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praoowanie to starnowi uzu~
pe~nien'ie mojego s,zkku pt.
"P,ruska
o~dynacja
praw
sz:k!O'Inyoh z 1928 r. dla mniejszośdi
polskiej", ogłos:zonego w t. li "Rocz~
nika Lubus:~iego" l) :i stawia sobie
ja:ko oe:l omówienie zagadnień wy~
konawozych te9o a1~tu prawnego w
praktyce administracj:i pruskiej 'i
władz nacze:lnych Związku Polaków
w Niemczech ~da,lej w skrócie ZPwN) 'i Zwiq:Ziku P~olskich Towa~
rzystw Sz~olnych w Niemczech ~da~
lej w skrócie - ZPTSwN) w okresie
od stycZinia do kwietnia 1929 r.
Uohwa.lona przez pruską Radę
Mini,strów w dniu 31 g~udnia 1928 r.
"Ordynacja dotycząca uregul,owa~
nia s:z;~dnidwa dl:a mniejszości pol~
~sk:iej" 2) (dalej w ~s~róde "Or;dy~
na:aja ... ") była na obszarze pań:stwa
{~raju) prus~iego wykonaniem a:r;ty~
kulu 113 ~~onstytucj'i Rzeszy. Stwa~
rzała zatem podstawy prawne do re~
aHzacj'i
blan1krietowego
przepisu
~onstytu:cyj.nego, który mówił m. i'n.
o ."używani'u :ję:Z}IIka oj:czysteg:o przy
nauczanriu". Lecz właśnie z punktu
widzenia prawne9o nasuwają się
pier;ws.z,e wątplriwości co do prark~
tycznej rwmtoś'Ci "Ordynacji ... ".
"Z trz,ech zars,adnkzych e~lemen~
tów sz:~oły: dtieoi, nauczyciela ,i po~
mieszczenia, j:eden tylko tj. dobór
dzieci został (teo,rety,cznie) w pełn1i
ro:związany, oo prawda przy pomocy
zasady naj:spr;ze·CZlnie'j's,zej z intere~
sami P:olaków, mli,anowioie subiek~
tywne,go kryterium rprzynależ:no~śd
narodowej. Co do naucJJ(ciel,i i po~
mieszczeń, o:rdynacja nawet pod
wzg:lędem teoretycznym pozostawia
tę ~estię ,w dużej mierze a1rbitral~
nemu rozstrzygnięciu władz. Ale do~
piem po przestud:i,owaniu ordynacji
i skonfrontowaniu jej z i'stnriejącą w
Niemcze,oh rzeczywistością prawną
występuje jeszcze jedna ka,rdynal~
na jej wado: hrak na:leżytej kontro~
H sądowej nad wykonaniem ordy~

