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Wstęp 

Artykuł niniejszy jest kontynuacją opracowania pt. Szkoła Podstawowa 

nr 9 z niemieckim językiem nauczania w Legnicy w latach 1951-1963. Dlate-

go omówienie literatury przedmiotu w języku polskim i niemieckim oraz 

inne uwagi wstępne znajdują się w tamtym opracowaniu, ale odnoszą się 

także do obecnego artykułu. Chciałbym tylko dodać, że w 2006 r. nawiąza-

łem korespondencję z byłymi kierownikami Szkoły Podstawowej nr 9 

z niemieckim językiem nauczania w Legnicy – Felixem Bittnerem i Walte-

rem Nentwigiem, przebywającymi od kilkudziesięciu lat w Republice Fede-

ralnej Niemiec. Przysłali mi oni archiwalne dokumenty i fotografie z okre-

su ich pracy w Szkole Podstawowej nr 9 z niemieckim językiem nauczania 

w Legnicy. Ponadto otrzymałem do wykorzystania przy pisaniu tego arty-

kułu Kronikę Rodzinną Dolnoślązaka, napisaną przez Damiana Stefaniaka, 

absolwenta Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka 

Pobożnego w Legnicy, wnuka Jürgena Gretschela (przewodniczącego Nie-
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mieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Legnicy), która zawie-

ra dzieje rodzin Pohlmanów, Gretschelów, Berlinów i Kachnowiczów (ta 

ostatnia polska rodzina przybyła do kraju ojczystego w 1958 r. w ramach 

repatriacji z Grodna). Kronika Rodzinna Dolnoślązaka, napisana pod opieką 

nauczycielki mgr Ewy Staneckiej-Spuły, zdobyła I miejsce w konkursie 

zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Kronika ta 

pokazuje budowę mostów przyjaźni i współpracy oraz związków rodzin-

nych między przedstawicielami niemieckiej i polskiej narodowości w Le-

gnicy i w Niemczech. Ponadto przeprowadziłem dalsze wywiady z Jadwigą 

Sklepkiewicz, Norbertem Blaschkem, Józefą i Jürgenem Gretschelami. 

Wszystkim osobom, które przekazały mi cenne i bardzo interesujące wia-

domości oraz materiały, tą drogą serdecznie dziękuję. Podziękowania na-

leżą się także pani Rozalii Langierowicz, opiekującej się kościołem Naj-

świętszej Marii Panny w Legnicy oraz pani Sigrid Raschke – Gałązce z Lu-

bina (absolwentce Szkoły Podstawowej 9 z niemieckim językiem naucza-

nia w Legnicy z 1955 r.) za ważne informacje.  

Na końcu artykułu znajdują się aneksy, a wśród nich biogramy kierow-

ników i niektórych nauczycieli Szkoły Podstawowej 9 z niemieckim języ-

kiem nauczania w Legnicy.  

Nauczyciel to pracownik o uznanych przez władze oświatowe kwalifika-

cjach do nauczania i wychowywania dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

[Ociepka, 1992: 107]. Od pracy dydaktycznej i wychowawczo – opiekuń-

czej nauczycieli zależą w największym stopniu wyniki nauczania i wycho-

wania w każdej szkole. Dlatego dobór nauczycieli był i jest zawsze bardzo 

ważny. Biorąc to pod uwagę Instrukcja Ministerstwa Oświaty z 3 VIII 1950 

r. zalecała rekrutację nauczycieli (ze względów politycznych i ideologicz-

nych) spośród postępowych robotników i innych pracowników narodowości 

niemieckiej, władających językiem polskim [Ociepka, 1992: 108]. Dla kan-

dydatów na nauczycieli i wychowawców zalecano organizowanie krótko-

terminowych kursów przygotowawczych (Franciszek Zalewski, w latach 

1945-1947 pracował w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym we 
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Włoszczowej koło Kielc, gdzie uczył geografii i biologii; w 1947 r. uzyskał 

stopień magistra na Wydziale Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Uni-

wersytetu Wrocławskiego, następnie przeniósł się do Liceum Pedagogicz-

nego w Świdnicy, gdzie pracował w latach 1947-1968. W latach 1952-1968 

pełnił funkcję dyrektora tego Liceum. W 1952 roku zorganizował Liceum 

Pedagogiczne dla młodzieży niemieckiej w Świdnicy, nad którą roztoczył 

szczególną opiekę. Dyrektorem tej placówki był do 1958 r., czyli daty jej 

likwidacji. W 1964 r. otrzymał stopień doktora nauk na Uniwersytecie 

Wrocławskim. W 1968 roku został dyrektorem Studium Nauczycielskiego 

w Legnicy). 

W roku szkolnym 1950/1951 w 28 szkołach podstawowych na Dolnym 

Śląsku z niemieckim językiem nauczania rozpoczęło pracę 96 nauczycieli. 

Wcześniej nauczyciele ci pracowali w różnych zakładach i zawodach, np. 

20 w kopalniach, 15 jako pomoc domowa, 8 w biurach, 5 w rolnictwie, 10 – 

to bezrobotni. Inni byli krawcami, ekspedientami i piekarzami. Tylko 4 

osoby po 1945 r. były nauczycielami, w tym dwie jako nauczyciele prywat-

ni. Z liczby nowo zatrudnionych 12 posiadało świadectwa seminarium 

nauczycielskiego, większość nie skończyła szkół podstawowych i średnich 

zawodowych. Z tej liczby tylko 10 osób mówiło po polsku [Nowak, 1993: 

65]. 

Najwięcej szkół podstawowych z niemieckim językiem nauczania w wo-

jewództwie wrocławskim było w roku szkolnym 1953/1954, bo aż 55, 

w których 150 nauczycieli nauczało 4154 uczniów. Po 1956 r. następował 

stopniowy spadek ich liczby. Było to spowodowane wyjazdami uczniów 

i nauczycieli do Niemiec w ramach tzw. „akcji łączenia rodzin”. W roku 

szkolnym 1962/1963 liczba tych szkół spadła do 2 (w Legnicy przy ul. 

Chojnowskiej 100 i we Wrocławiu przy ul. Józefa Hauke- Bosaka 5), w któ-

rych uczyło się tylko 43 uczniów [Nowak, 1993: 66]. Był to ostatni rok 

istnienia szkół z niemieckim językiem nauczania na Dolnym Śląsku. Z po-

wodu małej liczby dzieci zostały one ostatecznie zlikwidowane w 1963 r.  

