
p r z e g l ą d  z a c h o d n i o p o m o r s k i
rocznik XXiX (lViii)  rok 2014 zeszyt 2

r o z p r a w y  i  s t u d i a

Maria Łopuch

Szczecin

szczecińskie szkoły tysiąclatki

Słowa kluczowe: szkolnictwo na Pomorzu, szkoły w Szczecinie, PRL
Keywords: education in Pomerania, schools in Szczecin, Polish People’s Republic (PRL)

Gdy 5 lipca 1945 roku, po ponad dwóch miesiącach wahań co do państwowej 
przynależności Szczecina, polska administracja obejmowała rządy w tym mie-
ście, liczbę jego polskich mieszkańców szacowano na półtora tysiąca osób. Liczba 
ta szybko wzrastała − pierwsze półrocze powojenne zamknęło się bilansem 17 ty-
sięcy nowych polskich mieszkańców miasta, ale do osiągnięcia stanu zaludnienia 
Szczecina zbliżonego do roku 1938, to jest około 270 tysięcy, trzeba było czekać 
ćwierćwiecze. Szczecin wyszedł z wojny zniszczony w około 70%. Najbardziej 
zrujnowane, nie licząc terenów portu, stoczni i przemysłowej wyspy Łasztowni, 
były rejony przed wojną najludniejsze − Stare Miasto, Śródmieście i ciągnące 
się wzdłuż Odry Pomorzany. Jednak to, co pozostało po wojennych zniszcze-
niach, jeszcze wiele lat pozwalało przyjmować licznie napływających polskich 
osiedleńców. Dziesięć lat trwało porządkowanie, odgruzowywanie i odbudowa 
zniszczonej substancji budowlanej Szczecina. Główny wysiłek skierowany był 
na odtworzenie miejskiej infrastruktury (prąd, gaz, wodociągi) i komunikację 
(linie tramwajowe, wiadukty, mosty na Odrze) oraz uruchomienie portu i za-
kładów przemysłowych (huta, papiernia, fabryka sztucznego jedwabiu, stocznia, 
cukrownia). Nie budowano nowych mieszkań, sklepów, biur, szkół i przedszkoli. 
Do połowy lat pięćdziesiątych XX wieku lokowano je w przedwojennych, sukce-
sywnie remontowanych budynkach. Wiadomo było jednak, że ten potencjał się 
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wyczerpuje. Miasto z rozwijającym się przemysłem wciąż przyciągało nowych 
mieszkańców, potrzebne więc stały się nowe mieszkania, które miał zapewnić 
powstały w początku lat pięćdziesiątych plan Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszka-
niowej. W 1954 roku rozpoczęto budowę pierwszego w powojennym Szczeci-
nie nowego bloku mieszkalnego, co stanowiło początek odbudowy zniszczonego 
Śródmieścia. Drugim wielkim projektem o charakterze mieszkaniowym, którego 
realizację rozpoczęto dwa lata później, było Stare Miasto. W latach sześćdziesią-
tych centrum Szczecina zmieniło się w wielki plac budowy. 

Cała powojenna Europa przeżywała gwałtowny wzrost liczby urodzeń, na-
turalną konsekwencję powrotu do w miarę normalnego życia. W Polsce przy-
rost naturalny był wówczas jednym z najwyższych, a największy wyż demogra-
ficzny przypadł na początek lat pięćdziesiątych. W drugiej połowie dekady było 
już jasne, że w Polsce brakować będzie nie tylko mieszkań, ale i szkół. Przede 
wszystkim szkół podstawowych, do których co roku trafiały coraz liczniejsze 
roczniki. Dotychczasowe szkolne budynki zaczęły pękać w szwach, często uczo-
no się w nich na trzy zmiany w liczących sobie do 70 uczniów klasach. Zjawi-
sko wyżu demograficznego szczególnie dynamiczne było w Szczecinie. Miasto 
przyciągało młodych ludzi, a w konsekwencji rodziło się tu więcej dzieci niż 
gdziekolwiek w Polsce.

W 1958 roku przekształcono powstały tuż po zakończeniu wojny ogólnopol-
ski Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy, z którego dotąd odbudowywano War-
szawę. Zmiana uwidoczniona w nowej nazwie − Społeczny Fundusz Odbudowy 
Kraju i Stolicy – spowodowała skierowanie gromadzonych przez niego środków 
na inwestycje w całym kraju. Za pieniądze nowego SFOS-u wznoszono przede 
wszystkim obiekty o charakterze publicznym: domy kultury, biblioteki, sale kon-
certowe, szpitale i ośrodki zdrowia, boiska i stadiony oraz oczywiście szkoły 
i internaty. Drugim źródłem finansowania budowy szkół miał być fundusz po-
wołany tylko do tego celu i związany z obchodami tysiąclecia powstania państwa 
polskiego. Rzucone w 1958 roku przez Władysława Gomułkę hasło „Tysiąc szkół 
na Tysiąclecie” przybrało w następnym roku instytucjonalną formę Funduszu 
Budowy Szkół Tysiąclecia. Po zakończeniu obchodów milenijnych, w roku 1966, 
zmieniono nazwę funduszu na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów, 
przy czym jego funkcja pozostała niezmienna. Dopiero w 1972 roku środki prze-
kazywane dotąd na szkolnictwo postanowiono przeznaczyć na ochronę zdrowia, 
tworząc Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, który przejął niewykorzystane 
środki SFBSiI.



