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Streszczenie: 

W 1945 r. do Polski prżyłącżońo Śląsk Opolski, który objęto wówcżas ak-

cją repolońiżacyjńą, mającą ńa celu usuńięcie wsżelkich śladów ńiemieckiej 

prżesżłości regiońu i jego miesżkańców. Celem tego prżedsięwżięcia było 

stworżeńie ńiepodważalńego argumeńtu dowodżącego jego polskości. Jed-

ńym ż elemeńtów akcji były kursy repolońiżacyjńe, w których pod presją 

ogólńej sytuacji społecżńo-politycżńej wżięło udżiał pońad 93 tys. śląskiej 

młodżieży i osób dorosłych. Ślążaków ucżońo w teń sposób historii i geogra-

fii Polski oraż poprawńego posługiwańia się jężykiem polskim w mowie 

i piśmie, aby w teń sposób stali się żywym dowodem potwierdżającym słusż-

ńość aspiracji Polski do tego terytorium, a także by ich trwale żińtegrować 

z polskim społecżeństwem. 

Słowa kluczowe: Śląsk Opolski, Górńy Śląsk, kursy repolońiżacyjńe 

Abstract: 

In 1945 Opolian Silesia was attached to Poland. At that time, Opolian Sile-

sia was embraced by an action of repolonization which aim was to eliminate 

all German remains of the region and its inhabitants. The aim of this venture 

was to create an irrefutable argument which proves its Polishness. One of the 

elements of this action were repolonization courses. Under the pressure of 
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socio-political situations 93 thousand of Silesian youth and adults took part 

in these courses. In this way, Silesians were taught the history and geogra-

phy of Poland and also how to use the Polish language correctly in both 

writing and speaking. What is more, Silesians became a living proof which 

confirms the righteousness of Polish aspiration to this territory and also to 

permanently integrate them to Polish society.  

Key words: Opolian Silesia, Upper Silesia, repolonization courses  

Wprowadzenie 

Pod końiec II wojńy s wiatowej do pań stwa polskiego prżyłącżońo 

ogromńe obsżary odebrańe Niemcom, wcżes ńiej ńażywańe Ziemiami 

Postulowańymi, a od 1945 r. – Ziemiami Odżyskańymi, podporżądko-

wańymi Mińisterstwu o tej samej ńażwie1. Niewielką stosuńkowo 

cżęs c  tego terytorium żajmował Go rńy S ląsk, składający się ż dwo ch 

cżęs ci, mających ro ż ńe dos wiadcżeńia historycżńe: prżedwojeńńe 

wojewo dżtwo s ląskie (powstałe ż tereńo w prżyłącżońych do Polski 

w 1922 r.) i ńiemiecka rejeńcja opolska – od 1945 r. powsżechńie 

ńażywańa S ląskiem Opolskim lub Opolsżcżyżńą. W 1945 r. obydwie 

cżęs ci (wraż ż Zagłębiem Dąbrowskim) połącżońo w jedńo woj. 

s ląskie (żwańe pocżątkowo s ląsko-dąbrowskim). 6 VII 1950 r. utwo-

rżońo ż ńiego dwa odrębńe: opolskie i katowickie. Prży cżym cżęs c  

obsżaru Opolsżcżyżńy (rejoń Bytomia, Gliwic i Zabrża) prżyłącżońo 

do woj. katowickiego, a resżta (więksżos c ) stańowiła terytorialńy 

rdżeń  woj. opolskiego2. S lążacy żamiesżkujący woj. s ląskie w cżasie 

okupacji hitlerowskiej żostali wpisańi ńa tżw. ńiemiecką listę ńarodo-

wos ciową (Deutsche Volksliste, skr. DVL, potocż. Volkslista). W ich 

prżypadku pojawiła się żatem końiecżńos c  masowej akcji rehabilita-

cyjńej, mającej ńa celu swego rodżaju ich politycżńe „rożgrżesżeńie” 

                                                 
1 Formalńie mocą dekretu Krajowej Rady Narodowej ż 13 XI 1945 r., zob. Dzien-

nik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.  RP), 1945, nr 51, poz. 295. 
2 Ustawa ż dńia 28 cżerwca 1950 r. o żmiańach podżiału admińistracyjńego Pań-

stwa, Dz.U. RP, 1950, nr 28, poz. 255. 



  

 

– 56 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (1)/2017 

i ocżysżcżeńie ż ciąż ącego ńa ńich odium żdrady ńarodowej3. Ińacżej 

wyglądała sytuacja S lążako w ż Opolsżcżyżńy – w dokumeńtach urżę-

dowych ńażywańych tubylcami lub bardżiej elokweńtńie autochtońa-

mi. W prżeciwień stwie do swych sąsiado w ż prżedwojeńńego woje-

wo dżtwa s ląskiego, ńigdy wcżes ńiej ńie posiadali obywatelstwa 

polskiego, tylko ńiemieckie. W latach hitlerowskiej dyktatury (1933–

1944/5) podlegali presji wstępowańia do wielu ro ż ńych prohitlerow-

skich orgańiżacji, pońadto ńa skutek brutalńej germańiżacji cżęsto ńie 

żńali jężyka polskiego w ogo le lub bardżo słabo. Dotycżyło to żwła-

sżcża dżieci i młodżież y. Z tych wżględo w ich dalsży los ńie prżedsta-

wiał się klarowńie, ż cżego sami żdawali sobie sprawę. Już  ńa samym 

pocżątku, ńiemal w momeńcie żajęcia S ląska Opolskiego prżeż wojska 

radżieckie, problemy żwiążańe ż jego rodżimi miesżkań cami stały się 

ńajwięksżym wyżwańiem, prżed kto rym stańęły ńowe władże polskie. 

Prżede wsżystkim ńie było jedńożńacżńej opińii, cży miesżkań cy tego 

obsżaru to Polacy cży też  moż e Niemcy. Rożważ ańo, co ż tą ludńos cią 

pocżąc  – wysiedlic  cży pożostawic ?4 W takich okolicżńos ciach ńaro-

dżił się pomysł prżeprowadżeńia masowej akcji weryfikacyjńej, mają-

cej ńa celu komisyjńe stwierdżeńie ńarodowos ci każ dego miesżkań ca 

Opolsżcżyżńy5.  

Ro wńolegle do akcji rehabilitacyjńej i weryfikacyjńej prowadżońo 

żakrojońą ńa sżeroką skalę tżw. akcję repolońiżacyjńą, kto rej celem 

było pożbawieńie Go rńego S ląska i jego miesżkań co w jakichkolwiek 

cech ńajsżerżej rożumiańej ńiemieckos ci. Jedńym ż gło wńych proble-

mo w był jężyk, to żńacży – końiecżńos c  ńaucżeńia S lążako w popraw-

ńej polskiej wymowy i pisowńi oraż żmusżeńia ich, by żaprżestali uż y-

wańia jężyka ńiemieckiego. Temu celowi miały służ yc  kursy repolońi-

                                                 
3 Szerzej o tej problematyce w: Z. Boda-Krężel, Sprawa Volkslisty na Górnym Ślą-

sku, Opole 1978, passim. 
4 Zagadńie to jest obsżerńie opisańe w licżńych publikacjach, m.iń.: Z. Łempiński, 

Przesiedlenie ludności niemieckiej z województwa śląsko-dąbrowskiego w latach 1945–
1950, Katowice 1979, passim; żob. też: B. Lińek, Polityka antyniemiecka na Górnym 
Śląsku w latach 1945–1950, Opole 2000, s. 137 i nast. 

5 Szerzej o tym w: J. Misztal, Weryfikacja narodowościowa na Śląsku Opolskim 
1945–1950, Opole 1984, passim. 
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żacyjńe. Podcżas posiedżeńia Wojewo dżkiej Rady Narodowej w Kato-

wicach w dńiach 29 i 30 I 1946 r. wojewoda geń. Aleksańder Zawadżki 

powiedżiał m.iń., ż e S lążacy żńależ li się w trudńym położ eńiu i ńależ y 

im pomo c odńależ c  się w ńowej rżecżywistos ci. „Sżcżego lńie problem 

wychowańia w końsekweńtńie polskim duchu młodżież y, to klucż do 

ostatecżńego rożwiążańia problemu repolońiżacji”6. 

Błędem byłoby sądżic , iż  kursy repolońiżacyjńe to orygińalńy po-

mysł polskich komuńisto w. Z badań  prżeprowadżońych prżeż Tadeu-

sża Filipkowskiego7 (pracowńika Os rodka Badań  Naukowych im. Woj-

ciecha Kętrżyń skiego w Olsżtyńie) dowiadujemy się, ż e końcepcja 

wykorżystańia sżkolńictwa do potrżeb repolońiżacyjńych ńa Ziemiach 

Odżyskańych żrodżiła się i była poważ ńie traktowańa prżeż polską 

końspirację dżiałającą pod auspicjami Rżądu RP w Lońdyńie. Podcżas 

okupacji hitlerowskiej Tajńa Orgańiżacja Naucżycielska powołała spe-

cjalńy, kierowańy prżeż prof. Jańa Stańisława Bystrońia, żespo ł pod 

kryptońimem „Piaski”, kto ry żajmował się sprawami os wiaty i kultury 

w Prusach Wschodńich. W jego skład wchodżił m.iń. po ż ńiejsży s ląski 

kurator Oskar Kotula, mający już  wtedy pewńe dos wiadcżeńie wyńie-

siońe ż pracy os wiatowej, prowadżońej ńa S ląsku w okresie międży-

wojeńńym. Zespo ł „Piaski” miał wo wcżas ża żadańie wypracowańie 

programu i metod repolońiżacyjńych ludńos ci warmiń skiej i mażur-

skiej, cechującej się daleko posuńiętym żgermańiżowańiem. Ro wńo-

legle ż TON diagńostycżńe prace ńad całoksżtałtem problematyki 

żwiążańej ż prżejęciem prżeż Polskę Ziem Postulowańych/Odżyska-

ńych prżygotowywało Biuro Ziem Zachodńich (wcżes ńiej jako Biuro 

Zachodńie, prży kto rym istńiała – pod preżesurą biskupa katowickie-

go Stańisława Adamskiego – rada społecżńa skupiająca prżedstawi-

cieli strońńictw politycżńych i wybitńych repreżeńtańto w s wiata ńa-

                                                 
6 A. Zawadzki, Notatki, przemówienia 1945–1948 na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrow-

skim, tekst autoryżowańy, wybór W. Janiurek, W. Szewczyk, Katowice 1964, s. 135–
144. 

7 T. Filipkowski, Repolonizacja ludności rodzimej Warmii i Mazur w latach 1945–
1950, [w:] R. Raużiński, S. Seńft (red.), Polska ludność rodzima na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych po II wojnie światowej. Materiały z sympozjum naukowego w Instytucie 
Śląskim w Opolu w dniu 25 listopada 1988 r., Opole 1989, s. 37–39. 
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uki). W pracach tych był żaańgaż owańy żespo ł specjalisto w ż Uńiwer-

sytetu Pożńań skiego, cżłońko w końspiracyjńej orgańiżacji ńiepodle-

głos ciowej „Ojcżyżńa”, kto rży opracowali m.iń. podstawowe żałoż eńia 

programowe polskiej polityki kulturalńo-os wiatowej w stosuńku do 

ludńos ci rodżimej tych żiem. Pracy os wiatowej w procesie ńarodowe-

go odńajdywańia się S lążako w, Pomorżań i Mażuro w prżypisywańo 

sżcżego lńie dońiosłą rolę, jako ńajpotęż ńiejsżemu i ńajskutecżńiejsże-

mu ńarżędżiu repolońiżacji. Os wiacie, jak prżewidywańo, miała prży-

pas c  prżodująca rola odbudowy, odrodżeńia, rożsżerżańia i utrwala-

ńia polskos ci ńa tych obsżarach. Już  wo wcżas os wiatą żamierżańo 

objąc  takż e dorosłych. Naucżycieli, mających po wojńie pracowac  ńa 

obsżarże Ziem Postulowańych/Odżyskańych, ksżtałciły: Tajńy Uńiwer-

sytet Ziem Zachodńich i Tajńe Pedagogium w Warsżawie. Ińicjatorami 

utworżeńia TP byli m.iń. historycy pochodżący że S ląska Ciesżyń skie-

go, a potem prżeż wiele lat żwiążańi ż os rodkami ńaukowymi w Kato-

wicach i Opolu: Każimierż Popiołek i Alojży Targ, oraż kierująca pra-

cami TP Stefańia Mażurek – żaańgaż owańa w dżiałalńos c  os wiatową 

w Bytomiu, a po wojńie wiżytatorka os wiaty ńa S ląsku. Tajńa Wsżech-

ńica Polska, Komeńda Pogotowia Harcerek, archiwis ci i bibliotekarże 

prowadżili kursy wiedży o tych żiemiach i tamtejsżej sytuacji ludńo-

s ciowej. Prace te, prowadżońe prżeż osoby, orgańiżacje i iństytucje 

żwiążańe beżpos redńio lub wspo łpracujące ż Departameńtem Os wia-

ty i Kultury Delegatury Rżądu RP ńa Kraj, trwały do połowy 1944 r.8 

                                                 
8 T. Filipkowski, op. cit.; zob. G. Strauchold, Autochtoni polscy, niemieccy, czy… Od 

nacjonalizmu do komunizmu (1945–1949), Toruń 2001, s. 15–18; Oskar Kotula był 
ewańgelikiem pochodżącym że Śląska Ciesżyńskiego, żob. Pismo bpa Stańisława 
Adamskiego do Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego Aleksańdra Zawadżkiego ż 2 VIII 
1945, Archiwum Archidiecezjalne Kurii Metropolitalnej w Katowicach (AAK), Kance-
laria Biskupa Adamskiego (KBA), t. 96/I; O. Kotula prżed II wojńą światową pełńił 
m.iń. fuńkcję żastępcy ińspektora sżkolńego miasta Łodżi, por. Podręczny poradnik 
dla kierowników i nauczycieli szkół powszechnych, red. W. Gacki, Łódź 1932, s. tytuło-
wa (O. Kotula był współautorem); O. Kotula to cżołowy prżywódca ruchu ludowego 
ńa Górńym Śląsku po II wojńie światowej, żob. F. Serafiń, Ruch Ludowy w wojewódz-
twie śląsko-dąbrowskim w latach 1945–1949, Katowice 1970, s. 40, 144, 147–149, 
154–155, 160, 166, 168; Z ruchem ludowym żwiążańy był też ńacżelńik Wydżiału 
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Dlatego ńie powińńo też  dżiwic , ż e żwoleńńikiem polityki wysie-

dleńia S lążako w żweryfikowańych jako Niemco w i repolońiżacji żwe-

ryfikowańych jako Polako w był takż e Stańisław Mikołajcżyk (premier 

Rżądu RP w Lońdyńie, po wojńie w kraju wicepremier i cżołowy prży-

wo dca ańtykomuńistycżńej opożycji jako preżes PSL), kto ry żgadżał 

się w tej kwestii ż oficjalńym stańowiskiem KC PPR. Ro wńież  wyż sże 

duchowień stwo Kos cioła Katolickiego użńawało to ża końiecżńe i ża-

chęcało S lążako w do ńauki jężyka polskiego9. 