O

nacji w wypadku sporu między st~oną polską a władzami administracyjnymi, zwłaszcza szkolnymi, nie wyłączając min. 'oświaty. Co miała zrobić strona polska, gdy np. minister oświaty nie umał jej postulat6w, wypływają
cych z pra.w, zagwa:antowanyc~ przez ~st~w.ę? Norma'l'~ie rzecz bi.orqc,
powinna s1ę była wowczas odn1esc do IStnieJących w N1emczech sądow
administracyjnych, które by sprawę rozstrzygnęły. Tymczasem wobec panujących w Niemczech przekonań prawnych było to możl:iwe tylko wtedy, gdy
w danej usta,wie było wyraź,nie zaznaczone, że podlega ona k,ontmti prawnej ze strony sądowniotwa adminis.tracyjne9o. Tej klauzuli w o~rdynacj-i
z 1928 r. nie było 3 ).
ZPwN i ZPTSwN, których zastrzeżeń wniesionych do projektu "OrdynacJi ... " nie uwzg'lęd.n.iono, pnzedsta,wiwszy w uchwale z dnia 16 sty,cznia
1929 r. 4) swoje 1krytycZJne stanowisko wobe'c ,rządowej 'Ustawy, opowiedz,iały
się jednak m ko,nstruktyw,nym wyk<orzystaniem uprawnień Olrdynacyjny·oh:
"Pomimo ws:zelkich zastrzeżeń i niepok,ojących stwierdzeń, które cz.uliśmy
już w przededniu wydania o1rdynaaj1i s1Jw,ierdrz:a:my: Rada Naczelna Związku
Polaków w Ni·emczech >zdecydowana jes1t u~ze•czywi,stnić S.Ziko·łnictwo polskie w ramach tej ordynacji. Wzywamy cały lud polski w Niemczech do pod
jęcia jak najwięks.ze9o wysiłku w tym kiiemnku" 5). PrzeważałQ bowiem
stanowisko reprezent·owane przez kirąg dz:iała,czy ,sk,upi,onyoh wokół pre:zesa
ZPTSwN Jana Baczewskiego, że "ZJdobyoie ordynacj1i sz;kiolnej było. .. tym
maksymalnym os·iągnięciem, na które mniejs:ztość polska w Niemczech
mogła w ówczesnych warunkaoh w <ogóle l'i·ozyć. Ordynacja ·dała ... prawa
do zakładania polsk'ich szkół prywactnych i angażowan'ia nauczydelii sprowa,dzanyoh z Polski. U.zy,skane z tak wiell~im trudem prawa szkolne na,leżało
teraz wy<korzystać i wp~owadz:ić w życie" 6).
Dlatego też już od 18 stycznia 1929 <r. ZPTSwN skierował do ministe,rium
oświaty projekt wytycznych ,i pro·gramu nauczania w prywatnych tptO'Is:kich
s11kołach. Opracowano go w ~opamiu o za,sody obowiązu~ące w s,ztkolnktwie publicznym, zgodnie w wymogami mt. li §7 "Ordyna,cjL.". Tymczasem
jednak :many już na konferencji w dniu 2 października 1928 r. projekt rozporządzeń wykonawczych do "OrdynaojL." miał dop:iero 'stać się przedmiotem wspólnej oficjalnej dyskusji. Ogłoszenie 'tego min'i'steria.lnego wprowadzenia ustawy, w5'kutek lapidam1ośoi jej sformuł,owań miało n<ie tyH~o
administracyjne zrnaczenie, ale dawoł1o orientację oo do orl\icjo,hnej wykiodni postanowień ordynacyjnych om;z poiztWalał·o ws:z!cząć praktyczne ~roki
w sprawach szkolnictwa wobec terenowej administraiCji.
Konferencja poświęcona przedyskutowani,u projektu ministerialnych
rozporządzeń wykonawczych doszła do skutku w dniu 25 sty•oznia 1929 r.
Przebieg tych obrad relacjtonuje protokół spi,sany w jęz)l1ku niemieckim
wspólnie prze:z przedstawicieli ZPwN i ZPTSwN oraz władz p~uski,ch. O:z!naazcny on jest urzędową sygnoturą- A III O Nr 481, U III D. 1 - tą somą,
którą 'opatrzone jest minister·ialne rozporządzenie wykonawcze. Odp1i's protokołu sporządzony z:ostał w języku ory9inału p~zez :CPTSwN. Oto pełny
tekst tego dokumentu:
"Do A III O Nr 481, U III D. 1.
Około g>odz. 5 po południu dyrektor ministerialny T,rende·lenbUtrg otwiera pos'iedzenie <i wita obecnych. Na wstępie 1zapytuje przedstawicieH P1olskiego Towarzystwa Szkolnego ozy ma~ą do wyja~nien1ia jeszcze ja1kieś ogól-
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ne kwestie. Dr Kaczmarek odpowiada, że zgłasza w 1m1eniu mniejs·zości
po·l,skiej odmienne zdonie co do zasady zawartej w zarządzeniu wykonawczym, a głoszącej, że mniejszością jest kto chce. Odmienne stanowisko
mniejszośoi polsk<iej co do tej zasady zawa.rtej w ordynacj<i szk1
olnej zgło
szono już •na posiedzeniu w dniu 2 paździenn:ika 1928 r.
Odnoś·nie wstępu p~ojektu za1rządzeń przedstawiciele mniejsZJości polskiej Z'apytaH, oo na·leży rozumieć pod słowami, "że wytkorzystanie praw
tej ordynacji jest pod opieką państwową". Radca ministeria1lny dr Rathena•u 7) powiedz:iał, że nie należy pod nimi ~ozu mieć ochnony prawno-:ka•rnej,
gdyż ta kwestia będzie zała•twiona w 1n<owym kodekstie kornym. Tajny radca
rządowy Gue:rich nadmien:ił, że sprawę tę omawiano już z przedstawidelami mniejsZ'ośoi polskiej na posiedzeniu w dniu 2 pa~dZJierniik>O 1928 r. Pod
ochramą państwową wymienioną we wstęp:ie :projektu za•rządzeń należy rozumieć, że państwo :mbow.iąza1ne jest chronić prawa mniejQoŚoi W}'lnikające z ord}'lna1oj:i szkdne1 na podstawie przepi1sów is,tniejąoego ustaw•odarwstwa wewnęt~z;nego.
Do pkt. 1. Dr Kaczma,rek wyj>Oś,nia, że mniejsZJość polska chciałaby dodać do przedo•statniego zdanria, które bnzmi: "U:r.zędom nie wolno wywierać żadneg.o wpływu na oświadczen:ie wo•li poszczególnych osób", następu
jące słowa za pierwszym wyrazem: " i wł·aśdwym urzędnikom".
PrzedstawiCliele ministerstw przedy•srkutowaH tern projekt poprawki. Do
szli orni do wniosku, że zdarn'ie zawa,rte w projekcie za,rządzeń jest dobrze
s~orrmul'owane. PrrzyrzeHi oni jednak, że sprawę tę ZJbadają ponownie. Wyjaś·niono przedstawicielom mniejs·zości polskiej, że pojęcie "urzędy" obeljmuje także nauczycielstwo. Przedstawioie·le mnriejs.z;ości polskiej zgodzifii się
z tymi wyjaś.nieniami.
Do pkt. 2 przedstawiciele mrniej·szrości polsrk,iej nie mie•li żadnych zastrzeżeń.

Do pkt. 3 zauważył Jan Baczewski, że zezwolenie rna przechodzenie
uc,z,niów ze szkół mrniejrsZJośoi,owych do sZikół publ<ircznyoh ·i odwrotnie spowodować może stałe zmiany i wywoła w końc.u swoistą wa•lrkę konkurencyjną między szkołami. Dla naświetlenia sprarwy omówH narstępujący przykład: W pewrnej mierjscowośrci na terenie rrejen·c}i ols.ztyń.sldej Związek Polskich Towarzysuw Szkolnych otwor.zył przedszkrole. Wtkrótce otwa:rte iWS.tał1o
w tej samej miejscowości przeds~k,Oife utrzymywatne przez niemieoki Zwią
zek Kobiet. W przeds21k,ol u tym zaczęto podawać dzieoirom 1na śniadanie
bułk·i. Od tej chwili pewna część dzieci z polskie·g·o przedsZJkoi>O p~zeszła
do !przedszkola niemieckiego. Wówczas PoiSikie TowmtZYstwo Szkolne rozpo,częlo podawać dzieciom w swoim pr21edszkrolu bułk~i z masłem i znów
zaczęła się wędrówka dzie,oi z niemieckiego przeds21k10I>O do polskieg.o.
W odpowiedti na to posunięcie p,olskriegro Towa,rzystwa Szko·lrneg;o, niemieckie przedszkole zaczęło wydawać bułki z matsłem obł,ożone jeszcze kriełba
są. Taka walka kornkurerncyjrna jeśl·i rozg,f}'IWaĆ srię będzie między sxkołami
nie przyczyni się do ut~zyma:nia spokoju wśród ·ludności. Tajny radca rzą
dowy G uer:ich odpowiedział w związku z tym co na,stępuje:
W miejscowośd, w której istnieć będą pu:bl:iczna ,s.zkoł~a mniejszośdow>O
i publiczna sZJkoła większośd,owa nie będą mogły mieć mi.erjsca podobne

