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Szkolnictwo zawodowe w Wieluniu w okresie międzywojennym 

 Wieluń od wielu wieków miał tradycje cechowe. Było on ośrodkiem wymiany handlowej, 

toteż wieluńscy rzemieślnicy rozwijali produkcję i świadczyli usługi nie tylko dla mieszkańców miasta, 

lecz dla całego regionu. Rzemiosło wieluńskie, polskie i żydowskie cechowała duża liczba warsztatów 

o różnym stopniu rozwoju pod względem technicznym. Przeważały jednak domowe, zacofane pod 

względem technicznym warsztaty. Rzemieślnicy zrzeszali się w cechach, organizacjach społeczno-

zawodowych mających na celu podnoszenie wykształcenia zawodowego członków, obronę interesów 

członków, popieranie rozwoju rzemiosła i podnoszenie jego poziomu, szkolenie uczniów i 

organizowanie pomocy wzajemnej. W latach 1918-1939 w Wieluniu istniały następujące organizacje 

cechowe: piekarski, rzeźnicki, szewski, krawiecki, ślusarski, murarski, stolarski, ciesielski, bednarski, 

kowalski, kołodziejski i fryzjerski. 

Szkoła Dokształcająca dla Rzemieślników 

Już w trakcie I wojny światowej w Wieluniu zorganizowano z inicjatywy Józefa Sobińskiego, 

prezesa Związku Rzemieślników Chrześcijan, kursy wieczorowe dla dokształcania rzemieślników. Rok 

później przekształcono je przy poparciu koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Zawodową Szkołę 

Dokształcającą. Miała ona za zadanie podnoszenie podstawowej wiedzy chłopców uczących się 

rzemiosła w prywatnych zakładach.  

Od grudnia 1918 roku otrzymywała od Rady Miejskiej subsydium w wysokości 100 marek 

miesięcznie. W 1924 r. prowadzenie szkoły przejął magistrat, a kierownictwo i nadzór nad nią 

sprawowała Rada Nadzorcza, podlegająca Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego. Skład Rady: starosta Stanisław Kaczyński, burmistrz Kazimierz Oraczewski 

(przewodniczący), dyrektor Gimnazjum Realnego Męskiego Wacław Kutyłowski, nauczyciel 

Mieczysław Wiktor Rudnicki oraz rzemieślnicy Wincenty Paszkowski, Karol Weber i Franciszek 

Kowalski. Kierownikami szkoły byli: Józef Sobiński od 1918 do 1924 roku a następnie inż. Ferdynand 

Purr, Karanter (1929) i Witold Swoszowski. Magistrat zobowiązał mistrzów rzemieślniczych do 

kształcenia uczniów a na opornych nakładał wysokie kary pieniężne. Warunkiem wyzwolenia ucznia 

na czeladnika było posiadanie świadectwa ukończenia kursów dokształcających. Uczęszczały do niej 

w przeważającej mierze dzieci mające ukończone 3 lub 4 klasy szkoły powszechnej. Zajęcia lekcyjne 

odbywały się w godzinach popołudniowych, początkowo w budynku Gimnazjum Realnego Męskiego 

przy ul. Śląskiej, jednak w 1925 r. decyzją Rady Opiekuńczej, szkołę wyeksmitowano z tego budynku i 

znalazła ona schronienie w szkole powszechnej przy ul. Krakowskie Przedmieście. Ponieważ jednak w 

szkole tej nauka odbywała się już w systemie dwuzmianowym, młodzież rzemieślnicza uczęszczała na 

zajęcia na 3 zmianę w późnych godzinach popołudniowych i wieczornych. W roku szkolnym 

1925/1926 uruchomiono 3 kursy (160 uczniów), z czego 2 ogólnokształcące i 1 kurs specjalny. Na 

pierwszy kurs byli przyjmowani uczniowie, którzy ukończyli 4 klasy szkoły powszechnej. W 1927 r. do 

szkoły zapisało się 110 uczniów. Wśród nich było: 25 szewców, 23 stolarzy, 16 rzeźników, 16 ślusarzy, 

10 krawców, 7 kowali oraz po kilku stelmachów, rymarzy, malarzy, bednarzy a także kamasznik, 

fryzjer i fotograf. W roku szkolnym 1927/1928 uczęszczało do niej 153 uczniów, a w następnym roku 



(1929/1930) 173 uczniów, głównie szewców, ślusarzy, stolarzy, rzeźników, kowali, piekarzy, krawców 

i murarzy. W kolejnym roku szkolnym zapisało się 65 uczniów różnych rzemiosł ( ślusarze, rzeźnicy, 

piekarze, stolarze, szewcy, krawcy, fryzjerzy, kowale, kupcy, malarze, murarze, blacharze, 

cholewkarze a także po jednym ogrodniku, stelmachu, pończoszniku, cukierniku, powroźniku i 

czapniku). W roku szkolnym 1931/1932 naukę pobierało 77 uczniów, w kolejnych latach: 1932/1933-