117Szczecińskie szkoły tysiąclatki

Hasło „Tysiąc szkół na Tysiąclecie” przerodziło się w ogólnopolską ak-
cję włączoną w trwające prawie dziesięciolecie państwowe obchody tysiąclecia 
państwa polskiego konkurencyjne wobec kościelnych uroczystości tysiąclecia 
chrztu Polski. Autentyczną społeczną potrzebę budowy nowych szkół i fakt ich 
powstawania wprzęgnięto więc w tryby bieżącej ideologii. Zakrojone na szeroką 
skalę państwowe obchody milenijne nadały tym potrzebom wielką rangę, a ich 
realizacji szybkie tempo poparte sprawnym systemem finansowania. Włodarze 
miast, powiatów i województw zabiegali o budowę szkół z milenijnego central-
nego funduszu, chcąc mieć je na swoim terenie, najlepiej jako pierwsze w mie-
ście, dzielnicy czy powiecie. Otwarcia kolejnych szkół tysiąclatek były wielki-
mi uroczystościami państwowymi i lokalnymi, bo stanowiły element wielkiego 
propagandowego przedsięwzięcia. Szkoły powstałe za pieniądze zgromadzone 
przez Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia nazywano „tysiąclatkami” lub szko-
łami-pomnikami tysiąclecia państwa polskiego. Formalnie rzecz biorąc, są nimi 
tylko budynki szkolne powstałe pomiędzy rokiem 1959 (gdy otwarto pierwszą 
tysiąclatkę w Czeladzi na Śląsku) a rokiem 1966 (gdy skończyły się obchody mi-
lenijne) i tylko te, które finansowane były przez Fundusz Budowy Szkół Tysiąc-
lecia, a nie z innych środków (na przykład miasta, gminy, funduszy państwo-
wych czy zakładów pracy). Takich szkół wybudowano w całej Polsce w ciągu 
wspomnianych siedmiu lat około 1400, najwięcej w latach 1960−1962. Potocznie 
jednak tysiąclatkami nazywa się wszystkie budynki szkolne powstałe od końca 
lat pięćdziesiątych aż po lata siedemdziesiąte XX wieku bez względu na sposób 
ich finansowania. Za wyróżnik tego potocznego określenia przyjmuje się bowiem 
powtarzalną architekturę budynków szkolnych, najczęściej z płaskimi dachami 
i długimi szeregami wielkich okien. 

Architektura najbardziej charakterystycznych tysiąclatek składa się z dwóch 
lub trzech pawilonów ustawionych w kształt litery L lub U. Skrzydła budynku 
− parterowe, jedno- lub dwupiętrowe − okalają wewnętrzny dziedziniec będący 
wybiegiem dla dzieci podczas przerw. Stanowiąca obowiązkowy element sala 
gimnastyczna usytuowana jest w osobnym kubicznym pawilonie. Wszystkie czę-
ści szkolnego kompleksu połączone są ze sobą (bezpośrednio lub parterowymi 
łącznikami), tworząc jeden zamknięty układ komunikacyjny. Integralnym ele-
mentem szkoły jest też część mieszkalna z jednym lub dwoma mieszkaniami. 
Wszystkie pawilony mają kubiczny kształt i płaskie dachy, a ich elewacje zryt-
mizowane są dużymi taflami okien. W pawilonach mieszczących sale gimna-
styczne wysokie okna wypełniają dłuższe elewacje. Wejście do szkoły, często 
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umieszczone asymetrycznie, akcentowane jest lekkim, najczęściej podpartym 
daszkiem. W zasadniczej części budynku mieściło się kilkanaście sal lekcyjnych 
Na parterze usytuowane były: świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski, pokój 
kierownika szkoły z sekretariatem i gabinet pielęgniarki, w piwnicach − szatnia, 
stołówka z kuchnią i magazyny. Z zasady klasy na parterze przeznaczone były 
dla najmłodszych roczników, a na piętrze lub piętrach odpowiednio dla większych 
dzieci. Szerokie korytarze i obszerny hol z klatką schodową (na każdym piętrze) 
dopełniały całości. Był to plan minimum, skromny, lecz wystarczający, skorelo-
wany z ówczesnym „klasowym”, nie „gabinetowym” systemem szkolnym, to jest 
takim, w którym każda klasa dysponowała swoją izbą szkolną (klasą), w której 
odbywała wszystkie lekcje (rzecz jasna z wyjątkiem zajęć wychowania fizyczne-
go oraz biologii, fizyki i chemii w starszych klasach). Funkcję auli, więc miejsca 
spotkań i uroczystości całej szkoły, pełnić miały w zależności od potrzeb i pogo-
dy: hol, sala gimnastyczna lub dziedziniec szkolny, ewentualnie boisko sportowe. 