Z20

Wokól wykonania pruskiej ordynacji praw szkolnych
przypad~i. ponieważ obydwie srzk1o/y będą S'ZJ~ołami publicmymi utrzymywanymi z dotacji pochodzących z jednego 'i tego samego źródła. Natomiast
jeśli w miejscowości istnieć będą prywatna s,zkola mniejszościowa 1i publiczna s.z~oła więk~Ziościowa, to ,szk1ola publ!iczna nie będzie mogła organizować podobnej :~onkurencj.i, a gdyby nawet, to odpowiednie skargi przyczynią się do skorygowania tok1iego stanu. Ży·czenie Jana Baczewskiego, by
wyznaczyć specjalne terminy, w których jedynie będzie dozwolone przechodzenie z prywatnej s:z:koły mnie~'SZiośdowej do publkmej szkoły więk
srościowej ·i odw~otn,ie 'nie może być spełnione, gdyż stałoby to w sprzeczności z przepisami ustawy o obowiązku s·ZJkolnym. Dziecko uczęszczające
do szkoły p.rywatnej nie może być ogranio21one w dopuszczeniu do szkoły
publicZinej, sko~o życzyć sobie będą tego rodzice. Pmwo uczęsZJczania do
publicZJnej sZ'koły powszechnej jest prawem każdego obywatela i nie wolno
mu tego prawa og1ra:niczać. Z drugiej strony mają także rodzice prawo
posyłać dzieci zg,odnie z ustarwowymi przepisami do sZJkół prywatnych lub
na naukę prywatną zamia,st do publicznych ,szkół pows,zechnych. Tego
prawa też nie wol1no ogmn1iazać. Wyznaczenie te,rminu dla przechodzenia
z jednej szkoły do drugiej byłoby tyl~o ze stmtą dla mniejsZ!ośoi, gdyż nie
może być ogmnricrone i!adny:m terminem p~zechodzenie ze szkoły publicznej powszechnej do szk,oly p·rywatnej. Ogólnie trzeba także zauważyć, że
rodz·ice moją obowiązek :zabezpie·czyć dzi·edom norma,lną naukę stko~lną.
Częste przechodzenia z jednej :sZJkoły do drugiej podczas ~roku sz:k,o~lnego
ni·e można nazwać zjawi,sldem normalnym 'i z tego powodu władza będzie
miało prawo ingerencji.

W sprawie przechodzenia z jednej s,zkoły do dru9iej należy jeszcze zauważyć co następuje: s,z~oła mniejszościowa będzie szkołą z pohkim języ
kiem wykladowym ,i już sam ten fakt ~utr~udnia przechodzenie :z jednej s·z~oły
do drugiej. Dzieoko, które ze szkoły mniej:szo.śdowej przejdzie do s.Zikoły
większościowej musi bowiem liczyć się 1z tym, że nie będzie m:o·gł·o być przyjęte w szko,le więk~szośdowej do tej :samej klasy, gdyż nie nadążył·oby z programem nauozan:ia na skutek innego języka wykładowego. Tak samo
przedstawia 1się ta kwestia 'odwrotnie. R<odzice mus.zą tzastanowić się, czy
mogą zg,od.7liĆ się z oofniędem dziecka o jeden ,nok ti tym samym przedłuże
n'i~em jeg~o uczęszczania do szt~oły.
Dyrektor m<in'isterialny Tren:delenburg powiedtiał na za~ończenie, że
życzenie Jana Baozewskiego o dopus:z:azen'ie p~zechodzenia 'Z jednej szkoły
do drugiej jedynie w terminach specjolnie ustal,onyc!h i to dwa razy w roku,
mogłoby doprowadtić do 'nieporozumień 'i ~~oncentrowałoby całą a9·itację

w tych terminach.
Tajny radca rządowy Guerich zauważył, że władza S:Zik!olna czuwa nad
normalnym uczęsz,czaniem dzi·eci do s,ZJkoły, uednak ·rodzice sami ponoszą
odpOW:iedziolność za przechodzenie dzieci z jednej szkoły do drugiej.
Do pkt. 4, 5 ,j 6 przedstawkiele mniejszości polskiej nie wnieśli żadnych
sprzeciwów.
Do pkt. 7, us,tęp ostatni (specjalne kursy na akademiaoh pedagogicznych), zauważył dr Ka~czma,rek, żę wy'obraża stobie tę sprawę następująco
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- gdy np. na akademii pedag<Ogiczrnej będzie dostateczna ilość studentów, którzy będą domagali S>ię przygotowania do pracy w polsl<lch szkolach
mniejszościowy·ch, to tym studentom stworzy się odpowiednie ku temu warunki. Tajny radca rządowy Guerich odpowiedział, że jeżeli dr Kaczmarek
ma na myśi'i za·istnienie takich pnzypadków na każdej akademH pedagogkzneJ, to ,sprawa ta nrie będzie mogła być przeprowadzona. Na uniwersyteta~ch też nie ma zawsrze wszelkich specjal·izacji. Można będzie natomiast
pomyśleć o stworzeniu możl,iwo·śoi przygotowan.ia studentów do pracy w
polskich szikołach mniejs,z<ości<OWych jedynie na z góry wyzrnaomnych a>kademiach rpedagogk:znych. Dr Kaczmorrek oświadczył, że miał na myśti jedynie nriektóre akadem'ie pedagog.iczne.
Do pkt. Ba: Jan Baczewski .zapytuje w kwesti:i ·Otwamia prywat:nych
szkół powszeohnych z pomocą państwową, czy w :przypadkach, gdy na terernie gminy 'Szikolnej będzie w ogóle ty,lko 40 dZJied lub nawet mniej, t<O czy
ściśle będz'ie p~zestrzegane postanowienie o nie~zbędnym milnimurn 40 dZJieci, aby mogła wejść w rachubę pomoc pańs.twowa. Tajny radca rządowy
Guerioh odpow1iedZJiał, że na terenie tyoh gmin sz<k>ol:nyoh, w których zn~aj
duje się niewielka Hość dzieci, nie należy dążyć, aby dodatkowo uruchomić
jeszcze s:zik<Ołę prywatną. Wyra~nie powiedziano jedna1k w :pmjekcie zarządzeń wykonawczych w pkt. Ba, że przy obHcwn'iu dzieci potrzebnych do
uzyskan,ia pomocy ze strony państwa uwzględniać będzie się także te dzieoi, które dochodzić będą do sZJkoły z irnnych gmin szkolnych. W ten sposób
mniejsz<OŚĆ łatwiej będzie mogła uzyskać potnzebną Hość dZ'ieoi, by ortrzymać dla swojej s'zk>Oły pomoc ze strony pań·stwa. Oświadczenie to zadowoIH<O przedstawideli mniejswśd polskiej.