72, 1933/1934 – 58, 1934/1935 – 113, 1935/1936 – 111, 1936/1937 – 111, 1937/1938- 105 i w 

1938/1939 – 101. Zawody, w których kształcili się uczniowie w przedwojennym Wieluniu to: w 

kolejności od największej liczby słuchaczy: krawcy, rzeźnicy, szewcy, piekarze, ślusarze, stolarze, 

fryzjerzy, pomocnicy handlowi, kowale, kołodzieje ( stelmachowie), cholewkarze (szteprowie), 

kowale, murarze, malarze, czapnicy, cukiernicy, drukarze, blacharze, rymarze, gońce, 

elektromonterzy, cieśle, kuśnierze, tapicerzy, zegarmistrze, młynarze, ogrodnicy. Były jednak 

przypadki tylko jednego ucznia danego zawodu, tj.: trepkarza, tokarza, fotografa, odlewnika, 

garbarza, niciarza, kominiarza, powroźnika, palacza kawy i organisty.  Uczniowie pochodzili ze 

środowisk wiejskich i miejskich całego powiatu wieluńskiego. Zawodów rzemieślniczych uczyli się 

zarówno synowie rzemieślników jak i dzieci chłopów czy wyrobników. Synowie chłopscy najczęściej 

kształcili się w zawodach: piekarz, ślusarz, rzeźnik, stolarz, szewc, krawiec, kowal, murarz. W roku 

szkolnego 1930/1031 do 1938/1939 do szkoły zapisało się 87 osób, które nie miały wpisanego 

konkretnego zawodu i warsztatu, w którym praktykowały. Tylko 24 osoby ukończyły szkołę zdając 

egzamin końcowy. Pomimo że uczniowie zapisywali się do szkoły i uczęszczali na kursy to większa 

część z nich nie była promowana lub nieklasyfikowana z klasy do klasy albo nie kończyła szkoły z 

powodu nie chodzenia na zajęcia albo rezygnacji z nauki oraz nie dopuszczenia do egzaminu lub jego 

niezdania.   Odnotowany był również przypadek ucznia, który została wydalony ze szkoły z powodu 

niedorozwoju umysłowego. Często zdarzały się przypadki powtarzania klasy, nawet każdej przez 

ucznia. Spora część była skreślana z listy. Od roku 1930 do 1939 z zapisanych do szkoły w zawodzie 

krawiec p104 uczniów tylko 38 ją ukończyło, z 87 rzeźników tylko 43, z 78 szewców – 27, z 75 ślusarzy 

– 43, z 73 piekarzy – 30, z 65 stolarzy – 33, z 47 fryzjerów – 21, z 15 kołodziejów - 4, z 24 kowali – 9.  

W przypadku zawodów takich jak: fotograf, tokarz, pończosznik, garbarz, niciarz, rymarz, palacz 

kawy, organista, trepkarz, żaden uczeń nie ukończył szkoły. Do początków lat 30-tych przyznawana 

była przez władze szkoły nagroda pilności za bardzo dobre i dobre wyniki. W 1931 roku taką nagrodę 

otrzymali Pawlak Tadeusz ( zegarmistrz) i Salejda Stefan ( fryzjer), w 1932 roku Rozmarynowski 

Stanisław ( rzeźnik) a w 1933 roku Pawlak Stefan ( czapnik), Felisiak Franciszek (murarz) i Kryś 

Bronisław (piekarz). 

Przedwojenny Wieluń zamieszkiwała spora, bo aż 30% mniejszość żydowska oraz mniejszość 

niemiecka. Żydzi prowadzili głównie działalność rzemieślniczą i handlową, dlatego spora część 

uczniów szkoły była wyznania mojżeszowego. Zawody, które wykonywali tylko Żydzi i praktykowali w 

nich uczniowie to: cholewkarz ( szteper), trepkarz, pończosznik, bieliźniarstwo, niciarz, blacharz, 

kuśnierz, palacz kawy.  Dominowali natomiast w zawodzie: krawiec, fryzjer, pomocnik handlowy, 

malarz, stolarz. Sporadycznie pojawiali się też uczniowie wyznania protestanckiego. W latach 30-tych 

zapisanych do szkoły ewangelików było: 9 w zawodzie rzeźnika, 4 w zawodzie piekarza, 3 w zawodzie 

szewca i 1 ślusarz. Tylko jeden uczeń w szkole był wyznania prawosławnego.  

Nauka zawodu odbywała się w różnych warsztatach rzemieślniczych.  W przedwojennym Wieluniu 

obok niewielu dobrze zorganizowanych i wyposażonych warsztatach rzemieślniczych, świadczących 

usługi stałej klienteli, było wiele takich, które mieściły się w izbie pełniącej równocześnie rolę kuchni i 

sypialni dla całej rodziny. Takie domowe „ warsztaty” były szczególnie charakterystyczne dla branży 



szewskiej i krawieckiej. Do największych, wyróżniających się i najbardziej dochodowych zakładów 

rzemieślniczych w Wieluniu, które uczyły chłopców szkoły zawodowej były: zakłady ślusarskie Feliksa 

Marczewskiego na ul. 3 Maja 5, Zarzyckiego Wacława na ul. Turowskiej 23, Kubalczyka Jana na ul. 

