
Adam Mickiewicz, tworząc w 1834 roku na „paryskim bruku epopeje narodową pt. „Pan 

Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie”, zawarł wizję ginącego świata szlacheckiego, 

przepojonego liryzmem i tęsknotą za „krajem lat dziecinnych”. W poemacie tym 

A. Mickiewicz bardzo często używał słów: ostatni, kończący, pożegnalny itp. Polacy, 

którzy zaczęli zasiedlać tzw. Ziemie Zachodnie po II wojnie światowej w, przeciwieństwie 

do A. Mickiewicza używali słów: pierwszy, prekursor, pionier itp. podobnie jednak jak 

nasz wieszcz narodowy nie kryli tęsknoty za „krajem lat dziecinnych”.  

Pierwsi Polacy, przybyli już na przełomie maj – czerwiec 1945 roku do Równe – tak nazywał 

się Złoty Stok od chwili zakończenia II wojny światowej aż do 20 maja 1946 r. W tym dniu 

Komisja Ustalania Nazw Miejscowych i obiektów fizjograficznych przy Urzędzie Rady 

Ministrów miejscowości Równe nadała obowiązującą po dziś dzień nazwę Złoty Stok. 

Pierwszym powojennym burmistrzem Złotego Stoku został Niemiec Hubert Nolden, który 

władzę w mieście sprawował od 9 maja 1945 r. do 7 lipca 1945r. Po nim burmistrzami byli już 

Polacy: Jan Michałowski od 7 lipca do 10 sierpnia 1945roku, Władysław Jaszczyk od 

11 sierpnia do 7 października 1945 roku, Stanisław Janczak od 8 października 1945 roku do 

7 stycznia 1946 roku Edward Skupniewski od 18 stycznia 1946 do 28 stycznia 1946 roku 

Tadeusz Żółkiewicz od 29 stycznia 1946 do 1 lipca 1947roku, Albin Nowicki od 15 lipca 1947 

/ został wybrany burmistrzem, ale urzędowanie rozpoczął po urlopie od 15 sierpnia 1947/ do 1 

listopada 1948 roku Przeprowadzony w dniu 7 sierpnia 1945 roku spis ludności polskiej 

zamieszkującej miasto Równe wykazał 98 obywateli polskich. Przybywali z różnych stron 

świata. Lista sporządzona została odręcznie i zawierała dane dotyczące zawodu, miejsca skąd 

przybyła dana osoba oraz co objęła /urząd, stanowisko itp./ Pierwszymi przybyłymi do 

dzisiejszego Złotego Stoku byli: Balcerzak Franciszek, Bednarski Wawrzyn, Bednarz Antoni, 

Biskup Kazimierz, Bożencki Ryszard, Cendrowska Danuta, Chojnacka Pelagia, Chojnacki 

Teodor Chrzanowski Tolek, Cios Stanisława, Czernak Edward, Dudała Stefan, Feder Henryk, 

Feder Jakub, Feder Julian, Gajda Jan, Gajda Stefan, Gajnik Henryk, Gajnik Stanisław, Gładek 

Władysław, Golik Tadeusz, Górecki Antoni, Greger Marian, Grzędziela Teodor, Hudek 

Franciszek, Hynek Jan, Jarząbek Witold, Jedynak Edward, Kłos Tadeusz, Kolczyk Józef, 

Korczyński Wiesław, Krzak Stefan, Krzętowski Ludwik, Kudła Anna, Kumonowski Wacław, 

Kurasz Jerzy, Kwiecińska Kazimiera, Kworcińska Janina, Lewkowicz Leon, Lis Roman, Maj 

Michał, Markiewicz Stefan, Martiszek Stanisław, Mieszczonek Tadeusz, Młotkowski Michał 

Molga Stanisław, Motyka ?, Motyka Jan Musiałkowska Cecylia, Nawrocki Karol, Niejadlik 

Zygmunt, Nowak Mieczysław, Nowak Mieczysław, Noworad Aleksander, Pędzik Roman, 

Pietrzak Zdzisław, Piwowarski Bartłomiej, Polaczyński Stanisław, Polita Franciszek, Polita 



Władysław, Półtowski Stanisław, Prostak Zygmunt, Radosiński Tadeusz, Rolczyk Władysław, 

Romańczyk Władysław, Rosik ?, Rosik Balbina, Rosik Grażyna, Rosik Maria, Sakowski 

Alojzy, Sanetra Helena, Sanetra Józef, Sanetra Władysław, Schabowski Stanisław, Sembel 

Karol,Słaboń Jan, Słonina Józefa, Straszak Stefan, Sygut Józef, Szajner Ewa, Szczepański 

Mirosław, Świerczek Helena, Urbańczyk Andrzej, Walczak Jerzy, Wesołowska Janina, 

Węglarz, Węgrzynówna Bronisława, Wierzkiewicz Jan, Wilczyński Jerzy, Wisła Franciszek, 

Wisła Julia, Witek Piotr, Wolski Marian, Wójcik Tadeusz, Wrzos Józef, Zawartka Mieczysław, 

Zdybał Władysław, Ziółek Stanisław. Ci właśnie ludzie jako pierwsi Polacy zapoczątkowali 

nowy rozdział w historii tego przepięknego zakątka naszej Ojczyzny. 

Według „Raportu o stanie oświaty PRL” w czasie II wojny światowej zniszczono 7261 szkół, 

w tym 263 ogólnokształcących, ubyło 30% nauczycieli pracujących w resorcie oświaty w 1939 

roku. Obliczono, że majątek trwały szkolnictwa zniszczony został w 60%, pomoce naukowe 

w 90%, a księgozbiory aż w 95 %.Raport ten nie uwzględniał rzecz jasna Ziem Zachodnich, 

których gospodarzami do końca II wojny światowej byli Niemcy.  

Jak wspomina jeden z pierwszych kierowników szkoły powszechnej w Równem /Złoty Stok/ 

Modest Kałużny, po wejściu do szkoły na początku września 1945 r. zastał w prawie idealnym 

stanie izby lekcyjne jak również we wspaniale utrzymanym stanie technicznym budynek 

szkolny. Naukę w polskiej szkole rozpoczęło 28 dzieci już 5. 09. 1945 r. w siedmiu oddziałach. 

Było to możliwe z dwóch względów. Już w marcu 1945 roku Pełnomocnik Rządu na Okręg 

Administracyjny Dolnego Śląska został wysłany ze swoją grupą w okolice Wrocławia 

z zadaniem zorganizowania administracji wojewódzkiej i terenowej. Ponieważ Wrocław był 

jeszcze zajęty przez Niemców i trwały o niego zacięte walki, grupa inicjująca zatrzymała się 

w Trzebnicy. Nie czekając na kapitulację Rzeszy Niemieckiej, Pełnomocnik Rządu przy swoim 

urzędzie utworzył między innymi Wydział Oświaty, którego kierownictwo powierzył 

Zdzisławowi Olechowskiemu. Wydział Oświaty rozpoczął swoją pracę od tworzenia 

inspektoratów szkolnych w miarę możliwości po jednym w powiecie oraz podaniu komunikatów 

prasowych o istnieniu wolnych etatów nauczycielskich na podległym terenie. Z Trzebnicy 

Wydział Oświaty przeniesiony został do Legnicy i tam przekształcił się w Kuratorium Okręgu 

Szkolnego-organu władzy nie zespolonej. Do końca czerwca 1945 roku zorganizowano w 

okręgu 26 szkół powszechnych, reszta musiała zaczekać z powodu braku kandydatów na 

nauczycieli. Na koniec 1945 roku w okręgu działało już 660 szkół powszechnych które kształciły 

około 50 tys. uczniów i 22 licea ogólnokształcące. Innym ułatwiającym czynnikiem związanym 

z powstawaniem polskiej oświaty była możliwość przejmowania /na terenach którymi nie 

przechodziła linia frontu/ dobrze utrzymanych obiektów po byłych szkołach niemieckich. 



Polskiej szkoły nie byłoby bez polskich dzieci.  