Do pkt. 8b omz c i 9rnie było żadnych za1srtrzeżeń.
Przewodnictwo w dalszej częś'Oi rkonferencjli przejął ta,jrny radca rządowy
Guerich.
Do pkt. 10 zraurważył dr Kaczma:rek oo no:stęputje: MniejsZ'oŚĆ polsko jest
zdarnia, że dla otwa,rcia szkoły wystarrczy, jeśli T~owarzystwo Szkolne jako
reprezentarnt rodZJiców poda do wiadomości władzy szkolnej ich wolę posyłania dziecka do szkoły mniejsz:ośdowej. W dals.zym toku pow,innro wystarczyć, JeżeH Towarzy~Srtwo SZJkolne przy wni~osrka~oh o otwa,rcie sZ1k1o/y
m:niejszości>owej poda jedynrie liczbę dz,ieci, k,tóre do tej 'szkoły będą uczę
SiZCzały, nie poda1ąc jednak ich nazwisk T,ow:a,r;zystwo Szkolne :pr.zyjmuje na
siebie pełną odrpowiedz:ialność za podaną lkzbę dzieci. Podanie ioh nazwi,sk mogł.oby wywołać różne naoisrkti na r11odzi:ców, by 1nrie posył.ali swych
dl'ieci do szkoły mn.iej:sz,o,ściowej. Tajmy .radca rządowy Guerrich odpowiedział, że takie postępowanie nie bęcbie morg/o mieć miejsca, gdyż dla
otwmcia szkoły prywatnej nie wy.zna.czono żadnej dolmej g1rarni·cy w ,j,j,ości
dzieci. W myśl 1ordyrnacj'i ·sziktolrnej otwarroie pryrw~atnych srzkół mnliejszościo
wyoh nie jes:t uwarunkowane Ż·adną dolną granicą iloś·ai zgł>Osz'Onyoh dz,ieoi. Jedynie dla uzyskania pomocy ze str01ny państwo dla szkół prywatnych
wyznaellono dolną >granicę ilości dzried. Dolna gmnica uwarunkowarna jest
określoną ogólną ilością dzieci uczęszczających do tej s.zk1oły. W celu uzyskarn·io pomocy ze strony pań~S·twa nie portrzebne jest uprzednie zgł·oszenie
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nazwisk dzieci. Waime bowiem jest ile dzieci rpo otwarciu srz~koły uczęszcza
do niej. Propozycje dr Kaczmarka mogą jedynie dotyczyć przypadku otwarcia szkoły publ:icrz~nej, o ile otwmcie to nie na,stąpi w drodze przekształcenia
szk!oły prywatnej w sZJk!ołę rpubnczną. wa,rUinkiem bowiiem przekształcenia
srzkoły prywail:nej w s21kołę public21ną jest ilość dzieci uczęszczających do
szkoły prywatnej.
W sprawie •otwa•roia szkoły publicmej ~bez przekształcenia prywatnej
w publ<icZ'ną)_ko~iecZJne będ~ie, żeby ~m'it~a $Zkoln? na podstawie uchrwały
przyjęła na s1eb1e ponos.z.eme .o~pow1edmch koszitow.
przy~adku odmowy przyjęcia 1kosztow stw1·erdz,1 S11ę w dr'<>dze nadZ!oru, ze gm1na ma obowiązek ponosić kosZJta. Wmunkiem takieg·o trybu postępowan,ia jest jednak przedstawien1ie dowodu z:gł,oszenia do stzkoły mtniej,s.zośaiowej taki·ej
liczby dzieci, jaką przepisy 'przyjmują j·ako dolną granicę. Jeśli gmina szko11na jest ·zda,nia, że ntie :została o~s·iąg·nięta do,lna granlica .'il,ości dzieci szk1olnych, to wówoz.as trzeba będzie na drodze urzędowej sprawdzić l·iczbę
dzieci. Sprawdzenie to będzie jed)'lnie możliwe, ,jeśli poda,ne Z!Osta,ną nazwiska dzieci. Załatwietnie jednak tych trudnoś•ai jest sprawą praktyki w każ
dym poszczególnym p~zypadku ·i nie moŻlna tej kwesti<i uogólnić. Jan Baczewski wnos,i, by spra,wdzenie Hości dzieci prZ!eprowadizane było p~zez
wła·dzę s.zkolną, a 'nie przez żandmmów wiej•skich. Dochodzenia :tak,ie powinny być przepPowadzatne przez komisje skł.ada,jące się w rówmej Hośai
p,olaków ti Niemców. Radca ministeria,lny dr Rca,thenau zauważył, że pr.zy
komisyjnych doohodzeniach mogą powstawać nieporozumienia. Ta~ny radca rządowy Guerioh podkreś:liił, że jest ,rzeczą ,niedoputszczalną, aby przy
wnioska,ch o uruchomientie s.z:kół publicznych tpodawan>o jed)'lnie l'iczbę
dzieci bez i'ch nazwilSk. Min.i•sterium w każdym •rO:Ziie chce wytld,uczyć sprawdzanie woli 1rodziców. Z tego też względu będzie moŻ!na przy :pkt. 10 zarządzenia wykonawczeg,o dodać, że wn.ioski o •ortwa:roie publ·ic:znych szkół
mniejszościowych należy kierować bezpośrednio do nadrzędnej władzy
szkolnej, by przez to nie dopuścić do wy:wieran,ia jokie>g1oko•lwiek na:oisku