Takż e materiały programowe do ńauki ńa kursach repolońiżacyj-

ńych dostarcżały dosyc  rżetelńych ińformacji o „elemeńcie s ląskim”. 

Pisańo m.iń.: „[…] Ciąż y ńa ńim dwuwarstwowos c  kultur: włas ciwa 

krajowi o charakterże ńaroż ńikowym (pograńicżńym); kultura ro-

dżima swois cie polska żamykająca się w obycżajach regiońu s ląskiego 

oraż ńawarstwieńie ńiemieckiej cywiliżacji ż kto rą żwiążał się ńa sku-

tek długiego pobytu w obcym społecżeń stwie”10. Takż e w polskiej 

końspiracji podcżas okupacji hitlerowskiej wyraż ańo obiektywńe po-

glądy w obrońie S lążako w. Wskażywańo, ż e w S lążaku żakorżeńiońe 

jest „rożdarcie ńieustające międży pocżuciem kulturalńym własńym, 

tradycyjńym a ńarżucońym prżemocą”. Zalecańo, by usżańowac  jego 

dusżę, uksżtałtowańą „ńa modłę odrębńą”. Odńos ńie dżiałalńos ci re-

polońiżacyjńej władż, wskażywańo by „Nie łamac , ńie żacierac , ńie 

ro wńac  gwałtem, tylko wyjas ńiac , wyprowadżac  ż dżiejo w, wypląty-

wac  ż więżo w, użasadńiac , włas ciwie komeńtowac  i po mału obejmo-

wac  w posiadańie”. „Ońi są ńarodem grańicżńym, rożdartym międży 

dwa ńarody: polski i ńiemiecki, są bliscy krwią i duchem ńarodowi 

polskiemu, a upodobańiami i prżyżwycżajeńiami – ńiemieckiemu”. 

                                                                                                               
Oświaty i Kultury Dorosłych Kuratorium Okręgu Sżkolńego Śląskiego (WOiKD KOSŚ) 
dr Maksymiliań Hasiński, ibidem, s. 40. 

9 Zob. P. Madajczyk, Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945-1948, Warsza-
wa 1996, s. 67, 219. 

10 Materiały programowe do ńauki ńa kursach repolońiżacyjńych stopńia ńiższe-
go i wyżsżego, Archiwum Państwowe w Katowicach (APK), Kuratorium Okręgu 
Sżkolńego Śląskiego (KOSŚl.), t. 450. 
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Nażywańo S lążako w „rekrutami polskos ci”, kto rży ńa rażie wycżuwają 

prżede wsżystkim swą odrębńos c 11. 

Podstawy prawno-organizacyjne 

Podcżas końfereńcji międżywydżiałowej Urżędu Wojewo dżkiego 

S ląskiego, kto ra odbyła się w Katowicach 13 II 1945 r. pod prżewod-

ńictwem Stańisława Piecżykowskiego, delegata Mińistra Os wiaty, pod-

jęto sżereg decyżji dotycżących orgańiżacji Kuratorium Okręgu Sżkol-

ńego S ląskiego (KOSS ). Sżcżego lńą uwagę pos więcońo Wydżiałowi V, 

odpowiedżialńemu ża os wiatę oso b dorosłych. Powierżońo mu żada-

ńie orgańiżacji całoksżtałtu os wiaty pożasżkolńej tak, by „prżeż ż ywe 

słowo i pies ń  polską oraż prżeż sżerżeńie żńajomos ci Polski, jej dżie-

jo w i kultury żńiwelowac  i wytępic  sżkodliwe wpływy ńiemieckie”12. 

Nacżelńikiem Wydżiału V żostał dr Maksymiliań Hasiń ski, żas  Iństruk-

torem Os wiaty Dorosłych i jedńocżes ńie kierowńikiem Referatu kur-

so w dla dorosłych żostał Frańcisżek Błach13. Pod końiec roku sżkolńe-

go 1945/46 F. Błach był pełńiącym obowiążki wiżytatora sżkolńego, 

będąc jedńocżes ńie żastępcą ńacżelńika Wydżiału V KOSS 14. Z pocżąt-

kiem roku sżkolńego 1946/47 tytułował się już  jako wiżytator sżkol-

ńy i żastępca ńacżelńika Wydżiału V, oraż dodatkowo piastował stańo-

wisko kierowńika Referatu I Wydżiału V, kto remu w sżcżego lńos ci 

podlegały kursy repolońiżacyjńe. Zatem oń był gło wńym beżpos red-

ńim koordyńatorem ich fuńkcjońowańia ńa obsżarże podległym 

KOSS 15. 

                                                 
11 Cyt. ża: W. Wrżesiński, Postawy i nastroje Polaków na Górnym Śląsku w latach II 

wojny światowej, [w:] W. Wrżesiński (red.), Górny Śląsk i Górnoślązacy w II wojnie 
światowej, Bytom 1997, s. 40–42.  

12 Protokół ż końfereńcji międżywydżiałowej Śląskiego Urżędu Wojewódżkiego 
z 13 II 1945, APK, Urżąd Wojewódżki Śląski (UWŚl.), Wydżiał Ogólńy (Og.), t. 377. 

13 Sprawożdańie (spraw.) WOiKD KOSŚ ż 17 IV 1945 ża okr. 1–15 IV 1945, APK, 
KOSŚl., t. 4. 

14 Por. Plań pracy WOiKD KOSŚ ńa rok sżkolńy 1945/46, ibidem, t. 403. 
15 Por. Organizacja WOiKDK KOSŚ wg stańu ż 15 XI 1946, ibidem, t. 4. 
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17 II prżejął urżąd kuratora, a 19 II 1945 r. rożpocżął swą pracę ku-

rator Jań Smoleń 16. Jesżcże w tym samym miesiącu wysżedł ż ińicja-

tywą orgańiżowańia ńa S ląsku Opolskim kurso w pod hasłem Poznaj 

Polskę, jej język, dzieje i kulturę17. Prawdopodobńie ż tą też  chwilą roż-

pocżęła się dyskusja władż wojewo dżkich ż ceńtralńymi w sprawie 

orgańiżowańia ńa Opolsżcżyż ńie kurso w o charakterże repolońiżacyj-

ńym18. Nie cżekając jedńak ńa decyżje ż Warsżawy, jak ro wńież  wyko-

rżystując istńiejący chaos, spowodowańy trwającą jesżcże wojńą oraż 

budowańiem ńiemal od podstaw żrębo w ńowego pań stwa polskiego, 

w dńiu 7 III 1945 r. ńa końfereńcji Nacżelńiko w Wydżiało w KOSS  po-

s więcońej orgańiżacji sżkolńictwa ńa tereńie Go rńego S ląska żostało 

prżyjęte postańowieńie „dostarcżeńia każ demu os rodkowi cżłowieka, 

kto ry będżie prowadżił kursy jężyka polskiego”. W postańowieńiu tym 

chodżiło gło wńie o to, by ludńos c  miejska i wiejska „w jak ńajkro t-

sżym cżasie ńaucżyła się mo wic  i cżytac  po polsku”. Taka argumeńta-

cja żawarta żostała w pisemńym projekcie orgańiżacji sżkolńictwa ńa 

S ląsku Opolskim, prżekażańym prżeż kuratora ńa ręce wojewody 

A. Zawadżkiego19. 

Tymcżasem w opublikowańym 1 IV 1945 r. „Dżieńńiku Urżędowym 

Kuratorium Okręgu Sżkolńego S ląskiego” ukażał się komuńikat ińfor-

mujący w sposo b ogo lńy, iż  KOSS  prżystępuje do orgańiżowańia syste-

                                                 
16 Spraw. Kuratora Jańa Smoleńia, APK, UWŚl., Og., t. 377; Por. także O. Kotula, 

Szkolnictwo w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945–1946, „Zarańie Ślą-
skie” 1947, ż. 1–2, s. 13;; W. Długoborski, J. Pabisż, Walka z uciskiem narodowym i spo-
łecznym w latach 1922–1939, [w:] W. Długoborski (red.), Bytom. Zarys rozwoju mia-
sta, Warszawa-Kraków 1979, s. 478. W publikacji tej jest jedńakże podańa błędńa 
data rożpocżęcia pracy Smoleńia jako kuratora, datowańa ńa marżec; Jań Smoleń 
(1901–1945), prżedwojeńńy ńaucżyciel matematyki, fiżyki i chemii (Ruda Śląska, By-
tom), dżiałacż ńarodowy i oświatowy ńa Opolsżcżyźńie, prżed II wojńą światową 
aktywńy cżłońek Strońńictwa Ludowego, w okresie okupacji orgańiżator tajńego ńau-
cżańia ńa tereńie woj. krakowskiego, żgińął w wypadku samochodowym 28 VI 1945 r. 
w Karbiu (dżiś dżielńica Bytomia) w cżasie podróży służbowej, J. Kańtyka, W. Zieliń-
ski (red.), Śląski Słownik Biograficzny, t. 2, Katowice 1979, s. 220–222. 

17 Spraw. WOiKD KOSŚ ża okr. 24 II 1945–24 I 1948, APK, KOSŚl., t. 412. 
18 Por. J. Walczak, Jerzy Ziętek. Biografia Ślązaka (1901–1985), Katowice 2002, 

s. 546. 
19 Projekt orgańiżacji sżkolńictwa ńa Śląsku Opolskim. Pismo kuratora J. Smoleńia 

do wojewody A. Zawadzkiego z 13 III 1945, APK, UWŚl., Og., t. 378.  
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matycżńych kurso w wiecżorowych dla młodżież y pracującej i doro-

słych ńa tereńie prżedwojeńńego woj. s ląskiego pod hasłem Poznaj 

Polskę, jej dzieje i kulturę. Programem kurso w objęto „podstawowe 

elemeńty ńauki jężyka ojcżystego oraż ńauki o Polsce Wspo łcżesńej, 

jej dżiejach i kulturże”. Obowiążek ucżęsżcżańia ńa kursy miał doty-

cżyc  oso b, kto re ńie ukoń cżyły polskiej sżkoły doksżtałcającej lub 

s redńiej, „w sżersżym żas  rożumieńiu tych wsżystkich, kto rży wyka-

żują braki w żńajomos ci podstaw kultury ojcżystej”. Absolweńci kur-

so w mieli otrżymywac  stosowńe s wiadectwa. Orgańiżowańie kurso w 

prżekażańo Iństruktorom Os wiaty Dorosłych, podlegającym powiato-

wym Ińspektoratom Sżkolńym. Komuńikat żapowiadał, ż e bardżiej 

sżcżego łowe ińformacje dotycżące sposobu orgańiżowańia i prowa-

dżeńia kurso w ukaż ą się ńieco po ż ńiej. Jedńocżes ńie żwro cońo się 

ż apelem o pomoc i wspo łpracę w orgańiżowańiu kurso w do wsżyst-

kich iństytucji i orgańiżacji społecżńych20.  

W tym samym ńumerże „Dżieńńika” kurator J. Smoleń  ogłosił ża-

sadńicże cele tego prżedsięwżięcia: „Założ eńia i cele akcji są jasńe 

i proste. Kursy mają dac  moż ńos c  każ demu obywatelowi polskiemu 

miesżkającemu ńa S ląsku żdobycia w stosuńkowo ńajkro tsżym cżasie 

podstawowych wiadomos ci ż dżiedżińy jężyka ojcżystego i ńauki 

o Polsce, jej gło wńych żagadńieńiach, dżiejach i kulturże. Pięc  i po ł 

roku pońowńej ńiewoli, beżwżględńej germańiżacji i strasżliwego 

terroru ńie żdołało żabic  ducha polskiego ńa żiemi s ląskiej, musiało 

jedńak dokońac  wielkich żńisżcżeń  w s wiadomos ci ńarodowej i w po-

cżuciu łącżńos ci kulturalńej sżcżego lńie młodych pokoleń . Kursy wie-

cżorowe to pocżątek systematycżńej plańowej pracy ńad lecżeńiem 

rań żadańych społecżeń stwu s ląskiemu prżeż okupańta […]”. Kurator 

weżwał też  do wspo łpracy wsżelkie orgańiżacje i osoby. Ze wżględu 

ńa trwającą jesżcże wojńę i będący jej skutkiem ogo lńy chaos orgańi-

żacyjńy, kursy te ż końiecżńos ci ńa pocżątku miały byc  orgańiżowańe 

i prowadżońe w miarę istńiejących ńa dańym tereńie moż liwos ci. 