Równie charakterystyczną cechą tysiąclatek w jakiś sposób mającą rekom-
pensować skromną architekturę tych szkół było ich otoczenie i sposób usytuowa-
nia w terenie. Szkoły budowano na obszernych działkach, na których w różnym, 
zależnym od konkretnego miejsca układzie mieściły się oprócz budynków szkol-
nych także: dziedziniec poprzedzający szkołę od frontu i izolujący ją od ulicy 
(drogi), wybieg dla dzieci na czas przerw i boisko sportowe najczęściej złożone 
z asfaltowej nawierzchni do gry w piłkę oraz części lekkoatletycznej z bieżnią 
i skocznią do skoku w dal. Teren szkoły i jego poszczególnych części opasywały 
niskie kamienne murki otaczające również klomby i trawniki. Szczególny na-
cisk przy planowaniu tysiąclatek położony był na zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniów na terenie szkoły i odsunięcie samego budynku od ulicy i ruchu koło-
wego. Stąd obszerne dziedzińce usytuowane pomiędzy ulicą (drogą) a budyn-
kiem szkolnym, dodatkowo zamknięte od strony ulicy zieleńcami oraz systemem 
ścieżek i schodków mających za zadanie rozbicie dużej, wybiegającej ze szkoły 
grupy dzieci i spowolnienie ich ruchu przy wychodzeniu na ulicę. Równie silny 
nacisk położony był na otoczenie budynków szkolnych zielenią, o czym dobit-
nie świadczą potężne piękne drzewa i krzewy do dziś rosnące wokół szkół ty-
siąclatek. Budynki tysiąclatek stawiane były z wytwarzanych na placu budowy 
stypizowanych betonowych elementów ścian i stropów1. Zapewniało to w miarę 

1 Tak wspomina proces budowy projektant krakowskich tysiąclatek − Tadeusz Binek: „Używa-
liśmy gotowych elementów. To nie była wielka płyta, tylko małe prefabrykowane kawałki ścian 
i stropów, które powstawały wprost na placu budowy. Dachy musiały być płaskie, bo w Polsce 
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szybki i efektywny sposób budowania. Budowa szkoły tym systemem trwała 
przeciętnie około roku. Pawilonowa architektura i stypizowane elementy budow-
lane pozwalały na budowę szkół etapami lub w miarę potrzeb stosunkowo łatwą 
ich rozbudowę.

Ten stypizowany plan, kształt (a raczej plany i kształty, bo było ich co naj-
mniej kilka) oraz technologia budowlana cechuje większość szkół tysiąclatek 
wzniesionych w PRL-u, począwszy od pierwszej z nich, szkoły w śląskiej Czela-
dzi. Ale zarówno rozwiązania architektoniczne, jak i sposób wznoszenia budyn-
ków szkolnych są starsze od akcji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie” i były stosowane 
przed jej rozpoczęciem, także w Szczecinie. Również po zakończeniu obchodów 
milenijnych szkoły nadal budowane były według tych samych projektów i za-
sad budowlanych (tu zmianę przyniosła dopiero prefabrykowana wielka płyta 
z lat siedemdziesiątych). Nie zmienia to faktu, że kształt kubicznych pawilonów 
o wielkich oknach na trwale zrósł się w oczach i świadomości Polaków ze szkoła-
mi tysiąclatkami i jest bodaj najbardziej trwałym wyobrażeniem o architekturze 
PRL-u lat sześćdziesiątych XX wieku. Jednak nie wszystkie spośród ponad 1400 
szkół zbudowanych w Polsce w ramach akcji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie” po-
wstawały według owych kilku powtarzalnych typowych projektów. Ponad setka 
z nich była projektowana indywidualnie, co wynikało głównie z uwarunkowań 
terenu oraz wielkości samych szkół; inne bowiem szkoły potrzebne były w ma-
leńkich wsiach, inne w największych w kraju miastach. Odrębne projekty dyk-
towane też były charakterem szkół, bo choć większość z nich to podstawówki, 
wybudowano też kilkadziesiąt liceów i gmachów różnego rodzaju szkół zawo-
dowych, które wymagały dodatkowych pomieszczeń, na przykład na warsztaty.

Pierwszy po wojnie nowy gmach szkolny wybudowano w Szczecinie 
w Śródmieściu, w najludniejszej wówczas części miasta, przy ulicy Małkow-
skiego 12. Zaprojektowany w 1955 roku, a ukończony w roku następnym, od 
1 września 1956 roku służył uczniom Szkoły Podstawowej nr 34 (później im. 
Władysława Broniewskiego). Zanim w 1960 roku oddano w Szczecinie do użyt-
ku pierwszą tysiąclatkę, wybudowano w mieście jedenaście gmachów szkolnych. 
Trzy w Śródmieściu (wspomniana wcześniej SP nr 34 przy ulicy Małkowskie-
go 12, SP nr 46 przy ulicy Felczka 13, SP nr 54 im. Janusza Korczaka przy ulicy 
Obrońców Stalingradu), trzy na Pogodnie (SP nr 48 przy ulicy Czorsztyńskiej 34, 
SP nr 43 przy alei Wojska Polskiego 119, SP nr 53 przy ulicy Budzysza Wosia 8) 