na rod.ticów. W zarządzeniu wy1k·onawczym moŻlna będzie wyraŹlnie podk!reślić, że p~zy 'rozpatrywan·iu wni,ostków przez nadrzędną władzę szk•olną
należy uwzględnić fa:kt, że prawa wynikające z ord)'lnacjJ szkolnej dla
mnJiejs.zoś•ci są pod ·och:r.oną państwa. Plr,zedstawioiele mni·ejszości pol,sk,iej
zgodzHi się na 1Jak.ie ,rozwiątzan 1 ie sprawy. Jan Ba,czewski zapyta,ł jeszcze, ozy
rodzice mogą być pr:zy stawi•an'iu wni.osków zaostąpien,i przez pełnomocni
ków. Tajny mdca rządowy Guer:ich odpO<Wiedztiał, że wn1ioski są sprawą
ściśle osobistą i nie są działaniem prawnym w śdsłym pojęciu. Zmtępstwo
przez peł.nomooników może m',iec miejsce tylko wówczas, gdy będzie ono
udowodnione. P:olsk,i·e Towa:rzys,!Jwo Szkolne może staw,iać wnioski o ,otMfo.rcie szk,oły i wy·storczy, jeże·l·i do wni'O>Sików będą dołączone oświadczeni·a poSZ'czególnych rodzitców. Jan Baczewski ,zaUtważył, że je,go projekt zmie1rzał
do tego, żeby re1encja w tydh s.prawa,ch pertraktowała z .P>olskim Towaorzystwem Sz;kolnym, uznając Je jako upeł,nomoon:i>one. W ten sposób uniknie
się wielu 1 ntieporozumień •i trudności. Radca ministenialny dr Rathenau
nadmienił, że pro~ekt pana Soczewskiego można będ21ie ująć w wewnę
trZJnym specja,lnym mr.ządzeni·u do władz szko.lny·ch. Nie moiino nartomiast
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takie·go zalecenia wstawić w ramy ogólnych zarządzeń wyrkonawczych.
Przedstawicriele mniejszości po·lskiej zg·odzili się z takim załotw.ieniem
sprawy.
Do pkt. 11 i 12 projektu zarządzeń wykonawczych n.ie było żadnych
uwag.
Do pkt. 13 nadmienił tajny radca .rządowy Guerich, że pmsa polska
fałszywie przedstawiła treść ordynaocji s.zkolnej i z tego powodu powstał
zupełnie fałszywy obraz. Podkreśla,no Sl!Czególnie w pms'ie polskiej, że teren Górne·go śląska rn1ie jest objęty ordynacją sl!k·ol.ną. Na Górnym śląs;ku
obowiązuje przecież międzyna1rodowe prawo wynirkające z k'onwencjri genewskiej, które jednostronnie nie może być zmienione przez stronę niemiecką. Jeżeli Po·ls.ka wymzi życzenie, by polepszyć przepisy z korzyścią dla
mniejszości, wówczas będz·ie to mo.iJna przeprowadzić w po,rozumieniu
z Rzeszą Niemiecką.
Do pkt. 14 zapytał parn Baazewsld, czy nie moŻina wprowadzić do zarzą
dzenia wykonawczego przepisu, który mów<iłby •O p~zy21nawaniu loka:l!i szk•olnych w publicZinych szkołach dla prywatny·oh 1kursów nauki języko pol'skiego. Tajny :radca rządowy Gueri,oh oświadczył, że ujęcie tej kwesti.i
omaczał·oby uprzywi-lej,owanie :prywatny•oh pol·skich kursów w stosunku do
innych prywatnych kursów językrowych. Gdyby .tę sprowę ujęto w zar.ządze
n•iu wykona,wczym, to wszystkie prywatne kursy .językowe mogłyby dla siebie
rościć te same prawa.
pkt. 8c pr1Zewidziano, że należy oadawać pomieszczenia szikolrne dla prywatnych szkół rpowszeohnych. Sprawy te będzie
się załatwioć w poszczególnych przypadkarch. Nie moŻina domogoć się
specja•lnych przyw:ilejów. Prrosi on o wy,oofa1nie teg.o wn>ilosiku. Pa1n Baczewski wyraża •swoją :z;godę, a.le nadmienia, że iprzeds.ta>wiony wniosek
o ujęcie w zarr:ządzen•ia·ch .wykonawczych sprawy pnzeds.zkol.i n!ie z.ostał załatwiony. Taj:ny mdoa rządowy Guerioh odpowiedział, że mirnlis.terium oświa
ty rnie jes·t kompeten1ln•e w ·sprowach przeds·Zikoli, 1lctórre n.a.·leżą do res•ortu
m'i•nisterium opieki społecZ!nej. Gdyby sprawę pr:z:edS>Zikolri ujęto w zerrzą
dzeniu wyk•cmawczym, to istniałaby rloo;n•ieczn,ość ikons•ultowania całego zarządzenia z linnymi ministerstwami. To •spowodowałoby zwł·okę w wydani·u
zarrządzeń wy~O!na!Wczych. P1rzy}muje .jedtnrark życzenie pr:z:edstawioiel·i mrnriejSZioŚoi polskiej 1i przyrzeka .porozum~ieć •się w tej sprawie z •kompetentnym
.mi1nristerium. Dr Ka•czmar·ek rnadmien•ił, że Związek Polski.oh Towo,rzystw
Szk·olnych som 1również .zwróci się do mini.ste~ium ·opie~ki społeOUlej.