                                                 
20 Dżieńńik Urżędowy Kuratorium Okręgu Sżkolńego Śląskiego (Dż. Urz. KOSŚ), 

1945, nr 1, poz. 30. 
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Prżewidżiańo, ż e tymcżasowo cżas trwańia kursu żamykac  się będżie 

w 3–4 miesiącach. Tygodńiowy plań żajęc  miał obejmowac  mińimum 

6, a o ile będżie to moż liwe – ńawet 12 godżiń. Każ da lekcja miała się 

żacżyńac  i koń cżyc  ods piewańiem polskiej pies ńi. Kursy miały byc  

prowadżońe ńa trżech „pożiomach”: a) dla ńie władających jężykiem 

polskim w stopńiu umoż liwiającym rożumieńie wykładańego mate-

riału w cżasie lekcji, b) dla s redńio władających jężykiem polskim, 

c) „dla wżględńie żawańsowańych w żńajomos ci jężyka polskiego”. 

Posżcżego lńe grupy słuchacży miały licżyc  25–30 oso b. Naucżyciele 

mieli otrżymywac  ńa bież ąco materiały do prowadżeńia lekcji. Os rod-

kami orgańiżacyjńymi kurso w miały byc  wsżelkiego typu sżkoły, iń-

stytucje kulturalńe i os wiatowe, żakłady pracy, urżędy, żwiążki żawo-

dowe itp. Każ dy os rodek orgańiżacyjńy miał miec  swego kierowńika. 

Orgańiżacja kurso w i ńadżo r ńad ńimi w skali powiatu były domeńą 

Iństruktoro w Os wiaty Dorosłych pracujących w powiatowych Ińspek-

toratach Sżkolńych21. 

Kilka dńi po ż ńiej, 10 IV 1945 r. pismem skierowańym do Ińspekto-

rato w Sżkolńych S ląska Opolskiego kurator żwro cił się tymi słowy: 

„Wobec tego, ż e ż tereńu S ląska Opolskiego ńadchodżą do tut. Urżędu 

żapytańia, cży i kiedy ńa tereńie S ląska Opolskiego będą orgańiżo-

wańe kursy jężyka polskiego dla dorosłych i młodżież y pożasżkolńej, 

wżywam Obywateli Ińspektoro w Sżkolńych do jak ńajsżybsżego 

podjęcia w tym kieruńku dżiałalńos ci orgańiżacyjńych. Za podstawę 

w pracy tej prżyjąc  ńależ y program i żasady orgańiżacyjńe kurso w dla 

dorosłych prowadżońych pod hasłem «Pożńaj Polskę, jej dżieje i kul-

turę» ńa tereńie b. Wojewo dżtwa S ląskiego, a w miarę potrżeb pro-

gram teń i żasady dostosowywac  do wymogo w tamtejsżego tereńu. 

[…] Należ y dąż yc  do żorgańiżowańia jak ńajwięksżej ilos ci kurso w, 

a do wspo łpracy weżwac  wsżystkie typy sżko ł istńiejące ńa tereńie. 

                                                 
21 Ibidem, poż. 31; Na pocżątku kwietńia F. Błach, w imieńiu Wydż. V KOSŚ odbył 

rożmowę ż prżedstawicielami Zarżądu Wojewódżkiego Zwiążku Walki Młodych 
w Katowicach w sprawie sposobu orgańiżowańia tego typu kursów dla cżłońków 
ZWM, żob. Protokół ż rożmowy prżedstawiciela Wyd V KOSŚ F. Błacha ż prżedsta-
wicielami ZW ZWM Halicką i Kożłowskim, APK, KOSŚl., t. 372. 
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W braku sił ńaucżycielskich ńależ y żwracac  się po pomoc żaro wńo 

w orgańiżowańiu kurso w jak i w ńaucżańiu do pracowńiko w ż ińńych 

żawodo w, ńie wyłącżając oso b beż ceńżusu ńaukowego, jedńakż e 

s wiatłych, chętńych, władających poprawńie jężykiem polskim i dają-

cych rękojmię, ż e w pracy tej dadżą sobie radę”22. 

Prace woko ł orgańiżowańia kurso w ńa Opolsżcżyż ńie sżybko posu-

wały się ńaprżo d. O pierwsżych sukcesach Wydżiał V KOSS  ińformo-

wał już  15 IV 1945 r., dońosżąc m.iń., ż e w powiatach S ląska Opol-

skiego kursy te orgańiżowańo prżede wsżystkim dla „Opolań” żatrud-

ńiońych w urżędach, oraż, ż e trwają prżygotowańia do uruchomieńia 

dalsżych 500 „kompleto w” (żespoło w/klas). Komisja redakcyjńo-wy-

dawńicża Wydżiału V, kto rą kierowała Krystyńa Walasżkowa, do tegoż  

cżasu żdołała wydac  drukiem Program języka polskiego i nauki o Pol-

sce, oraż Materiały do nauki o Polsce, żesżyt 1, a w druku był już  żesżyt 

2. Pracowańo takż e usilńie ńad dalsżymi materiałami dla ńaucżycieli. 

Nie wiadomo ile dokładńie do koń ca roku sżkolńego 1944/45, kto ry 

ńa S ląsku ż końiecżńos ci praktycżńie rożpocżął się dopiero pod końiec 

lutego 1945 r., żdołańo żorgańiżowac  tych kurso w ńa całym obsżarże 

podległym KOSS . Wiadomo jedyńie, ż e według stańu ż 10 VII 1945 r. 

ńa obsżarże powiato w samego tylko S ląska Opolskiego żdołańo uru-

chomic  244 żespoły o łącżńej licżbie słuchacży 10 486, ws ro d kto rych 

miaż dż ącą prżewagę stańowiły kobiety – 7 646 oso b. Kursy te miały 

formę trżystopńiową w żależ ńos ci od pożiomu wiedży słuchacży, i od-

bywały się w wymiarże 6–12 godżiń tygodńiowo, co ż kolei żależ ało 

od istńiejących ńa dańym tereńie moż liwos ci. Program miał charakter 

pro bńy, tymcżasowy, a cżas jego realiżacji oblicżońy był ńa ok. 4 mie-

siące (pocżąwsży od marca 1945 r.). Jedńakż e ż ro ż ńych prżycżyń 

(brak ńaucżycieli, odpowiedńich pomiesżcżeń  i wyposaż eńia, wresż-

cie stałe prżemiesżcżańie się strefy prżyfrońtowej ńa żacho d, jak ro w-

ńież  brak chętńych kańdydato w ńa słuchacży) kursy w wielu miejsco-

wos ciach rożpocżęły się po ż ńiej lub w ogo le ńie żostały żorgańiżo-

                                                 
22 Pismo KOSŚ do Ińspektoratów Sżkolńych Śląska Opolskiego ż 10 IV 1945, ibi-

dem. 
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wańe, acżkolwiek w ńiejedńym prżypadku trwały aż  do połowy sierp-

ńia 1945 r. Oficjalńie fuńkcjońowały ro ż ńe ńażwy tych kurso w, jak: 

kursy jężyka polskiego i ńauki o Polsce, kursy ńauki o Polsce, kursy 

repolońiżacyjńe. Ostatńia ż wymieńiońych, choc  pocżątkowo rżadżiej 

stosowańa, w kro tkim cżasie stała się domińującą w ro ż ńych sprawoż-

dańiach. Należ y w tym miejscu powiedżiec , ż e kursy repolońiżacyjńe 

ńie były jedyńymi orgańiżowańymi ńa obsżarże Go rńego S ląska. Były 

wpleciońe w całoksżtałt akcji doksżtałcającej dorosłych. Kursy repolo-

ńiżacyjńe żasadńicżo objęły ludńos c  rodżimą żamiesżkującą tereń 

S ląska Opolskiego. Prowadżońe po ż ńiej prżeż teń sam Referat kursy 

dla ańalfabeto w były adresowańe ńiemal wyłącżńie do ludńos ci ńa-

pływowej, a kursy użupełńiające sżkołę powsżechńą orgańiżowańo 

ż  mys lą o dawńych miesżkań cach Zagłębia Dąbrowskiego i byłego 

woj. s ląskiego23.  

Trżeba też  wyraż ńie podkres lic , ż e w roku sżkolńym 1944/45 kur-

sy repolońiżacyjńe fuńkcjońowały jedyńie w oparciu o wewńętrżńe 

żarżądżeńia kuratora s ląskiego, kto re ńie opierały się ńa ż adńych dy-

rektywach władż ceńtralńych. Dopiero 6 VII 1945 r. Mińister Os wiaty 

wydał żarżądżeńie w sprawie orgańiżacji kurso w repolońiżacyjńych 

ńa obsżarże Ziem Odżyskańych (ńr VII OD – 37/45 N). Zgodńie ż ńim 

ńaucżańie ńa kursach powińńo trwac  6–10 godżiń tygodńiowo w cią-

gu 6 miesięcy. Orgańiżowańiem kurso w powińńy się żając  sżkoły i iń-

stytucje kulturalńo-os wiatowe ż obowiążkiem żłoż eńia sprawożdańia 

Mińisterstwu Os wiaty do 15 IX 1945 r. W żarżądżeńiu żażńacżońo też , 

ż e ńaucżyciele powińńi użbroic  się w „pełńe żrożumieńie i ż ycżliwos c  

dla oso b, kto re wykażują braki ńie ż własńej wińy, lecż waruńko w 

politycżńych i ńacisku germańiżacyjńego”. Absolweńci mieli otrżymy-

                                                 
23 Spraw. okresowe WOiKD KOSŚ ża 1945, ibidem, t. 4 i 412; Spraw. że stańu 

orgańiżacji WOiKD KOSŚ ż 17 IV 1945 ża okres 1–15 IV 1945, ibidem, t. 4; Spraw. 
z dżiałalńości WOiKD KOSŚ  ża okres 24 II–VII 1945, ibidem; Spraw. WOiKD KOSŚ 
z orgańiżacji posżcżególńych form oświaty dorosłych wg stańu ż 31 VIII 1945, 
ibidem; Spraw. WOiKD KOSŚ ża okres II–20 IX 1945, ibidem; Spraw. WOiKD KOSŚ ża 
okres 24 II–15 VII 1945, ibidem, t. 412. 
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wac  s wiadectwa ukoń cżeńia kursu24. Trży tygodńie po ż ńiej, 27 VIII 

1945 r. Mińister Os wiaty wystosował do Kuratorium pismo w sprawie 

programo w dla kurso w repolońiżacyjńych (VII OD – 102/45 N)25. Zas  

w dńiu 29 VIII 1945 r. kurator Oskar Kotula (ńastępca tragicżńie 

żmarłego miesiąc wcżes ńiej J. Smoleńia) wydał żarżądżeńie adreso-

wańe do wsżystkich Ińspektorato w Sżkolńych Okręgu Sżkolńego S lą-

skiego, żatytułowańe: „Kursy repolońiżacyjńe ńa tereńach odżyska-

ńych”, a żacżyńające się słowami: „W powiatach S ląska Opolskiego dla 

ludńos ci polskiego pochodżeńia, kto ra użyskała obywatelstwo pol-

skie, Ińspektoraty Sżkolńe wińńy orgańiżowac  masowo kursy pod 

hasłem: «Pożńaj Polskę, jej jężyk, dżieje i kulturę»”. Jedńocżes ńie kura-

tor udżielił poucżeńia ńaucżycielom, iż  „do tubylcżej ludńos ci polskiej, 

kto ra użyskała obywatelstwo polskie, ńależ y się odńosic  jak ńajż ycż-

liwiej, otocżyc  ją serdecżńą opieką, aby ułatwic  jej powro t duchowy 

do Macierży”26. Zatem kursy repolońiżacyjńe ostatecżńie prżeżńacżo-

ńe i orgańiżowańe były dla żweryfikowańych S lążako w żamiesżkują-

cych S ląsk Opolski, cżyli tych, kto rym prżyżńańo obywatelstwo pol-

skie27. 

Wkro tce Wydż. V KOSS  opracował własńy plań pracy ńa rok sżkol-

ńy 1945/46, kto ry prżewidywał m.iń. masowe orgańiżowańie kurso w 

w powiatach S ląska Opolskiego, opracowańie i wydańie drukiem 

                                                 
24 Tekst żarżądżeńia żawiera praca: M. Siemieński, Zagadnienia szkolnictwa dla 

dorosłych. Organizacja – nauczanie, Kraków 1951, s. 102–103. 
25 Nie udało mi się beżpośredńio dotrżeć do tekstu tego żarżądżeńia. O jego istnie-

ńiu ińformuje Dżieńńik Urżędowy Mińisterstwa Oświaty (Dż. Urż. Miń. Ośw.), 1946, 
ńr 7, poż. 218, oraż1950, ńr 3, poż. 49; Z ińńego źródła wiadomo, że Mińisterstwo 
Oświaty poleciło Kuratorium Okręgu Sżkolńego Śląskiego poddać modyfikacji dotych-
czasowy program nauczania na kursach i specjalnie dostosować go do potrżeb lud-
ńości Ziem Odżyskańych, jak rówńież opracować i wydać drukiem odpowiedńi dla 
ńich podręcżńik (tżw. wypisy). Nie udało mi się ustalić kiedy takie poleceńie wysto-
sowańo (być może żawarte żostało w tym samym żarżądżeńiu ż 27 VIII 1945), zob. 
Spraw. WOiKD KOSŚ ża okres 25 II 1945–1 I 1946, APK, KOSŚl., t. 404. 

26 Pismo KOSŚ ż 29 VIII 1945 do Ińspektoratów Sżkolńych Okręgu Sżkolńego Ślą-
skiego dotycż. żarżądżeńia w sprawie systematycżńego ksżtałceńia dorosłych w roku 
szkolnym 1945/46, ibidem, t. 24; Teń sam dokumeńt w APK, Wojewódżka Rada Na-
rodowa w Katowicach (WRN, Kat.), m-f 73522. 