brakowało drewna. Wtedy najważniejsze było, by szkoły szybko powstawały. Miały być tanie 
i funkcjonalne”. P. Semczuk, Szkolne tysiąclatki, „Newsweek Polska” z 10 maja 2009 r.
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i po jednym w dzielnicy Nad Odrą (SP nr 27 przy ulicy Dubois 38/41), na Gu-
mieńcach (jedenastolatka, dziś IV LO przy ulicy św. Kingi 2), w dzielnicy Klę-
skowo (SP nr 59 przy ulicy Dąbskiej, gdzie pierwsze budynki oddano do użytku 
wiosną 1960 roku) i jedenastolatkę w Dąbiu przy ulicy Pomorskiej2. Pierwszą 
szczecińska tysiąclatkę wzniesioną przy ulicy Witkiewicza, na krańcach Pogod-
na, otwarto 1 września 1960 roku. Następne powstały dopiero w dwa lata później. 
1 września 1962 roku rozpoczęły działalność szkoły przy ulicy Lenartowicza 21 
na Niebuszewie (SP nr 69), przy ulicy Mickiewicza 23, na granicy Turzyna i Po-
godna (SP nr 70) i przy ulicy Bośniackiej w Dąbiu (SP nr 71). Kolejne powstały 
w roku 1963: SP nr 72 przy ulicy Mikołajczyka 20 na Pomorzanach, SP nr 14 przy 
ulicy Strzałowskiej na Golęcinie i przeznaczony dla liceum gmach przy ulicy 
Kazimierza Królewicza w dzielnicy Bolinko. Na terenie Szczecina wybudowano 
więc siedem szkół tysiąclatek z centralnego Funduszu Budowy Szkół Tysiąclecia 
i tyle jest wymienionych w monumentalnym wydawnictwie Architektura i bu
downictwo szkolne PRL poświęconym temu spektakularnemu politycznie i jakże 
potrzebnemu przedsięwzięciu, jakim była akcja „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”3.

Cztery szczecińskie tysiąclatki reprezentują charakterystyczny dla tych 
szkół plan i wygląd, różniąc się jedynie wielkością i sposobem usytuowania w te-
renie. Trzy natomiast projektowane były indywidualnie przez Józefa Pokrzyw-
nickiego, pracownika szczecińskiego „Miastoprojektu”, który od początku swe-
go życia zawodowego specjalizował się w projektowaniu szkół. Pod koniec lat 
pięćdziesiątych, gdy rozpoczynała się milenijna akcja, miał już za sobą projekty 
budynków szkolnych w Rymaniu (1951 rok) i Złocieńcu (1953 rok)4.

Szczególnie oryginalnym projektem wyróżnia się zaprojektowana przez 
niego pierwsza w mieście tysiąclatka przy ulicy Witkiewicza, dawna Szko-
ła Podstawowa nr 60. „Piękny ten obiekt − pisał Bronisław Sekula w artykule 

2 W latach 1948−1961 istniał w PRL-u jedenastoletni system kształcenia obejmujący siedem 
klas szkoły podstawowej i cztery klasy liceum. Budynki szkolne, w których mieściły się obie 
szkoły, nazywano potocznie jedenastolatkami (w większości przypadków szkoły podstawowe i li-
cea lokowano osobno). W 1961 r. cykl kształcenia przekształcono na dwunastoletni, wydłużając 
czas nauki szkole podstawowej do ośmiu lat. Ostatnim rocznikiem, który kończył szkołę jedena-
stoklasową, był 1953 zdający maturę 1970 r. 

3 Architektura i budownictwo szkolne PRL, oprac. zbior., Warszawa 1976. 
4 Józef Pokrzywnicki (1923−2009) studia rozpoczął na Wydziale Architektury Politechniki 