w

Po omówieniu pos.~czególnych punktów pr·ojektu zarr.ządzenia wy~onaw
czego zapytano rprz.edstawicieH mniejszości pol·sk,iej, czy mają jeszcze ja'kieś życzenia. Porn Baczews~i powrócił do spr·awy ·postępowania przy udzielaniu zezwo•leń na wjazd ·i ma 1pobyt dla nauczycieli o obywatel,srtwie
pols~im, którzy mają przybyć z Po·lski i rnauCZJać w szkołooh prywo.tnych.
Sprawę tę omawi•ano Już ma ·~onferencji w dni•u 2 paździer;ni,JGa 1928 r.
Przedstawiciel Mi•nisterstwa Sprow Zag.ranicZJnyoh Rzeszy rkionsul Reinebeck
wyjaśnił, że przedstawicielstwa z·agmnioZine Rzeszy Niemiec!Giej otrzymały
do wiadomości telkrst nowej ordyrnacjri sz:kolrnej .i ~ostaną także pow:iadomione
o zarządzeni:aoh wy~onawczych. Minister.stwo Spraw Zog•rarnkznych zbada
czy na.leży jeszcze wydać przedstawiciel:s•twom zograniCZinym specjalne za-
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~ządzenia no~mujące udz·ielan,ie ·zezwtoleń na wyjazd dla nauczycie !,i. Dr Kaczmarek pros'ił , by wydać odpowiednie zatrządzeni·a także placówkom niemieckim w bajach zachodnich, gdyż za,i:s:tnieć może pr.zypadek, że na,uczyoiele polscy z F~rancji poproszą 'D ze,zw,olenie na wjazd. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych prz~rzekł ,:włatwien'i·e tych ·spraw.

Pan BaczeWSiki przedstawił inostępnie ta~i projekt: Nauczyciele, którzy
mają nauczać w polskich s.zkołach prywatnych przedstawią w min'ister·iu_m
oświaty dowody wykiształcen'ia oraz dane personalne, aby mini,steri,um
mogło sprawd:z:ić, czy mogą być cmi dopuszczeni do po.J.sk,ich szkół mnie1szośdowy:ch. P.o załatwieniu ·te,j fo,rmalnośrci nauczyciele oi składać będą
podania o zezwtolenie 1na wjazd. Ta,jny 1radca ,rządowy Gue·rich uznał ta~e
postępowanie ta bard~o praktyczne. W ten sposób tnauczyde·le, którzy nie
będą mogli ~ostać uzrnani j~ark'O ~odpowiedni do prowadzen,ia nauczania
w s21koładh mniejszościowych nie będą pollrZ"ebowa.Ji występować z podaniem ·o z.ezwol·enti e na w jazd.
Na tym konfetrencję za,~ończono. Dr Ka·czma:rek podzięlkował rządowi za
okazJę daną przedstawicielom mn'iejszośai pols~iej dla przedstawienia
swoich opini.i odnośnie projektu .zarządzeń wykonawczych.
Podpisali: dr Kac21marrek,

J.

Ba,czewsiki, Guerich"

8).

Jakkolwiek pr·ojekt zar,ządzeń wy~onawczych redagowany był równ.olegle z projektem "Ordytnocji ... ", władze pruskie, aby ułir;udnić pracę organizatorską wokół sZikolnictwa lpol•skiego zwlekały z wydatniem ioh, przystępując dopiero w początkach luteg'o 1929 r. do os,totecZineg·o opracowania tyoh p11zepisów, które wydano 21 lute.g'D 1929 r. czylti faikty,cznie miesiąc przed rozpoczynającym s~ię ~rotktiem szkolnym. W Niemczech początek
jego przypadał w dniu 1 kwietnia. Spodz·iewa·nto się w pruSJkich kołach
oficjalnych, że nie mając ,ro.zwiąmnych problemów kadr nauczycielskich,
lokali szkolnych i zabezp'ieczenia fiinansowego, a przy tym mając tylko
mies·iąc czasu na ustalentia z terenową administracją, działacze polscy
ugrzęzną we wstępnych trudnościa·ch orgatniza·cyJn'fOh, gdy tymczasem lokalne siły harkatystowskie zmontują sprawny front przeciwdziałania.
Z uchwaleniem "Ordynacji ... " punkt cięilkośoi prustkiiej pol'ityki germa,nizacyjnej w dziedzinie ~oświotOIWej ba,rdziej jeszcze przesunął się w praktyce
w krą.g nacjonalistycznych sH na obszarach mniejs,zościowych. Władze
centralne, głównie dla po1mzeb poMtyki za.g:rani>cZ!nej Rzeszy, przedstawiały
"Ordynację ... " Jako wyra,z tendencJi libera'ltnyoh. W ich rozumieniu zarzą
dzenia wykonawcze miały być jeszcze wymowntiej:szym tego potwierdzeniem.
Dlatego też mi:niste.rialne przephy wyda1no rw postaci obszerniejszych komentarzy do odpowiednich artykułów "Ord~nooji ... ", w ;niejednym zresztą
uzupeł1 nli:ającydh ustaiWę.

Tekst rozporządzeń przytaczamy według broszury wydatnej w 1929 r.
przez ZPTSwN, w której opublikowana została równ'ież "Ordytna•cja ... ".
Obydwa dokumenty ogło,sz.onro w niej zarrówno w języku oryginału, jak w
tłumaczeniu na język polski. P~rzytaczając tekst r.az:porządzeń w tłumacze
niu dokonanym w broszurze ZPTSwN w kilku miejs~ca.ch skorygowaną jed~5
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nok prze•kład, a mianowic:ie tam, gdzie zosada dosłownej wriemości tłu
maczenia, według której opracowano przekład w wydaniu ZPTSwN, nie
sprawdz:iła się dostatec:mą jasnością tekstu.
Urzędowy tytuł rozporządzenira wykonawczego wydanego pnzez pruskiego Ministra Oświaty, Sztuki i Oświeceni·a Publicznego - sygnatura:
A III O Nr 481, U III D. 1.- brzmi: "Betrifft: Ordnung zm Regelung des
Sohulwesem fuer die polnische Minderheit von 31. Dezember 1928". Oto
je g o teks·t :
"Ażeby ludności narodowości pols~iej, chcącej pielęgrnować swe właś
ciwości narrodowe 'i ~wą mowę, w .ramach szkol·nictwa ·umożliwić wystarczające pielęgnowanie tychże, wydała Rada Ministrów zrałączo.ną ordynację, dotyczącą uregulowanria polskiego szkofnictwa mrniejszośdowego.
Uczyniono to w głębokim pr.zeświadozeniu, ,że w ten sposób wszys.tkim
uprawnionym interesom tejże ludności w zupełności zadość się uczyni.
Rada Minirstrów zarządzając niniejszą ordynację i oświadcz·a,jąc rrównrocześnie swą gotowość stawienia do dyspozycj1i środków państwowych i innyrch źródeł publicznych do przeprowadzenia tejże uznała .tym samym, że
wykorzystanie praw tej ordynacji jest pod opieką pańs~ową. W przypuszczeniu, że wszyscy obywa·tele państwa okażą pełne ·ZJrozumienie powyż
s.zego, należy spodziewać się, że ponieważ członk·owie mniejszości w dochodzeniu praw mn,iejs.zościowych z rnri·niej'szej ordyna•cji W}'ln·ika~ących korzystają tylko z państwowych praw obywatelskich nie będą w ~aden
sposób ·i pod żadnym względem upośledzeni, i pnzy wykonywanriu swych
praw nie doZJnają ~a.dnyroh :przes,zkód.
1.
Artykuł l omarwio przynarleżność do mniejszości. Zawarte w nim przedają ka~demu obywatelowi państwo zupełną wolność decyzji bez
względu na jego przyna·leżność językową, relirg·ij1ną lub fOISJOWą, czy sam,
względn1ie dzieci jego do mniejjszości zaHczać .się chcą czy nie oraz czy