Do dnia 1. 01. 1946 roku naukę w siedmiu oddziałach Szkoły Powszechnej w Złotym Stoku 

prowadziła tylko jedna siła nauczycielska w osobie Modesta Kałużnego. Wcześniej wymieniony 

pełniący obowiązki kierownika Władysław Kolenda jeszcze we wrześniu został służbowo 

przeniesiony do Ziębic z misją organizowania tam życia szkolnego. W pierwszych miesiącach 

działalności polskiej szkoły nie wolno było inspektorom, czy też kuratorom mianować 

kierowników szkół. Sytuacja zmieniła się dopiero w grudniu 1946 roku, gdy weszło w życie 

rozporządzenie Ministra Oświaty regulujące tryb powoływania i odwoływania kierowników 

szkół. Mianowanie na kierownika zainteresowana osoba mogła otrzymać na mocy decyzji 

Ministra Oświaty na wniosek Kuratora Okręgu Szkolnego. Najważniejszym wymogiem 

stawianym kandydatom na kierowników szkół było pozytywne nastawienie do władzy ludowej 

i odpowiednia postawa ideologiczna oraz złożenie aktu ślubowania służbowego zgodnie z 

dekretem PKWN z 28 grudnia 1944 roku, według roty, która z czasem uległa modyfikacjom i 

przekształceniom. Ostatni akapit  roty ślubowania brzmiał-„Ślubuję stać na straży konstytucji z 

dnia 17 marca 1921 roku, oraz praw stanowionych przez Krajową Radę Narodową jako Naczelną 

Władzę Ustawodawczą Odrodzonego Państwa Polskiego. Ślubuję obowiązki urzędu mego 

spełniać gorliwie i sumiennie, polecenia mych przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy 

urzędowej przestrzegając, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami honoru, uczciwości 

i równości społecznej.” 

Do dnia 24.11.1945 r. w budynku szkolnym mieszkał niemiecki kierownik szkoły Artur Joppick. 

Tego właśnie dnia zgodnie z Zarządzeniem Kuratorium Oświaty z siedzibą we Wrocławiu został 

on z budynku szkolnego wysiedlony 

Nauczanie w pierwszych miesiącach było bardzo utrudnione, ponieważ z jednej strony 

brakowało nauczycieli a z drugiej strony przez cały okres napływali nowi repatrianci wraz 

z dziećmi w wieku szkolnym .Innym utrudnieniem był brak polskich podręczników do 

nauczania poszczególnych przedmiotów oraz odpowiednich pomocy dydaktyczno -naukowych. 

Dość znaczna część pomocy dydaktyczno - naukowych przejętych z wyposażenia szkoły 

poniemieckiej nadawała się do dalszego wykorzystania w szkole polskiej- szczególnie tablice 

poglądowe do nauki przyrody, fizyki, chemii, historii, geografii np. nie mówiąc o wyposażeniu 

typowym dla każdej szkoły jak ławki krzesła tablice itp. rzeczy. Szkoła niemiecka urządzona 

była w stylu klaso-pracowni. Trzy z nich biologiczna, fizyczno-chemiczna oraz geograficzno– 

historyczna swoją rolę spełniały aż do 1993 r. to jest do czasu przeniesienia szkoły do nowego 

budynku szkolnego, który połączył istniejące w tym czasie dwie szkoły podstawowe. 



Pierwsze uroczyste zakończenie roku szkolnego nastąpiło 28.06.1946 roku przy ogólnej liczbie 

95 dzieci oraz przy dwóch siłach nauczycielskich 

Fot nr 1 1 

Dziewczynki na tle 

ogrodu szkolnego 

w dniu zakończenia 

roku szkolnego 28 

czerwca 1946 r. Na 

zdjęciu z lewej 

strony stoi 

kierownik szkoły M. 

Kałużny a w lewym 

górnym rogu ks. 

K. Palichowski 

i p.Ślebodzińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot nr 1 2 Chłopcy w 
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tej. Kierownik szkoły Modest Kałużny w kronice szkolnej napisał, „ponieważ była to pierwsza 

komunia św. na Ziemiach Odzyskanych nadano jej uroczysty charakter.” Zdjęcia jakie wówczas 

wykonano bardzo dobrze oddają charakter tej uroczystości. Zachowane fotografie można ułożyć 

w bardzo ciekawą krótką historyjkę obrazkową. Ciekawe ile osób rozpozna się na tych prawie 

sześćdziesięcioletnich już fotografiach? Ilu bohaterów tej uroczystości jeszcze żyje, a ilu już od 

nas odeszło? 



 

Fot nr 1 3 Uroczyste przejście dzieci ze szkoły do kościoła 

 

 

Fot nr 1 4 Dzieciom pierwszokomunijnym towarzyszą rodzice i znajomi 

 

Fot nr 1 5Uroczystej procesji przewodził pierwszy polski ksiądz proboszcz Kazimierz Palichowski 



                   

Fot nr 1 6 Grupa dziewczynek wychodząca z kościoła po uroczystości przyjęcia pierwszej komunii św.  

 

                               

Fot nr 1 7 Grupa chłopców wychodząca z kościoła po uroczystości przyjęcia pierwszej komunii św. 

                 
 



                  

Fot nr 1 8 Dzieci pierwszokomunijne w trakcie śniadania które zorganizowali rodzice, nauczyciele i ksiądz 

proboszcz w jadalni szkoły po uroczystości przyjęcia pierwszej komunii św.  

 

Okres pierwszych wakacji dla Złotego Stoku oznaczał duży przypływ ludności polskiej z tzw. 

„kresów wschodnich”. Miasto powoli zaludniało się, a liczba jego mieszkańców szybko 

przekroczyła 2500 osób. Nowy rok szkolny, którego uroczysta inauguracja odbyła się 1. 09. 

1946roku rozpoczęło 180 uczniów w siedmiu klasach szkoły powszechnej. 

Z zachowanej kroniki szkolnej pochodzącej z lat 1945/49 wynika, że szkoła w pierwszych latach 

powojennych spełniała kilka funkcji. Na pierwszym miejscu była to funkcja oświatowo –

wychowawcza a na drugim kulturalna. To właśnie w szkole na sprzęcie poniemieckim 

wyświetlono pierwszy film ruchomy pt. „Życie w górach”. Szkoła była inicjatorem powołania 

do życia kilku organizacji społecznych jak PCK,ZHP czy też biblioteki, jak również 

organizowała zabawy dochodowe, z których pozyskane w ten sposób środki zasilały budżet 

komitetu rodzicielskiego. Pieniądze pozyskiwane dla szkoły przez rodziców najczęściej 

przeznaczane były na zakup książek do szkolnej biblioteki. Książki kupowano według wykazu 

tytułów sporządzonego przez Ministerstwo Oświaty. 19 lutego 1946 roku Kuratorium Okręgu 

Szkolnego Wrocławskiego otrzymało pismo z Ministerstwa Oświaty nakazujące kierownikom 

szkół wszystkich typów usunięcie z bibliotek 30 tytułów książek polskojęzycznych. Pismo 

z klauzulą „Tajne” i „Poufne” na listę książek zakazanych wprowadziło między innymi: 

B. Bakala „Jak kapral Szczapa dostał się do raju”, Baczyński „Kresy Wschodnie”, Dunin-

Kozicka „Burza od Wschodu”, K. Giżycki „Przez knieje i stepy” Zakrzewska „Białe róże” itp. 

W/w instrukcja nakazywała książki podlegające cenzurze usunąć z bibliotek i zabezpieczyć oraz 

traktować je „jako inwentarz zamknięty pozostawiony do dyspozycji władz oświatowych”. W 



lipcu 1946 inne rozporządzenie Ministerstwa Oświaty nakazało usunąć książki niemieckie ze 

szkół. W bibliotekach szkolnych ,bądź na wyposażeniu gabinetów szkolnych mogły pozostać 

gabloty, tablice matematyczne i inne nie zawierające nazw w j. niemieckim. Dość dobrze 

układała się również praca na płaszczyźnie szkoła – kościół, ponieważ ksiądz proboszcz nie 

tylko uczył religii, ale początkowo nauczał też i innych przedmiotów. Kierownik szkoły, chcąc 

zintegrować środowisko, organizował cały szereg imprez środowiskowych, na które zaprasza 

rodziców uczniów. 