Szczecińskiej (dziś Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), a ukończył na Politechnice 
Gdańskiej. Od 1949 roku pracował w szczecińskim „Miastoprojekcie”. Projektant kilkunastu bu-
dynków szkół w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim (między innymi w Dziwnów-
ku, Gryfinie, Stargardzie, Międzyzdrojach).
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prezentującym nową architekturę Szczecina − jest bardzo dobrze rozwiązany 
pod względem funkcjonalnym”5. Klasy szkolne z wyjątkiem dwu specjalistycz-
nych gabinetów − biologicznego i fizycznego, znajdujących się w piętrowej czę-
ści gmachu szkolnego − usytuowane były w trzech parterowych pawilonach, po-
między którymi mieściły się zielone przestrzenie trawiastych wybiegów. Na te 
nasłonecznione dzięki niewielkiej wysokości pawilonów podwórza wychodziło 
się prosto z klas, co było szczególnie istotne dla najmłodszych dzieci, które nie 
krążyły po korytarzach i spędzały przerwy w niewielkich grupach rówieśników. 
Ta nietypowa szkoła o ścianach pięknie wykończonych licowaniem z łupanego 
granitu wydaje się jeszcze bardziej słoneczna i przyjazna małym uczniom od 
pozostałych tysiąclatek. Dwa lata później uroczyście otwarto kolejną szczeciń-
ską szkołę autorstwa Pokrzywnickiego, przy ulicy Mickiewicza, bardzo pięknie 
położoną na skarpie pomiędzy starą dzielnicą willową a przedwojennym kom-
pleksem szkół. Była to jednocześnie pięćsetna tysiąclatka w Polsce, w znacznym 
stopniu współfinansowana przez duńską Polonię, co zaowocowało jej bogatszym 
niż gdzie indziej wyposażeniem i stanowiło mocno podkreślany przykład wzo-
rowych stosunków władz PRL-u z emigracją. Trzecią zaprojektowaną przez Po-
krzywnickiego tysiąclatką była szkoła przy ulicy Bośniackiej w prawobrzeżnej 
dzielnicy Szczecina − Dąbiu. Pozostałe szkoły-pomniki powstały według pro-
jektów typowych. Wszystkie szczecińskie szkoły tysiąclatki zostały ozdobione 
pamiątkowymi inskrypcjami wewnątrz lub na elewacjach. Te ostatnie wykonane 
są w metaloplastyce z piastowskim orłem i tytułem szkoły-pomnika tysiąclecia 
państwa polskiego6.

W akcji „Tysiąca szkół na Tysiąclecie”, jak w wielu poczynaniach tamtych 
czasów, splotły się: państwowa propaganda i autentyczny ludzki entuzjazm. 
Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia zasilały nie tylko składki odgórnie ściągane 
z pensji wszystkich pracujących Polaków, ale także dobrowolne datki i wpłaty, 
tak zakładów, instytucji i różnego rodzaju organizacji (mniej lub bardziej upoli-
tycznionych), jak i osób prywatnych. Także sam proces budowania szkół wspo-
magany był nie tylko przez zadekretowane przez władze „czyny społeczne”, ale 
i przez pomoc oraz pracę ludzi, którzy swym własnym dzieciom chcieli zapew-
nić jak najlepsze warunki nauki i życia. Stąd mimo całej partyjno-państwowej 

5 B. Sekula, Przegląd realizacji architektonicznych Szczecina, „Architektura” 1961, nr 11/12, 
s. 438−439.

6 Projektantem dekoracji był prawdopodobnie Stanisław Jeziorański.
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celebry serdeczna pamięć, jaka pozostała po powstawaniu, uroczystościach i na-
uce w szkołach tysiąclatkach7.

Do czasu zakończenia milenijnych obchodów wybudowano w Szczecinie 
jeszcze dziesięć gmachów szkolnych, w większości w podobnej stylistyce, o zbli-
żonych planach i technologii. Powstały one w zarówno w Śródmieściu (przy ulicy 
Rayskiego, 1960 rok; przy ulicy Mazurskiej, 1966 rok; przy ulicy Ofiar Oświę-
cimia, 1966 rok − dziś V LO), na Starym Mieście (przy ulicy Grodzkiej, 1961 rok), 
jak i w odległych od centrum dzielnicach (w Kluczu przy ulicy Rymarskiej, 1960 
rok, projekt Kazimierza Stachowiaka; na Gumieńcach przy ulicy Brodnickiej, 
1961 rok, projekt J. Pokrzywnickiego; na Golęcinie przy ulicy Pokoju, 1961 rok; 
w Zdrojach przy ulicy Młodzieży Polskiej, 1961 rok; na Niemierzynie przy ullicy 
Wojciechowskiego, 1963 rok; w Żelechowej przy ulicy Hożej, 1963 rok). Jedynie 
wybudowany w 1962 roku przy ulicy Jaworowej na Głębokim nowy budynek 
Szkoły Podstawowej nr 21 odbiegał od pozostałych kształtem, planem i technolo-
gią budowlaną. Spółka autorska złożona z architekta Mieczysława Janowskiego 
i konstruktora inżyniera Michała Masłowskiego zastosowała tu własną techno-
logię „Tandom” z elementów prefabrykowanych, co przy rozczłonkowanym pa-
wilonowym planie zdeterminowało kształt budowli (ażurowe ściany, podcienia, 
dwuspadowe dachy). Natomiast w stylistyce tysiąclatek wznoszono w Szczecinie 
budynki szkolne aż po lata osiemdziesiąte łącznie z największą w mieście Szko-
łą Podstawową nr 37 przy ulicy Rydla, której budowę rozpoczęto w 1986 roku, 
a ukończono dziesięć lat później. 