Najważniejszym problemem przy tworzeniu szkół z niemieckim języ-

kiem nauczania na Dolnym Śląsku była, podobnie jak w placówkach pol-
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skich, kadra nauczycielska. Wielu młodych nauczycieli nie miało żadnego 

przygotowania do zawodu. W związku z tym Ministerstwo Oświaty organi-

zowało dla nich kursy: w grudniu 1950 r. w Miedzeszynie, w lipcu i sierp-

niu 1951 − w Warszawie, w lipcu i sierpniu 1952 − w Łodzi, w 1954-w 

Zakopanem, w 1956 − w Jeleniej Górze. Kursy były prowadzone przez nau-

czycieli liceów pedagogicznych, którzy znali język niemiecki.  

Ze względu na brak nauczycieli w roku szkolnym 1952/1953 zorgani-

zowano Liceum Pedagogiczne z niemieckim językiem nauczania w Świdni-

cy. Pierwsza klasa składała się z 36 przerośniętych uczniów i uczennic 

narodowości niemieckiej. Ponad 90 % młodzieży mieszkało w internacie, a 

80 % (a więc więcej niż w polskich liceach pedagogicznych – R.S.) otrzy-

mywało stypendium w wysokości pokrywającej całkowite utrzymanie w 

internacie. Po ukończeniu tej placówki absolwenci mieli pracować w szko-

łach z niemieckim językiem nauczania na Dolnym Śląsku. Niemieckie Li-

ceum Pedagogiczne korzystało z pomieszczeń w polskim Liceum Pedago-

gicznym.  

Początkowo zdarzały się między uczniami obu narodowości liczne kon-

flikty. Młodzież mieszkała wspólnie w internacie, mimo to uczniowie nie-

mieccy czuli się obco i niepewnie. Nauczyciele Liceum Pedagogicznego pod 

kierunkiem dyrektora Franciszka Zalewskiego ( późniejszego dyrektora 

Studium Nauczycielskiego w Legnicy) [Nowak, 1993: 67] otoczyli młodzież 

niemiecką troskliwą opieką. Już w pierwszych latach zaczęto wyrabiać 

u uczniów wspólne zainteresowania, zwłaszcza na lekcjach wychowania 

fizycznego, zajęciach Szkolnego Koła Sportowego [SKS], kółkach: muzycz-

nym i krajoznawczym oraz w Kółku Młodego Technika. Młodzież niemiec-

ka brała również udział w przygotowywaniu i organizacji różnych imprez 

kulturalnych. W 1955 r. w ramach obchodów Roku Mickiewicza (w setną 

rocznicę śmierci wielkiego poety) zorganizowano w Liceum Wieczór Mic-

kiewiczowski. Uczniowie niemieccy wzięli w nim także aktywny udział. 

W ponad 100-osobowym chórze jedną trzecią stanowili Niemcy. Brali oni 

także udział w przedstawieniu fragmentów „Dziadów” i „Lilii” Adama Mic-
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kiewicza [Nowak, 1993: 120]. Te inscenizacje wywarły wielkie wrażenie 

na publiczności, złożonej z nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości oraz 

rodziców. 

Duże możliwości do współzawodnictwa mieli uczniowie polscy i nie-

mieccy na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach SKS. Wtedy i jedni i 

drudzy walczyli o jak najlepsze lokaty dla siebie. Natomiast w czasie zawo-

dów międzyszkolnych, gdy trzeba było reprezentować szkołę, uczniowie 

obu narodowości jednoczyli się i walczyli o jak najlepsze miejsce dla swo-

jego Liceum, które reprezentowali w rywalizacji z innymi placówkami 

[Nowak, 1993: 120].  

Jednakowe i sprawiedliwe traktowanie przez dyrekcję i profesorów 

młodzieży polskiej i niemieckiej miało bardzo duże znaczenie wychowaw-

cze, uczyło tolerancji i poszanowania innych ludzi bez względu na naro-

dowość, wyznanie i przekonania. 

W czasie funkcjonowania niemieckiego Liceum Pedagogicznego 

w Świdnicy w latach 1952 – 1958 tylko raz odbyła się matura. W 1956 

roku świadectwo dojrzałości uzyskało 24 Niemców [APWr., PWRN KOS, 

sygn. XVII/93], [Zygmunt, 1959: 99]. W tym samym roku wydane zostało 

wspólne tablo absolwentów niemieckich i polskich [Dziennik Ustaw Polski 

Ludowej, Warszawa 1956, 12, poz. 63, s. 73], co jest przykładem coraz 

większej integracji między młodzieżą dwóch narodowości.  

Kilka miesięcy po dojściu Władysława Gomułki do władzy w 1956 roku 

rozpoczął się okres masowych wyjazdów ludności niemieckiej do RFN i 

NRD w ramach prowadzonej „akcji łączenia rodzin”. Wkrótce znaczna 

część uczniów wyjechała do Niemiec. Wzruszające były chwile, gdy mło-

dzież nazajutrz po ukończeniu nauki opuszczała Polskę i udawała się do 

swojego kraju – wspominała Janina Kocemba, nauczycielka języka polskie-

go w Liceum.  

Wcześniej istniało w Legnicy kilka szkół niemieckich pod patronatem 

wojskowych władz radzieckich. Pierwszą szkołę niemiecką zorganizowano 

w listopadzie 1946 r. przy ul. Franciszkańskiej 1 w nieistniejącym już bu-

dynku. Szkoła ta była pod opieką i nadzorem Wojskowej Administracji 
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Mieszkaniowej, tzw. KECZ [=Russisches Quartieramt). Kierowniczką szkoły 

została Lydia Kaubisch. Szkołę tę zlikwidowały polskie władze oświatowe 

w lutym 1947 r. na podstawie Okólnika nr 17 w sprawie szkół mniejszo-

ściowych na terenie Dolnego Śląska, wydanego przez kuratora Jana Dęb-

skiego we Wrocławiu 28 września 1945 roku. W roku szkolnym 

1948/1949 powstała szkoła niemiecka przy ul. Jaworzyńskiej nr 60 dla 

dzieci Niemców – pracowników rosyjskiego zakładu Opel – Garitz. Organi-

zatorem i kierownikiem szkoły był pastor Helmut Steckel 13 czerwca 1949 

r. Władze radzieckie zorganizowały szkołę przy ul. Sejmowej 7. Opiekę i 

nadzór nad szkołą sprawowały zakłady KECZ i WOJNTORK [Rosyjska Ad-

ministracja Magazynów i Logistyka]. Do tej szkoły uczęszczały dzieci 

Niemców – pracowników tych dwóch wielkich zakładów rosyjskich. W 

1950 r. pastor Steckel przyłączył dzieci ze swojej szkoły przy ul. Jaworzyń-

skiej nr 60 do szkoły przy ul. Sejmowej nr 7. Po wyjeździe Lydii Kaubisch 

do Niemiec kierownikiem szkoły został pastor Steckel. Do 30 kwietnia 

1951 r. szkoła niemiecka przy ul. Sejmowej była pod opieką i nadzorem 

wojskowych władz radzieckich, a od 1 maja tegoż roku przeszła pod za-

rząd Wydziału Oświaty w Legnicy, który finansował i administrował tą 

placówką. 