Czy życie było łatwe i w miarę dostatnie? Okazuje się, że raczej nie. W październiku 1946 roku 

uposażenie nauczycieli wynosiło 2800 zł, oprócz pensji otrzymywali oni tzw. dodatek śląski, 

którego wysokość wynosiła 1100 zł, a dodatek naukowy wynosił 300 zł. Dla porównania 

robotnik w tym czasie zarabiał około 9000 zł miesięcznie. Ceny niektórych towarów w 

analogicznym czasie wynosiły np. chleb jasny, pszenny 15 zł. kilogram tłuszczu 180 zł. garnitur 

męski 20000 zł. buty letnie 10000 zł. 

Niech więc nie dziwią słowa ministra Czesława Wycecha w odezwie z 4 września 1945 r. „[...] 

Nie chluby, a tym bardziej korzyści pracowali w czasie niebezpieczeństw i zmiennych kolejach 

losu, nie myśl o nagrodzie i zaszczycie kierowała ich pracą. Nauczycielstwo pełniło swą wierną 

służbę z poczucia obowiązku narodowego i społecznego i dziś ją nadal pełni. W ogromie potrzeb 

Rzeczypospolitej sprawa bytu nauczycielskiego nie mogła być wcześniej i radykalnie 

załatwiona, nie może załatwienie tej sprawy być długo odkładane. Nauczyciel powinien mieć 

nie tylko zapewnione minimum egzystencji materialnej, powinien otrzymać warunki, które 

pozwolą mu podnieść wyżej swe kwalifikacje, a przez to dźwignąć na wyższy poziom naszą 

pracę wychowawczo-oświatową. Należy osiągnąć także polepszenie bytu nauczyciela, aby mógł 

on realizować swoje aspiracje osobiste, aby zajął w społeczeństwie miejsce odpowiadające jego 

wielkiej roli". Czy postulaty ministra nie są do dziś aktualne? 

W pierwszym okresie po wojnie często nie wypłacano pensji, później nauczyciele otrzymywali 

ją nieraz z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Co więcej, nauczyciel podlegał wnikliwej ocenie 

i kontroli społecznej. Obserwowano go bacznie w czasie pracy w szkole, a także w życiu 

prywatnym, domowym. Zwracano uwagę na jego ubiór, kulturę osobistą, higienę i zamożność. 

Często także porównywano z przedwojennym pedagogiem. Nauczyciel to odpowiednio 

przygotowany specjalista do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej, nie mógł się 

jednak zrealizować w takiej szkole, w której pracował często 50 godzin tygodniowo. Nic też 

dziwnego, że stan zdrowotny nauczycieli budził poważne zastrzeżenia. W maju 1946 roku 

kierownikowi szkoły przydzielono krowę. W ten sposób częściowo wypłacono mu zaległe 

pobory. Brak pieniędzy na pensje dla nauczycieli, członków zarządu miasta to nie jedyne 



problemy odzyskanego miasta. Praktycznie brakowało wszystkiego-począwszy od materiałów 

biurowych, wyposażenia biur, a na środkach finansowych kończąc. 

Braki wszelkiego rodzaju rekompensowała satysfakcja z wielu dokonań oraz układającej się 

dość dobrze współpracy różnych organizacji. Szczególnie dobrze /przynajmniej na początku 

Polski Ludowej/ układała się współpraca na płaszczyźnie szkoła- kościół. Szkołą kierował 

przedwojenny nauczyciel a pierwszym proboszczem parafii Złoty Stok został ks. Kazimierz 

Palichowski. Rok 1946 był dla wszystkich ludzi, którzy przeżyli II wojnę światową, rokiem 

wyjątkowym. Po wielu latach rozstania z bliskimi, poniewierki po świecie, obozach, braku 

informacji o najbliższych, zaczynało wszystko wracać powoli do normy. Jakże często w tym 

początkowym okresie budowania nowego życia powtarzano słowo „pierwsze”. 

 

 LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY W RÓWNE – ZŁOTY STOK 

 

Budynkiem byłej Niemieckiej Szkoły Leśnej w /Reichenstein/ Równem /Złoty Stok/,żywo 

zainteresowało się Ministerstwo Leśnictwa. Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Wrocław 

uzyskała zezwolenie Ministerstwa Leśnictwa na utworzenie w Równem Leśnego Ośrodka 

Szkoleniowego. Baza dydaktyczna oraz internat zostały przejęte od władz miasta przez 

oddelegowanego do pracy w tutejszym ośrodku p. Edwarda Monseu. 

Można powiedzieć, że stało się dobrze, ponieważ inż. Edward Monseu wywodził się z dobrej 

przedwojennej Lwowskiej Szkoły Leśnej. Ten energiczny człowiek na stanowisku pełniącego 

obowiązki kierownika Leśny Ośrodek Szkoleniowy pracował od 1.06.1946 roku do 31.01.1949 

roku. Następnie został odwołany z funkcji kierownika Leśnego Ośrodka Szkoleniowego. w 

Złotym Stoku i przeniesiony służbowo do Gorzowskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

Inż. E. Monseu dość szybko zdołał zebrać i nakłonić do współpracy odpowiednio 

wykwalifikowane grono pedagogiczne. W skład Rady Pedagogicznej weszli:  

inż. Alfons Moszyński - nauczyciel prawidłowego użytkowania lasu oraz sztuki sortymetracji 

i pomiaru drewna, inż. Walenty Kryczyński – specjalista od ochrony lasu przed czynnikami 

patogenicznymi i szkodnikami, inż. Mieczysław Karkowski – specjalista od hodowli lasu, inż. 

Hektor Łobocki – przedmioty ogólnokształcące, inż. Witold Kindzyński – przedmioty 

ogólnokształcące, Czesław Połuch wykładał wiedzę o Polsce i Świecie Współczesnym. 

Inż. E. Monseu oprócz tego, że pełnił funkcję kierownika szkoły prowadził jeszcze zajęcia 

z łowiectwa i zoologii.  

W Leśnym Ośrodku Szkolnym nie było prowadzonych zajęć równoległych na kilku poziomach 

organizacyjnych, ponieważ nauka odbywała się początkowo na kilkumiesięcznych kursach. 



Dyrekcji Lasów Państwowych chodziło głównie o szybkie i masowe kształcenie leśniczych 

w pierwszych latach powojennych. Nie ma się co dziwić, że po odzyskaniu niepodległości 

leśnictwo polskie stanęło w obliczu poważnych trudności kadrowych. W wyniku strat 

wojennych powstały braki w obsadzie stanowisk  terenowych. W 1945 r. właściwego 

przygotowania zawodowego nie posiadało 75% gajowych, 45% leśniczych i  50% pracowników 

biurowych. Ministerstwo Leśnictwa stanęło przed problemem szybkiej organizacji szkolnictwa 

kadr. W 1945 roku utworzony został Oddział Szkolenia Zawodowego. Współpracował on z 

Ministerstwem Oświaty w zakresie organizacji średniego szkolnictwa leśnego. Oprócz Leśnych 

Ośrodków szkoleniowych powołano do życia 3 letnie i 2 letnie gimnazja leśne w następujących 

miejscowościach: Brynek, Limanowa, Margonin, Zwierzyniec oraz gimnazjum przemysłu 

leśnego w Żywcu. W 1948 r. gimnazja leśne zostały przekształcone w licea leśne pierwszego i 

drugiego stopnia, a w 1951 roku w 4 letnie technika leśne. W roku szkolnym 1955/56 w 

technikach leśnych wprowadzony został 5 letni plan nauczania utrzymany aż do kolejnej reformy 

oświatowej, która na szczeblu szkół ponadgimnazjalnych została wprowadzona w roku 

szkolnym 2002/03.  

Z zachowanych planów rozwoju szkoły wynika, że od 1949 roku miała rozpocząć działalność 

pełna szkoła leśna, kończąca się maturą absolwentów. Zamiar powołania do życia Liceum 

Leśnego został jednak przyśpieszony i już w 1948 roku swoją działalność rozpoczęło Liceum 

Leśne w Złotym Stoku. Szkoła ta działała do 1951 roku. 