Jak dziś ocenia się architekturę szkół-pomników tysiąclecia? Najczęściej ne-
gatywnie, i to z kilku powodów. Po pierwsze, jest to architektura „źle urodzona” 
(żeby użyć niezwykle trafnego terminu Filipa Springera). To architektura czasów 
PRL-u, które w całości oceniane są negatywnie, co przenoszone jest na poszcze-
gólne ówczesne zjawiska i sprawy. Szkoły tysiąclatki w tym rozumieniu są archi-
tekturą „złych czasów”, więc automatycznie architekturą złą. Po drugie, budynki 
szkół-pomników, jak i cała architektura lat sześćdziesiątych minionego stulecia, 

7 Przykładem niech będzie fragment z kroniki Szkoły Podstawowej nr 14: „Rok szkolny 
1963/64 był w życiu SP 14 w Szczecinie przełomowy. 7 grudnia 1963 roku o godzinie 9.30 wszy-
scy uczniowie parami, w śniegu, przeszli w górę ulicą Strzałowską do pięknej nowej szkoły. Prze-
kazano nam nowy budynek przy ulicy Strzałkowskiej 27a SZKOŁĘ-POMNIK TYSIĄCLECIA 
PAŃSTWA POLSKIEGO. Poprawienie warunków lokalowych było konieczne, bo trzeba było 
już objąć nauką prawie 800 uczniów, a w roku szkolnym 1968/69 szkoła liczyła największą liczbę 
uczniów w swojej historii – 955. Budynek przy ulicy Strzałowskiej 27a był pięknie położony wy-
soko nad Odrą, ze wspaniałymi widokami z okien, otoczony zielenią wzbogacaną co roku nowymi 
sadzonkami drzew i krzewów”. www.sp14.szczecin.pl/HISTORIA-SZKOŁY.php (5.06.2014).
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są dziś mocno wyeksploatowane, a często (mimo ciągłego funkcjonowania w bu-
dynkach tysiąclatek różnego typu szkół) wręcz zaniedbane. Nieremontowane 
i niemodernizowane sześćdziesięcioletnie budynki prezentują się źle − wykonane 
ze zgrzebnych materiałów wydają się estetycznie ubogie, co ponownie odsyła nas 
do pierwszego określenia: to zła architektura. Trzecią wadą architektury szkół 
tysiąclatek jest ich modernistyczna prostota, od której dzisiejsi architekci ode-
szli w kierunku rozwiązań bogatszych i czerpiących z innych źródeł. Modernizm 
jako styl historyczny jest w odwrocie od kilkudziesięciu lat − jest przebrzmiały, 
a jeszcze nie doceniono go jako składowej historii architektury. Wreszcie czwartą 
słabością architektury szkół-pomników jest ich schematyczność i powtarzalność. 
Cała Polska bez względu na rejon, jego historię i krajobraz usiana jest bardzo do 
siebie podobnymi, często wręcz identycznymi budynkami szkół8.

Wydaje się, że na szkoły-pomniki tysiąclecia państwa polskiego można dziś 
spojrzeć inaczej. Przede wszystkim mimo politycznej otoczki akcji „Tysiąc szkół 
na Tysiąclecie”, dość dobrze dziś znanej i opisanej, jej efekt jest bardzo konkretny 
i zdecydowanie pozytywny. Prawie półtora tysiąca nowych budynków szkolnych 
w całej Polsce (licząc tylko te wzniesione z budżetu centralnego, a przyjąć na-
leży, że co najmniej drugie tyle szkół powstało z różnych funduszy lokalnych) 
to był prawdziwy skok cywilizacyjny umożliwiający „wyżowemu” powojenne-
mu pokoleniu uczenie się i dorastanie w normalnych warunkach. Propagandowo 
nagłaśniana budowa szkół tysiąclatek uświadomiła w ogóle potrzebę wznosze-
nia nowych budynków szkolnych, także wtedy i także tam, gdzie nie miały one 
szans stać się „pomnikami Państwa Polskiego”. Postulat powszechnej bezpłatnej 
oświaty, jeden z fundamentów polityki społecznej PRL-u, otrzymał w ten sposób 
swój realny kształt. Szkolnictwo, zwłaszcza podstawowe (bo większość wybudo-
wanych w latach sześćdziesiątych szkół to podstawówki), zostało nie tylko uno-
wocześnione, ale i dowartościowane. Gdy w 1966 roku zakończyły się obchody 
milenijne i opadł propagandowy kurz, szkoły budowano zresztą nadal, tak dłu-
go, jak długo istniał Fundusz Budowy Szkół i Internatów, to jest do 1972 roku. 
Te szkoły po prostu są i wciąż uczęszcza do nich przeważająca liczba uczących 
się młodych Polaków. 

Architektura szkół tysiąclatek również nie jest tak zła, jak twierdzą jej prze-
ciwnicy. Budynki są natomiast zdekapitalizowane i wymagają jak wszystkie 