W roku szkolnym 1957/1958 uczęszczało do trzech klas tylko 27 

uczniów, w tym do klasy maturalnej 8, z której wszyscy wyjechali do Nie-

miec nie przystępując do egzaminu dojrzałości. Z tego powodu klasy 

z niemieckim językiem nauczania uległy likwidacji wraz z zakończeniem 

roku szkolnego 1957/1958. Należy dodać, że Liceum Pedagogiczne dla 

młodzieży niemieckiej w Świdnicy było jedyną tego typu placówką w Pol-

sce. Liczbę uczniów niemieckich w Liceum Pedagogicznym w Świdnicy 

przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1. Uczniowie Liceum Pedagogicznego z niemieckim językiem 
nauczania w Świdnicy w latach 1952-1958 

Rok szkolny 
Liczba oddzia-

łów 
Liczba uczniów 

Liczba absolwen-

tów 

1952/1953 1 36 - 

1953/1954 1 28 - 

1954/1955 2 46 - 

1955/1956 3 78 24 

1956/1957 3 72 - 

1957/1958 3 27 - 
Źródło: D. Nowak, Rozwój i działalność Liceum Pedagogicznego w Świdnicy w latach 1946-
1971. Praca magisterska w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego napisana 
w 1993 r. pod kierunkiem dra Romana Stępnia, maszynopis, s. 67, tabela 15. 

 

Z tabeli wynika, że najwięcej uczniów niemieckich było w roku szkol-

nym 1955/1956, bo aż 78, natomiast najmniej w roku 1957/1958 (tylko 

27 w trzech klasach). Było to spowodowane masowymi wyjazdami Niem-

ców do RFN i NRD. 

Na początku roku szkolnego 1952/1953 zorganizowano w Liceum Pe-

dagogicznym w Świdnicy Rejonową Komisję Kształcenia Nauczycieli 

[RKKN] z niemieckim językiem nauczania. Wykłady odbywały się w soboty 

i niedziele oraz podczas ferii świątecznych i wakacji. Studiujący korzystali 

wówczas z bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w internacie Li-

ceum Pedagogicznego, zapewnionego przez władze oświatowe państwa 

polskiego. W RKKN w Świdnicy zdobywało kwalifikacje około 70 % nau-

czycieli pracujących w szkołach z niemieckim językiem nauczania. Dzięki 

kursom i Rejonowej Komisji w 1953 r. w szkołach tych pracowało już 32 

kwalifikowanych nauczycieli, w 1955 r. – 40, a 60 studiowało nadal w 

Świdnicy. Pierwsi słuchacze RKKN (w liczbie 17) złożyli egzamin dojrzało-

ści w 1957 r. W 1958 roku do egzaminu dojrzałości przystąpiły tylko 2 

osoby, po czym Rejonowa Komisja Kształcenia Nauczycieli z niemieckim 

językiem nauczania zakończyła działalność z powodu wyjazdów słuchaczy 

do Niemiec. 
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Dawni uczniowie niemieccy utrzymywali nadal kontakt ze szkołą. Do 

dyrektora i nauczycieli Liceum Pedagogicznego w Świdnicy przychodziły 

liczne listy z podziękowaniami za edukację w tym zakładzie kształcenia. Na 

organizowany w 1987 roku zjazd absolwentów przyjechała 8–osobowa 

grupa byłych uczniów z Niemiec. Wielu z nich po zdobyciu pełnych kwali-

fikacji pracowało w zawodzie nauczycielskim w szkołach na terenie RFN 

i NRD. 

Z ramienia Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego nadzór peda-

gogiczny i opiekę nad szkołami niemieckimi i ich nauczycielami sprawowa-

li osobni wizytatorzy: Marian Kierecki, Stanisław Wątrobiński i Michał 

Zygmunt a z upoważnienia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr 

Oświatowych – Halina Kościńska. Wspólnie organizowali oni dla nauczy-

cieli niemieckich konferencje metodyczne, kursokonferencje, konferencje 

sierpniowe i kursy wakacyjne. Opracowywali również programy nauczania 

dla tych szkół oraz wizytowali w miarę swoich możliwości te placówki. 

Kadra nauczycielska Szkoły Podstawowej nr 9 z niemieckim językiem 

nauczania w Legnicy w latach 1951 – 1963  

Kierownicy szkoły  

Szkoła swoją sprawność organizacyjną opiera na działalności jej przed-

stawiciela, tzn. organizatora i kierownika całokształtu działalności tej in-

stytucji oświatowo-wychowawczej. W latach 1945-1972 takim przedsta-

wicielem w szkole był kierownik, a od 1972 – dyrektor. Niezależnie od 

tego, jaki tytuł służbowy posiadali przełożeni szkół podstawowych, w 

okresie pełnienia przez nich funkcji kierowniczej, realizowali zadania 

związane ze sprawowaniem opieki i kontroli nad działalnością pedago-

giczną, organizacyjną i gospodarczą szkoły. Jedna z pierwszych ustaw w 

latach powojennych mówiła, że „nauczyciel sprawujący kierowniczą funk-

cję obowiązany jest dbać o dobrą organizację pracy w powierzonej mu 

szkole i udzielać współpracownikom pomocy w wypełnianiu ich obowiąz-
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ków” [Archiwum Urzędu Miasta w Legnicy [Arch. UM w Legnicy], Teczka 

personalna Rudolfa Gaebla]. 

W latach 1951-1963 kierownikami szkoły z niemieckim językiem nau-

czania były cztery osoby: Rudolf Gaebel, Felix Bittner, Walter Nentwig 

i Jadwiga Sklepkiewicz. Ilustruje to tabela 2. 

Tabela 2. Kierownicy Szkoły Podstawowej nr 9 z niemieckim języ-
kiem nauczania w Legnicy w latach 1951-1963 

Nazwisko i imię 
Okres pełnienia 

funkcji kierowni-
ka 

Wykształcenie Uwagi 

Gaebel Rudolf 1 V 1951-31 X 

1953 

Wyższe – mgr Zob. Aneks 3 

Bittner Felix  1 XI 1953-31VIII 

1957 

Niemiecka szko-

ła  

podstawowa 

(ośmioletnia) 

Ukończył 4 lata 

 nauki w RKKN 

 w Świdnicy 

Nentwig Walter 1 IX 1957 -15 II 

1958 

Niemiecka szko-

ła podstawowa 

(ośmioletnia) 

Zdał egzamin  

dojrzałości w 

RKKN  

w Świdnicy 

 23VII1957 r. 