Brak zainteresowania władz 

miasta w rozbudowę szkoły 

oraz stworzenia 

odpowiednich warunków 

lokalowych dla kadry był 

przyczynkiem do zamknięcia 

szkoły a następnie do jej 

kasacji. Ze wspomnień 

Mariana Wilka jednego ze 

słuchaczy Leśnego Ośrodka 

Szkoleniowego w Złotym 

Stoku wynika, że słuchacze prowadzili wojskowy tryb życia. Zwykły dzień wyglądał 

następująco. Pobudka o godzinie 6 rano, do godziny 8 czas na toaletę poranną, wspólną modlitwę 

i śniadanie. Po śniadaniu do obiadu trwały wykłady. Po obiedzie słuchacze mieli dwie godziny 

czasu wolnego, a po nim udawali się na zajęcia seminaryjne. Po skończonych zajęciach 



seminaryjnych kolejne dwie godziny czasu wolnego, a następnie kolacja i o godzinie 22 cisza 

nocna. Czas wolny można było spożytkować albo na rozrywkę, albo na naukę własną.  

Słuchacze spali w salach na pierwszym piętrze. Wszystkich obowiązywało 

umundurowanie administracji leśnej. Przyjeżdżali w nim już z miejsca 

pracy. 

 

Fot nr 9 Słuchacze oraz nauczyciele Leśnego Ośrodka Szkoleniowego – pierwszy z prawej to ówczesny 

kierownik inż. Edward Monseu 

 

Pomocy naukowych było w nadmiarze. Duża ilość gablot z owadami podpisanymi nazwami 

w języku niemieckim i łacińskim w znaczny sposób ułatwiało ich wykorzystanie w procesie 

nauczania. Problem tkwił w braku odpowiedniej literatury i podręczników w języku polskim. 

Lekcje poglądowe odbywały się więc przy pomocy poniemieckich pomocy dydaktycznych lub 

podręczników w języku niemieckim. Słuchacze w większości języka niemieckiego nie znali, ale 

że były to podręczniki bogato ilustrowane i zaopatrzone w kolorowe tablice poglądowe, nie 

należy się dziwić, że stanowiły one istotną rolę w nauczaniu przedmiotów zawodowych. 

Wykłady polegały na przekazywaniu teorii słuchaczom, którzy skrzętnie zapisywali ją do swoich 

zeszytów w formie notatek. Zajęcia seminaryjne polegały na zastosowaniu teorii w praktyce i 

sprawdzeniu na ile jest ona przydatna. Słuchacze nie narzekali na warunki bytowe. Mimo, że 

byli w różnym wieku i pochodzili z różnych stron Polski, to jednak potrafili dość szybko zżyć 

się z sobą. Główny trzon słuchaczystanowili pracownicy lasów państwowych. Grupy kursowe 



nie przekraczały 45 osób - wyłącznie mężczyzn. Większość stanowili trzydziestolatkowie. 

Podawali, że mają ukończone siedem klas szkoły powszechnej. Trudno było to ustalić, ponieważ 

po zakończeniu wojny panował duży bałagan biurokratyczny. Poważne zniszczenia 

spowodowane działaniami wojennymi niejednokrotnie uniemożliwiały z jednej strony 

przedstawienie odpowiednich dokumentów, a z drugiej strony czyż były powody, aby nie 

wierzyć na „słowo” kursantowi? W tym czasie kierownicy szkół respektowali zarządzenie 

wydane 23 sierpnia 1944 roku przez resort oświaty PKWN zezwalające na dopuszczanie do 

egzaminów w gimnazjach i liceach kandydatów niemających odpowiedniego świadectwa i 

zalecające zwrócenie szczególnej uwagi na młodzież wiejską. Zdarzało się to rzadko, bo rzadko, 

ale wśród kursantów pojawiały się prawdziwe rodzynki, a mianowicie słuchacze z 

wykształceniem średnim maturalnym. 

Kierownik ośrodka a zarazem przewodniczący Rady Pedagogicznej inż. E. Monseu dbał nie 

tylko o poziom nauczania, ale i o sprawy wychowawcze. Kursanci każdego dnia rano ustawieni 

w dwuszeregu na werandzie szkoły śpiewali na powitanie dnia „Kiedy ranne wstają zorze” a 

przed udaniem się na spoczynek „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. Uroczystości państwowe 

lub szkolne słuchacze rozpoczynali hymnem państwowym a kończyli hymnem szkoły. Kto jest 

autorem słów owego hymnu dziś niestety już nie wiadomo na jaką melodię śpiewano też trudno 

odpowiedzieć. Pozostał anonimowy tekst - „Wśród sudeckich lasów koła, w wieńcu 

przeuroczych gór stoi złotostocka szkoła, gdzie się kształci leśny lud. Ref. My przyszliśmy w 

śląskie te strony, by na straży wiecznie tu stać wiecznie stać i rozwinąć nasz sztandar zielony, 

my złotostocka leśna brać. Ramię chętne myśl wesoła, my nie znamy życia trud, bo to nasza 

leśna szkoła, wpaja w nas jak znosić trud. 

Ref. My przyszliśmy. Gdy Ojczyzna znów zawoła, by za wolność stanąć w bój, pierwsza to 

nasza leśna szkoła, spełni obowiązek swój.” 

Na niedzielę można było otrzymać przepustkę na wyjazd do domu. Otrzymywali ją jedynie ci 

kursanci, którzy nie sprawiali kłopotów wychowawczych i nie mieli problemów z nauką czy też 

zaległości. Pozostałych kursantów obowiązywał wymarsz w zwartym szyku do kościoła. 

Pozostała część dnia świątecznego była wolna. Chcąc jednak wyjść na miasto trzeba było 

otrzymać zgodę przełożonego. Słuchaczy obowiązywał również obowiązek meldowania się po 

wojskowemu w razie spotkania na terenie szkoły przełożonego. 

Mankamentem wykładowców był fakt, że nie posiadali oni przygotowania pedagogicznego. 

Inżynierowie Karkowski i Kryczyński byli stosunkowo młodymi nauczycielami, którzy studia 

rozpoczęli przed wojną a kończyli je zaraz po jej zakończeniu. Natomiast inż. Kulikowski 

I Moszyński wywodzili się ze starej gwardii leśników „Szkoły Leśnej” ze Lwowa. 



Kursanci z prowadzonych zajęć byli zadowoleni, ponieważ wykładowcy więcej uwagi zwracali 

na praktyczne wykorzystywanie przekazywanej słuchaczom wiedzy. 

 

 

Fot nr 1 10 III kurs dla leśników na zajęciach praktycznych 

 

Adepci L.O.Sz. zdawali sobie sprawę, że owe kursy, w których uczestniczą, są tymczasowym 

rozwiązaniem sprawy wykształconej kadry leśnej. Bardziej ambitni próbowali więc zająć jak 

najlepsze lokaty a to z kolei dawało przepustkę do rozpoczęcia nauki w otwieranych po wojnie 

„Polskich Szkołach Leśnych” z przedwojennymi tradycjami. Do pokonania był jednak ostatni 

etap kształcenia, czyli egzamin końcowy. Egzaminy te były dwustopniowe a składały się na nie 

- egzamin zbiorowy pisemny i indywidualny ustny. Egzaminy oczywiście z różnymi wynikami 

zdawali wszyscy z tej prostej przyczyny, że wrocławska Dyrekcja Lasów Państwowych 

posiadała najwięcej na ziemiach zachodnich nieobsadzonych leśnictw. 



 

Fot nr 1 11 Grupa kursantów na zajęciach praktycznych ... 

Najlepszym kursantem w dziejach L.O.Sz.w Złotym Stoku był pan Marian Wilk, którego 

świadectwo ukończenia kursu mogę przedstawić.  

 

Losy M. Wilka, którego „kariera” zawodowego leśniczego rozpoczęła się na szkoleniu 

w L.O.Sz. w Złotym Stoku potoczyła się dość optymistycznie. Po zdobyciu pierwszej lokaty M. 

Wilk postanowił uczyć się dalej. Po zdaniu matury jako ekstern, podjął studia wyższe, które 

ukończył w 1957 r. i uzyskał dyplom inż. a potem magistra leśnictwa. Jest autorem podręcznika 

do przedmiotu związanego z ochroną lasu dla techników leśnych. Wiele lat pracował jako 

wykładowca w Technikum Leśnym w Brynku. Z okazji naszego święta wysłałem zaproszenie 

Panu M. Wilkowi z nadzieją, że się spotkamy. Zwrotną pocztą przyszła smutna wiadomość, że 

niestety M. Wilk już nie żyje.  