pisy

i z ja'kich praw ordynacj.i pragnie ,k,orrzystać. Ż·adna władza nie jest uprawniona k·ontrol·ować wyrażonej woH jednostek w tym ,kierun1k,u, ozy odpowiada ona rzeczywistości .lub nie, •lub też doma.gać się deldaracj'i o mowie
dziecka. Władze powinny srię również wstrzymać od W)mierani'a wsz·elkiego wpływu na deklaracje wol.i jednostek. Jeżelri wol1no 1każdemu przyznawać się do mniejs:zośoi, to z drugiej strony nie (:podkreśrlenie w oryginale
- T. K.) woln,o z unzędu bez jeg1o woli za·Hczać nirk·og·o do mniejrszo·śd ani
te·Ż rn1ikog<o spowrodować w jolkikolwiek Siposób do bronrio udzi·ału w ·urzą
dzeniach (organ.i:zocja·ch -T. K.) mn:iej,szości,owych.

2.
W arrtykule 11 dozwo·lone urządmnie prywatnych ludowych szkół mniejchce mniejtsz.ości I!Jworzenie mniejs,zościowych szkół
ludowych z własnych sił (środków - T. K.). W drodze daleko idącegro wyjątku uzrnaje s,ię konieczność sZik·oły mni·ejszoś.aiowej w przypadku stawiettria wniosku, wszędzie tam, gdzie nie ristnieją jeszcze wystarrczające puszościowych, um,ożliwić
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bliczne lub prywatne zakłady SZJkolne. Wchodzące w rachubę dla takiej
szkoły dzieci nie muszą rko1nieczn·ie .na·leżeć do tego sameg,o związku szkolnego o ·ile tylko zapewni•one jest 1re9ula·rne uczęszczanie kh do s.zkdy.
Uwzględnić na·leży przytern możl·iwości :~omunikacyj1ne. Przez regularne
uozęszczani·e do mniejszośdowej sz~oły ludowej czynią dzieci te zadość
przepisom obowiązku s.zkolnego.

3.
Przejście ucZini•a do mniejszościowej 5Zikoły ludowej jest każdego czasu
dopuszczalne, tak samo jak ewentualne przejście ze sz~oły mniejszościo
wej do innej.

4.
Ponieważ prywatne ludowe szk·oły mnie}5zośdowe są szkołami ludowymi (powszechnymi - T. K.) musi 1ich plan nauki ,ZJgadzać s'ię z planem
publicznych szkół ludowych, chodaż językiem wykładowym jest język polski ·i majomość poi•Sikości podcz,as nauki pośredniczyć {wykładać - T. K.)
należy. Na.uki niemieckiego należy udzie.lać w dostatecznej liczbie g·odZ'in.
Nie tylko plan nau~i. ale i cały ustrój szkolny zgadzać się musi z ustrojem
publicznej stk·oły ludowej. Dlateg•o nie należy waka·cji odmiennie ustalać.
Ewentualne url•opowanie dzieci .SZI~olnyoh bądź zwolnienia od nauki wykonywać należy wedle za1sad publiCZJnych sJ:Jkół ludowych.

5.
Rów:n•ież wszystkie inne warunki dotyczące udzielania zezw1oleń {na
zorganizowanie s21kół -T. K.) są, o ile to tylko możliwe, ·uł•a:fJwi,one. W przeświadczeniu, że mniejszości nie zaws:z:e łatwem będZJie, odpowiedn·ie siły
nauczycielskie dla swoich s,zkół prywa.tnych uzyskać, ustalono wyraźnie,
że dla pol·skich ludowych szkół mniejs~ośdowych .również dopuszczeni być
mogą na•uczyciel.e 'i nauczycielk·i, nie pos:iada,jqce uprawn1ień do służby
w pruskim (podkreślenie w oryg·i·na•le - T. K.), lecz w polskim (podkreśle
nie w oryginale - T. K.) sZJkolniotwie. W 'interesie łatWiiej,szego sprowa·
dmnia tokioh sił nauczycielskich, w}'lraźn·ie odstępuje s·ię żądania ·od nich
obok ich dowodu kwaHfikacyj1nego dla polskieg'o ·stko~hictwa jeszcze specjalnego eg·zaminu językowego.

6.
Dla prywatnych .szkół polsk.ich o poZ'i•omie wyżs.zym od .stJkoły ludowej
daje artykuł III odnośne przepisy. Dla uruchomieni•a ta·ki•ch silikół obowią
zują te same ułatwienia, jakie obowiązują dla uruchomienia odnośnych
prywatnych stkół !·udowych.