Sklepkiewicz 

Jadwiga 

16 II 1958-31VIII 

1963 

Liceum Pedago-

giczne 

Ukończyła Stu-

dium Nauczyciel-

skie 

Źródła: Archiwum UM w Legnicy, Teczki personalne Rudolfa Gaebla, Felixa Bittnera i Waltera 
Nentwiga; Archiwum polskiej Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Marynarskiej w Legnicy. 

Z tabeli wynika, że najdłużej funkcję kierownika szkoły pełniła Jadwiga 

Sklepkiewicz (ponad 5 lat) i Felix Bittner (niepełne 4 lata), natomiast naj-

krócej – Walter Nentwig (niepełny 1 rok ) i Rudolf Gaebel ( ponad 2 lata).  

W maju 1951 r. niemiecką szkołę podstawową w Legnicy przejęło Mini-

sterstwo Oświaty pod swój zarząd, podobnie jak wiele innych szkół tego 

typu na Dolnym Śląsku [Meißler, 1997: 167-168]. Oznaczało to, że władze 



Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9 z niemieckim  

językiem nauczania w Legnicy w latach 1951-1963 

Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 

248 

polskie będą finansować i nadzorować szkolnictwo dla dzieci niemieckich 

w Legnicy. Nauczycielem i kierownikiem szkoły z niemieckim językiem 

nauczania został mgr Rudolf Gaebel ([APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/93], 

[Zygmunt, 1959: 72]. Felix Bittner – następca R. Gaebla na stanowisku 

kierownika Szkoły Podstawowej nr 9 tak napisał o swoim poprzedniku: 

Der bisherig Leiter dieser Schule war Rudolf Gaebel, humanistish gebildet, 

ein großer Vortragskünnstler und stark rot eingefärbt (List F. Bittnera do 

mgra Edwarda Dobosza (dyrektora V LO w Legnicy) z 7 XI 2005).) z Wro-

cławia zatrudniony, 1 V 1951 roku. W tym samym miesiącu szkołę tę prze-

jął Wydział Oświaty w Legnicy. Inspektor szkolny mgr Karol Czudek ofi-

cjalnie powołał Rudolfa Gaebla na stanowisko nauczyciela i kierownika 

szkoły [Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna R. Gaebla]. Jednocześnie 

upoważnił Gaebla do przejęcia wszystkich agend i czynności od dotychcza-

sowego kierownika tej placówki. Był nim pastor Helmut Steckel, który 

w czasach walki z Kościołem nie mógł już dłużej pełnić tej funkcji [Arch. 

UM w Legnicy, Teczka personalna R. Gaebla]; [Wywiad z N. Blaschkem]. 

Po przejęciu szkoły niemieckiej, mieszczącej się przy ul. Sejmowej 7, le-

gnicki Wydział Oświaty nadał jej nazwę urzędową: Publiczna Szkoła Ogól-

nokształcąca stopnia podstawowego nr 9 z niemieckim językiem nauczania 

w Legnicy. 1 V 1952 r. młodzież i nauczyciele tej szkoły wzięli po raz 

pierwszy udział w pochodzie pierwszomajowym z własnym napisem na 

transparencie: Szkoła Podstawowa nr 9 z niemieckim językiem nauczania. 

Nowy rok szkolny 1951/1952 placówka niemiecka rozpoczęła w po-

mieszczeniach gmachu I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Lubeckiego 4 

(potem Alfreda Lampego, a obecnie Fryderyka Skarbka), kierowanym 

przez dyrektora Franciszka Pałkę. W nowym budynku szkoła otrzymała na 

parterze 6 sal. Dzięki temu uzyskała lepsze warunki do nauki. W sierpniu 

1952 r. otrzymała nowy gmach przy ul. Senatorskiej 32 (dawniej Rewolucji 

Październikowej). Było tam łącznie kilkanaście sal lekcyjnych (w tym aula) 

i innych pomieszczeń znajdujących się na parterze, I piętrze i w piwnicy. 

Dzięki temu baza materialna tej placówki była bardzo dobra. 
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R. Gaebel cieszył się dużym uznaniem ówczesnych wojewódzkich władz 

partyjnych. Należał do PZPR i nie ukrywał swoich lewicowych poglądów, 

dlatego koledzy i kierownicy szkół województwa wrocławskiego nazywali 

go Der rote Rektor [Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna R. Gaebla]. 

Przez władze szkolne był on zaliczany do szczególnie aktywnych i dobrze 

przygotowanych nauczycieli Wrocławskiego Okręgu Szkolnego. Brał rów-

nież udział w konferencjach dyrektorów i kierowników szkół z niepolskim 

językiem nauczania, m.in. 6-7 III 1953 r., która była bardzo ważną konfe-

rencją ze względu na jej szeroki program. 

W dniach od 16 III do 2 IV 1953 r. z ramienia PWRN Wydział Oświaty 

we Wrocławiu R. Gaebel przeprowadził selekcję księgozbiorów niemiec-

kich, znajdujących się w szkołach w mieście Legnicy i w powiatach: legnic-

kim, lubińskim, jaworskim, złotoryjskim, lubańskim, średzkim i lwówec-

kim. 

W dniu 9 IV 1953 roku odbyła się w Szkole Podstawowej nr 9 w Legnicy 

konferencja dydaktyczno – naukowa nauczycieli języka niemieckiego wo-

jewództwa wrocławskiego, która została zorganizowana przez Halinę Ko-

ścińską z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych 

[WODKO] we Wrocławiu i Rudolfa Gaebla, kierownika Zespołu Nauczycieli 

Języków Obcych WODKO. W programie konferencji były: otwarta lekcja 

języka niemieckiego w klasie IV, referat „Karol Marks i Klara Zetkin”, dys-

kusja nad lekcją i referatem, omówienie rozkładu materiału nauczania na 

miesiąc kwiecień i trudności przy realizacji programu Ministerstwa Oświa-

ty. Po części oficjalnej kółko teatralne, prowadzone przez R. Gaebla, przed-

stawiło fragment dramatu Wilhelm Tell Fryderyka Schillera. Reżyserem 

i odtwórcą roli burmistrza miasta Altdorfu Gesslera był sam R. Gaebel [List 

F. Bittnera do dyrektora E. Dobosza z 7 listopada 2005 r.]. 

R. Gaebel pełnił funkcję kierownika szkoły do 31 X 1953 roku. Złożył on 

rezygnację z pracy w legnickiej szkole, ponieważ objął stanowisko redak-

tora w gazecie niemieckiej Arbeiterstimme we Wrocławiu, [Wywiad 

z Norbertem Blaschkem]. Norbert Blaschke urodził się 23 III 1939 r. 