W roku szkolnym 1946/47powstało na terenie Polski około 20 ośrodków szkoleniowych. Do 

najprężniej działających i wyposażonych zaliczano L.O.Sz. w następujących miejscowościach: 

Białobrzegi, Drewnica, Goraj, Perażyn, Rychlik, Taborze, Tułowice, Wierzchowiska,Wolibórz, 

i Złoty Stok. Były w nich organizowane głównie kursy dla leśniczych. Podkreślić należy, że 

tylko ośrodek w Złotym Stoku posiadał tak wspaniałe warunki. 

Aby nie być gołosłownym przytoczę artykuł z jednego z pierwszych czasopism 

specjalistycznych „Leśnik” autorstwa M. Tymińskiego pt. „O szkolnictwo leśne na ziemiach 

zachodnich” 



„Ziemie zachodnie wśród leśników budzą. coraz większe zainteresowanie, jakkolwiek w prasie 

codziennej, a nawet w prasie leśnej lasy i leśnictwo ziem zachodnich były dotychczas niewiele 

omawiane. 

Szkolnictwo leśne na tych ziemiach ma wielkie możliwości. W rejonach, gdzie nie było działań  

wojennych, poniemieckie ośrodki szkolne - leśne są zachowane w dobrym stanie i mogą być 

nada! użytkowane dla celów szkolnictwa leśnego. Na szczególną uwagę zasługuje- ośrodek 

szkolno - leśny w Równem (Reichenstein) - Sudety, pow. Ząbkowice, D. L. P. Okręgu 

Wrocławskiego. Ośrodek ten. w którym za czasów niemieckich była jednoroczna szkoła dla 

leśniczych składa się /. kompleksu budynków, a mianowicie: budynku szkolnego, budynku 

gospodarczego, położonych na terenie parku szkolnego i 2-ch domów mieszkalnych - wilii dla 

nauczycieli. Budynek szkolny nowocześnie urządzony - kapitalny remont był przeprowadzony 

w 1937 r. - posiada z ważniejszych urządzeń: salę wykładową, salę do zajęć praktycznych i salę 

- świetlicę. Wszystkie te sale są wyposażone w kompletne wewnętrzne urządzenie. W świetlicy, 

utrzymanej w stylu myśliwskim zachowało się nawet dotychczas pianino. Poza tym szkoła 

posiada muzeum szkolne, w znacznej mierze zrabowane. To jednak co dotychczas się 

zachowało, przedstawia wielką wartość: są wspaniałe zbiory zoologiczne, łowieckie; głównie 

ocalały szkielety, a przede wszystkim czaszki zwierząt łownych, następnie zbiory ornitologiczne 

- kilkadziesiąt ptaków, przedstawicieli fauny leśnej, zbiory botaniczne, zielniki i gablotki flory 

leśnej, modele botaniczne i in., są nawet zbiory archeologiczne. Poza tym są narzędzia do 

eksploatacji lasu i najbardziej interesujące leśników, bo na ogół mało u nas znane, zdobycze 

Niemieckiego Instytutu pracy Leśnej - przyrządy do pielęgnowania pił i siekier. Budynek 

obejmuje również pomieszczenie na internat na 42 uczni: są sale sypialne z higienicznymi 

łóżkami, jadalnia, kuchnia, pralnia, łazienki itd., urządzone, czysto utrzymane i nie wymagające 

nawet odświeżenia. Domy mieszkalne dla nauczycieli są również dobrze zachowane, częściowo 

nawet z urządzeniem wnętrz - z meblami. Szkoła jest malowniczo położona - na stoku 

wzniesienia, na skraj u wspaniałego lasu górskiego. 

Szkoła w Równem tak ze względu na swoje urządzenie, jak i na swoje położenie, zasługuje na 

większe zainteresowanie, niż dotychczas naszych naczelnych władz szkolno - leśnych i ogółu 

leśników. Leśnikowi, zwiedzającemu szkołę, nasuwa się pytanie, dlaczego dotychczas tak 

wielkie bogactwo, jakie stanowi ośrodek szkolny w Równem, wobec zniszczenia naszych 

leśnych zakładów naukowych, jest niewykorzystane? Obecnie organizuje się w Limanowej 

pierwsze gimnazjum leśne, przeznaczone dla szkolenia leśniczych dla terenów górskich. 

Urządzenie gimnazjum, przystosowanie budynków, zasadniczo nieodpowiednich dla celów 

szkolnych, będzie kosztować setki tysięcy złotych i będzie, w porównaniu ze szkołą w Równem, 



wielkim prymitywem. Poza tym nauczyciele w Równem mogą mieć wygodne mieszkania, co 

ma również znaczenie wobec głodu mieszkań w Limanowej. Ceny w Równem nie są wyższe, 

jak gdzie indziej, nawet niektóre artykuły są tańsze. Państwowy Tartak w Równem prowadzi 

stołówkę dla robotników, koszt własny obiadu, zupełnie zresztą dobrego, wynosił ostatnio 3 

złote. Stacja kolejowa jest na miejscu, pociągi normalnie kursują, do okolicznych osiedli 

prowadzą wspaniałe szosy asfaltowe. W ogóle w okolicy nie widać śladów wojny. 

Szkoła leśna w Równem miałaby wielkie przede wszystkim znaczenie dla naszego szkolnictwa 

leśnego. Tutaj mogłaby kształcić się nasza młodzież, przeznaczona w przyszłości do pracy 

w terenach górskich. Tutaj mogłaby się uczyć i zdobywać nie tylko wiedzę, ale i kształcić swoje 

charaktery, wyrabiać w sobie wrażliwość na piękno lasu i krajobrazu, nie zeszpeconego śladami 

wojny - ruinami, zgliszczami. Uczniowie szkoły w Równem mieliby las na co dzień, mieliby 

możność w wolnych chwilach w nim przebywać, a nie las oglądać tylko na wycieczkach. 

Szkoła ta również miałaby znaczenie ogólno narodowe, polityczne. Byłaby bastionem polskości 

na naszych zachodnich rubieżach. Dotychczas Równe nie ma średniej szkoły, młodzież ze szkoły 

leśnej miałaby pole do działania. Wobec braku kulturalnych rozrywek, teatru i kina, młodzież 

szkolna mogłaby urządzać przedstawienia i pogadanki dla osiedlonych tutaj Polaków, 

przybyłych przeważnie ze wschodu, uczyłaby, jak należy szanować naszą godność narodową, 

byłaby czynnikiem umacniającym stanowisko Polaków w miasteczku, gdzie jest znaczna 

przewaga Niemców. Szkoła leśna w Równem musi więc obudzić zainteresowanie właściwych 

czynników, ażeby nie dopuścić do marnotrawstwa bogactw, jakie nam zostały przyznane i aby 

wykorzystać je tak dla celów szkolnictwa leśnego, jak i dla celów ogólnej naszej polityki” 

 

Jak już wspominałem, mimo opracowywanych planów rozwojowych szkoły, nagle - została ona 

rozwiązana. Kadra szkoły rozjechała się po całej Polsce. Władzom miasta Złoty Stok nie 

zależało na utrzymaniu i rozbudowie szkoły, więc nad tą decyzją przeszły do porządku 

dziennego. Szkoła mogła istnieć, gdyby władze miasta przekazały na potrzeby szkoły budynek 

na internat i trzy mieszkania dla kadry nauczycielskiej. W tym czasie nie było jeszcze w Złotym 

Stoku problemu z mieszkaniami i stanowiły tzw. „pustostany”. 

Pozostaje więc słuszne stwierdzenie, że Złoty Stok od początku swej powojennej historii miał 

pecha co do swoich władz - /z małymi wyjątkami /. Złoty Stok, który mógł posiadać szkołę 

średnią, stracił szansę. Co to oznacza? Likwidowanie szkół nie tylko średnich obniża 

w znacznym stopniu prestiż danej miejscowości. Jak by nie patrzeć, szkoły to miejsce rozwoju 

intelektualnego do południa, a kulturalnego po południu. Szkoła to miejsce nauczania, ale 

również wychowywania i tworzenia kultury, to miejsce spotkania ludzi różnego wieku, 



poglądów i pomysłów, które można w odpowiedni sposób wykorzystać, stworzyć coś pięknego 

lub unicestwić. 