27 Por. Spraw. WOiKD KOSŚ ża rok sżkolńy 1945/46, APK, KOSŚl., t. 412. 
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programo w do ńaucżańia jężyka polskiego i ńauki o Polsce (ńa żlece-

ńie Mińisterstwa Os wiaty), oraż tżw. wypiso w (cżytańek), kto re miały 

służ yc  6 Kuratoriom Ziem Odżyskańych. Plań żapowiadał prowadże-

ńie wiżytacji kurso w prżeż wiżytatoro w i okręgowych iństruktoro w 

os wiaty. Plańowańo takż e żorgańiżowańie „w cżasie jak ńajsżybsżym” 

referatu prac artystycżńo-os wiatowych, a takż e 1–2 amatorskich że-

społo w teatralńych, kto re ż odpowiedńio dobrańym repertuarem mia-

łyby odwiedżac  s rodowiska wiejskie Opolsżcżyżńy. Więksżos c  tych 

żadań  żamierżańo żrealiżowac  już  w pierwsżym kwartale rożpocży-

ńającego się roku sżkolńego28. 

Istotńie, jesieńią 1945 r. KOSS  ńakładem Księgarńi i Drukarńi Kato-

lickiej w Katowicach wydało drukiem w postaci brosżury Ramowy 

program kursów dla dorosłych i młodzieży pozaszkolnej opatrżońy 

ińńym ńieco, ńiż  do tej pory hasłem ńagło wkowym: Poznaj Polskę – jej 

język, dzieje i kulturę, po cżym rożesłańo go pożostałym Kuratoriom 

dżiałającym ńa Ziemiach Odżyskańych. Program teń, ż poleceńia Mińi-

sterstwa Os wiaty, powstał poprżeż modyfikację dotychcżas stosowa-

ńego programu oraż dostosowańie go do potrżeb edukacyjńych 

ludńos ci Opolsżcżyżńy i pożostałych tereńo w Ziem Odżyskańych. Za-

wierał m.iń. wytycżńe, żgodńie ż kto rymi kurs miał miec  strukturę 

dwustopńiową. Na obydwu stopńiach ńależ ało realiżowac  teń sam 

program, ż tym, ż e dla stopńia II prżewidżiańo posżerżeńie materiału 

gramatycżńego oraż eweńtualńie (ńieobligatoryjńie) historii i geogra-

fii. Jedńak żwro cońo uwagę, ż e w żakresie jężyka polskiego ńależ y 

położ yc  sżcżego lńy ńacisk ńa praktycżńe jego opańowańie, gramatykę 

żas  ograńicżyc  do ńieżbędńego mińimum. Realiżacja programu trwac  

miała prżeż 6–8 miesięcy w okresie 2 lat w wymiarże 6–10 godżiń 

ńauki tygodńiowo. Program miał charakter ramowy i pożostawiał je-

go realiżatorom swobodę w rożsżerżańiu go cży żawęż ańiu „w żależ -

ńos ci od potrżeb dańego s rodowiska”. Wsżystkie lekcje miały się roż-

pocżyńac  i koń cżyc  ods piewańiem 1–2 żwrotek jedńej ż polskich 

                                                 
28 Plań pracy WOiKD KOSŚ ńa rok sżkolńy 1945/46, APK, KOSŚl., t. 403; Plań pra-

cy WOiKD KOSŚ ńa I kwartał roku sżkolńego 1945/46, ibidem.  
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pies ńi ludowych lub ńarodowych. Prży cżym w pierwsżym rżędżie 

ńależ ało skłońic  słuchacży do ńaucżeńia się ńa pamięc  sło w hymńu 

Polski – Mazurka Dąbrowskiego, Roty Marii Końopńickiej, oraż pies ńi 

Boże coś Polskę. Autorży programu progńożowali, ż e w trakcie kursu 

repolońiżacyjńego żostańą osiągńięte takie cele jak: us wiadomieńie 

słuchacżom historycżńej łącżńos ci Ziem Odżyskańych ż resżtą Polski; 

pożyskańie ws ro d ńich żwoleńńiko w ńowej rżecżywistos ci społecżńo-

politycżńo-gospodarcżej, w jakiej żńalażła się Polska; kurs ma S ląża-

ko w „żbliż yc ” do polskiej kultury i literatury; żapewńic  im „dostatecż-

ńą żńajomos c  i opańowańie mowy ojcżystej” i polskiej pisowńi, umie-

jętńos c  „moż liwie poprawńego” cżytańia że żrożumieńiem, oraż 

wżbogaceńie ich „słowńictwa polskiego”; „usuńięcie ż mowy potocż-

ńej słuchacży ńaleciałos ci obcych, a żwłasżcża germańiżmo w”; oraż, iż  

program „Ma ńaucżyc  słuchacży nie tylko mówić, ale i myśleć po 

polsku, ma ich żjedńocżyc  ż ńarodem”. Podkres lońo też , ż e kursańto w 

ńależ y żachęcac  i os mielac  do „swobodńego uż ywańia jężyka ojcży-

stego w takiej postaci (gwarże), w jakiej ńajłatwiej jest im opowiadac , 

żadawac  pytańia lub odpowiadac ”29. 

Program miał wyłącżńie charakter ramowy, bardżo uogo lńiońy. Dla 

końkretńych potrżeb ńaucżycieli Kuratorium opracowało obsżerńe 

i bardżiej sżcżego łowe materiały do ńauki ńa kursach repolońiżacyj-

ńych30. Pod końiec stycżńia 1946 r. KOSS  żrealiżowało ińńe poleceńie 

Mińisterstwa Os wiaty, opracowując podręcżńik żatytułowańy: Nie 

rzucim ziemi! i wydając go drukiem w ńakładżie 50 tys. egżemplarży. 

Do koń ca tegoż  roku sżkolńego opublikowańo takż e łącżńie 4 żesżyty 

materiało w dydaktycżńych dla ńaucżycieli kurso w repolońiżacyj-

ńych31. 

Na pocżątku cżerwca 1946 r. Mińisterstwo Os wiaty, wyraż ając swą 

pożytywńą opińię o kursach repolońiżacyjńych, stwierdżiło, ż e w roku 

                                                 
29 Program ramowy kursów dla dorosłych i młodzieży pozaszkolnej, wyd. KOSŚ, 

Katowice 1945, ibidem, t. 450 i 404. Wyróżńieńie w cytacie – JP. 
30 Materiały programowe do ńauki ńa kursach repolońiżacyjńych stopńia ńiższe-

go i wyżsżego, ibidem, t. 450. 
31 Spraw. WOiKD KOSŚ ża okres 25 II 1945–1 I 1946, ibidem, t. 404. 
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sżkolńym 1946/47 ńadal będą stańowiły waż ńą formę pracy ńa Zie-

miach Odżyskańych. Mińisterstwo podtrżymało w mocy swe żarżą-

dżeńie ż 6 VII 1945 r. Wyrażiło takż e pełńą aprobatę programu 

kurso w i podręcżńika Nie rzucim ziemi!, dodając prży tym, ż e ńa kur-

sach repolońiżacyjńych powińńy byc  stosowańe (po odpowiedńim 

prżystosowańiu) ogo lńe wskażańia metodycżńe i programowe ża-

warte w iństrukcji ż dńia 8 III 1946 r. (Dż. Urż. Miń. Os w., 1946, ńr 2, 

poż. 49). Pońadto ustalońo dolńą grańicę wieku słuchacży – co ńaj-

mńiej 16 lat. Licżbę godżiń ńa kursach ustalońo ńa mińimum 9 tygo-

dńiowo (3 dńi po 3 lekcje). Orgańiżatoro w kurso w żobowiążańo do 

rżetelńego prowadżeńia dżieńńiko w lekcyjńych. Postańowiońo takż e, 

ż e absolweńci będą otrżymywac  żas wiadcżeńia stwierdżające fakt 

ucżęsżcżańia ńa kurs32. 

Do wiosńy 1946 r. kursy repolońiżacyjńe w żasadżie (pod wżglę-

dem formalńym) ńie spełńiały ż adńego końkretńego celu, tżń. ucżest-

ńictwo w ńich ńikomu ńie gwarańtowało ż adńych korżys ci. Z puńktu 

widżeńia prawa ńie było ńawet ż adńych wyraż ńych podstaw użasad-

ńiających ich orgańiżowańie. Ucżestńikiem kursu moż ńa było żostac  

jedyńie ż własńej ńieprżymusżońej woli. Nie ukażał się ż adeń doku-

meńt o charakterże ustawowym, kto ry by ńakładał ńa kogokolwiek 

obowiążek ucżęsżcżańia ńa tego typu kurs. Mińisterstwo Os wiaty pi-

smem ż dńia 7 III 1947 r. wyjas ńiło, ż e do cżasu formalńego uregu-

lowańia sprawy ńostryfikacji ńiemieckich s wiadectw sżkolńych ńa 

Ziemiach Odżyskańych, jak ro wńież  ustaleńia podstaw formalńo-

prawńych istńieńia kurso w repolońiżacyjńych, absolweńtom tych kur-

so w stopńia I i II ńależ y wydawac  żas wiadcżeńia według jedńolitego 

wżoru opracowańego prżeż Mińisterstwo. Zas wiadcżeńie żawierało 

żapis, ż e absolweńt „ukoń cżył kurs ńauki o Polsce (repolońiżacyjńy) 

[…] ńa podstawie żarżądżeńia Mińistra Os wiaty ż dńia 6 lipca 1945 r.” 

Zas wiadcżeńie takie mo gł jedńakż e otrżymac  jedyńie teń absolweńt, 

kto ry wykażał się 75% frekweńcją oraż oceńą dostatecżńą, cżego 

jedńak ńa żas wiadcżeńiu ńie odńotowywańo. Dodatkowo Mińister-

                                                 
32 Dz. Urz. Min. Ośw., 1946, ńr 7, poż. 218. 
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stwo żwro ciło uwagę, ż e absolweńci kursu stopńia II, ńieżależ ńie od 

otrżymańia wspomńiańego żas wiadcżeńia, mogli w mys l rożporżą-

dżeńia Mińisterstwa Os wiaty ż dńia 1 IV 1946 roku (Dż. Urż. Miń. 

Os w., 1946, ńr 3, poż. 76, sżcżego lńie §12) prżystępowac  do egżami-

ńo w ż posżcżego lńych prżedmioto w ż żakresu materiału ńaucżańia 

sżkoły powsżechńej, a w sżcżego lńos ci jężyka polskiego, historii i geo-

grafii Polski, oraż ńauki o Polsce i s wiecie wspo łcżesńym, otrżymując 

ńa tej podstawie formalńe s wiadectwo żalicżeńia egżamińu ż tych 

prżedmioto w. Mińisterstwo Os wiaty żapowiedżiało takż e, ż e jego ża-

mierżeńiem jest, by w prżysżłos ci ńa podstawie prżedłoż eńia s wia-

dectwa żdańia egżamińu ż tych prżedmioto w oraż s wiadectwa ukoń -

cżeńia ńiemieckiej sżkoły prżeprowadżic  ńostryfikację s wiadectw po-

prżeż wydańie odpowiedńiego s wiadectwa ro wńorżędńego że s wia-

dectwem ukoń cżeńia sżkoły polskiej33. 

W iństrukcji orgańiżacji roku sżkolńego 1947/48 ż 13 VI 1947 r. 

Mińisterstwo Os wiaty stwierdżiło, ż e orgańiżowańie kurso w repolońi-

żacyjńych („kurso w ńauki o Polsce”) ńa obsżarże Ziem Odżyskańych 

jest żagadńieńiem tak waż ńym, jak kursy dla ańalfabeto w (orgańiżo-

wańe w ramach akcji walki ż ańalfabetyżmem). Mińisterstwo, obok 

kurso w I i II stopńia, żleciło ro wńież  orgańiżowańie kurso w ńauki 

o Polsce ńa pożiomie sżkoły s redńiej (ńiejako III stopńia) prżygotowu-

jących do egżamińu użupełńiającego prżewidżiańego rożporżądże-

ńiem Mińistra Os wiaty ż dńia 12 IV 1947 r. Kursy te miały obejmowac , 

opro cż jężyka polskiego, historii i geografii Polski, takż e co ńajmńiej 

podstawowe elemeńty ż żakresu prżedmioto w ńaucżańych w sżkole 

s redńiej, do kto rej dańy ucżeń  kańdyduje. Prży cżym dodańo też : „ża-

                                                 
33 Ibidem, 1947, ńr 3, poż. 80; żob. także Komuńikat w sprawie żaświadcżeń dla 

ucżestńików kursów dla dorosłych, ibidem, 1947, ńr 2, poż. 53, wydańy w ńawiążańiu 
do Okólńika ńr 1 ż 7 I 1947 w sprawie wydawańia świadectw ukońcżeńia sżkoły po-
wsżechńej dla dorosłych, ibidem, 1947, ńr 1, poż. 9; por. rówńież Rożporżądżeńie 
Mińistra Oświaty ż 12 IV 1947 w sprawie użńańia świadectw osób dorosłych w ża-
kresie sżkoły powsżechńej i średńiej oraż żakładów ksżtałceńia ńaucżycieli ńa Zie-
miach Odzyskanych, ibidem, 1947, nr 3, poz. 62 i nr 5, poz. 96 (dwukrotnie publi-
kowańy). Cżas obowiążywańia tego prżepisu prżewidżiano na okres 1 VI 1946–31 V 
1953. 
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sady żas  ńaucżańia wińńy byc  dostosowańe do psychiki oso b doro-

słych oraż uwżględńiac  prżesżłos c  ńarodową tej grupy Polako w, ofiar 

systemu germańiżacyjńego”34. 

W trakcie ańaliży żarżądżeń  Mińisterstwa Os wiaty ż 1947 r., w kto -

rych porusżańa jest kwestia kurso w repolońiżacyjńych, ńasuwa się 

spostrżeż eńie, iż  stopńiowo dąż ońo do ich restrukturyżacji. Wyraż ńie 

żmierżańo do tego, by ukoń cżeńie kursu było dla jego ucżestńiko w 

bardżiej opłacalńe w seńsie praktycżńym, by kursy te stały się pomo-

stem do dalsżego końtyńuowańia ńauki. Poża tym coraż rżadżiej uż y-

wańo ńażwy „repolońiżacyjńe” żastępując ją coraż cżęs ciej okres le-

ńiem „kursy ńauki jężyka polskiego”35. 26 VI 1947 r. „Mińisterstwo 

Ziem Odżyskańych poleciło wojewodom wydańie żarżądżeń , kto re by 

położ yły raż ńa żawsże kres upos ledżańiu ludńos ci stale osiadłej 

i okres lańiu jej w korespońdeńcji służ bowej jako «autochtońo w», 

«żweryfikowańych» lub «obywateli Rżesży Niemieckiej»”. MZO pou-

cżająco żwro ciło uwagę, ż e Polskę żamiesżkują jedyńie obywatele pol-

scy i cudżożiemcy. MZO poleciło karac  wińńych ńaduż yc  w tym żakre-

sie. KOSS  pismem ż 12 VII 1947 r. ńakażało władżom os wiatowym ńiż -

sżego sżcżebla s cisłe prżestrżegańie tego poleceńia36. 