Kaliskiej 15 i Tyszlera Jana, firmy budowlane: Franciszka Tyca na ul. Widoradzkiej, Błażeja Sygulskiego 

na ul. 3 Maja oraz Sztyglica Józefa na ul. Krótkiej 1, zakłady stolarskie: Wareckiego Wiktora na ul. 

Krakowskie Przedmieście 22, Wareckiego Jana na ul. Św. Barbary 8, Małuszyńskiego Bolesława na ul. 

Kaliskiej 15, Bolesława Górskiego na ul. Kilińskiego 6, Leszczyka Wolfa na ul. 3 Maja i Ankiewicza 

Jankela na ul. Turowskiej 19, piekarnie: Krężla Zygmunta na ul. Palestranckiej 1, Krysia Bronisława na 

ul. Kaliskiej 15, Kubalczyka Stefana ul. Krakowskie Przedmieście 46, Piotrowicza Antoniego na ul. 

Rudzkiej 2, drukarnia Jędrzejewskich na pl. Legionów 4, rzeźnie Zygmunta Kwiecińskiego przy ul. 

Śląskiej, Edwarda Sztarka przy placu Legionów i Edmunda Janeckiego na ul. Krakowskie Przedmieście, 

sklep bławatny Bielawnego przy ul. Barycz, pracownia i sklep czapek, kapeluszy, galanterii Józefa Koja 

przy ul. Królewskiej. Podsumowując, uczniowie Szkoły Dokształcającej dla Rzemieślników naukę 

zawodu zdobywali w prawie wszystkich warsztatach rzemieślniczych Wielunia i okolic: w 22 

zakładach stolarskich, w 10 ślusarskich, w 17 piekarniach, 3 drukarniach, w 30 rzeźniach, w 8 

kuźniach, w 37 warsztatach szewskich, w 9 warsztatach cholewkarskich, w 28 pracowniach 

krawieckich, w 16 salonach fryzjerskich, w 7 zakładach stelmachowskich, w 3 zakładach blacharskich, 

w 2 warsztatach kaflarskich, w 5 firmach budowlanych, w 2 zakładach rymarskich, w 3 cukierniach a 

także w: 26 punktach handlowych, młynie „ Szwajcarka”, Cukrowni, Elektrowni Miejskiej, Urzędzie 

Pocztowym, Inspektoracie Szkolnym, Komunalnej kasie Oszczędności, Powiatowym Komisariacie 

LOPP, Sądzie, Powiatowym Banku Spółdzielczym, Zakładzie Ojców Albertynów w Kamionce. Bracia 

Albertyni od 1934 roku kształcili w swoim zgromadzeniu młodych chłopców w zawodach: szewc ( 3 

osoby ukończyły w 1936 roku) i krawiec ( 20 osób uczęszczało w latach 1934 – 1939, ale ukończyło 

tylko 7). W 1934 roku 5 uczniów, podopiecznych zakładu ukończyło klasę III, ale bez określenia ich 

zawodu. 

 

Szkoła Handlowa Polskiej Macierzy Szkolnej 

Kolejną placówką realizującą program szkoły ponadpodstawowej była założona w grudniu 

1925 r. przez Polską Macierz Szkolną 2-letnia Koedukacyjna Szkoła Handlowa. Inicjatorem powołania 

nowego zakładu oświatowego był dr Stanisław Rutowicz. Miała ona za zadanie umożliwić młodzieży 

kończącej szkoły powszechne przygotowanie do zawodu kupieckiego. W pierwszym roku istnienia w 

szkole uczyło się 25 uczniów osób, które opłacały czesne w wysokości od 10 do 15 zł miesięcznie a 

przed zamknięciem szkoły 20 zł. W następnych latach liczba uczniów systematycznie się zwiększała. 

W 1927 r. dotychczasowy 2-letni program nauczania poszerzono i przekształcono szkołę w zakład 3-

letni. Tym samym uzyskała prawa państwowych szkół zawodowych.  Sejmik Wieluński i magistrat 

udzielały szkole zasiłku w wysokości 3000 zł rocznie. Na początku 1928 roku w dwóch klasach uczyło 

się 29 uczniów, w roku szkolnym 1928/1929 naukę pobierało 65 uczniów a w następnym roku już 73 ( 

kurs I – 33, kurs II – 28, kurs III – 12). W 1929 roku odbyły się w szkole pierwsze egzaminy maturalne. 