Nauczyciele, którzy w Złotym Stoku otrzymali propozycję pracy w pierwszych latach 

powojennych, zaczęli opracowywać i powoli wprowadzać w życie bardzo ciekawy plan 

polegający na powołaniu do życia sieci szkół. Przyglądając się bliżej tym zamierzeniom, można 

stwierdzić, że miała być to kontynuacja przedwojennych koncepcji niemieckich władz 

oświatowych, a polegać miała na kształceniu młodzieży zgodnie z potrzebami rynku pracy. 

Nauczyciele Leśnego Ośrodka Szkoleniowego proponowali zawiązanie Szkoły Przemysłowej 

oraz Gimnazjum Chemicznego. Obie te szkoły miały spełniać pod względem dydaktycznym 

funkcję szkoły średniej. Mało liczna kadra nauczycielska twierdziła, że będzie w stanie pogodzić 

nauczanie we wszystkich szkołach. Tak więc już w pierwszych latach powojennych w Złotym 

Stoku myślano realiami czasu dzisiejszego. Obecna reforma oświatowa wprowadza w życie 

takie właśnie rozwiązania, aby pod jednym dachem była sieć szkół począwszy od szkoły 

podstawowej, a na średniej kończąc. Plan powołania do życia szkolnictwa średniego w Złotym 

Stoku został zrealizowany. Na bazie dawnej poniemieckiej szkoły ewangelickiej utworzono 

Szkołę Przemysłową, a Gimnazjum Chemiczne zorganizowano w zabytkowym budynku 

„Mennicy”, który po niewielkich remontach adaptacyjnych spełniał wymogi oświatowe. 

Uroczyste otwarcie Gimnazjum Chemicznego i Szkoły Przemysłowej nastąpiło 5 października 

1947 roku. Pierwszym kierownikiem tej placówki oświatowej został kapitan w stanie spoczynku 

Władysław Kwaśny. Ze względów organizacyjnych związanych ze szczupłą nadal kadrą 

nauczycielską zajęcia w obu szkołach prowadzone były w godzinach popołudniowych. 

Pierwszymi wykładowcami w tych szkołach byli między innymi Ślebodziński, mgr 

inż.Ożdżeński, mgr inż.Rokosowski, mgr Halina Kryczyńska, mgr inż.Walenty Kryczyński, mgr 

Szczypińska i Stanisław Mikoś. W pierwszych latach powojennych na stanowiska nauczycieli 

zatrudniano wszystkich posiadających przygotowanie pedagogiczne lub wykształcenie wyższe 

bez przygotowania pedagogicznego z prostego powodu-licznych braków kadrowych. Sytuacja 

diametralnie się zmieniła w 1948 roku. Z treści pisma wydanego przez Kuratorium Okręgu 

Szkolnego Wrocławskiego z dnia 1.09.1948 roku wynika, że Inspektoraty Szkolne oraz 

kierownicy szkół zobowiązani są do sporządzania wykazów osób, których nie należy zatrudniać 

w charakterze nauczycieli lub urzędników administracji szkolnej 



Kadra nauczycielska, która stale się powiększała wspaniale wywiązywała się ze swojej pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. Zadowolona była również młodzież, ponieważ na miejscu mogła 

zdobywać potrzebne wykształcenie, a to z kolei otwierało perspektywę podjęcia pracy w jednym 

z licznych zakładów pracy usytuowanych na terenie miasta. Pierwsi absolwenci Gimnazjum 

Chemicznego i Szkoły Przemysłowej ukończyli naukę w 1950 roku.  

 

Fot nr 1 12 Uczniowie 

Szkoły Przemysłowej i 

Gimnazjum 

Chemicznego w Złotym 

Stoku. Zdjęcie 

zrobiono na tle 

frontonu 

przedwojennego 

niemieckiego sądu. Po 

wojnie budynek 

zaadoptowano na 

potrzeby oświatowe. 

Uroczyste 

zakończenie roku 

szkolnego odbyło się w nowym budynku szkolnym. Od momentu powstania gimnazjum i szkoły 

przemysłowej czyniono starania, aby obie te szkoły prowadzone były w jednym budynku. W 

1949 roku przekazano na siedzibę szkoły budynek byłego sądu i więzienia, w którym od 1945 

roku znajdował się posterunek Milicji Obywatelskiej. Rok 1950 był dla złotostockiej oświaty 

rokiem szczególnym, ponieważ w tym właśnie roku obok Gimnazjum Chemicznego i Szkoły 

Zawodowej–/taką nazwę w 1949 r. otrzymała Szkoła Przemysłowa/ powstaje Technikum 

Chemiczne. 



 

Fot nr 1 13 Uczniowie Gimnazjum Chemicznego i Szkoły Przemysłowej 

 

Fot nr 1 14 Grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Przemysłowej Chemicznej po złożonym egzaminie 

czeladniczym 

Szkoła ta jednak istniała w Złotym Stoku tylko rok. W 1951 roku Technikum Chemiczne zostało 

przeniesione do Szopienic / obecnie dzielnica we wschodniej części Katowic/, a na jego miejsce 

została utworzona Zasadnicza Szkoła Górnicza. Uczniowie tych szkół mogli korzystać z 

internatu oraz pomocy stypendialno – socjalnej. Tendencją, eksponowaną w polityce oświatowej 



w pierwszych powojennych latach było dążenie do likwidacji dysproporcji kulturalnej między 

miastem, a wsią. W zakresie polityki oświatowej chodziło nie tylko o zrównanie poziomu szkoły 

podstawowej na wsi z poziomem szkoły miejskiej, ale w równej mierze o udostępnienie 

młodzieży wiejskiej dostępu do szkół ponadpodstawowych, odpowiadającym indywidualnym 

zdolnościom i zamiłowaniem. Sformułowane w roku 1945 na Ogólnopolskim Zjeździe 

Oświatowym hasło „decentralizacji szkół średnich" w kierunku małych miasteczek i wsi miało 

być realizowane tylko w ograniczonym zakresie. Nie było możliwe ani wskazane przyjmowanie 

do szkół zawodowych młodzieży zamieszkującej tylko w najbliższym sąsiedztwie szkoły. Ze 

względów pedagogicznych i społecznych niezbędna była szersza baza rekrutacyjna. Dążono do 

stworzenia równego startu oświatowego dla młodzieży mieszkającej na wsi i w mieście, do 

zniesienia przywileju miejsca zamieszkania. Była to charakterystyczne dla polityki oświatowej 

zaraz po II wojnie światowej. W praktyce łączyło się to z trudnościami dojazdu do szkół i 

zamieszkiwania na kosztownych stancjach. Pomoc stypendialna ze strony państwa nie 

rozwiązywała wszystkich trudności, dopóki nie utworzono dostatecznej ilości miejsc w 

internatach i bursach. Dolny Śląsk posiadał dobrą sieć komunikacyjną PKP i PKS i z tego 

powodu zaniedbywano organizowanie internatów i burs. Ten brak był rekompensowany 

dodatkowym wysiłkiem młodzieży, zwłaszcza wiejskiej, zmuszonej dojeżdżać codziennie do 

szkół. Notowano przypadki wyjeżdżania o piątej rano do szkoły, a powracania do domu po 

godzinie 23°°.Internaty wspaniale rozwiązywały całą złożoną sytuację.  

Rodzi się pytanie dlaczego wspaniale rozwijająca się szkoła nagle została przeniesiona ? 

Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Władzom miasta Złoty Stok po prostu nie zależało na 

utrzymywaniu i rozwijaniu szkolnictwa średniego. Niedoinwestowane internaty, 

wyeksploatowane pomieszczenia i urządzenia nakładały na finanse kasy miejskiej co raz 

większe wydatki. Nie czyniono starań o pozyskanie dodatkowych środków, tylko podjęto 

decyzję o likwidacji szkół. Władze miasta cieszyły się z tego posunięcia, ponieważ problem 

zubożałych internatów rozwiązał się niejako sam. 