8 Choć od tej reguły są wyjątki (na przykład na Podhalu powstało kilka budynków tysiąclatek 
o tradycyjnej formie, z charakterystycznymi dla regionu wysokimi spadzistymi dachami krytymi 
gontem), stanowią one niewielki procent ogólnej liczby tysiąclatek.
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kilkudziesięcioletnie budowle generalnych remontów i modernizacji. Nie ma 
jednak systemu finansowania pozwalającego na sprawne i systematyczne prze-
prowadzanie takich prac. Państwo, przerzucając na gminy miejskie i wiejskie 
ciężar utrzymania szkół, „zapomniało” o palącym problemie ich modernizacji. 
Gminy, zarówno małe i biedne, jak i te, gdzie budynków szkolnych jest kilkana-
ście czy kilkadziesiąt (jak w dużych miastach), nie radzą sobie z tym problemem 
ani finansowo, ani organizacyjnie. Obowiązek pozyskiwania remontowych fun-
duszy spada na same szkoły, które remontują swoje budynki po kawałku, naj-
częściej zaczynając od anachronicznych toalet, zdekapitalizowanych instalacji 
i nieszczelnych okien. Drobniejsze partie remontów przerzucane są z kolei na 
rodziców, którzy nie raz i nie dwa składają się na malowanie klasy, żaluzje czy 
naprawę podłogi, a często prace te wykonują własnymi rękoma. Cały ten kulejący 
„system wiązany” pozwala powoli zmienić wnętrze szkoły − bo to jest przecież 
najważniejsze, odsuwając na później remont elewacji i otoczenia. A zaniedbany 
wygląd zewnętrzny najbardziej waży na ocenie architektury szkół z lat sześć-
dziesiątych, trudno bowiem uznać za dobrą architekturę szare klocki z osypu-
jącym się tynkiem, otoczone dziurawymi asfaltowymi ścieżkami i parkingami, 
w które zmieniły się dawne wybiegi, podwórza i boiska. Wystarczy jednak spoj-
rzeć na te budynki tysiąclatek, których elewacje zostały odnowione (jak Szkoła 
Podstawowa nr 71 przy ulicy Bośniackiej w Dąbiu), aby zrozumieć walory tej 
architektury. Dobrze skomponowana kolorystyka elewacji odsłania jej klarowny 
geometryczny porządek, rytmiczną alternację barwnych płaszczyzn ścian i pa-
sów okien, lekkość budynku o ludzkiej skali i sprytne „chowanie się” poszczegól-
nych pawilonów kompleksu, co powoduje, że nawet duże budynki tysiąclatek nie 
są przytłaczające. Także modernizacja otoczenia, przede wszystkim przyległych 
do szkół boisk i placów zabaw, w połączeniu z bujną dziś zazwyczaj zielenią 
kilkudziesięcioletnich drzew, szybko daje pozytywny efekt estetyczny. Świadczą 
o tym przykłady tych szkół tysiąclatek, przy których powstały „orliki”, to jest 
nowoczesne boiska i place zabaw. (To, zresztą jedyny po przemianach ustrojo-
wych ogólnopolski, systemowy, sprawnie finansowany i zorganizowany program 
modernizacji materialnej substancji szkół). Broni się też doskonale usytuowanie 
i rozplanowanie szkół tysiąclatek w terenie – czy to w zacisznym wnętrzu osie-
dla, czy w kwartale zwartej miejskiej zabudowy, gdzie tworzy zieloną enklawę, 
przerywnik światła i powietrza. Ta ostatnia cecha szkół-pomników również bywa 
oceniana negatywnie, zwłaszcza gdy mieszczą się one w centrach dużych miast. 
Gminy często w miejscu niskiej i luźnej zabudowy tysiąclatek widzą jedynie 
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niezwykle cenny grunt miejski, deweloperzy − możliwość budowy wielopiętro-
wego bloku lub biurowca przynoszącego konkretne dochody. 

Nie tylko istota modernistycznej architektury, do której w skromnej formie 
odwołują się budynki tysiąclatek, nie jest dziś rozumiana i akceptowana. Zapo-
mniano także o postulatach Karty ateńskiej, których realizacja miała rozluźnić 
zwartą, pozbawioną oddechu zabudowę dziewiętnastowiecznych miast9. Patrząc 
na płaskodache pawilony szkół tysiąclatek, warto pamiętać, że enklawy niskiej 
zabudowy są w mieście równie potrzebne jak strzeliste wysokościowce na wzór 
Manhattanu. Kolejną przyczyną dzisiejszej negatywnej oceny budynków szkol-
nych z lat sześćdziesiątych jest ich nieprzystosowanie do współczesnego systemu 
szkolnego. Architektura szkół-pomników była niezwykle logiczna i funkcjonalna 
w systemie szkolnym swoich czasów. Traci te cechy, gdy w budynku funkcjonują 
dwie szkoły (podstawówka i gimnazjum lub gimnazjum i liceum) i gdy stosuje 
się system „gabinetów” (dziś powyżej trzeciej klasy szkoły podstawowej). Ten 
ostatni powoduje niekończące się wędrówki dzieci po całej szkole. Nie ma więc 
czasu na przerwę na wybiegach, nie ma też miejsca na plecaki, które uczniowie 
noszą ze sobą po całym budynku. Zagęszczenie szkół i zwiększona liczba godzin 
wychowania fizycznego (sama w sobie jak najbardziej słuszna!) spowodowały, że 
dla szkoły niewystarczająca stała się jedna sala gimnastyczna, dodatkowo wyko-
rzystywana na wszelkie szkolne uroczystości. Przeludnienie i chaos życia współ-
czesnych szkół w budynkach tysiąclatek nie jest jednak cechą ich architektury, 
ale wynikiem braku jej spójności z dzisiejszym sposobem funkcjonowania życia 
szkolnego.