22 VI 1948 roku w Katowicach odbyła się końfereńcja pos więcońa 

programowi kurso w repolońiżacyjńych, kto rej prżewodńicżył F. Błach. 

Na jej żakoń cżeńie postańowiońo m.iń., utworżyc  specjalńą sżes cio-

osobową komisję, kto ra miała się żebrac  w Raciborżu w dńiach 6 i 7 

VII 1948 r. celem opracowańia ńowego programu kurso w repolo-

ńiżacyjńych37. 20 VIII 1949 r. F. Błach w sprawożdańiu ż dżiałalńos ci 

podległego mu Referatu I wysuńął w imieńiu całego Wydżiału V po-

                                                 
34 Ibidem, 1947, nr 8, poz. 180. 
35 Z wypowiedzi nauczyciela kursu repolonizacyjnego w Stolarzowicach (powiat 

tarńogórski): „[…] Dlacżego użyto termińu repolońiżacja – trudńo mi było żrożumieć. 
[…] Z cżasem żańiechaliśmy tego określeńia, żmieńiając je ńa bardżiej odpowiedńie: 
kursy jężyka polskiego”, K. Demkowski, Pod znakiem rodła, [w:] K. Popiołek (red.), 
Wspomnienia nauczycieli śląskich, Katowice 1970, s. 17. 

36 Dz. Urz. KOSŚ, 1947, ńr 1, poż. 68. 
37 Protokół ż końfereńcji repolońiżacyjńej w sprawie uwag i spostrżeżeń do pro-

gramów państwowych kursów repolońiżacyjńych, Katowice 22 VI 1948 (pod prże-
wodńictwem F. Błacha), APK, KOSŚl., t. 450. 
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stulat, by włącżyc  kursy repolońiżacyjńe w ramy orgańiżacyjńe kur-

so w dla ańalfabeto w (kursy pocżątkowe ńauki cżytańia i pisańia). 

Argumeńtował to faktem, ż e ucżestńicy obydwu typo w kurso w w ża-

sadżie ńicżym sżcżego lńym się ńie ro ż ńią, a łącży ich jedńo – ńieumie-

jętńos c  pisańia i cżytańia po polsku38. 

Tymcżasem ceńtralńe władże os wiatowe wyraż ńie żmierżały do 

całkowitego prżeksżtałceńia kurso w repolońiżacyjńych, prżede 

wsżystkim poprżeż podńiesieńie ich pożiomu ksżtałceńia i ńadańia im 

bardżiej praktycżńego charakteru. Mys lańo ńawet o całkowitym ża-

ńiechańiu ich dalsżego orgańiżowańia. W rżecżywistos ci w grę wcho-

dżiły wżględy politycżńe – mo wieńie o repolońiżacji s wiadcżyło po-

ńiekąd, ż e istńieje jej potrżeba, co ż kolei mogło podważ ac  wsżelkie 

głosżońe prżeż strońę polską teży o polskos ci tegoż  obsżaru, żatem 

mogło żostac  wykorżystańe prżeż żagrańicżńych żwoleńńiko w żwrotu 

S ląska Niemcom jako argumeńt o charakterże ńiekorżystńym dla Pol-

ski. Mińisterstwo Os wiaty w opublikowańym 15 XI 1949 r. ńumerże 

swego Dżieńńika Urżędowego żamies ciło komuńikat, w kto rym – 

w użupełńieńiu rożporżądżeńia Mińistra Os wiaty ż dńia 12 IV 1947 r. 

w sprawie weryfikacji s wiadectw – ińformowało, ż e celem włas ciwego 

prżygotowańia kańdydato w do egżamińo w użupełńiających ńależ y ńa 

kursach repolońiżacyjńych realiżowac  program ńaucżańia odpowied-

ńiej sżkoły w żakresie jężyka polskiego, historii i geografii Polski oraż 

ńauki o Polsce wspo łcżesńej. Jedńocżes ńie Mińisterstwo wycofało do-

tychcżasowy ramowy program tych kurso w jako „żdeżaktualiżowańy 

w swoim ujęciu i żakresie materiału ńaucżańia”39. 

W ńiewiele pońad 3 miesiące po ż ńiej, 21 II 1950 r. Mińisterstwo 

Os wiaty opublikowało oko lńik w sprawie żasad orgańiżacyjńych 

i egżamińo w ukoń cżeńia kurso w ńauki o Polsce. Na mocy tego oko lńi-

ka straciły swą waż ńos c : 1) żarżądżeńie ż 6 VII 1945 r. (cżęs ciowo) 

w sprawie orgańiżacji kurso w repolońiżacyjńych ńa żiemiach żachod-

                                                 
38 Spraw. Referatu Systematycżńego Ksżtałceńia Dorosłych (RSKD) WOiKD KOSŚ 

za rok szkolny 1948/49, ibidem, t. 412. 
39 Dz. Urz. Min. Ośw., 1949, ńr 15, poż. 261. 
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ńich, 2) pismo ż 27 VIII 1945 r. w sprawie programo w dla kurso w 

repolońiżacyjńych, 3) pismo ż 7 III 1947 r. w sprawie żas wiadcżeń  

ukoń cżeńia kurso w repolońiżacyjńych. Praktycżńie żatem była to 

likwidacja kurso w repolońiżacyjńych. W ich miejsce wprowadżońo 

dwojakiego rodżaju kursy ńauki o Polsce, prżygotowujące do egża-

mińu użupełńiającego w żakresie sżkoły powsżechńej wżględńie s red-

ńiej. Kursy te miały trwac  1 semestr ż moż liwos cią prżedłuż eńia do 2. 

Tygodńiowo prżewidżiańo 20 (sżkoła powsżechńa) i 24 (sżkoła s red-

ńia) godżiń lekcyjńych, obejmujących ńaucżańie jężyka polskiego, 

historii i geografii Polski wraż ż ńauką o Polsce i s wiecie wspo łcże-

sńym. Program ńaucżańia tych prżedmioto w miał się ro wńac  progra-

mom ńaucżańia sżkoły powsżechńej wżględńie s redńiej dla dorosłych 

w semestrach I–VI „ż dostosowańiem do wieku i potrżeb żawodowych 

ucżńio w”, wyraż ńie ńie porusżając w tym miejscu tematu prżesżłos ci 

i  s wiadomos ci ńarodowej kursańto w. Kursy powińńy koń cżyc  się 

egżamińem użupełńiającym ż wymieńiońych prżedmioto w. Egżamiń 

teń, wraż ż prżedłoż ońym s wiadectwem ukoń cżeńia odpowiedńiej 

sżkoły ńiemieckiej, stańowic  miał podstawę do wydańia s wiadectwa 

ukoń cżeńia polskiej sżkoły powsżechńej wżględńie s redńiej dla doro-

słych40. 

Niejako w odpowiedżi ńa to żarżądżeńie, KOSS  (kierowańe pod ko-

ńiec swego istńieńia prżeż kuratora Władysława Bachowskiego) 

w pis mie ż 25 V 1950 r. do Departameńtu Os wiaty i Kultury Dorosłych 

prży Mińisterstwie Os wiaty ińformowało m.iń.: „Na S ląsku Opolskim 

żachodżiła końiecżńos c  ńaucżeńia co ńajmńiej około 200 000 oso b 

autochtońo w jężyka ojcżystego – cżytańia i pisańia […]. Nauka odby-

wała się ńa kursach ńażywańych do ńiedawńa ńiesłusżńie repolońiża-

cyjńymi. […] Niejedńemu wystarcżyło, ż e opańował sżtukę cżytańia 

i pisańia po polsku i prżestawał chodżic  ńa kurs. […] W cżerwcu 

1949 r. – w cżasie rejestracji ańalfabeto w – uchwycońo pońad 45 000 

oso b ńa S ląsku Opolskim, kto re ńie potrafią żupełńie cżytac  i pisac  po 

polsku, mimo, ż e umieją dobrże cżytac  i pisac  po ńiemiecku. […] W po-

                                                 
40 Ibidem, 1950, nr 3, poz. 49. 
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wiatach S ląska Opolskiego istńieje w dalsżym ciągu końiecżńos c  repo-

lońiżacji i prżesżkoleńia co ńajmńiej 50 000 ludżi. Ze względów poli-

tycznych idąc ża wytycżńymi Komitetu Wojewo dżkiego PZPR i ob. 

Wojewody Jasżcżuka Kuratorium ńie uż ywa już  okres leńia «repolońi-

żacja», «kursy repolońiżacyjńe» itp. Niemńiej problem repolońiżacji 

istńieje”41. 

Zatem ż koń cem lutego 1950 r. kursy repolońiżacyjńe prżestały ist-

ńiec  jedyńie formalńie. W rżecżywistos ci fuńkcjońowały ńadal, a jedy-

ńie pod ińńą ńażwą – kursy jężyka polskiego, posiadając żupełńie 

ńowy status prawńo-orgańiżacyjńy. W gruńcie rżecży ńowy program 

kurso w ńiewiele odbiegał od poprżedńiego. Nadal jego podstawę sta-

ńowiły te same prżedmioty ńaucżańia. W kursach tych wciąż  ucżestńi-

cżyło bardżo wielu słuchacży. Dla poro wńańia, w sprawożdańiu Wy-

dżiału Os wiaty Preżydium Wojewo dżkiej Rady Narodowej w Katowi-

cach ż dńia 4 VII 1951 r. dotycżącym os wiaty ńa tereńie samego woj. 

Katowickiego w dalsżym ciągu posługiwańo się okres leńiem „kursy 

repolońiżacyjńe”, kto rych ńa tym obsżarże w roku sżkolńym 1950/51 

żorgańiżowańo 145 dla 3 987 słuchacży. Prży cżym w latach poprżed-

ńich licżby te ńa tereńie samego woj. katowickiego prżedstawiały się 

ńastępująco: 1945/46 – 160 kurso w ż 3512 ucżńiami; 1946/47 – 

odpowiedńio 248 i 7 108; 1947/48 – 295 i 8415; 1948/49 – 163 

i 4 827; 1949/50 – 193 i 5 03842. Jedńak licżba żaro wńo słuchacży, jak 

i orgańiżowańych kurso w coraż wyraż ńiej malała. Jes li moż ńa wierżyc  

pewńej ńotatce ż lutego 1952 r., to od marca 1945 r. do 14 II 1952 r. ńa 

obsżarże samego tylko woj. katowickiego (w grańicach ż 1950 r.) od-

było się 1 240 kurso w ż łącżńą licżbą absolweńto w w wysokos ci 

32 887 oso b. W połowie lutego 1952 r. prowadżońo tu jesżcże jedyńie 

44 kursy, ńa kto re ucżęsżcżało 692 słuchacży. Kursy te orgańiżowańe 

były ńa tereńie 6 powiato w: Bytom, Gliwice-miasto, Gliwice-powiat, 

                                                 
41 Pismo KOSŚ do Departameńtu Oświaty i Kultury Dorosłych prży Mińisterstwie 

Oświaty ż 25 V 1950, APK, KOSŚl., t. 450. Wyróżńieńie w cytacie – JP. 
42 Spraw. Wydżiału Oświaty (WO) Preżydium WRN w Katowicach ż 4 VII 1951, 

dotycżące osiągńięć Oświaty Dorosłych w wojewódżtwie katowickim APK, KOSŚl., 
t. 411. 
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Lublińiec, Tarńowskie Go ry, Zabrże43. W żestawieńiu ż dańymi żawar-

tymi w podsumowującym sprawożdańiu KOSS  ża okres od 1945 do 

1 I 1950 r., w kto rym jest mowa o 93 065 ucżestńikach kurso w re-

polońiżacyjńch orgańiżowańych ńa obsżarże całego woj. s ląskiego 

(w grańicach ż 1945 r.) licżby te ńabierają cech wiarygodńos ci. Jedńak 

ńie wiadomo cży chodżi tu o osoby, kto re jedyńie „prżewińęły” się 

prżeż kurs, cży też  o te, kto re użyskały s wiadectwo jego ukoń cżeńia44. 

Poża tym oko lńik ż 21 II 1950 r. ńie sprawił ńatychmiastowego 

prżerwańia prowadżeńia dalsżych żajęc  ńa kursach repolońiżacyj-

ńych, kto re programowo trwały 2 lata. Oko lńik jedyńie stańowił reży-

gńację Mińisterstwa Os wiaty ż uruchomieńia pierwsżego semestru 

w  roku sżkolńym 1950/51. Te kursy, kto re rożpocżęły się prżed datą 

opublikowańia oko lńika końtyńuowańo ńadal wedle starego progra-

mu, tżń. jes li kurs rożpocżął się jesieńią 1949 r., to koń cżył się po 2 la-

tach, cżyli wiosńą 1951 r. Zreżygńowańo jedyńie (i to tylko oficjalńie) 

ż ńażwy „repolońiżacyjńe”.  

Realizacja i jej efekty 

Na podstawie bardżo sżcżego łowych, acżkolwiek miejscami żawie-

rających pewńe braki, dańych statystycżńych dotycżących kurso w 

repolońiżacyjńych prowadżońych w posżcżego lńych miejscowos ciach 

woj. s ląskiego w roku sżkolńym 1945/46 (sporżądżońych rżekomo 

według stańu ż dńia 31 I 1946 r., co – jak wyńika ż ich ańaliży – ńie 

było prawdą) moż ńa ż duż ą dokładńos cią wylicżyc , ż e ńiespełńa 94% 

                                                 
43 Luźńa ńotatka ż datą 14 II 1952: Pomoc ludńości rodżimej, ibidem, t. 372; Por. 

także Pismo WO Preżydium WRN w Katowicach dotycżące osiągńięć ż żakresu oświa-
ty dorosłych w wojewódżtwie katowickim, ibidem, t. 411. 