Kadra szkół złotostockich, o czym już pisałem, rozjechała się po całej Polsce, szukając 

zrozumienia i podatniejszego gruntu dla realizacji ambitnych planów i otwartych społeczności 

na rozwój oświaty. Zasadnicza Szkoła Górnicza, którą utworzono na bazie i w budynku byłego 

Technikum Chemicznego, była czynna do 1956 roku. Następnie została przeniesiona na Górny 

Śląsk, ponieważ w tym czasie pojawiła się pierwszy raz myśl o zamknięciu kopalni rud arsenu 

w Złotym Stoku. Faktem jest, że kopalnia zakończyła w 1962 roku swoją działalność, dając 

w powojennej swojej produkcji około 381 kg. czystego złota jako produktu ubocznego. Złoto to 

w pewnej części zostało później wykorzystane do wykonywania wszystkich złoceń Zamku 



Królewskiego w Warszawie. Było to złoto o najwyższej próbie czystości, dzięki metodzie jaką 

stosowano przy jego odzysku. Ciekawostką niech będzie również i to, że w złotostockiej hucie 

pracował jedyny człowiek w Polsce, posiadający zawód- odlewnik złota-. Był to, nieżyjący już 

dzisiaj, Pan Józef Bajorek. 

Po zlikwidowaniu Zasadniczej Szkoły Górniczej Złoty Stok nie posiadał już żadnej szkoły 

średniej. Budynek dawnych szkół średnich po dwuletnim okresie został zaadoptowany na drugą 

w mieście szkołę podstawową. Związane to było przede wszystkim z rosnącą liczbą dzieci w 

wieku szkolnym. Szkoła Podstawowa nr 2 rozpoczęła swoją działalność 1 września 1958 roku. 

Było to wynikiem podziału organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotym Stoku na dwie 

samodzielne jednostki organizacyjne.  

Na terenie obecnie administrowanych przez gminę Złoty Stok działały następujące szkoły 

podstawowe: Laski od 1946 do 2004, Błotnica od 1946 do 1973, Płonica od 1945 do 1973, 

Chwalisław od 1948 do 1972, Mąkolno od 1945 do 2001 /nieoficjalnie, a zgodnie z podjęta 

uchwałą RM od 2004/ 

Połączenie szkoły nr 1 i 2 w jedną nastąpiło w roku szkolnym 1992/93. 16 listopada 1993 roku 

nastąpiło przeniesienie obydwóch szkół do nowego budynku mieszczącego się przy ul. 

Chemików nr 8. W 1999 roku w wyniku reformy oświatowej nastąpił podział na szkołę 

podstawową i gimnazjum. 2002 roku władze samorządowe Gminy Złoty Stok stosowną uchwałą 

powołały na terenie Gminy Samorządowy Zespół Szkół 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Płonicy 



W latach 1945 - 1973 funkcjonowała szkoła Podstawowa w Płonicy. Mieściła się ona w piętrowym 

budynku posiadającym podpiwniczenie. Na parterze znajdowała się jedna klasa, w której prowadzone 

były zajęcia lekcyjne oraz kuchnia i kancelaria. Na piętrze znajdowały się dwa pokoje zajmowane 

przez kierownika szkoły i jedna klasa. Pomieszczenia w szkole ogrzewane były piecami 

kaflowymi. Wokół szkoły znajdowały się liczne pomieszczenia gospodarcze i toalety. Część 

stojących obok szkoły pomieszczeń przeznaczona była do przechowywania opału na zimę, z 

pozostałych korzystali lokatorzy. W 1956r. szkoła nie była w zbyt dobrym stanie technicznym. 

Wymiany wymagała instalacja elektryczna. Budynek nie miał również instalacji piorun ochronnej, a 

dach wymagał natychmiastowej naprawy, gdyż brakowało gąsiorów i dachówek. Klasy 

wyposażone były w stary sprzęt wymagający wymiany. Ławki dla uczniów były różnych 

rozmiarów i typów. Mimo to w klasach panował ład i porządek. Szkoła wzięła udział w konkursie 

pod hasłem ,, Nasza szkoła najestetyczniejsza”. W konkursie tym oceniano punktowo wystrój 

pomieszczeń, ich czystość, a także kwiaty i firany. Szkoła osiągnęła dobre wyniki uzyskując wysoką 

punktację. Zużyty sprzęt wymieniano sukcesywnie, a 1972 r. wykonano elewację budynku. Mimo 

ciągłych prac remontowych i uzupełniania braków w wyposażeniu, wciąż brakowało pomocy 

naukowych. W szkole prowadzona była biblioteka szkolna, wyposażona w podstawowe lektury. 

Uczniowie działali w organizacjach uczniowskich: PCK i SKO. Samorządy klasowe, włączały się 

w życie szkoły i utrzymanie w niej porządku. Podjęto nawet próby, aby zorganizować drużynę 

zuchową, ale bezskutecznie, gdyż w szkole było za mało dzieci. Z kierownictwem szkoły 

współpracował Komitet Rodzicielski liczący od 2 do 5 osób. Wspólnie organizowano wycieczki szkolne. 

Praca w szkole przebiegała zgodnie z projektem organizacyjnym. Zajęcia lekcyjne odbywały się 

wg zatwierdzonego przez Wydział Oświaty planu zajęć i podziału godzin. Szkoła prowadzona była 

przez kierownika szkoły. W 1956 r. była nim pani Janina Zięba. Od 1956 r. została nim Natalia 

Sumińska. Funkcję tę pełniła do czasu zamknięcia szkoły. W pierwszych latach funkcjonowania 

szkoły jedynym nauczycielem był kierownik szkoły. Musiał pogodzić pracę pedagoga z 

prowadzeniem dokumentacji szkoły i uczniów. W 1964 r. pracę podjęły trzy osoby, co znacznie 

usprawniło jej funkcjonowanie. Taki stan personelu był do roku 1966. W latach 1966 - 1970 w 

szkole pracował już tylko jeden pedagog i kierownik szkoły. Od roku 1970 w szkole pozostała 

jedynie pani Sumińska. Ponownie musiała pogodzić pracę pedagogiczną,nauczyciela z obowiązkami 

kierownika szkoły. W przeważającej większości uczniowie szkoły to dzieci mieszkańców Płonicy. 

Przybyli na te tereny podczas akcji osiedleńczych repatriantów. Pochodzili z różnych stron, 

przywożąc ze sobą odmienne zwyczaje, kulturę i przyzwyczajenia. Nie ułatwiało to wspólnych 

kontaktów. Mimo trudności wszyscy musieli nauczyć się razem żyć i pracować. Większość zajęła się 

uprawą roli, nieliczni podjęli pracę w pobliskim Złotym Stoku, a dzieci zostały objęte obowiązkiem 



szkolnym. Zajęcia lekcyjne prowadzone były w małych zespołach z powodu niezbyt licznej grupy 

dzieci. Trudno odnaleźć dane z wszystkich lat, przedstawię te które udało mi się zdobyć. Są one 

ważne, ponieważ w późniejszym czasie wpłynęły na decyzję o likwidacji placówki. Wyniki nauczania 

przedstawiały się różnie, niemniej jednak mały odsetek uczniów nie zaliczał semestrów. Dzieci 

chętnie brały udział w pracach na rzecz szkoły. Utrzymanie porządku w szkole i wokół niej to 

obowiązki uczniów, ponieważ szkoła nie zatrudniała sprzątaczek. Funkcjonował samorząd 

uczniowski oraz organizacje społeczne: PCK i SKO. Komitet Rodzicielski wraz z nauczycielami 

organizował wycieczki dla uczniów szkoły. Odbyły się one między innymi do Krakowa i Srebrnej 

Góry. Nie wszystkie dzieci uczestniczyły w nich z powodów finansowych. Opiekę medyczną nad 

uczniami sprawował ośrodek zdrowia w Złotym Stoku. Mimo, że szkoła posiadała kuchnię, nie 

prowadziła dożywiania w postaci „szklanki mleka”, gdyż brak było chętnych. Jak wynika ze 

sprawozdań kierownika szkoły, wszystkie dzieci wypełniały obowiązek szkolny. Jedynym 

przypadkiem niewywiązania się z tego obowiązku była długotrwała choroba dziecka. Z danych 

statystycznych wynika, że w latach 1950-52 do szkoły w Płonicy uczęszczało 32-38 uczniów, w roku 

1953 wszystkich uczniów było 47, w 1954 – 59, w 1955 – 54, w 1956 – 57, w 1957 - 61, w 1964 - 72, w 

1967 - 30, i w 1972 - 16. Jak widać ilość uczniów nie była duża, a w ostatnim roku działalności wręcz 

niska. Sytuacja ta spowodowała, że 3 sierpnia 1973r. Prezydium Rady Narodowej w Złotym 

Stokuwystosowało pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Płonicy z informacją, że z dniem 

l września 1973r. szkoła w Płonicy zostaje zlikwidowana. Dzieci uczęszczać będą do szkoły w Złotym 

Stoku, a majątek przejdzie na ręce gminnego dyrektora szkół. Szkoła w Płonica nie została 

reaktywowana. do dnia dzisiejszego.  