Budowa szkół tysiąclatek była niewątpliwie dla Polski lat sześćdziesiątych 
XX wieku skokiem cywilizacyjnym. Nie tylko w dziedzinie warunków naucza-
nia, ale także w kwestii funkcjonalnej architektury. W małych miejscowościach 
te szkoły były często pierwszymi nowymi i nowoczesnymi budowlami. Dobrze 
spełniły swą rolę i dobrze realizowały postulat dwudziestowiecznej urbanistycz-
nej nowoczesności zawarty przez Le Corbusiera w trzech słowach: słońce, prze-
strzeń i zieleń. Nigdy wcześniej i nigdy później nie wybudowano w Polsce tylu 
nowoczesnych gmachów szkolnych. Dziś również buduje się ich niewiele, bo 
i dzieci jest mniej, i mamy przecież tysiąclatki!

9 Karta ateńska − dokument uchwalony w 1933 r. przez CIAM (Międzynarodowy Kongres 
Architektury Nowoczesnej ), uważany za manifest modernistycznej urbanistyki z jej dążeniem do 
stworzenia racjonalnej przestrzeni i funkcjonalnej architektury miast.
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1. Pierwsza tysiąclatka w Szczecinie − Szkoła Podstawowa nr 60  
przy ulicy Witkiewicza otwarta 1 września 1960 roku.  

Dziś Gimnazjum nr 21
Fot. Jan Surudo

2. Dawna Szkoła Podstawowa nr 60.  
Widok od strony boiska na pawilony z salami lekcyjnymi

Fot. Jan Surudo
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3. Pięćsetna tysiąclatka w Polsce − Szkoła Podstawowa nr 70  
przy ulicy Mickiewicza otwarta 1 września 1962 roku. Dziś Gimnazjum nr 18

Fot. Jan Surudo

4. Dawna Szkoła Podstawowa nr 70. Pawilon mieszczący salę gimnastyczną
Fot. Jan Surudo
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5. Dawna Szkoła Podstawowa nr 70.  
Schody prowadzące od ulicy Mickiewicza do głównego wejścia i na dziedziniec

Fot. Jan Surudo

6. Dawna Szkoła Podstawowa nr 70. Metaloplastyka na elewacji głównego pawilonu
Fot. Jan Surudo
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7. Istniejąca od 51 lat Szkoła Podstawowa nr 71  
przy ulicy Bośniackiej w Dąbiu, jedna z siedmiu szczecińskich tysiąclatek

Fot. www.jagiellonka71.republika.pl

8. Istniejąca od 50 lat Szkoła Podstawowa nr 72  
przy ulicy Mikołajczyka (dawniej Kordeckiego) na Pomorzanach  

− tysiąclatka otwarta 1 września 1963 roku
Fot. Jan Surudo
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9. Szkoła Podstawowa nr 14 przy ulicy Strzałowskiej na Golęcinie  
− tysiąclatka otwarta 7 grudnia 1963 roku. Widok od strony boiska

Fot. Jan Surudo

10. Szkoła Podstawowa nr 46 przy ulicy Felczaka  
nieprzerwanie działająca od 1 września 1960 roku

Fot. Jan Surudo
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11. Budynek Szkoły Podstawowej nr 54 przy ulicy Obrońców Stalingradu  
użytkowany przez nią od 1 września 1960 roku do czerwca 2012 roku

Fot. Jan Surudo

12. Opuszczone i przewidziane do wyburzenia budynki Szkoły Podstawowej nr 54  
przy ulicy Obrońców Stalingradu

Fot. Jan Surudo
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13. Boisko, sala gimnastyczna i wybieg  
w dawnym kompleksie Szkoły Podstawowej nr 54 przy ulicy Obrońców Stalingradu 

Fot. Jan Surudo
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szczecin primary schools built on the thousandth anniVersary  
oF the polish state (millennium schools)

summary

When on July 5th, 1945 after two months of hesitation in deciding on the national status 
of Szczecin the Polish administration took power over the city the number of its inhabit-
ants was assessed at 1,500. The number was increasing, and after six months it reached 
the level of 17,000 new Polish citizens, but it took 25 years to get to the pre-war state, 
i.e. 270,000 inhabitants in 1938. After the war Szczecin was destroyed in 70%. The first 
school was built in the city centre, the most populous district of the city, at 12 Małkow-
skiego Street. Designed in 1955, finished in 1956, from September 1st, 1956 it served as 
Primary School no 34 (later the Wladyslaw Broniewski Primary School). Before the first 
Millennium school appeared in Szczecin eleven other schools had already been built. The 
all-Poland action to commemorate the thousand years of the Polish State was celebrated 
for the whole decade; part of that action was building a thousand schools. The celebration 
of the Polish State’s Millennium was supposed to overshadow the ecclesiastical celebra-
tion of the 1000th anniversary of the baptism of Poland in 966.