Świadectwa dojrzałości uzyskało 14 absolwentów. Zajęcia odbywały się początkowo w godzinach 

popołudniowych w budynku Gimnazjum Realnego Męskiego im. Tadeusza Kościuszki, następnie w 

budynku szkolnym przy ul. Krakowskie Przed mieście. W roku szkolnym 1928/1929 Szkoła Handlowa 

uzyskała własne locum przy ul. Targowej nr 2, zatem lekcje mogły odbywać się już w godzinach 

dopołudniowych. We wrześniu 1929 roku otwarto bursę na 12 miejsc. Dla zapewnienia szkole 



odpowiednich warunków rozwoju, jej materialnego wspierania oraz opieki nad młodzieżą, powstało 

w 1927 r. z inicjatywy dyrektora szkoły, Leona Suskiego oraz Adama Chlewskiego, Stefana Wolskiego, 

Józefa Jędrzejewskiego, Aleksandra Pietrasińskiego i Jana Sutarzewicza - Towarzystwo Przyjaciół 

Szkoły Handlowej Polskiej Macierzy Szkolnej w Wieluniu. W 1928 roku liczyło ono 80 członków, 

prezesem był Witold Nowicki. Żywot Towarzystwa był stosunkowo krótki, bowiem już w 1929 r. 

zaprzestało swej działalności statutowej. Dyrektorami szkoły byli: w roku 1925 Zofia Kaczyńska, w 

latach 1926-1928 Leon Suski, następnie Wiktor Sikorski. Z końcem roku szkolnego 1931/1932 r. 

Szkoła Handlowa PMS uległa rozwiązaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła po II wojnie światowej 

(1945-1952) 

Wojna i okupacja niemiecka zostawiła po sobie ogromne spustoszenie w szkolnictwie 
każdego typu. Zniszczeniu uległy budynki szkolne, biblioteki, świetlice ich wyposażenie i pomoce 
naukowe. Jednak najbardziej dotkliwą stratą okazała się zagłada sporej części kadry nauczycielskiej, 
spowodowana realizacją ludobójczej polityki okupantów niemieckich i sowieckich w stosunku do 
inteligencji polskiej. Likwidacja szkół i zakaz nauczania polskich dzieci stały się przyczyną bardzo 
poważnych opóźnień w realizacji programu nauczania. Odbudowa i organizacja szkolnictwa w okresie 
powojennym była w rękach powiatowych władz samorządowych, najpierw Wydziału Powiatowego a 
następnie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Za organizację placówek oświatowych w powiecie 
odpowiedzialny był inspektor szkolny, podporządkowany zarówno władzom powiatowym, jak 
również Kuratorium Oświaty w Łodzi. W Wieluniu, podobnie jak w innych powiatach, wzorem okresu 
międzywojennego, powołano Inspektorat Szkolny, w gestii, którego znajdowały się sprawy organizacji 
sieci szkolnej, kadrowe, zabezpieczenia finansowego, działalność przedszkoli, szkół podstawowych i 
średnich. 

Po okupacji hitlerowskiej i wyzwoleniu Wielunia, szkoły typu zawodowego była 
potrzebna. Zniszczenie Wielunia już w we wrześniu 1939 roku spowodowały, że nie było budynku, 
który mógłby przyjąć uczniów takiej szkoły. Dlatego ówczesne władze oświatowe skorzystały z 
tzw. baraków, które okupanci postawili przy dzisiejszym Placu Legionów. Tam dłuższy czas 
funkcjonowało: 

- Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe ( 1946/1951) 

- Państwowe Technikum Handlowe i Liceum Administracyjno - Gospodarcze i Zasadnicza Szkoła 
Metalowo - Odlewnicza (1951-1952) 

Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa 

 Kontynuacją szkoły dokształcającej dla rzemieślników była funkcjonująca od września 1945 

roku placówka, której kierownikiem został Witold Swoszowski. Grono pedagogiczne było nieliczne i 

stanowili je: Michalina Marek, Jan Marek, Jan Major, Salomea Buś, Józef Kaśnicki, Maria Prusowa, 

Partyka. Znaczna część nauczycieli nie pracowała dotychczas w szkole zawodowej tylko powszechnej i 

musiała się dostosować do nowych warunków pracy. Poważnym problemem był brak programów 

nauczania. Przedwojenne mogły być tylko częściowo wykorzystane ze względu na cel, jakim miała 

przyświecać szkoła w owym ustroju. Inny niż przed wojną był materiał uczniowski. Jak określił 

kierownik Swoszowski na jednej z rad pedagogicznych w listopadzie 1945 roku: „ czas dzisiejszy jest 

przejściowy i nienormalny…. Uczniowie to już mężczyźni w całym tego słowa znaczeniu, dlatego 

szkoła ma nie tylko uczyć, ale i wychowywać obywatela”. W nowej rzeczywistości polityczno- 

ekonomicznej było ogromne zapotrzebowanie na rzemieślników i władze naciskały na kształcenie jak 

największej ilości przyszłych robotników, ale wykształconych i wykwalifikowanych. 