Materiał opracowała mgr Elżbieta Starżyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła podstawowa w Mąkolnie 

11 października 1945 roku działalność rozpoczęła Publiczna Szkoła Powszechna 

w Mnanfredowicach /Mąkolno/. Pierwszym nauczycielem  i kierownikiem zarazem został 



mianowany na to stanowisko 1 października 1945 r. Julian Banaś. Szkołę urządzono w budynku 

poniemieckiej szkoły katolickiej. Po przeprowadzeniu zapisu naukę 15 października 1945 r. 

rozpoczęło 40 dzieci. Dwa dni później z inicjatywy kierownika szkoły odbyło się pierwsze 

zebranie rodziców i wyłoniono „Komitet Szkolny Rodzicielski”. Zadaniem komitetu było 

niesienie pomocy szkole. W skład komitetu weszli Antoni Adamus w charakterze 

przewodniczącego oraz w charakterze członków: Józef Brzęczek, Władysław Haracz, Ludwik 

Wrześniewski i Stanisław Gąsior. Komitet rodzicielski na posiedzeniu w dniu 18 października 

1945 roku postanowił urządzić uroczyste otwarcie szkoły 27 października 1945 r. Uroczystość 

otwarcia szkoły uświetnili zaproszeni goście w osobach: w zastępstwie Starosty Powiatowego 

przybył burmistrz miasta Równe / Złoty Stok/, Stanisław Janczak, Inspektor Szkolny Jan 

Klepacki, przedstawiciel „Wojska Polskiego” z Równego, przedstawiciel „Milicji 

Obywatelskiej” z Równego, wójt gminy Manfredowice Stanisław Pieszczek, członkowie 

„Straży Pożarnej” z Manfredowic, członkowie „Komitetu Szkolnego Rodzicielskiego” i rodzice 

dzieci szkolnych. Uroczystość rozpoczęła się uroczystą mszą świętą, którą odprawił polski 

ksiądz sprowadzony specjalnie z Ząbkowic Śląskich. Po mszy św. przedstawiciele władz 

administracyjnych uroczyście podnieśli flagę państwową, a kierownik szkoły przekazanym 

przez wójta gminy kluczem otworzył drzwi wejściowe do budynku szkolnego. Następnie w 

jednej z sal odbyła się krótka akademia. Po oficjalnych przemówieniach dzieci szkolne 

odśpiewały kilka pieśni patriotycznych oraz wygłosiły kilka okolicznościowych wierszy. Z 

miesiąca na miesiąc przybywało uczniów. Na koniec roku szkolnego 1945/46 wszystkich 

uczniów w szkole było 64. Dzieci uczyły się w klasach od pierwszej do czwartej, ponieważ był 

tylko jeden nauczyciel. 10 lutego 1946 r. dzięki kierownikowi szkoły oraz Komitetu 

Rodzicielskiego urządzono dochodową zabawę taneczną. Dochód z zabawy został przeznaczony 

na zakup książek do biblioteki szkolnej. Nauka w pierwszym roku szkolnym była bardzo trudna. 

Złożyło się na to kilka powodów: po pierwsze brak nauczycieli, po drugie brak podręczników i 

po trzecie trzeba było wyrównać i dostosować poziom różnych roczników. Rok szkolny 1945/46 

zakończył się uroczystym nabożeństwem w kościele i akademią w szkole 30 czerwca. Kolejny 

nowy rok szkolny rozpoczął się 1 września 1946 roku. W związku z powiększającą się stale 

liczbą dzieci szkoła w Mąkolnie przeszła małą reorganizację i do istniejących już czterech klas 

dołożono piątą. Było to możliwe dzięki zatrudnieniu drugiej nauczycielki pani Adeli 

Surmaczyńskiej. Kierownik w kronice szkolnej odnotował, że nauka szła już lżej. Zakupiono 

trochę podręczników, a i poprzedni rok szkolny „wyrównawczy” zaczął przynosić pozytywne 

rezultaty. Kolejny rok szkolny przyniósł podniesienie stopnia organizacyjnego szkoły do sześciu 

klas. Przybył również kolejny nauczyciel pan Władysław Surmaczyński. Wpis do kroniki 



szkolnej z 1947 roku informuje, że w sumie w całej szkole pracowało tylko dwóch nauczycieli, 

ponieważ kierownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w związku z przewlekła chorobą. Takie 

przypadki dłuższych urlopów zdrowotnych lub zwolnień lekarskich były bardzo częste. 

Pamiętać należy, że cały czas mówimy o pierwszych latach powojennych. Gro osób wracało 

z zawieruchy wojennej, szukając nowego domu czy też rodziny. Duża część schorowanego 

społeczeństwa teraz dopiero mogła pozwolić sobie na leczenie ran tych fizycznych jak 

i psychicznych. Pełny stopień organizacyjny - czyli siedem klas - szkoła w Mąkolnie osiągnęła 

w roku szkolnym 1948/49. Ten rok rozpoczęło w sumie 117 uczniów w siedmiu oddziałach z 

trzema nauczycielami, którzy musieli poradzić sobie ze wszystkim. Wpis do kroniki szkolnej 

informuje, że dzieciom zorganizowano wyjazd na dwudniową wycieczkę do Wrocławia. 

Głównym celem wycieczki było zwiedzanie „Wystawy Ziem Odzyskanych”. Z okazji św. 

Mikołaja dzieci szkolne otrzymały podarki, a rodzice uczniów przeprowadzili zbiórkę pieniędzy. 

Za zebraną kwotę 4 tys. zł zakupiono do szkoły dwie mapy oraz kilka nowych książek. 

Prawdopodobnie w okresie karnawału komitet rodzicielski oraz grono nauczycielskie 

zorganizowało zabawę dochodową. Zbiórka pieniędzy przeznaczona została na zakup 

wyposażenia gabinetu fizycznego. Zebrano kwotę 40 tys. zł. za którą kupiono skromne 

wyposażenie gabinetu fizycznego oraz kilkanaście książek do szkolnej biblioteki. 24 kwietnia 

1949 roku Zakłady Wytwórni nr 7 w Mąkolnie zostały Szkolnym Komitetem Opiekuńczym dla 

szkoły powszechnej. 29 czerwca 1949 roku uroczyście zakończono kolejny rok szkolny. Szkolny 

Komitet Opiekuńczy ufundował nagrody książkowe dla najlepszych pod względem nauki 

i zachowania uczniów. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się: Zuzanna Marcinkowska – 

uczennica klasy VII, Stanisław Karpiński – uczeń klasy VI, Kazimiera Cioroch – uczennica 

klasy V, Janina Marcinkowska – uczennica klasy IV, Wanda Styblińska – uczennica klasy IV, 

Zofia Fortuna – uczennica klasy V. 

Dziś trudno jest dotrzeć do materiałów źródłowych, dzięki którym można by było opublikować 

pełna listę wszystkich uczących w szkole w Mąkolnie. Udało mi się jednak ustalić pełną listę 

wszystkich kierowników – później dyrektorów szkoły w Mąkolnie. Listę rozpoczyna pierwszy 

wspomniany już przeze mnie pełniący obowiązki kierownika szkoły, organizator szkoły w 

Mąkolnie Julian Banaś. Obowiązki kierownika szkoły Julian Banaś pełnił do 1947 r. Od tego 

czasu pełniła obowiązki kierownika szkoły Adela Surmaczyńska. Kolejnymi kierownikami 

szkoły byli: Jan Dudek, Zofia Otwinowska, Ludwik Otwinowski, Cecylia Jureczek, Zofia Dygas, 

Ewa Głąb i Maria Dziedzic.  

 

 


