
Streszczenie 

Pomimo licznych trudności w pierwszym roku po zakończeniu drugiej wojny 

światowej na terenie powiatu brzeskiego pracę podjęło sześć szkół średnich. Do grupy 

państwowych należały: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Brzesku, Liceum 

Handlowe (Technikum Ekonomiczne) w Brzesku, a także Gimnazjum Gospodarstwa 

Wiejskiego (później Technikum Rolnicze) w Wojniczu. Wśród prywatnych znalazły się: 

Liceum Ogólnokształcące w Radłowie, Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie (później 

Liceum Administracyjno-Gospodarcze) w Szczurowej oraz Gimnazjum Koedukacyjne 

w Wojniczu, przemianowane w późniejszych latach na Liceum Administracyjno-Handlowe. 

Szkoły w Brzesku oraz Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Wojniczu miały już za sobą 

bogate lata działalności przedwojennej. Pozostałe placówki zostały stworzone od podstaw. 

W ciągu pierwszych lat swojej pracy ich struktura i organizacja poddawane były 

sukcesywnym przekształceniom. Początkowo funkcjonujący podział na szkoły państwowe 

i prywatne został  zmodyfikowany. Od 1951 r. wszystkie szkoły były już placówkami 

państwowymi. Tym samym nauka w nich stała się bezpłatna. W konsekwencji zmieniających 

się uwarunkowań prawnych, politycznych i gospodarczych sieć szkół ulegała stopniowej 

ewolucji. W 1952 r. zamknęło swoją działalność Liceum Administracyjno-Handlowe 

w Wojniczu, zaś w 1953 r. szkoła w Szczurowej. Liceum Ogólnokształcące w Radłowie, na 

skutek reformy administracyjnej w 1954 r. znalazło się poza terenem powiatu brzeskiego. 

Pozostałe szkoły funkcjonowały nieprzerwanie. W 1964 r. otworzono Technikum Ceramiczne 

w Łysej Górze, zaś w 1969 r. na trenie Brzeska rozpoczęło swoją działalność Technikum 

Mechaniczno-Elektryczne. 

Bezpośrednio po wojnie większość opisywanych szkół funkcjonowała w budynkach 

podworskich. W nowych budynkach pracę podjęło Technikum Ceramiczne w Łysej Górze 

oraz Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Brzesku. Wszystkie szkoły średnie powiatu 

brzeskiego posiadały internaty dla młodzieży.  

Działalność szkół średnich powiatu brzeskiego podlegała intensywnej kontroli i ocenie 

ze strony władz politycznych i oświatowych. Systematycznie weryfikowano przebieg i efekty 

procesu nauczania oraz wychowania. Uzupełnieniem procesu nadzoru zewnętrznego były 

kontrole dyrektorskie czyli tzw. hospitacje. Dyrektorzy dokonywali bieżącej oceny 

podległych im placówek, monitorowali pracę nauczycieli, formułowali wnioski 

i rekomendacje do dalszej pracy. 



 

Funkcjonowanie w zawodzie nauczyciela na przestrzeni lat 1945-1975 nacechowane 

było szczególnymi uwarunkowaniami. Marksizm i leninizm wyznaczały nauczycielskie 

paradygmaty. Liczba nauczycieli szkół średnich powiatu brzeskiego ulegała wahaniom 

uzależnionym przede wszystkim od stopnia organizacji sieci szkolnictwa oraz zmieniającej 

się struktury poszczególnych placówek. W 1945 r. pracę w opisywanych szkołach podjęło 66 

pedagogów, w 1955 r. stan kadr zmniejszył się do liczby 55 osób. W 1965 r. liczebność 

nauczycieli wynosiła już 94 osoby, a w 1975 r. 180. Do wybitnych nauczycieli, 

wyróżniających się zasługami dla brzeskiej oświaty, dorobkiem pedagogicznym oraz 

umiłowaniem zawodu, zaliczyć należy Helenę Bereziuk oraz ks. Stanisława Pękałę. Do 

najbardziej zasłużonych dyrektorów należeli Franciszek Mleczko, Zbigniew Starzyk oraz 

Franciszek Bal. 

Upowszechnienie oświaty na poziomie średnim było priorytetem władzy po 

zakończeniu drugiej wojny światowej. Na przestrzeni lat 1945-1975, które opisuje niniejsza 

praca, liczba młodzieży pobierającej naukę w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych 

powiatu brzeskiego ulegała wyraźnym zmianom.  

Praca dydaktyczna poszczególnych placówek uzależniona był w znacznym stopniu od 

ich specyfiki. W przypadku powiatu brzeskiego mamy do czynienia z bardzo dużą 

różnorodnością szkół średnich. Znalazły się wśród nich placówki ogólnokształcące oraz 

zawodowe. Szkoły zawodowe kształciły uczniów w różnorodnych specjalnościach: 

agrotechnicznej, rolniczej, kupieckiej, administracji handlowej, administracji gospodarczej, 

ogólnoekonomicznej, organizacji przedsiębiorstw, wiejskiego obrotu towarowego, 

mechanicznej, elektromechanicznej, budowy maszyn oraz ceramiki artystycznej. Licea 

ogólnokształcące posiadały klasy o profilach fizycznym, chemicznym, biologicznym, 

matematycznym i humanistycznym. Pracę dydaktyczną szkół wspomagała działalność kół 

zainteresowań oraz bibliotek, systematycznie bogaconych o nowe zasoby książkowe oraz 

czasopisma. Aktywizacji i modernizacji nauczania służyć miały środki i pomoce 

dydaktyczne, w które starano się zaopatrywać placówki. Fundamentalne znaczenie dla 

procesu dydaktycznego miały warsztaty szkolne organizowane przy placówkach o profilu 

zawodowym. 

W zakresie pracy wychowawczej i opiekuńczej wszystkie placówki podejmowały 

szeroki repertuar metod oraz form oddziaływania na uczniów, a także wspierania ich 



w rozwoju. Ten aspekt działalności szkół średnich był jednak niezmiernie nasycony treściami 

ideowymi. Dyrektywy narzucane były odgórnie, stopień ich realizacji ściśle kontrolowano. 

Indoktrynacji uczniów służyć miały lekcje wychowawcze, uroczystości, apele, wycieczki, 

a przede wszystkim organizacje działające na terenach szkół z wiodącą rolą ZMP i ZMS. 

Działalność wychowawczą szkół średnich powiatu brzeskiego uzupełniała współpraca 

z Komitetem Rodzicielskim i Zakładami Opiekuńczymi. 

Istotnym aspektem pracy szkół średnich powiatu brzeskiego była działalność 

opiekuńcza. W każdej z placówek prowadzono akcję stypendialną. Oprócz opieki materialnej 

z ogromnym zaangażowaniem dbano o stan zdrowotny młodzieży. W tym zakresie 

organizowano pomoc lekarską, pielęgniarską oraz stomatologiczną.  

Reasumując, należy stwierdzić, że pomimo licznych trudności system szkół średnich 

powiatu brzeskiego rozwijał się dynamicznie. Działalność oświatowa przybierała różnorodne, 

niezmiernie bogate formy. Praca dydaktyczna zapewniała przygotowanie 

wyspecjalizowanych kadr, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu. Aktywność wychowawcza oraz opiekuńcza spełniała swoje zadania, 

umożliwiając młodzieży wszechstronny rozwój.  

 