 We wrześniu 1945 roku otwarto 4 oddziały. Do klasy III zakwalifikowani zostali uczniowie w 

liczbie 19-tu, którzy zdali egzamin z języka polskiego i arytmetyki, w ubiegłym roku skończyli klasę II 

lub przed wojną uczęszczali do szkoły zawodowej. Do klasy II przyjęto 48 osób, które promowane 



zostały z klasy I lub ukończyły przed wojną 7 oddziałów i na egzaminie otrzymały stopień, co najmniej 

dostateczny. Resztę uczniów przydzielono do dwóch klas pierwszych. Do klasy Ia – 35, a do klasy Ib – 

47. Poziom edukacyjny klas pierwszych był bardzo niski. Zaległości spowodowane wojną, brak 

możliwości kontynuowania nauki w czasie jej trwania spowodował, że uczniowie posiadali wiedzę na 

poziomie III i IV klasy szkoły powszechnej. Ze względu na ciężką sytuację ekonomiczną rodzin 

przyszłych rzemieślników, Izba Rzemieślnicza przeznaczyła 100 tys. na dożywianie młodzieży w 

szkole. Kwota ta w następnych latach była obniżana lub podwyższana. Warunki nauczania były 

bardzo trudne. Brak podręczników do wszystkich przedmiotów powodowało konieczność 

opanowania materiału jedynie w szkole. Szczególnie trudna była sytuacja w nauczaniu 

materiałoznawstwa. Ze względu na różne zawody uczniów nie można było ich podzielić na grupy 

zawodowe. 

 W marcu 1946 roku zaistniała w szkole sytuacja, która spowodowała zawieszenie przez Radę 

Pedagogiczną klasy III. Powodem takiej decyzji był bunt uczniów, którzy nie stawili się przed komisją 

sanitarną w celu dokonania dezynsekcji a dokładnie odwszawiania. Prowodyrami tego zajścia było 3 

uczniów, którzy zostali ukarani ciężej od pozostałych kolegów i koleżanek. Członkowie Rady 

Pedagogicznej po dokładnym przeanalizowaniu sprawy postanowili, że wpływ wojny na uczniów 

mógł wywołać takie reakcje i pomimo zawieszenia mogą wrócić oni do szkoły. Przywódcy buntu 

musieli udać się do lekarza, poddać się dezynsekcji i uzyskać stosowne zaświadczenie a następnie 

przeprosić kierownika w obecności całej klasy. Ostatecznie do egzaminów końcowych dopuszczono 

wszystkich - 19 uczniów tej klasy, jednak tylko 17 z nich otrzymało dyplom ukończenia szkoły. 

 Od rok szkolnego 1947/1948 szkoła została przemianowana na Publiczną Średnią Szkołę 

Zawodową. Dyrektorem został Aleksander Wiankowski. Skład grona pedagogicznego też uległ 

zmianie. Doszedł Wiktor Smolnik, Łuczak Antoni, Kozanecki Alfons, Krzemiński Zygmunt. Otwarto 2 

klasy wstępne i 3 zawodowe. Do wstępnych przyjęta została starsza młodzież robotnicza i chłopska w 

liczbie 99, która w czasie wojny nie uczyła się a obecnie już pracuje. Były to klasy o bardzo niskim 

poziomie, często wiedza uczniów oscylowała poziomu 5 klasy szkoły powszechnej. W pozostałych 

oddziałach naukę pobierało 124 uczniów. Wykonując pracę zawodową, szczególnie młodzież ucząca 

się w zawodach piekarz i szewc była zbyt przepracowana i uczyła się tylko w szkole, dlatego poziom 

ich wiedzy był niski. 

 Cała społeczność szkolna często brała udział w tzw. czynach społecznych. W kwietniu 1948 

roku każda klasa poświęciła 1 dzień na pracę w tworzeniu boiska szkolnego i sadzeniu krzewów 

morwowych wokół placu szkolnego. Szkoła włączyła się również w budowę szpitala a wydelegowani 

uczniowie pracowali przy ekshumacji ofiar wojny – żołnierzy radzieckich. Młodzież dekorowała 

również Dom Kultury na rocznicę oswobodzenia ziemi wieluńskiej z niewoli hitlerowskiej a organizacji 

zabawy karnawałowej osiągnięty dochód przeznaczono na zakup sztandaru szkolnego. 

 Uroczystość zakończenia roku szkolnego połączona była z zabawą taneczną, która trwała od 

18 do 24-tej. W dniach 26-28 VI 1948 roku młodzież urządziła w budynku szkoły wystawę. W jednej 

Sali wystawione były prace uczniów: rysunki, wykresy, zbiory itp. W drugiej fryzjerzy urządzili kącik 

fryzjerski pod nazwą „ fryzjernia uczniów szkoły zawodowej” i bufet. 

 W roku szkolnym 1948/1949 do klasy I przyjęto około 150 uczniów różnych zawodów, 

dlatego podzielono je na 3 oddziały: 1a – krawcy, czapnicy, 1b – ślusarze, stolarze, kowale, kołodzieje, 

1c – szewcy, cholewkarze, fryzjerzy, piekarze, rzeźnicy. Klasy II i III były ogólno zawodowe. Utworzono 



także klasę wstępną, dla tych, którzy pracują zawodowo, mają ukończone 6 klas szkoły podstawowej. 