w Legnicy. Ojciec jego Artur był pracownikiem handlu, potem księgowym 
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(ur. w 1906 r., zginął w kwietniu 1945 r.), matka Anna (ur. 29 XI 1910, 

zmarła 27 III 1993 r.)  prasowaczką, po wojnie pracownicą techniczną w 

zakładach Armii Radzieckiej, a potem w polskiej Spółdzielni „Dąb”. Norbert 

Blaschke zaczął uczęszczać do szkoły niemieckiej przy ul. Franciszkańskiej 

nr 1 w listopadzie 1946 r. Szkoła ta została zamknięta w lutym 1947 r. 

przez władze oświatowe w Legnicy. Ponownie zaczął naukę w szkole nie-

mieckiej 13 czerwca 1949 r. przy ul. Sejmowej nr 7, a następnie w pań-

stwowej Szkole Podstawowej nr 9 z niemieckim językiem nauczania przy 

ul. Skarbka i Senatorskiej 32, którą ukończył w 1955 r. W tym samym roku 

został przyjęty do Liceum Pedagogicznego z niemieckim językiem naucza-

nia w Świdnicy, gdzie naukę przerwał będąc w klasie III, ponieważ musiał 

iść do pracy. Został zatrudniony w Zakładach Dziewiarskich „Hanka” 

w Legnicy, w których pracował w latach 1958-1968. W latach 1966-1969 

uczęszczał do Korespondencyjnego Liceum Ogólnokształcącego, w którym 

dyrektorem był Longin Kabat. Po zdaniu matury został przyjęty na zaoczne 

studia na filologię germańską Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukoń-

czył w 1976 r. ze stopniem mgra. Od 1 IX 1972 r. do 31 VIII 1979 r. praco-

wał jako nauczyciel języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym im. 

Bolka I w Jaworze. W latach 1979 – 1993 był zatrudniony w Zespole Szkół 

Przemysłu Spożywczego przy ul. Wrocławskiej w Legnicy na tym samym 

stanowisku. W 1985 r. ukończył Podyplomowe Studium w Brandenburgu 

w NRD zorganizowane dla nauczycieli języka niemieckiego przez Wyższą 

Szkołę Pedagogiczną w Poczdamie. W 1993 r. przeszedł na emeryturę. Jako 

nauczyciel języka niemieckiego pracował dodatkowo w różnych latach 

w Zespole Szkół Medycznych przy ul. Witelona i w Technikum Krawieckim 

w Legnicy oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Chojnowie.  

Wówczas władze oświatowe powierzyły z dniem 1 XI 1953 r. wakujące 

stanowisko Felixowi Bittnerowi [APWr,. PWRN KOS, sygn. XVII/131, k. 

173], który został przeniesiony z podobnej funkcji ze Szkoły Podstawowej 

z niemieckim językiem nauczania w Czerwieńczycach (pow. Kłodzko). 

Dzięki funduszom Wydziału Oświaty w Legnicy odnowił on sale lekcyjne, 
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urządził świetlicę, kuchnię i jadalnię, z której korzystało wielu uczniów (w 

tym dojeżdżających pociągami) za niewielką opłatą [APWr,. PWRN KOS, 

sygn. XVII/93,], [Zygmunt, 1959: 90]. W szkole były także kancelaria kie-

rownika szkoły, pokój nauczycielski, pracownie (fizyczna, biologiczna, prac 

ręcznych), sala gimnastyczna i szatnia [List F. Bittnera do dyrektora 

E. Dobosza z 7 listopada 2005 r.]. Sale szkolne zostały wyposażone w po-

trzebny sprzęt. Zaopatrzenie szkoły w pomoce naukowe było również 

coraz lepsze. W roku szkolnym 1954/1955 zakupiono najpotrzebniejsze 

pomoce naukowe za sumę 1225 zł [APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/93, 

Zygmunt, 1959: 119]. Dzięki temu praca dydaktyczna i wychowawczo – 

opiekuńcza przebiegały w dobrych warunkach i odpowiedniej atmosferze. 

Duży wpływ miał na to kierownik F. Bittner, który okazał się dobrym or-

ganizatorem i poświęcał się pracy wychowawczej z całym oddaniem. 

Po wyborze Władysława Gomułki na I sekretarza KC PZPR w paździer-

niku 1956 r. pozwolono na wyjazdy ludności niemieckiej z Polski w ra-

mach tzw. ”akcji łączenia rodzin”. Z tej okazji skorzystał także F. Bittner, 

który nie widząc żadnych perspektyw dla siebie i swojej rodziny w Polsce 

zwolnił się z pracy 31 VIII 1957 r. i wyjechał do RFN [APWr., PWRN KOS, 

sygn. XVII/93], [Zygmunt, 1959: 101]. W dniu wyjazdu do RFN wysłał on 

list do Haliny Kościńskiej (kier. sekcji języka niemieckiego WODKO we 

Wrocławiu), w którym podziękował za pomoc i współpracę życząc jej 

wszystkiego dobrego w przyszłości [Arch. UM w Legnicy, Teczka personal-

na W. Nentwiga]. 

Po rezygnacji F. Bittnera kierownikiem mianowano nauczyciela biologii 

i wychowania fizycznego w tej szkole – Waltera Nentwiga [Arch. UM 

w Legnicy, Teczka personalna W. Nentwiga]. W lipcu 1957 r. zdał on egza-

min dojrzałości w RKKN w Świdnicy i otrzymał świadectwo ukończenia 

Liceum Pedagogicznego [APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/93, Zygmunt, 

1959: 118-119]. Będąc nauczycielem w legnickiej szkole otrzymywał na-

grody za wykonanie pomocy naukowych do biologii. Kierownikiem szkoły 

w Legnicy był on od 1 IX 1957 do 15 II 1958 r. Z pracy zwolnił się na wła-

sną prośbę w związku z wyjazdem do RFN [Stępień, 2005: 239-250]. Po 
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wyjeździe do Niemiec napisał list do Franciszka Zalewskiego, dyrektora 

Liceum Pedagogicznego, w którym wyrażał wdzięczność polskim władzom 

oświatowym za naukę w RKKN w Świdnicy. 

