m.in. kieruj c si  has em: 
z pie ni  i rozrywk  w lud90.  
 Zgodnie z dyrektywami w adz, po 1947 roku czynione by y ró nego 
rodzaju zabiegi maj ce na celu odci gni cie m odzie y od Ko cio a. 
Praktycznym wyrazem tych za o e  by o organizowanie imprez kon-
kurencyjnych wzgl dem uroczysto ci ko cielnych. Jednym z wielu 
przyk adów takich dzia a  by  dzie  odczytu or dzia Episkopatu pol-
skiego do m odzie y w maju 1948 roku, kiedy w adze szkolne zorga-
nizowa y obowi zkowe zawody sportowe Pa-Fa-Wagu, w których 
ca a m odzie  szkolna mia a bra  udzia  jako widzowie91. W zak a-
dach salezja skich w Twardogórze i Go cu zebranej m odzie y SP list 
odczyta  porucznik z Sycowa komentuj c go swoimi uwagami92. Kap ani 
nie pozostawali oboj tni na podobne sytuacje. W maju 1949 roku 
ks. Dola wystosowa  do Kurii pismo z pro b  o mo liwo  odprawie-
nia mszy wi tych 8 i 26 maja w godzinach pó niejszych. Powód jest 
ten, e w oznaczone dni zaj ta b dzie m odzie  w przedpo udniowych 
godzinach z ramienia w adz szkolnych, nie mog c wys ucha  mszy w. 
Kap an otrzyma  pozwolenie na 1 dodatkow  eucharysti  w wyzna-
czonych dniach93. Podobne rozwi zanie zastosowano ju  wcze niej, 
bo w pa dzierniku 1948 roku, kiedy w og oszeniach parafialnych po-
dano, e w zwi zku z niemo liwo ci  uczestnictwa m odzie y w ob-
owi zkowej eucharystii w godzinach przedpo udniowych, zostanie 
odprawiona dodatkowa msza w. o godz. 17.3094. 
 Likwidacja placówki rozpocz a si  od wprowadzania stopniowych 
ogranicze . Ju  w styczniu 1949 r., jak zosta o wspomniane wy ej, 
zakazano gra  jase ka95. Praktycznym wyrazem likwidacji szko y by a 
odmowa wydania pozwolenia na nowe przyj cia do Liceum Przemys u 
Odzie owego otwartego za zgod  w adzy w roku szkolnym 1948/9. 
Sprawozdanie za rok szkolny 1949/50 zawiera informacj : w r. szk. 
1949/50. pozwolono na nauczanie dla pozosta ych uczniów klasy III 
Gimnazjum Krawieckiego, która to klasa uko czy a w b.r. szk. nauk  

———— 
90 ASIWr, GK, Sprawozdanie z lipca 1948 r., s. 8. 
91 APMWr, Parafia…, 23.05.1948 r. 
92 Tam e. 
93 Archiwum Kurii Biskupiej we Wroc awiu, Parafia w. Miko aja, pismo ks. Doli do 
Kurii z maja 1949 r., s. 38. 
94 APMWr, Og oszenia…, 24.10.1948 r. 
95 APMWr, Parafia…, 12.01.1949. 
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i II kl. Pryw. M. Liceum Odzie owego I stopnia. Nowych uczniów nie 
przyj to96. Rezygnacj  Kuratorium z biurokratycznego wspierania 
dzia alno ci salezja skiej szko y krawieckiej poprzedzi a wizytacja 
przeprowadzona w dniach 15-17 marca 1949 r. przez Mari  Gucw . 
Sprawozdanie ma charakter pejoratywny co sk ania autora do szuka-
nia w nim punktu zaczepienia dla KOS w procesie likwidacji placówki. 
Wizytatorka podkre li a s abe strony funkcjonowania szko y pocz w-
szy od niewygodnych awek, przez niewywi zywanie si  z obowi z-
ków nauczycielskich ks. R. Doli po rudymentarne zaniedbania w pro-
wadzeniu zaj  lekcyjnych i niski ich poziom. Dodatkowo, podsumo-
wuj c dzia alno  obywatelsk  szko y M. Gucwa napisa a: (…) nale y 
stwierdzi , e „kierunek” wychowawczy w szkole nie odpowiada za o-
eniom wychowawczym pa stwa oraz dalej: zachodzi obawa, e w tej 