Nauka w szkole trwała od poniedziałku do piątku, sobota była wolna, ponieważ było to korzystne dla 

rzemieślników. Uczniowie danej klasy chodzili 3 dni do szkoły, pozostałe dni praktykowali w 

warsztatach. Wszyscy musieli nosić jednakowe czapki przynależności do szkoły. Bardzo silny nacisk 

kładziono na realizowanie głównego celu programu wychowawczego, jakim było wychowanie 

uczniów, jako bojowników o ideały marksistowsko-leninowskie oraz organizacja Związku Młodzieży 

Polskiej i agitacja do niej uczniów. 

 Na radach pedagogicznych często poruszano kwestie niewłaściwego zachowania uczniów, 

którzy przeszkadzają na lekcjach, lekceważą nauczyciela traktując go jak wroga i traktują szkołę, jako 

zło konieczne. Młodzież nagminnie łamała zakaz palenia papierosów w szkole. Jeden z nauczycieli 

podkreślał, że palenie tytoniu powoduje psucie się mleka w beczkach znajdujących się przy świetlicy a 

rzucanie niedopałków może spowodować pożar. Często zdarzało się, że niedopałki wrzucane były do 

sanitariatów, które przez to często się zapychały i powodowały awarie w toaletach. Mienie szkoły 

było systematycznie dewastowane. Antagonizmy między młodzieżą wiejską a miejską prowadziły 

nierzadko do bójek przed szkołą. Uczniowie nie nosili czapek i chłopcy niewłaściwie zachowywali się 

wobec uczennic szkoły podstawowej. W celu wyeliminowania niewłaściwego zachowania 

zastosowano gradację kar: upomnienie, nagana i wydalenie ze szkoły. Karę najsurowszą zastosowano 

wobec dwójki uczniów: chłopca z klasy Ib i dziewczyny z klasy Ia. Zostali oni wydaleni ze szkoły za 

samowolne, opuszczenie szkoły, ucieczkę z domu i podejrzenie dokonania włamania do kancelarii 

szkolnej z równoczesną kradzieżą z niej pieniędzy.  

 W roku szkolnym 1949/1950 zaczął się od intensywnego szkolenia kadry pedagogicznej. 

Ponieważ nauczyciele zostali wychowani i wykształceni w szkole o jak to określono „ nastawieniu 

burżuazyjnym i kapitalistycznym” i przygotowani do pracy dla ustroju „ zatęchłego i 

drobnomieszczańskiego”, musieli się dokształcać poprzez szkolenia. W Wieluniu była spora grupa 

inteligencji, w tym sporo nauczycieli, która z powodów czysto oportunistycznych podejmowała 

daleko idącą współpracę z nową, komunistyczną siłą przewodnią. Niektórzy bardzo gorliwie, prawie 

fanatycznie włączali się w realizację programu społeczno-politycznego, który był im dotychczas ze 

względów ideowych zupełnie obcy. Do tej grupy należeli też nauczyciele, którzy wstępowali do PPR 

lub PPS a później do PZPR i stawali się czołowymi działaczami partyjnymi aktywnie pracującymi na 

rzecz umacniania tzw. Władzy ludowej, wychowania młodego pokolenia w duchu ideologii 

komunistycznej. Nie brakowało też naiwnych ideowców, angażujących się w budowę i umacnianie 

nowego ustroju w przekonaniu, że narodowo i społecznie wspierają odbudowę nowej Polski. 

 Uznano, że obecne rzemiosło jest „średniowieczne” i nienadążające za zmianami, jakie 

zachodzą i będą zachodzić w Polsce. W tym celu mistrzowie mieli również intensywnie się 

dokształcać. Poważnym problemem były nieobecności nauczycieli niepełno etatowi, którzy pracowali 

w kilku szkołach i często opuszczali godziny zajęć.  Ze względu na problemy z frekwencją uczniów, 

ogromnymi brakami edukacyjnymi z zakresu szkoły podstawowej władze szkoły wprowadziły 

dodatkowe godziny nauczania w niedzielę: w klasie III – 2 godziny nauki historii literatury, w klasie II i 

III – 2 godziny rachunkowości i ideologii marksistowsko-leninowskiej oraz dla wszystkich nauka 

śpiewu. Szczególny nacisk kładziono na naukę ideologii marksistowsko-leninowskiej i działalność 

ZMP, do której należeli prawie wszyscy uczniowie. Ze względu na to, że młodzież nie mogła brać 

udziału w publicznych zabawach, władze szkoły zobowiązały się do organizacji przynajmniej raz w 

roku zabawy tanecznej.  