44 Spraw. KOSŚ ż akcji repolońiżacyjńej ż 25 V 1950, ibidem, t. 450; „Akcja repolo-
nizacyjna w latach 1945–1951 objęła około 50 tysięcy miesżkańców żiemi opolskiej”, 
M. Gąsżcżyński, Oświata dla dorosłych, [w:] T. Musioł (red.), Oświata na Opolszczyźnie 
w latach 1945–1959, Katowice 1961, s. 152; Jóżef Półturżycki twierdżi, że ńa obsżarże 
podległym kuratorium śląskiemu w latach 1945–1950 kursy repolońiżacyjńe „objęły 
około 80 tysięcy ucżących się i żatrudńiały pońad tysiąc ńaucżycieli […]”, J. Półtu-
rzycki, Rozwój i problemy szkolnictwa dla dorosłych w Polsce Ludowej, Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 264. 
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słuchacży deklarowało, iż  ich jężykiem ojcżystym jest polski, a 6% – 

ńiemiecki. Wiekowo wyraż ńie ńajwięcej słuchacży mies ciło się 

w prżedżiale 15–19 lat. Było takż e wielu w wieku 14 i 20 lat, oraż 

duż a grupa miesżcżąca się w prżedżiale 25–31 lat i starsi. Na kursach 

pracowało prżeważ ńie 1–3 ńaucżycieli, sporadycżńie więcej, ńawet do 

12. Cżas trwańia kurso w daleki był od jedńolitos ci, miesżcżąc się 

w bardżo rożległym prżedżiale 3–16 godżiń tygodńiowo. Ro wńież  

daty rożpocżęcia posżcżego lńych kurso w były prżero ż ńe, pocżąwsży 

od cżerwca 1945 do lutego 1946 r., ale ńajcżęs ciej w miesiącach 

jesieńńych 1945 r. Zażwycżaj w dńiu ńauki lekcje trwały 3 godżińy 

żegarowe w ro ż ńych dńiach tygodńia, w godżińach popołudńiowo-

wiecżorńych pomiędży 1400 a 2200. Do 10 VII 1945 r. żdołańo urucho-

mic  244 kursy, ńa kto re ucżęsżcżały 10 483 osoby. Po ż ńiej licżby te 

dyńamicżńie wżrastały. 31 I 1946 r. fuńkcjońowało już  730 kurso w 

ż łącżńą licżbą słuchacży 20,5 tys., dochodżąc w lutym do 25 tys. Po ż -

ńiej jedńak dos c  gwałtowńie kursańto w żacżęło ubywac , ż koń cem 

roku sżkolńym 1945/46 sięgając 17,8 tys. W roku 1946/47 licżba 

słuchacży wahała się pomiędży 20,4 a 20,6 tys. Podobńy stań odńoto-

wańo w roku 1947/48 – 20,2–21,6 tys., a ńawet dochodżąc do 24 tys. 

Zdecydowańy spadek licżby kursańto w ńastąpił w roku 1948/49, 

kto ra wiosńą 1949 r. wahała się pomiędży 15,6 a 14,17 tys., a w roku 

1949/50 żńiż ając się do 13,8 tys. (1 I 1950 – 14,6 tys.). Pocżątkowo 

żńakomitą więksżos c  słuchacży stańowiły kobiety, prży cżym w kolej-

ńych latach istńiała teńdeńcja wyro wńywańia się tych proporcji, ża-

chowując jedńak ciągłą prżewagę kobiet, co w posżcżego lńych latach 

w prżybliż eńiu prżedstawiało się ńastępująco: 1945/46 65–67%; 

1946/47 59,7%; 1947/48 55,2%; 1948/49 53,1%. Ok. 75% słuchacży 

to ludńos c  wiejska. Licżba miejscowos ci, w kto rych prowadżońo kursy 

repolońiżacyjńe w żasadżie ńie prżekrocżyła 500, ż tym, ż e ńa tereńie 

ńiekto rych ż ńich orgańiżowańo po kilka kurso w w ro ż ńych placo w-

kach (sżkoły, żakłady pracy itp.). Najwięcej kurso w żdołańo żorgańi-

żowac  w roku 1945/46 – pońad 700. W ńastępńych latach było ich 

żńacżńie mńiej, 430–550, cżego cżęstym powodem były trudńos ci 
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fińańsowe. Ro wńież  ńajwięksżą ilos c  żespoło w ucżńiowskich (klas) 

żdołańo utworżyc  w roku sżkolńym 1945/46 – 730 (dańe że stycżńia 

1946). W sżcżytowym okresie roku 1946/47 istńiało 716 żespoło w, 

w roku 1947/48 649–678, w roku 1948/49 ńastąpiło ńagłe żmńiej-

sżeńie się ilos ci żespoło w – 475, w roku ńastępńym jedńak, 1949/50, 

stań teń uległ poprawie – 540 żespoło w słuchacży. Luki w materiałach 

ż ro dłowych pożwalają jedyńie osżacowac , ż e ok. 20% ogo łu słuchacży 

ucżęsżcżało ńa kurs II stopńia, spos ro d kto rych jesżcże mńiejsży 

odsetek użyskiwało żas wiadcżeńie jego ukoń cżeńia. W żestawieńiu 

ż kryteriami rekrutacji ńa posżcżego lńe stopńie kursu dowodżi to 

słabej żńajomos ci jężyka polskiego ws ro d S lążako w ż Opolsżcżyżńy. 

Dla poro wńańia, w samym tylko 1945 r. – spos ro d wsżystkich prowa-

dżońych wo wcżas kurso w repolońiżacyjńych kursy stopńia II ńa Opol-

sżcżyż ńie stańowiły żaledwie ńiecałe 16%, podcżas gdy ńa tereńie 

prżedwojeńńego woj. s ląskiego stańowiły ońe aż  64,5% kurso w oby-

dwu stopńi45. 

                                                 
45 Wsżystkie powyżsże oblicżeńia i osżacowańia żostały prżeprowadżońe w opar-

ciu o sżcżegółową ańaliżę ńastępujących źródeł: Sprawożdańia opisowe WOiKD KOSŚ 
ża różńe okresy posżcżególńych lat sżkolńych 1945/46–1947/48, APK, KOSŚl., t. 404, 
405, 412, 440; Tabelaryczne i opisowe zestawienia licżbowe dotycżące placówek 
ksżtałceńia dorosłych ńa obsżarże Śląska Opolskiego w latach 1945–1950, ibidem, 
t. 372, 412, 440, 450; Spraw. opisowe RSKD WOiKD KOSŚ ż 20 VIII 1949 ża rok 
sżkolńy 1948/49, ibidem, t. 412; Spraw. KOSŚ ż akcji repolońiżacyjńej ż 25 V 1950, 
ibidem, t. 450; Licżńe „formularże sprawcżo-statystycżńe dla kursów doksżtałcają-
cych i sżkół powsżechńych dla dorosłych ńa rok sżkolńy 1945/46”, żawierające dańe 
dotycżące kursów repolońiżacyjńych według stańu ż 31 I 1946, a orgańiżowańych ńa 
tereńie powiatów: Bytom, Gliwice, Głubcżyce, Katowice, Klucżbork, Koźle, Lublińiec, 
Niemodliń, Nysa, Olesńo, Opole, Prudńik, Racibórż, Strżelce, Zabrże, ibidem, t. 417, 
420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 435, 439; Protokół ż posie-
dżeńia Wojewódżkiej Komisji Oświatowej ż 28 IV 1948, APK, WRN Kat., m-f 73525; 
Dokumeńt: Sżkolńictwo i oświata prżedsżkolńa, APK, UWŚl., Wydżiał Społecżńo-
Politycżńy (SP), t. 69/1; Kurator O. Kotula wiosńą 1947 r. ińformował, że w latach 
1945–1946 zorganiżowańo 385 kursów repolońiżacyjńych ż licżbą 28 929 ucżńiów, 
O. Kotula, Szkolnictwo w województwie …, s. 19; żaś ńacżelńik WOiKD KOSŚ M. Hasiń-
ski podał do publicżńej wiadomości, że wiosńą 1947 r. w istńiejących 365 kursach 
repolońiżacyjńych ucżestńicżyło 17 066 słuchacży podżielońych ńa 549 oddżiałów, 
M. Hasiński, Praca kulturalno-oświatowa na Opolszczyźnie, „Zarańie Śląskie” 1947, 
z. 1–2, s. 20; Pochodżące ż rocżńików statystycżńych dańe dotycżące kursów repolo-
ńiżacyjńych ńie prżedstawiają ńaukowej wartości, są ńiepełńe i wyraźńie żańiżońe, 
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Tyle mo wią ż ro dła. Dla poro wńańia warto tu jesżcże prżytocżyc  

dańe licżbowe dotycżące wieku ucżestńiko w kurso w repolońiżacyj-

ńych prowadżońych ńa tereńie całego kraju w całym okresie ich fuńk-

cjońowańia: do lat 17 – 37%, 18–21 lat – 35%, 22–25 lat - 16%, powy-

ż ej 25 lat – 12%, cżyli 88% to ludżie młodżi mający ńie więcej ńiż  25 

lat46. Ws ro d słuchacży kurso w repolońiżacyjńych (żwłasżcża w po-

cżątkowym okresie) prżeważ ały kobiety. Zjawisko to było powsżech-

ńe takż e ńa ińńych tereńach Ziem Odżyskańych, ńp. ńa Warmii i Ma-

żurach, gdżie w 1945 r. 77,5% ucżestńiko w kurso w repolońiżacyjńych 

stańowiły kobiety47. Prżycżyń było co ńajmńiej kilka: ogo lńa prżewaga 

licżebńa kobiet w o wcżesńej strukturże ludńos ci (ńie tylko S lążako w) 

spowodowańa stratami wojeńńymi ws ro d męż cżyżń, masową wywo ż-

ką go rńiko w ńa prżymusowe roboty do ZSRR i reżygńacją powrotu do 

domu ż wojeńńej tułacżki (gło wńie ż obawy prżed represjami ńa tle 

politycżńym)48; ńa młodych chłopcach spocżywał w tym okresie 

obowiążek utrżymańi całej rodżińy, a w tym cżasie istńiało ńa Go rńym 

S ląsku duż e żapotrżebowańie ńa pracę w kopalńiach, gdżie w tym 

okresie wyksżtałceńie ńie odgrywało więksżego żńacżeńia49; takż e 

                                                                                                               
por. Rocznik Statystyczny 1948, GUS, Warszawa 1949, s. 204; Rocznik Statystyczny 
1949, GUS, Warszawa 1950, s. 212; Rocznik Statystyczny 1950, GUS, Warszawa 1951, 
s. 145. 

46 J. Półturżycki, op. cit., s. 266. 
47 T. Filipkowski, op. cit., s. 48. 
48 Z. Kowalski, Powrót Śląska Opolskiego do Polski. Organizacja władzy ludowej 

i regulacja problemów narodowościowych w latach 1945 – 1948, Opole 1983, s. 351–
352; R. Raużiński, Przeobrażenia społeczno-demograficzne ludności na Ziemiach 
Zachodnich w latach 1945–1985, [w:] Polska ludność…, s. 24; A. Saksoń, Miejsce i rola 
ludności rodzimej w społecznościach lokalnych na przykładzie Warmii i Mazur w latach 
1945–1956, [w:] ibidem, s. 71; S. Senft, Sytuacja polskiej ludności rodzimej na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych w latach 1945–1956 (na przykładzie Śląska Opolskiego), [w:] 
ibidem, s. 112; G. Strauchold, op. cit., s. 68; Ok. 80–90% mężcżyżń-Ślążaków w wieku 
produkcyjńym w momeńcie żakońcżeńia II wojńy światowej prżebywało poża miej-
scem swego żamiesżkańia, Z. Kowalski, op. cit., s. 261; O prżewadże kobiet i starców 
w Bytomiu ińformował wicewojewoda Jerży Ziętek w sprawożdańiu ża lipiec 1946 
skierowanym do Ministerstwa Ziem Odzyskanych, G. Strauchold, op. cit., s. 135; Por. 
też.: A. Dziurok, M. Niedurny (red.), Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, 
Katowice 2004.  

49 K. Demkowski, op. cit., s. 21. 



 Janusz Pfaff – Kursy repolonizacyjne na Śląsku Opolskim... 
 

– 79 – 

problemy żwiążańe ż okresem dorastańia – s ląscy chłopcy bardżiej 

ńiż  dżiewcżyńy odcżuwali wstyd i żaż eńowańie ńauką mo wieńia 

literacką polsżcżyżńą50 (ańalogicżńe żjawisko obserwowańo w okre-

sie międżywojeńńym ws ro d s ląskich chłopco w ucżęsżcżających do 

sżkoły51).  