Po W. Nentwigu kierownictwo szkoły objęła nauczycielka języka pol-

skiego w tej szkole Polka Jadwiga Sklepkiewicz. Funkcję tę pełniła od 16 II 

1958 do 31 VIII 1963 r., a więc do likwidacji szkoły spowodowanej małą 

liczbą uczniów. Za jej kadencji nastąpiła zamiana ze szkołą z żydowskim 

językiem nauczania przy ul. Rycerskiej ( poprzednio Róży Luksemburg), 

która zajęła gmach przy ul. Senatorskiej po szkole niemieckiej. Było to 

spowodowane dużą liczbą dzieci pochodzenia żydowskiego oraz malejącą 

liczbą dzieci w szkole niemieckiej.  

Z ul. Senatorskiej przeniesiono szkołę niemiecką ostatni raz w sierpniu 

1959 roku do budynku przy ul. Chojnowskiej 100, gdzie otrzymała po-

mieszczenia na II piętrze razem z internatem dla dzieci z odległych powia-

tów Dolnego Śląska, w tym z Wałbrzycha, Kłodzka, Złotoryi, Jawora i in-

nych miejscowości. Natomiast parter i pierwsze piętro zajęła nowo utwo-

rzona Szkoła Podstawowa nr 15 (Margoth Nowroth, ur. 12 III 1922 r. 

W szkole niemieckiej w Legnicy pracowała jako nauczycielka od 1 X 1952 

do 31VIII 1953 r., potem w charakterze sekretarki, a następnie wycho-

wawczyni w świetlicy – do 28 II 1958 r., a więc do chwili wyjazdu do Nie-

miec [Arch. UM w Legnicy], [Teczka personalna M. Nowroth], której kie-

rownikiem był Zygmunt Bałka. Swoją działalność szkoła niemiecka zakoń-

czyła 31 VIII 1963 r. Po jej likwidacji sprzęt i pomoce naukowe przekazano 

Szkole Podstawowej nr 15, w której funkcję zastępcy kierownika pełniła 

Jadwiga Sklepkiewicz. 

Nauczyciele szkoły 

W latach 1951-1963 w Szkole Podstawowej nr 9 w Legnicy pracowało 

23 nauczycieli. W tym okresie można zaobserwować w tej szkole dużą 

fluktuację kadry pedagogicznej. Było to spowodowane znacznymi trudno-

ściami z zatrudnieniem (z powodu braku odpowiednich kandydatów do 
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pracy nauczycielskiej) oraz częstymi zmianami ze względów rodzinnych 

lub innych przyczyn. Niektórzy nauczyciele uczyli w legnickiej placówce 

zaledwie kilka tygodni, co stwarzało dla kierownictwa duże problemy. 

W roku szkolnym 1951/1952 w szkole pracowali: kierownik mgr Rudolf 

Gaebel, Hedwig Hübner [Arch. UM w Legnicy, Teczka pt. „ Umowy o pracę 

nauczycieli i personelu technicznej obsługi 1950-1964: Powołanie ob. 

Kuczego [Kutschego - przypis R.S.] Gerharda na stanowisko nauczyciela w 

Szkole Podstawowej nr 9 z niemieckim językiem nauczania w Legnicy 

przez inspektora szkolnego Karola Czudka od 15 IX 1951 r na okres nieoz-

naczony; G. Kutschy dokonał wielu oszustw i wreszcie 29 X 1951 r. uciekł 

ze szkoły i z Legnicy (Teczka personalna R. Gaebla)], Jadwiga Sklepkiewicz, 

Carl H. Hiller, Wolfgang Meißler [Powołanie H. G. Friedericiego na stanowi-

sko nauczyciela w Szkole Podstawowej 9 z niemieckim językiem nauczania 

w Legnicy przez inspektora szkolnego Karola Czudka z dniem 1 XI 1951 r. 

na okres nieoznaczony; Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna R. Gaebla, 

Walburga Langer, Margot Nowroth, Gerhard Kutschy (Jan Przybył, ur. 8 I 

1931 r. w Zbąszynie (pow. Nowy Tomyśl) w rodzinie robotniczej. Od 1933 

r. był wychowywany przez wujków Niemców w Mediolanie, Berlinie i Lip-

sku. Do Polski powrócił w 1947 r. Zdał maturę ogólnokształcącą i pedago-

giczną w Świebodzinie. W szkole niemieckiej w Legnicy pracował od 15 X 

1952 do 31VIII 1953 r. Potem pracował w innych szkołach w Legnicy. Po 

wyjeździe do Niemiec zmienił nazwisko na Körner [Arch. UM w Legnicy, 

Teczka personalna J. Przybyła; Materiały przysłane przez Waltera Nentwi-

ga, w tym ksero fotografii J. Przybyła, vel. Körnera]) oraz Hans Georg Frie-

derici człowiek honorowy i zdolny, jednak niestety prawie zawsze chory 

i zupełnie bez autorytetu. 

W następnym roku (1952/1953) uczyli w szkole Rudolf Gaebel, Hedwig 

Hübner, Jadwiga Sklepkiewicz, Walter Berlin (Ruth Ochojski, ur. 18 IX 

1925 r. w Wiązowie, pow. Oława, Dolny Śląsk. W szkole niemieckiej w 

Legnicy pracowała tylko od 1 XII 1952 do 28 II 1953. Po zawarciu związku 

małżeńskiego wyjechała z Legnicy [Arch. UM w Legnicy, Teczka personalna 

R. Ochojski]), Jan Przybył, Walburga Langer, Carl H. Hiller, Ruth Ochojski 
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(Elżbieta Reisch, ur. 11 X 1908 r, uczyła śpiewu, pracowała od 1 IX do 16 XI 

1953 r. [Arch.UM w Legnicy, Teczka personalna Elżbiety Reisch]).. Od 20 IV 

1953 r. do 30 VI 1953 r. pracowała Inge Gretschel. Jak już wiadomo, z 

dniem 31 X 1953 r. Rudolf Gaebel zwolnił się z pracy w szkole legnickiej. 

Na jego miejscu został zatrudniony na stanowisku nauczyciela i kierowni-

ka szkoły z dniem 1 XI tego roku Felix Bittner. W szkole pracowały nadal 

Jadwiga Sklepkiewicz i Hedwig Hübner. Oprócz nich zatrudniono 1 IX Po-

lkę Dorotę Krzywik [APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/92, k. 216] (ze zlikwi-

dowanej z powodu małej liczby dzieci niemieckiej szkoły w Kunicach), 

Elżbietę Reisch i Weronikę Meier [APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/92, k. 