 W roku szkolnym 1950/1951 wprowadzono reformę szkolnictwa zawodowego ze względu na 

rolę, jaką miało ono odegrać w realizacji planu 6-letniego. Szkolnictwo zawodowe miało być 

dwustopniowe. Stopień 1-y – to szkoły zawodowe a stopień 2-gi to technika. Brak własnego budynku 

i warsztatów oraz poparcia i zainteresowania władz powiatowych znacznie utrudnił wprowadzenie 

nowych dyrektyw. Od 1 wrześni 1951 roku szkoła otrzymała nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Metalowo –Odlewnicza, która miała być 2-letnia. Otwarto 2 klasy pierwsze: mechaniczną 

(elektromonterską) i ogólną.  Pozostałe klasy: II i III, kontynuowały naukę według starych programów 

nauczania. Ogromnym problemem był brak własnych warsztatów oraz narzędzi i maszyn, świetlicy i 

pomocy naukowych. Poruszono wszystkie instytucje na czele z: Prezydium Rad Narodowych, 

kierownictwo PZPR, Miejską Radę Narodową. W końcu cel został osiągnięty. W styczniu 1951 roku 

władze przekazały szkole warsztaty od firmy Zarzyckich na ul. Wojska Polskiego21. Mogło się w nich 

szkolić 70 uczniów w dziale mechaniczno-ślusarskim, elektrycznymi odlewniczym. Kierownikiem 

został Jan Urbanek. Warsztaty nie tylko szkoliły młodzież zawodowo, ale spełniały rolę usługową w 

terenie, dlatego zaczęło systematycznie wzrastać znaczenie szkoły w środowisku lokalnym. Dzięki 

wykonanym odlewom mogły normalnie pracować wapienniki i cegielnie. Wyremontowane zostały 

maszyny dla: Mleczarni, Cukrowni, Tartaku Tyble, T.O.R-u i wielu innych instytucji. Nowo powstały 

obiekt miał liczne problemy. Brakowało kombinezonów, pomocy, narzędzi do pracy, napisów 

ostrzegawczych nad maszynami. Uczennice skarżyły się, że są dyskryminowane, ponieważ nie 

dopuszczano ich do pracy przy narzędziach i maszynach a ich praktyka polega na zamiataniu podłogi i 

myciu sanitariatów. Dziewczęta uważały, że kierownik źle się do nich odnosi i obarcza ich dodatkową 

pracą, np. do mycia szatni wystarczały im 2 wiadra wody a musiały użyć aż 30. W miarę możliwości 

szkoła starała się zatrudniać uczniów klas II i III w miejscowych przedsiębiorstwach. Dyrektor szkoły 

rozpoczął również starania o przeniesienie szkoły do własnego budynku przy ul. Sieradzkiej, który był 

zrujnowany, ale można go było odbudować.  

 W lutym 1951 roku usunięto ze szkoły dwóch uczniów. Powodem było niewłaściwe 

zachowanie w szkole i poza nią. Uczniowie ci pochodzili z domów, w których były „ reakcyjne” 

poglądy, jak określił to dyrektor szkoły. Matka jednego z nich miała powiedzieć nauczycielce „ Niech 

pani uważa, bo nie tylko dziś żyjemy”, a drugi uczeń na zebraniu ZMP oznajmił: „ przyjdzie czas, to 

komunistów będziemy wieszać”. Chłopcy brali również udział w zabawach publicznych, na które był 

zakaz, upijali się tam, co doprowadziło w przypadku jednego z nich do awantury i interwencji policji.  

 Przełomowym wydarzeniem dla szkoły było jej połączenie ( efekt założeń planu 6-letniego) od 

dnia 1 września 1951 roku z Państwowym Technikum Handlowym i Liceum Administracyjno-

Gospodarczym. Na początku 1951 roku Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego wystąpił do władz 

oświatowych z wnioskiem o likwidację szkoły handlowej i dwóch innych placówek oświatowych 

powiatu wieluńskiego. Wywołało to zaniepokojenie władz miejskich, które sprawę tę omawiały na 

sesjach miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej. Zarówno MRN jak i PRN na sesji w dniu 26 maja 1951 

roku jednogłośnie opowiedziały się nie tylko za utrzymaniem tej szkoły, ale wnioskowały o 

rozszerzenie profilu jej kształcenia oraz ujęcie w planie inwestycyjnym budowy nowego gmachu 

szkolnego dla jej potrzeb. Drugim, poważniejszym argumentem za utrzymaniem szkoły była zbyt duża 

liczba- około 2500 absolwentów szkół podstawowych w powiecie wieluńskim i brak szkół średnich, 

które mogły przyjąć tak dużą liczbę uczniów. Znaczna ich ilość, z powodu trudności z dostaniem się do 

szkoły średniej zmuszona była zakończyć dalszą edukację a gospodarka miała ogromne 

zapotrzebowanie na wykształconych zawodowo pracowników. Prawdopodobnie, na skutek tych 

działań w roku szkolnym 1951/1952 utworzono: Państwowe Technikum Handlowe i Liceum 



Administracyjno-Gospodarcze oraz Zasadnicza Szkoła Metalowo-Odlewnicza. Z zachowanych 

protokołów posiedzenia PMRN wynika, że dnia 18 lipca 1951 roku dyrekcja szkoły zawodowej 

wystąpiła z wnioskiem do władz o nadanie szkole nazwy Zasadnicza szkoła Zawodowa Metalowo-