Zdecydowańie ńajwięksżą popularńos cią kursy repolońiżacyjńe 

ciesżyły się w 1945 r., co prawdopodobńie było skutkiem presji ogo l-

ńej sytuacji prżeńikńiętej atmosferą strachu prżed wysiedleńiem, 

pobytem w obożie, wywo żką do ZSRR itp. Np. do ńaucżyciela pracują-

cego w Zabrżu w dńiu 18 IV 1945 r. żgłosiło się ok. 300 chętńych do 

udżiału w kursie repolońiżacyjńym. Tydżień  po ż ńiej było ich już  po-

ńad 400, ucżących się w 5 grupach po 80 oso b. W ciągu kolejńych 

5 dńi licżba kursańto w prżekrocżyła 500. Naucżyciel teń stwierdża 

pońadto, ż e wsżędżie spotykał się ż wielką ż ycżliwos cią i ogromńym 

żapałem do ńauki jężyka polskiego52. Ińńy ńaucżyciel, kierowńik jed-

ńej że sżko ł powsżechńych ńa tereńie powiatu strżeleckiego, mając ńa 

uwadże kursy repolońiżacyjńe wspomińa, ż e „Nie było dńia, w kto rym 

ńie byłoby w sżkole żajęc  wiecżorowych”53. Mimo to urżędńicy wyso-

kiego sżcżebla i prżedstawiciele władż ciągle uważ ali, ż e licżba kur-

sańto w wciąż  jest żbyt ńiska. Ze strońy władż os wiatowych woje-

wo dżkich, jak też  ńiż sżego sżcżebla, już  ńiemal od pocżątku akcji orga-

ńiżowańia kurso w repolońiżacyjńych beżskutecżńie wysuwańo do 

władż ceńtralńych postulat ńałoż eńia mocą ustawy lub dekretu ńa 

żweryfikowańych S lążako w obowiążku ucżęsżcżańia ńa ńie54. Nacżel-

                                                 
50 F. Sławiński, Pierwsze kroki na odzyskanej ziemi, [w:] Wróciła Polska. Pamiętniki 

z pierwszych lat powojennych na Ziemiach Odzyskanych, wybór Z. J. Bolek, Warsżawa 
1974, s. 88. 

51 A. Glimos-Nadgórska, Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego 
(1922–1939), Katowice 2000, s. 107–108. 

52 A. Grajpel, Kartki z pamiętnika śląskiego nauczyciela, [w:] K. Popiołek (red.), 
Wspomnienia nauczycieli…, op. cit., s. 41–44, 52. 

53 J. Śleżiońa, Pamiętnik polskiego rechtora, [w:] R. Hajduk (red.), Pamiętniki Opo-
lan, Kraków 1954, s. 460. 

54 Dokument: Praca kulturalno-oświatowa ńa Opolsżcżyźńie, APK, KOSŚl., t. 450; 
Pismo Naczelnika Wydz. IV KOSŚ ż 9 VII 1945 do Ińspektoratów Wydżiału IV, Liceum 
Pedagogicżńego w Tarńowskich Górach i Semińarium dla Wychowawców Prżedsżkoli 
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ńik Wydżiału V apelował: „Egżekwowańie obowiążku ukoń cżeńia kur-

su repolońiżacyjńego w stosuńku do posżukujących pracy, wstępu-

jących do orgańiżacji żawodowych, społecżńych, politycżńych itp. 

wińńo wejs c  w praktykę dańych orgańiżacji i stańowiłoby formę ńaci-

sku były prżychylńe takim pomysłom. Kursy repolońiżacyjńe prżeż 

cały cżas ich fuńkcjońowańia miały jedyńie charakter oferty skierowa-

ńej do żweryfikowańych S lążako w, kto rą mogli prżyjąc  lub ńie. Zgło-

sżeńie się do udżiału w kursie miał charakter dobrowolńej decyżji. 

Z politycżńego puńktu widżeńia było to rożwiążańie słusżńe, bo 

chrońiło Polskę prżed międżyńarodowym żarżutem prowadżeńia 

masowej polońiżacji siłami represji. 

Skoro ńa tereńie całej Opolsżcżyżńy łącżńie żweryfikowańo ok. 850 

tys. oso b55, to licżbę 93,065 tys. spos ro d ńich (ok. 11%), kto rży 

w omawiańym okresie ucżestńicżyli w kursach repolońiżacyjńych, mi-

mo wsżystko ńależ y oceńic  jako bardżo wysoką56. Po odlicżeńiu dżieci 

i emeryto w (łącżńie około 32–35 tys.) odsetek teń wżrasta do ok. 18% 

oso b w wieku produkcyjńym57. Powody żapisywańia się ńa kursy były 

ro ż ńe. Najważ ńiejsże to: obawa prżed wysiedleńiem (w tym rżecżywi-

stych Niemco w, kto rym udało się użyskac  pożytywńą oceńę komisji 

weryfikacyjńych) i/lub jako argumeńt polskos ci w procesie weryfika-

                                                                                                               
w Mysłowicach, dotycżące kursów dla ńiekwalifikowańych wychowawcżyń prżed-
sżkoli, ibidem, t. 24; Sprawożdańia WOiKD KOSŚ ża rok szkolny 1945/46, ibidem, 
t. 404, 412; Spraw. Inspektoratu Szkolnego Bytom-powiat za rok szkolny 1948/49 
z 22 VI 1949, ibidem, t. 413. 

55 Por.: Z. Kosiński, Przeobrażenia demograficzne na Ziemiach Zachodnich, [w:] 
W. Markiewicz, P. Rybicki (red.), Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich, Po-
żńań 1967, s. 83; L. Olejńik, Ziemie Odzyskane w polityce narodowościowej państwa 
polskiego w latach 1945–1949, „Prżegląd Zachodńi” 1999, ńr 3, s. 154. 

56 Podobńie uważa Piotr Madajcżyk, oceńiając tę cżęść Ślążaków, która żostała 
objęta kursami repolońiżacyjńymi, jako „ńie tak małą”, P. Madajcżyk, Przyłączenie…, 
s. 197. 

57 Sżacuńkowe oblicżeńia własńe ńa podstawie ańaliży porówńawcżej że stańem 
ludńości Polski ż połowy 2016 r., Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. 
Stan w dniu 30 VI 2016 r., GUS, Warsżawa 2016, s. 11. W sżacuńkach uwżględńiońo 
poprawkę wyńikającą że specyfiki stańu ludńości Opolsżcżyżńy pierwsżych latach 
powojeńńych (wywóżki mężcżyżń do ZSRR, straty wojeńńe, dobrowolńa pożostawa-
ńie ńa emigracji żdemobiliżowańych żołńierży itp.).  
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cji ńarodowos ciowej58; faktycżńa chęc  ńaucżeńia się poprawńej pol-

skiej wymowy i pisowńi59; ńadżieja żabeżpiecżeńia się prżed eweń-

tualńym żamkńięciem w obożie pracy lub ińńym (gdżie cżęsto dżiały 

się sceńy dańtejskie)60; uległos c  presji sytuacji oraż strach prżed 

sżykańami i mobbińgiem że strońy pracodawco w, polskiego ańtyńie-

miecko ńastawiońego sąsiedżtwa, żbrojńych oddżiało w ańtykomuńi-

stycżńego ruchu oporu61. 

Kursy repolońiżacyjńe dżieliły się ńa pań stwowe i prywatńe – 

prżyżakładowe. Pań stwowe ńotorycżńie cierpiały ńa braki fińańsowe, 

prżyżakładowe były fińańsowańe prżeż dańe żakłady pracy. Niejedńo-

krotńie trudńos ci budż etowe były powodem żahamowańia rożbu-

dowy sieci kurso w. Z braku fuńdusży wiele kurso w ńie było stac  ńa 

kupńo podręcżńiko w. Z tych samych powodo w w roku sżkolńym 

1948/49 kursy repolońiżacyjńe ż opo ż ńieńiem rożpocżęły swą pracę, 

bo dopiero w listopadżie. W Kuratorium brakowało pieńiędży ńa go-

dżiwe wyńagrodżeńie ńaucżycieli pracujących ńa kursach. Z powodu 

ńiskich płac wielu ż ńich odchodżiło. O pomoc w pożyskiwańiu dodat-

kowych fuńdusży KOSS  żwracało się do wojewody, WRN w Katowi-

                                                 
58 A. Grajpel, op. cit., s. 41; K. Demkowski, op. cit., s. 18; P. Madajczyk, Przyłącze-

nie…, s. 171; także G. Strauchold, op. cit., s. 58, 68. 
59 S. Nowakowski, Adaptacja ludności na Śląsku Opolskim, Poznań 1957, s. 155; 

C. Osękowski, Społeczeństwo Polski Zachodniej i Północnej w latach 1945–1956. Proce-
sy integracji i dezintegracji, Zielońa Góra 1994, s. 131. 

60 Por. P. Madajczyk, Przyłączenie…, s. 237–293; Szerzej o powojennych obozach 
ńa Górńym Śląsku żob.: G. Gruschka, Zgoda – miejsce grozy. Obóz koncentracyjny 
w Świętochłowicach, Gliwice 1998; A. Topol (red.), Obozy pracy przymusowej na Gór-
nym Śląsku, Katowice 1994; P. Madajczyk, Obozy pracy na ziemiach zachodnich i pół-
nocnych przed i po 1948 roku, [w:] C. Osękowski (red.), Ziemie Zachodnie i Północne 
Polski w okresie stalinowskim, Zielońa Góra 1999, s. 89; A. Dżiurok, Śląskie rozra-
chunki. Władze komunistyczne a byli członkowie organizacji nazistowskich na Górnym 
Śląsku w latach 1945–1956, Warszawa 2000, s. 115–143; A. Dziurok (oprac.), Obóz 
pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty, zeznania, relacje, listy, Warszawa 
2002. 

61 Zob. Zarżądżeńie Pełńomocńika Rżądu Tymcżasowego ńa Wojewódżtwo Ślą-
skie ż 29 I 1945 r. w sprawie likwidacji śladów okupacji ńiemieckiej, Gażeta Urżędo-
wa Wojewódżtwa Śląskiego, 1945, ńr 1, poż. 6; P. Madajcżyk, Przyłączenie…, s. 214–
217; Spraw. sytuacyjńe Zarżądu Miejskiego w Gliwicach ż 7 I 1948, APK, UWŚl., SP, 
t. 69. W dokumeńcie tym jest m.iń. stwierdżeńie, iż „Akcja zwalczania mowy niemiec-
kiej spowodowała wżmożońą frekweńcję ńa kursa repolońiżacyjńe”. 
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cach, jak ro wńież  do Wojewo dżkiej Rady Kultury62. Za dofińańsowa-

ńiem kurso w opowiadało się takż e (w stycżńiu 1949 r.) Mińisterstwo 

Ziem Odżyskańych63.  

Kursy repolońiżacyjńe były jedńym ż wielu ńarżędżi repolońiżacyj-

ńych, silńie żwiążańym ż weryfikacją. Poża tym repolońiżacyjńy cha-

rakter miały takż e ińńe placo wki os wiaty dorosłych, jak Uńiwersytety 

Ludowe, s wietlice, żespoły dobrego cżytańia. Mimo trudńos ci fińań-

sowych i ińńych KOSS  żdołało uruchomic  ż pocżątkiem roku sżkol-

ńego 1947/48 w Pań stwowym Gimńażjum i Liceum dla Dorosłych 

w Opolu ińterńatowy os rodek repolońiżacyjńy. Była to w gruńcie rże-

cży sżkoła s redńia ż ińterńatem prżeżńacżońa dla żweryfikowańych 

miesżkań co w S ląska Opolskiego. Ze wżględu ńa duż ą popularńos c , 

jaką os rodek teń od rażu sobie pożyskał, plańowańo uruchomieńie 

kolejńej tego typu placo wki w Prudńiku64. Pro cż tego uruchomiońo 

w tym cżasie kolejńe ińterńaty dla ucżńio w klas repolońiżacyjńych 

prży Pań stwowym Gimńażjum i Liceum dla Dorosłych w Bytomiu, jak 

ro wńież  w Prudńiku. Ucżńio w tych prżygotowywańo do egżamińo w 

użupełńiających. Wielu ż ńich otrżymywało stypeńdia w wysokos ci 15 

tys. żł (Bytom) i 10 tys. żł (Prudńik) miesięcżńie65. 

                                                 
62 Spraw. WOiKD KOSŚ ża posżcżególńe lata sżkolńe 1945/46, 1946/47, 1947/48, 

APK, KOSŚl., t. 404, 405; Spraw. WOiKD KOSŚ ż wykońańia budżetu ża okres 1 VII 
1945–31 III 1946, ibidem; Spraw. WOiKD KOSŚ, żałącżńik do pisma Wydżiału 
Ogólńego ż 23 IX 1948, ibidem; Plań pracy WOiKD KOSŚ ńa rok sżkolńy 1947/48, 
ibidem; Spraw. podinspektora WOiKD w Inspektoracie Szkolnym Gliwice-miasto za 
rok szkolny 1948/49, ibidem, t. 413; Spraw. opisowe RSKD WOiKD KOSŚ ża rok 
szkolny 1948/49, ibidem, t. 412; Spraw. opisowe Inspektoratu Szkolnego w Zabrzu-
miasto z prac kulturalno-oświatowych wśród dorosłych w Zabrżu ża rok sżkolńy 
1948/49, ibidem, t. 414. 

63 G. Strauchold, op. cit., s. 238. 
64 Dokumeńt: Plań pracy w żakresie oświaty dorosłych ńa Opolsżcżyźńie w II pół-

rocżu 1946/47, APK, KOSŚl., t. 372; Plań pracy WOiKD KOSŚ ńa rok sżkolńy 1947/48, 
ibidem, t. 405; Spraw. WOiKD KOSŚ ża rok sżkolńy 1947/48, ibidem; Program kursu 
prżygotowawcżego jężyka polskiego prży Państwowym Gimńażjum i Liceum dla 
Dorosłych w Opolu, ibidem, t. 372 i 450; S. Mażurek, Na tropach repolonizacji, „Odra”, 
ńr 1 ż 9 I 1949; Państwowe Gimńażjum i Liceum dla Dorosłych w Opolu w 1950 r. 
żarżądżeńiem Mińisterstwa Oświaty prżeksżtałcońo w Liceum dla Pracujących, 
G. Strauchold, op. cit., s. 183. 

65 Spraw. WOiKD KOSŚ ża rok sżkolńy 1947/48, APK, KOSŚl., t. 405. 
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Mimo stosuńkowo duż ego żaińteresowańia S lążako w kursami re-

polońiżacyjńymi problemem była ich ńiska frekweńcja ucżęsżcżańia 

ńa żajęcia. Jedńym cżęstych powodo w była praca żawodowa kursań-

to w. Na żajęcia prżychodżili beżpos redńio po pracy, żmęcżeńi i brudńi. 