atmosferze, jaka panuje w szkole, wychowana m odzie  po opuszcze-
niu szko y b dzie si  czu a obco w pa stwie polskim i nie wci gnie si  
w rytm pracy maj cy na celu podniesienie gospodarcze kraju. M o-
dzie  wychowana w tym „klimacie” b dzie podatn  na dzia anie wro-
giej propagandy97. Jednym z niewielu punktów maj cym w oczach 
wizytatorski uznanie by y zaj cia warsztatowe prowadzone m.in. przez 
W. Robakowskiego98, jak równie  ogólny poziom czysto ci zak adu. 
By y to jednak pozytywy zbyt s abe, aby przewa y  braki placówki, 
st d w ogólnej ocenie stwierdzono, e szko a nie spe nia zada , które 
stawia zak adom naukowo-wychowawczym pa stwo tak w zakresie 
wychowania jak i nauczania, a w a ciciel i kierownictwo szko y nie 
daj  adnych podstaw do twierdzenia, e stan ten w nast pnym roku 
ulegnie zmianie na lepsze99. Ostatecznie szko a zosta a zamkni ta 
w 1951 roku, za  prowadzona przez salezjanów bursa w 1954. W tym 
tak e roku w adza odebra a Zgromadzeniu wi kszo  zabudowa  
klasztornych uznaj c je za mienie poniemieckie, a wi c w my l ustawy, 
„dobra martwej r ki”. 
 Reasumuj c, wydaje si , e istnienie wspomnianej dokumentacji jest 
raczej wyrazem biernego uczestnictwa w yciu spo ecznym ówczesnej 
———— 
96 ASIWr, GK, Sprawozdanie z lipca 1950 r., s. 1. 
97 Tam e, Sprawozdanie w wizytacji Prywatnego M skiego Gimnazjum Krawieckiego 
Towarzystwa Salezja skiego we Wroc awiu, przeprowadzonej w dniach 15, 16 i 17.III 
przez wizytatork  okr gow  Gucw  Mari , s. 2. 
98 Tam e, s. 3. 
99 Tam e, s. 5. 
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Polski, które g ównie poprzez naciski na szko  kreowa o nowy typ 
cz owieka (na wzór radzieckiego homo sovieticus). Obchodzone wi -
ta mo na okre li  jako „ma o inwazyjne propagandowo”. Naturalnie 
nale y na zaprezentowany materia  spojrze  przez pryzmat celu 
w jakim zosta  stworzony, a wi c sprawozdania z dzia alno ci placówki 
kierowanego do Kuratorium. Trudno powiedzie  na ile opisywane 
w dokumentacji zagadnienia by y realizowane w duchu socjalizmu, 
a na ile dostosowywane by y za zasadzie „ideologicznej wydmuszki” 
do potrzeb i mo liwo ci adaptacyjnych szko y wyznaniowej. Podkre-
lenia wymaga fakt dzia alno ci takich organizacji, które pozawala y 

si  wyzyska  wychowawczo nie daj c jednocze nie zbyt du ego pola 
manewru dla indoktrynacji w adzy.  
 

___________ 
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THE STATE AND THE CHURCH IN THE PROCESS OF YOUTH  

EDUCATION IN 1945-1951 ON THE EXAMPLE OF PRIVATE  
SALESIAN MALE TAILORING GYMNASIUM IN WROCLAW 

 
Abstract 

 
 The problem of state – Church relationships in the reality of pre-war Poland has 
been subject to multifaceted analyses many times.  Education and connected with it 
educational practice can be undoubtedly recognised as an important sphere of this 
unequal rivalry because of wide possibilities of indoctrination. The article – from this 
particular point of view – looks at the activity of private Salesian tailoring gymnasium 
in Wroclaw, which seems to be a transparent example of the clash and – with the 
passage of time – combat between the communist authorities and the Catholic Church. 
When looking at the youth groups and organisations functioning in the school, as well 
as the means of realising the educational programme imposed by the education board, 
one can see a particular practice of the school’s management to choose “the lesser 
evil”. It was connected with dynamic activities to conform a catholic school to the 
reality of the Polish People’s Republic, which turned to be only short-term solutions. 
The authorities strove successively to the total dismantling of Catholic school system 
and accomplished their goal at the first opportunity, also in case of the Salesians in 
Wroclaw by ending the short history of the tailoring school.  
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