Odlewnicza im. Feliksa Dzierżyńskiego. Chciała w ten sposób uczcić 25-tą rocznicę śmierci tego 

polskiego komunisty. Wniosek jednak został odrzucony. Nowym dyrektorem został Jaskulski Józef a 

kierownikiem warsztatów Edward Karbowski. Nauczycielami praktycznej nauki zawodu byli: Stanisław 

Kopciuch, Adam  Zarzycki, Jan Zarzycki, Antoni Kabziński, Jerzy Kamiński, Stanisław  Serwaciński a 

pracownikami warsztatów: Franciszek Komorowski, Józef Zgondek, Antoni Małolepszy, Andrzej 

Curyło, Edward Juszczak, Kazimierz Pilarski, Kajda i Kędzia. Warunki lokalowe były bardzo trudne. Po 

połączeniu szkół liczba uczniów wynosiła 550 a klasy liczyły po 50 osób. Sale lekcyjne były za małe, 

korytarze wąskie i tylko 4 toalety. Tak duża placówka wymagała więc nowego gmachu szkolnego, 

rozbudowy warsztatów i internatu. W tym celu zaczęto zbierać fundusze. W szkole zawodowej 

powstały otwarte zostały dwa kierunki: odlewniczy i mechaniczny. Szybko okazało się, że uczniowie 

szkoły zawodowej mieli lepsze warunki w poprzedniej szkole. Także nauczyciele ze tej szkoły uważali, 

że połączenie szkół nie było dobrym pomysłem. Twierdzili, że dyrektor nie może opanować tak 

różnych szkół i powinien mieć zastępcę na warsztatach. Warunki warsztatowe były tragiczne, ale jak 

podkreślali wizytatorzy w listopadzie 1951 roku, w całym województwie łódzkim było podobnie.  

Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe 

 W październiku 1945 roku, z inicjatywą powołania w Wieluniu koedukacyjnej szkoły 

handlowej wystąpiło Powiatowe Zrzeszenie Kupców do Kuratorium Oświaty w Łodzi. Funkcję 

koordynatora tego projektu, Kuratorium powierzyło Wojciechowi Rzutkowskiemu, dyrektorowi 

Państwowego Liceum i Gimnazjum w Wieluniu. Już 23 lutego 1946 roku odbyło się pierwsze zebranie 

grona nauczycielskiego a dwa dni później rozpoczęto lekcje z 38 uczniami. Oficjalne otwarcie szkoły 

pod nazwą koedukacyjne Liceum Handlowe Zrzeszenia Kupców w Wieluniu nastąpiło 1 marca 1946 

roku. Później nazwę zmieniono na Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe. Początkowo mieściło 

się ono w budynku Państwowego Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych przy ul. Śląskiej, a następnie w 

dwóch niemieckich barakach b. Kreisbauenschaftu przy ul. Królewskiej. Placówka kształciła kadry dla 

potrzeb spółdzielczości (sprzedawców, magazynierzy, kierownicy sklepów) i bankowości oraz kadrę 

urzędniczą dla administracji terenowej.  

 Grono nauczycielskie w roku szkolnym 1947/1948: dyrektor Józef Jaskulski, vice dyrektor 

Grabiński Czesław, Ostaszewska Maria, Doroszczak Włodzimierz, Nawrocki Bolesław, Osiewacz 

Teodor, Szromik Leopold, Maciejewski Mieczysław, sędzia Gumińska Irena, Brzozowski Antoni, 

Szczypko Feliks, Zieliński Mieczysław, Sitnikiewicz Józef, Wojciechowski Kazimierz, Ławrynowicz 

Stanisław, ks. Łukaszewski Józef. Otwarto 4 klasy gimnazjalne ( I-III) 149 osób i 2 licealne ( I-II) 82 

osoby. Szkoła przechodziła te same problemy wychowawcze i edukacyjne co szkoła zawodowa. Braki 

edukacyjne z lat poprzednich, brak podręczników, częste opuszczanie zajęć i lekceważenie 

obowiązków skutkowały bardzo dużą liczbą osób z więcej niż jedną oceną niedostateczną. Surowość 

w ocenianiu miała według dyrekcji szkoły zachęcić uczniów do większej pracy. Wysunięta była 

również propozycja wydalania ze szkoły osób, które otrzymają największa liczbę ocen 

niedostatecznych. Wprowadzono także zasadę, że młodzież ma nosić przepisowe czapki oraz nie 

powinna pokazywać się na ulicy po godzinie 20:30. W pierwszych latach powojennych lekcje religii 

odbywały się w szkole, ale równocześnie kładziono naciski na wychowanie ideologiczne w duchu 



leninowsko-marksistowskim.  W tym celu aktywnie działało koło szkolne OMTUR a następnie ZMP 

pod kierownictwem Leopolda Szromika.  

 Od roku szkolnego 1948/1949 rozpoczęło się stopniowe wygaszanie Państwowego 

Gimnazjum. Naboru do klasy I nie przeprowadzono a II kontynuowały naukę. Otwarto 3 licealne klasy 

I,  dwie o profilu administracyjno-handlowym i jedną o profilu handlowym. Przyznano stypendia w 

wysokości 1000 zł uczniom. 

   

 

  

  

 