216]. W roku 1954/1955 byli w szkole następujący nauczyciele: Felix Bitt-

ner, Jadwiga Sklepkiewicz, Hedwig Hübner, Dorota Krzywik, Anneliese 

Schaaf, Walter Nentwig i Jadwiga Wolicka. W następnym roku 

(1955/1956) w szkole pracowali ci sami nauczyciele, doszła jeszcze Anne-

liese Bittner, żona kierownika szkoły Felixa Bittnera. Skład grona nauczy-

cielskiego w tym roku przedstawia tabela 3. 

Tabela 3. Liczba nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 9 z niemieckim 
językiem nauczania w Legnicy w roku szkolnym 1955/1956 

Nazwisko i 
imię 

Kwalifikacje Specjalność 
Sekcja 

PODKO 
Uwagi 

Sklepkiewicz 

Jadwiga 

kwalifikowana język polski język polski  

Krzywik 

Dorota  

kwalifikowana  mat.,fiz., 

chemia 

matematyka  

Nentwig 

Walter  

niekwalifikowany biol., w.f. w.f., biologia   

Hübner He-

dwig 

niekwalifikowana  -  język nie-

miecki 

 

Schaaf Anne-

liese 

niekwalifikowana  -  język nie-

miecki 
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Nazwisko i 
imię 

Kwalifikacje Specjalność 
Sekcja 

PODKO 
Uwagi 

Bittner An-

neliese 

niekwalifikowana historia historia  

Bittner Felix niekwalifikowany  jęz. niem. jęz.niem.  

Wolicka 

Jadwiga 

niekwalifikowana  jęz. ros. jęz. ros. Uczyła 

tylko 

 12 godz. 

jęz. 

 rosyjskiego 

Źrodło: R. Stępień, Szkolnictwo niemieckie w Legnicy po II wojnie światowej, op. cit., s. 248. 

 

Z tabeli wynika, że tylko dwie Polki J. Sklepkiewicz i D. Krzywik były na-

uczycielkami kwalifikowanymi. Pozostałe osoby nie posiadały kwalifikacji 

do nauczania, ale część z nich dokształcała się w RKKN w Świdnicy, np. F. 

Bittner, A. Bittner, Oswald Schmidt, ur. 1 I 1891 r. w Boguszowie, pow. 

Wałbrzych, pochodzenie robotnicze. Ukończył niemiecką średnią szkołę 

handlową w Wałbrzychu, następnie pracował do 1946 r w przemyśle wę-

glowym w Wałbrzychu, od 6 III 1946 r. do 31VIII 1951 jako robotnik w 

zakładach Armii Radzieckiej w Wałbrzychu, od 1 IX 1951 r. do 31 VIII 1957 

r. jako nauczyciel kierujący w Szkole Podstawowej z niemieckim językiem 

nauczania w Godziszowej, pow. Jawor, od 1 IX 1957 r. do 31 VIII 1962 r. w 

Szkole Podstawowej nr 9 w Legnicy [Arch. UM w Legnicy, Teczka perso-

nalna Oswalda Schmidta]). i W. Nentwig. Ten ostatni zdał maturę i uzyskał 

pełne kwalifikacje w lipcu 1957 r. W roku szkolnym 1955/1956 był on 

również kierownikiem drużyny harcerskiej – ryczałt 1/3 etatu, liczba har-

cerzy – 100 (Siegfried Mandel, ur. 7 II 1938 r. w Görlitz). Od 1940 r. prze-

bywał w Legnicy. W 1945 r. Armia Czerwona przesiedliła jego rodzinę do 

Gromadki. Ukończył polską Szkołę Podstawową w Gromadce, pow. Bole-

sławiec oraz niepełne cztery klasy Liceum Pedagogicznego w Lubomierzu, 

które opuścił 20 IV 1958 r. W roku szkolnym 1958/1959 pracował jako 

nauczyciel w Szkole Podstawowej w Modle. Będąc wychowawcą w inter-
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nacie i nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 9 z niemieckim językiem nau-

czania w Legnicy dokształcał się w Korespondencyjnym Liceum Ogólno-

kształcącym dla Pracujących, gdzie dyrektorem był Antoni Pawłowski. 

Egzamin dojrzałości zdał w 1963 r. [Arch. UM w Legnicy, Teczka personal-

na S. Mandela]). Drużynę harcerską zorganizował w roku szkolnym 

1954/1955. Liczyła wówczas 110 harcerzy [Wywiad z Jadwigą Sklepkie-

wicz]. 

W roku szkolnym 1956/1957 skład grona nauczycielskiego był taki sam 

jak w roku poprzednim. Nie pracowała tylko Jadwiga Wolicka. W następ-

nym roku szkoła miała 5 nauczycieli. Byli to: kierownik Walter Nentwig, 

Jadwiga Sklepkiewicz, Dorota Krzywik, Hedwig Hübner i Oswald Schmidt.  

Heinz Gretschel urodził się 10 VII 1914 r. Był synem Woldemara i Elizy 

Gretschel z domu Beck w Olbersdorfie. Miał dwóch starszych braci Hansa 

(ur. w 1910 r. ) i Güntera (ur. w 1912 r.). Ojciec Woldemar był bogatym 

właścicielem fabryki papierniczej, gospodarstwa rolnego i 80 ha ziemi i 

lasów w Nowej Ziemi nad Kaczawą. Heinz Gretschel zdał maturę w gimna-

zjum z internatem w Złotoryi w 1932 r. W 1941 r. skierowano go na wojnę 

ze Związkiem Radzieckim jako dowódcę kompanii zwiadu zmechanizowa-

nego. W czasie walk na Ukrainie stracił rękę. Za swoją odwagę otrzymał 

Krzyż Żelazny. Został zwolniony z wojska i przyjechał do Legnicy. Wtedy 

słynny prof. Sauerbruch założył mu protezę, dzięki której mógł poruszać 

ramieniem i sztuczną ręką. W 1943 r. powołano go ponownie do wojska, 

gdzie był dowódcą tankietek. W 1945 r. dostał się do niewoli radzieckiej. 

Ponieważ był inwalidą, nie nadawał się do pracy, więc zwolniono go do 

radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec, skąd uciekł do RFN. Zmarł na za-

wał serca w 1965 r. Ojciec Heinza Woldemar zmarł w 1940 r. natomiast 

brat Hans zginął w 1940 r. pod Narwikiem w Norwegii, zaś brat Günter 

zmarł w 1992 r. w RFN), który przybył ze zlikwidowanej Szkoły Podsta-

wowej w Godziszowej ( ze względu na małą liczbę dzieci w tej placówce). 