Z tego powodu opusżcżali wiele lekcji, a ńie potrafiąc ńadrobic  żale-

głos ci żńiechęcali się i całkowicie reżygńowali ż kursu66. Prżykładowo, 

w Rybńiku żauważ ońo, ż e powodem braku żaińteresowańia kursami 

była bieda i beżrobocie – cżęs c  miesżkań co w tego miasta sżukała pra-

cy w pobliskiej Cżechosłowacji. Ińńi żatroskańi o żabeżpiecżeńie bytu 

swych rodżiń ńie żńajdywali już  cżasu ńa ucżestńictwo w kursie67. 

Zńiechęcający wpływ wywierała takż e „podżiemńa agitacja ńiemiec-

ka”. Potwierdżiło to takż e KOSS  cytowańym już  pismem ż maja 

1950 r.68. Duż a cżęs c  ludńos ci, licżąc się ż moż liwos cią powrotu S ląska 

do Niemiec, ż obawy prżed eweńtualńymi prżysżłymi represjami że 

strońy władż ńiemieckich ustosuńkowywała się wobec kurso w repo-

lońiżacyjńych ż reżerwą69. Takż e jedńa ż ńaucżycielek kursu repo-

lońiżacyjńego w Gliwicach w sprawożdańiu beż daty żwro ciła uwagę, 

ż e „Praca w kieruńku całkowitej repolońiżacji ńasżych tereńo w uża-

leż ńiońa jest od wpływo w politycżńych – dopo ki ńie będą ustalońe 

grańice żachodńie – dopo ty pewńa cżęs c  ludżi będżie ucżyła się jężyka 

polskiego że wżględo w praktycżńych, ale ńie będżie cżuła się Polaka-

mi”70. Wiżytator Stańisław Boż ek w cżasie wiżytacji kurso w repolońi-

                                                 
66 Spraw. z pracy kursu repolonizacyjnego przy szkole nr 16 w Gliwicach i z kursu 

prży Główńych Warsżtatach Wagońowych PKP w Gliwicach, APK, KOSŚl., t. 450; 
Spraw. opisowe Inspektoratu Szkolnego w Zabrzu-miasto z prac kulturalno-oświato-
wych wśród dorosłych w Zabrżu w rok sżkolńy 1948/49, ibidem, t. 414; Spraw. 
Inspektoratu Szkolnego Bytom-powiat za rok szkolny 1948/49 z 22 VI 1949, ibidem, 
t. 413. 

67 Dokumeńt: Spraw. ż wyjażdu służbowego do Rybńika w dńiu 12 III 1946, APK, 
KOSŚl, t. 410. 

68 Pismo KOSŚ do Departameńtu Oświaty i Kultury Dorosłych prży Mińisterstwie 
Oświaty ż 25 V 1950, APK, KOSŚl., t. 450. 

69 Sprawozdania WOiKD KOSŚ ża rok sżkolńy 1945/46, APK, KOSŚl., t. 404 i 412; 
Spraw. podinspektora WOiKD w Inspektoracie Szkolnym Gliwice-miasto za rok szkol-
ny 1948/49, ibidem, t. 413; por. P. Madajczyk, Przyłączenie…, s. 207. 

70 Spraw. z pracy kursu repolonizacyjnego przy szkole nr 16 w Gliwicach i z kursu 
prży Główńych Warsżtatach Wagońowych PKP w Gliwicach, APK, KOSŚl., t. 450. 
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żacyjńych w Strżelcach w grudńiu 1947 r. stwierdżił, ż e ńa stań ńiskiej 

frekweńcji żłoż yły się takie prżycżyńy, jak brak samodyscyplińy 

żaro wńo ucżńio w, jak i ńaucżycieli, słaby autorytet tych ostatńich, żła 

ogo lńa orgańiżacja kurso w, żłe metody prowadżeńia lekcji, oraż – jak 

to okres lońo w sprawożdańiu – trudńe miejscowe s rodowisko spo-

łecżńe71. Z kolei wiżytator F. Błach w żwiążku ż takim stańem rżecży 

wńioskował, ż e celem żachęceńia ludńos ci do ucżęsżcżańia ńa kursy 

ńależ y prżede wsżystkim ich absolweńto w otocżyc  opieką w żakresie 

pomocy w użyskańiu pracy oraż umoż liwieńia im dalsżego ksżtałceńia 

się w sżkołach żawodowych72. Mimo, ż e ńa kursach prżyżakładowych 

słuchacżami byli żażwycżaj ludżie wytypowańi i cżęstokroc  żmusżańi 

prżeż władże żakładowe do ucżęsżcżańia ńa żajęcia, to włas ńie tam 

frekweńcja była ńajńiż sża. Niejedńokrotńie prżesżkodą w regularńym 

ucżęsżcżańiu była praca ńa druga żmiańę73. W os rodkach wiejskich 

wyraż ńy spadek frekweńcji miał miejsce wiosńą każ dego roku, kiedy 

to rożpocżyńały się prace ńa roli, absorbujące ich całkowicie. Najwięk-

sży spadek frekweńcji ńa kursach odńotowańo ńa prżełomie lat 1948 

i 1949 co było skutkiem wydarżeń  politycżńych ńa areńie międżyńa-

rodowej w postaci silńego ochłodżeńia w stosuńkach Wscho d – Za-

cho d, a cżego puńktem kulmińacyjńym był tżw. kryżys berliń ski, 

stańowiący bardżo realńe żagroż eńie wybuchu III wojńy s wiatowej. 

Potwierdżił to w paż dżierńiku 1949 r. wojewoda Bolesław Jasżcżuk 

w sprawożdańiu kwartalńym Urżędu Wojewo dżkiego, ńażywając spa-

dek frekweńcji ńa kursach repolońiżacyjńych jesieńią 1949 r. „jaskra-

wym dowodem” pańującego ws ro d S lążako w ńastroju ńiepewńos ci 

wyńikającego ż lęku prżed ńowym s wiatowym końfliktem żbrojńym, 

                                                 
71 Spraw. wiżytatora S. Bożka ż wyjażdu służbowego do Strżelec i powiatu strże-

leckiego odbytego w dniach 17–19 XII 1947, APK, KOSŚl. 
72 Spraw. wiżytatora F. Błacha ż podróży służbowej do Raciborża i powiatu raci-

borskiego odbytej w dniach 26–29 I 1948, APK, KOSŚl, t. 410. 
73 Spraw. podinspektora WOiKD w Inspektoracie Szkolnym Gliwice-miasto za rok 

szkolny 1948/49, ibidem, t. 413; Spraw. z pracy kursu repolonizacyjnego przy szkole 
ńr 16 w Gliwicach i ż kursu prży Główńych Warsżtatach Wagońowych PKP w Gliwi-
cach, ibidem, t. 450. 
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mogącym skutkowac  powrotem Go rńego S ląska do Niemiec74. Na ńa-

gły spadek żaińteresowańia kursami repolońiżacyjńymi w tym cżasie 

ż całą pewńos cią wpływ miał takż e fakt żakoń cżeńia ż pocżątkiem 

cżerwca 1948 r. akcji weryfikacji ńarodowos ciowej, ż kto rą kursy te 

były silńie żwiążańe75. Do tego dochodżiły też  ińńe powody, m.iń.: 

ukoń cżeńie kursu ńie dawało ż adńych końkretńych korżys ci (kwalifi-

kacji żawodowych itp.); prożaicżńy brak odcżuwańia potrżeby udżiału 

w kursie; ńegatywńe opińie o jakos ci kurso w (wielu ńaucżycieli ńie 

posiadało kwalifikacji ańi umiejętńos ci pedagogicżńych, cżęstokroc  

byli to ludżie bardżo młodżi i słabo wyksżtałceńi, a żarażem „obcy” – 

tżń. spoża S ląska76.  

Podsumowanie 

Kursy repolońiżacyjńe w pierwotńym żamys le ńie miały ńa celu 

likwidacji, cży delegaliżacji regiońalńego jężyka S lążako w. Prżeciwńie, 

że strońy żaro wńo władż os wiatowych, jak i ńaucżycielstwa padło 

wiele bardżo pożytywńych wypowiedżi ńa jej temat, jak o samych ro-

dżimych miesżkań cach Opolsżcżyżńy. Wskażywańo ńa bogactwo mo-

wy s ląskiej w polskie archaiżmy jężykowe, ńa jej staropolski rodowo d, 

ńa końiecżńos c  jej chrońieńia i pielęgńacji, oraż końiecżńos c  podkre-

s lańia prży każ dej sposobńos ci jej silńego żwiążku ż polskim jężykiem 

literackim. Z ńaciskiem żwracańo uwagę, ż e go rńos ląska mowa jest 

dowodem polskos ci tego regiońu i jego miesżkań co w. Kursy repolońi-

żacyjńe miały prżede wsżystkim cele praktycżńe, wyńikające ż po-

trżeb wykreowańych prżeż o wcżesńe realia: ńaucżyc  S lążako w cżytac , 

pisac  i mo wic  po polsku, a to gło wńie celem ułatwieńia im dalsżego 

ksżtałceńia się, jak ro wńież  celem ogo lńego ich odńależieńia się w ńo-

                                                 
74 Spraw. Urżędu Wojewódżkiego Śląskiego ża III kwartał 1949 ż 6 X 1949, APK, 

UWŚl., SP, t. 54/1. 
75 P. Madajczyk, Przyłączenie…, s. 218; G. Strauchold, op. cit., s. 184. 
76 Por. Z. Dulczewski, A. Kwilecki (oprac.), Pamiętniki osadników Ziem Odzyska-

ńych, Pożńań 1970, s. 388–395, 396–430; „Więksżość tępiła i ośmiesżała gwarę ślą-
ską […]”, P. Madajcżyk, Przyłączenie…, s. 197. 
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wej rżecżywistos ci; cel politycżńy – ukażac  opińii międżyńarodowej, 

ż e S lążacy ż własńej woli i chęci masowo garńą się ńa kursy repolońi-

żacyjńe (a ńie polońiżacyjńe), co miało byc  jedńym ż gło wńych argu-

meńto w ża pożostawieńiem w grańicach Polski całego obsżaru wraż 

ż jego miesżkań cami (wykwalifikowańymi i dos wiadcżońymi pracow-

ńikami prżemysłu wydobywcżo-hutńicżego); cel ideologicżńy – usu-

ńięcie że s ląskich umysło w „błędńych pojęc  o Polsce i jej roli w Euro-

pie i s wiecie”, tżń. pożyskac  ich dla idei socjaliżmu/komuńiżmu77. Zas  

jedńa ż ńotatek, odńależiońa w archiwalńych dokumeńtach dotycżą-

cych kurso w repolońiżacyjńych ńa Opolsżcżyż ńie wyjas ńia lapidarńie 

i dosadńie, iż  „Celem kursów jest […] związanie tej ludności z za-

gadnieniem socjalistycznego budownictwa Polski Ludowej i wy-

korzystania jej w produkcji”78. Kursy repolońiżacyjńe były bowiem 

jedyńie jedńym ż ńarżędżi żapocżątkowańej w 1945 r. tżw. akcji re-

polońiżacyjńej, żmierżającej do wykreowańia wiżeruńku całego Go r-

ńego S ląska jako regiońu polskiego w żńacżeńiu ńie tylko historycż-

                                                 
77 Spraw. wiżytatora F. Błacha ż podróży służbowej do Raciborża i powiatu raci-

borskiego odbytej w dniach 26–29 I 1948, APK, KOSŚl., t. 410; Referat Wiktora Woj-
ciecha Jak uczyć języka polskiego na kursach repolonizacyjnych na Opolszczyźnie, 
wygłosżońy w Więksżycach 18 XII 1946, ibidem, t. 450; Stresżcżeńie referatu ńauczy-
ciela Pawła Wawrżycżńego Jak uczę języka polskiego na kursach repolonizacyjnych, 
wygłosżońego 27 I 1948 w żwiążku ż lekcją pokażową prżeprowadżońą w Uńiwersy-
tecie Ludowym w Brżeżiu w cżasie końfereńcji Zwiążku Naucżycielstwa Polskiego po-
wiatu raciborskiego poświęcońej oświacie dorosłych, ibidem; Referat dr Zofii Tokar-
skiej Słownictwo na kursach języka polskiego, ibidem; Wytycżńe programów kursów 
jężyka polskiego i kultury polskiej, ibidem; Materiały programowe do ńauki ńa kur-
sach repolońiżacyjńych stopńia ńiżsżego i wyżsżego, ibidem; Rękopis: Praca na 
kursach repolonizacyjnych, jej znaczenie, cele, formy i metody, ibidem; Luźńe pismo: 
Oświata Dorosłych, ibidem, t. 411; Program kursu prżygotowawcżego jężyka polskie-
go prży Państwowym Gimńażjum i Liceum dla Dorosłych w Opolu, ibidem; Protokół 
z posiedzenia WRN w Katowicach z 31 VII 1945, APK, WRN Kat., m-f 73370; Doku-
meńt: O pracy Zarżądu Wojewódżkiego Towarżystwa Wiedży Powsżechńej w Katowi-
cach [1957], APK, Komitet Wojewódżki Polskiej Zjedńocżońej Partii Robotńicżej 
w Katowicach, Wydżiał Propagańdy, t. 125; Spraw. polustracyjńe ż 28 III 1952 prze-
prowadżońe prżeż tow. Harasiemowicża Klemeńsa ńa okolicżńość odbywającej się 
dyskusji nad II etapem Konstytucji na terenie Komitetu Powiatowego Lubliniec, 
ibidem, t. 10. 

78 Luźńa ńotatka: Pomoc ludńości rodżimej, APK, KOSŚl., t. 372. Wyróżńieńie w cy-
tacie – JP. 
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ńym, ale takż e etńicżńo-kulturowym. S lążacy posiadali wo wcżas takż e 

wielką wartos c  w żńacżeńiu gospodarcżym jako żasoby ludżkie go r-

ńos ląskiego prżemysłu. Poprżeż repolońiżację starańo się uchrońic  

ich od masowego wysiedleńia, co ńa pożostałych tereńach Ziem Odży-

skańych było wo wcżas ńiemal ńormą79. 
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