W związku z wyjazdami ludności niemieckiej do RFN i NRD liczba nau-

czycieli i dzieci zmniejszała się z każdym następnym rokiem i tak w roku 
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szkolnym 1958/1959 i 1959/1960 w szkole legnickiej byli zatrudnieni: 

Jadwiga Sklepkiewicz (kierownik), Dorota Krzywik, Hedwig Hübner i 

Oswald Schmidt. Te same osoby uczyły w roku szkolnym 1960/1961 i 

1961/1962. Wychowawcą w internacie został w roku szkolnym 

1959/1960 Siegfried Mandel. Jürgen Gretschel urodził się 7 III 1941 r. w 

Legnicy. W 1948 r. rozpoczął naukę w szkole niemieckiej zorganizowanej 

za zgodą Rosjan. Wychowywał go dziadek Walter Berlin i babcia Gertruda, 

która prowadziła zakład krawiecki dla rosyjskich oficerów. W 1959 r. 

ukończył Szkołę Podstawową nr 9 z niemieckim językiem nauczania w 

Legnicy i został przyjęty do Technikum Samochodowego, Po zdaniu matu-

ry w 1959 r. rozpoczął pracę w PKS w Legnicy. W 1966 r. ożenił się z Józefą 

Kachnowicz, urodzoną w 1942 r. na Białorusi. Przyjechała ona jako repa-

triantka w 1958 r. do Legnicy wraz z całą rodziną z Grodna. Ukończyła 

Technikum Rolnicze w Chojnowie, potem pracowała jako agronom w 

PMRN w Legnicy. 15 I 1981 r. Jürgen został powołany na zastępcę dyrekto-

ra PKS do spraw przewozów. Po reorganizacji zakładu 13 IV 1990 r. objął 

stanowisko kierownika placówki terenowej PKS w Złotoryi. Na emeryturę 

przeszedł 7 marca 2006 r. Za osiągnięcia zawodowe otrzymał Srebrny 

Krzyż Zasługi oraz Medal Zasłużony dla Transportu, a w 2002 r odznacze-

nie Zasłużony Działacz Kultury z rąk wiceministra kultury. Od 1981 r. J. 

Gretschel jest przewodniczącym Niemieckiego Towarzystwa Społeczno – 

Kulturalnego w Legnicy. Dnia 27 III 1967 r. Gretschelom urodziła się córka 

Helga. Ukończyła ona Technikum Rolnicze. Wyszła za mąż za Dariusza 

Stefaniaka. Młodzi małżonkowie mają syna Damiana, urodzonego 22 IX 

1988 r., który funkcję przewodniczącego Towarzystwa pełnił także w la-

tach 1960/1961 i 1961/1962. W ostatnim roku szkolnym był również 

zatrudniony na stanowisku nauczyciela. W roku szkolnym 1962/1963 w 

szkole pracowali J. Sklepkiewicz, D. Krzywik, H. Hübner i S. Mandel. Z po-

wodu małej liczby uczniów placówka ta została zlikwidowana w sierpniu 

1963 r. J. Sklepkiewicz została zastępcą kierownika Szkoły Podstawowej nr 

15, znajdującej się w tym samym budynku. 
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W latach 50. XX wieku w Legnicy i w rejonie legnickim mieszkała jeszcze 

duża liczba Niemców, istniał niemiecki kościół ewangelicki, biblioteka, 

teatr amatorski, zespół muzyczny i klub sportowy. Również na terenie 

szkoły niemieckiej rozwijało się życie kulturalne. W roku szkolnym 

1954/1955 założono w szkole nauczycielski zespół muzyczny w składzie: 

Felix Bittner – akordeon, Walter Nentwig – skrzypce, saksofon, perkusja, 

Teo Krenz (intendent i opiekun kół sportowych) – mandolina. Zorganizo-

wano także dziecięcy zespół mandolinistów. Zespoły – nauczycielski i ucz-

niowski – brały udział w uroczystościach szkolnych i państwowych [Ru-

dziński, 1978: 47]. Prawie każdego roku organizowano w szkole jasełka i 

różne przedstawienia przygotowywane przez kółka teatralne (w tym teatr 

kukiełkowy), taneczne i muzyczne. Czasami przedstawienia odbywały się 

w Teatrze Miejskim, który Rosjanie udostępniali dla szkoły niemieckiej. W 

występach brał udział teatr kukiełkowy (odgrywający różne bajki dla dzie-

ci), nauczycielski zespół muzyczny i młodzieżowy zespół mandolinistów. 

W rocznych planach dydaktyczno-wychowawczych szkoły pamiętano 

również o wycieczkach bliższych i dalszych, które organizowano dosyć 

często. Pod kierunkiem nauczycieli odbywały się wycieczki po mieście 

Legnicy, do lasu, na Kąpielisko Północne, do Bolkowa, w Góry Stołowe, do 

Kotliny Kłodzkiej (Kłodzko, Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój), do Jeleniej 

Góry i Kotliny Jeleniogórskiej oraz do Wrocławia (w tym zwiedzanie ZOO i 

zabytków historycznych, przejazd statkiem). Przeprowadzono także wy-

cieczkę do Krakowa i Wieliczki, która dała dzieciom wiele przeżyć. 

Zakończenie 

Szkoła Podstawowa nr 9 z niemieckim językiem nauczania w Legnicy 

odegrała ważną rolę w życiu mieszkańców tej narodowości w mieście 

i rejonach legnickim, złotoryjskim, jaworskim, lubińskim, jeleniogórskim 

i wałbrzyskim. W latach 1951-1963 jej mury opuściło około 200 absolwen-

tów. W tym okresie w placówce tej pracowało 23 nauczycieli. Włożyli oni 

dużo wysiłku, aby praca dydaktyczna i wychowawczo-opiekuńcza były 
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możliwie na jak najwyższym poziomie Dzięki ich ofiarności i pracowitości 

wielu absolwentów i uczniów pozostałych w Polsce i tych, którzy wyjechali 

do Niemiec, zdobyło średnie i wyższe wykształcenie, co pozwoliło im na 

zajmowanie wysokich stanowisk w różnych zawodach. Spośród byłych 

nauczycieli nie żyją już Walter Berlin, Anneliese Bittner, Rudolf Gaebel, 

Inge Gretschel, Carl Horst Hiller, Hedwig Hübner, Wolfgang Max Meißler, 

Walter Nentwig, Oswald Schmidt i Jadwiga Wolicka. Część z nich spoczywa 

na legnickim cmentarzu a część na terenie Niemiec. Felix Bittner przebywa 

w RFN i utrzymuje kontakty z Polakami, a zwłaszcza z Jadwigą Sklepkie-

wicz. 

Summary 

The author presents an educational institution with the German language 

teaching in Legnica. He describes in detail its history and the role played in 

education of the German minority in Lower Silesia.  
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