7.
Ażeby mniejszoki umoHiwić a:aznaj•amianie nauczyciel.i dla jej prywatnych 5Zkół mniejs.zośdowych przewidzianych lub że w 5zkioła·oh }liż
15°
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czynnych 'Ze specjalnymi (podkreśle•J'Irie w oryg.inale T. K.) zadarniorni włas
nych s.zkół mniejszościowych ·i kh w kulturę polską talk dalece wtajemn'iczyć, jak sobie tego mniejszość życzy, zezwatla a:rtykuł IV mrn•iejszośd
urządzanie stałych kursów na własny koszt. Wrni·osek na zezwolenie takich
stałych kursów należy w danym mz,ie do mnie ,skierować lub gdy nadejdą
do jedne•j z władz szkolnych, mnie przedłożyć.
Ponieważ nauczyciele dla Silikół mniejszościowych zasadnkz,o posiadać muszą według ordynac~i mniejsZiościowej (a•rtykul 11 § 4, artykuł III § 1)
przepis•owe kwa.!ifikarcje, nie wolno ze s·trony nadzoru szkolnego (podkreślenie w oryginale -T. K.) domagać się od nauczycieli udziału w podobnych urządzeniach (k,ursach sZikolen,irowych - T. K.) mniejsiloŚciowy,ch,
zwłaszcza, że mniejszość ,sama jest w możJnośd p~zy ustanawi·aniu sił nauczycielskich do swoich szkół prywatnych tylk'o taklich uwzględnić, którzy
mają ·odpowiednie kwaiHiikacje lub też przed z.aangażowatniem .zobowią
zać siły na•uczycielskie do udziału w kursa.ch szkoleniowych.
Ażeby dla na,uki w publicznych (podkreślenie w oryginale T. K.)
mniejszośdow)'loh s,Zikołach ludowych nauczyaief:i właściwie za.znojomić ze
specjalnymi zadaniami mniejszościowych sZJkół ludowych, przygotować bę·
dz,ie trzeba speoja·lne nauczarntie tp~zy jednej z ·akademN pedagog'i.czrnyoh.
Za.str.zegam sobie specjalne za,~ządzeni'e ,oo do· teg,o.

8.
Artykuł

IV zawiera warunki, na mocy rktórydh :subsydia rządowe mogą
udzielane dla .prywatnych po'lsk,i'Ch 'szkól ludowych omz dla podobnych prywatnych ·sz;kół o po:tiomie wyższym niż szkoły ludowe, ustal'a równ'ież rozmiar i sposób ewentualnych subsydiów publiicznyoh.
o) Przy ,subsydiowaniu prywatnych polskich 'SZkół ·l·udowych wychodzi ordynacja z z·ał:ożetntia, że 1nie może być zadaniem państwa wspomagać środ
kami państwowymi małe prywatne odłamki od 'S.Zikolniotwa pubHemego
dla stosunkowo małej Hczby dzieoi. Mniejszo·ści nie ma być oo prawda
usz,czuplone prawo .pielęgnrowan:ia swojej na:rodow:ośdi ·i mowy, także i tworzeni'a małych pla·cówek szkolnych; atoli spełnienie takich specja.lnych ży
czeń pokryć mus•i wyłq~nie wła·snym kosztem. T~am gdzie jednak liczba
dzieci prywatnej ludowej s,zkoły mniejszościowej w stos'unku do ludno,śoi,
usprawiedliwia przyznanie subsydi·um, za:sti/ki państwowe mogą być udZJielane. Bf.iższe wamniki dla subsydium państwowego zawiera artykuł IV § 1.
Liczbę dzieci .potrzebną dla udzielen1ia .subwencj~i pań·srllwowej stanowią
również podleg:a~ące obowiązk·ow:i SZikolnemu dzieoi przychodzące do danej sz~oły z :innych gmin 'Stzkolnych. Gdzie spełnione są wmurnki na subwen1cję pań,stw.ową oczekuJę propozycj:i ze strony rejencji dotyczących jej
przyznan:ia.
Jeżeli przy wymiarze subwen•c}i państwowej zużyt~owana kwota na uposażenie pełno (podkreślenie w oryginale T. K.) zatrudnionych nauczycie:li ma być podstawą obJ,iczeń, wtedy tygodniow·e ,zajęci~a nauczycieM
obejmo,wać muszą co najmn'iej dwadz,ieśoia godzi1n tygodniowo a u:posq~
być
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żenie ich powinno równać się przeciętnemu uposażeniu nauczyciela szkóf
ludowych; subsydium wyrównuje tyJ,~o uposażenie pełno zatrudnionych
nauczycieli. Jeże.Ji według przeciętnych obliczeń wychodz·i kwota mnie:jsza niż wypłaty pełnozatrudnionych nauczydel'i w danej szkole, subsydium
obejmuje wymiar tej mniej·szej kwoty. Obok przymewonych z.asiłków pań
stwowych, mogą równ1ież udz,ielać zapomóg także :i gminy szkolne albo
osoby trzecie. Toka pomoc polegać może i na tym, że oddany zostanie
za opłatą lub bezpłotnie dla potrzeb szkoły mniejsziościowej odpowiedni
lokal szkolny lub też, że udzie·lona zostanie w inny spo:sób pomoc w zabiegach o pomie·szcze,nia szk·o·lne (porównaj poniżej c).
b) Dla udz:iela,nio subwencji państwowej prywatnym sz;kołom mniejszości-owym o palliomie wyższym od szkoły ludowej obowiązu~ą te same
przepisy jak przy odpow.iednich :s.zkołach pruskich. Jeżeli wchodzą w rachubę szkoły średnie, ,zasto,sować należy :rozporządzenie z dnia 9 kwietnia
1926 r. U III D 767 (Zentr. Bl. str. 171) - a w przypadku uznania wyższej
uczelni, rmlporządzenie z dnia 12 maja 1927 r. U li 500 (Zentr. Bl. str. 178).
c) Ażeby .ułaWiić nabycie odpowiedni,ch pomieszczeń dla szikół mniejszościowych, § 3 upowai:lnia władz·e sZJkolne do udZJielania ze·zwoleń na
używanie pubHC2lnych loka·h szkolnych dla nauki prywatnych szkól mniejsz:ośdowych. Ewentualne wnioski ·należy uwzględniać o He da się to pogodzić z zajęciami szkolnymi. Tam gdzie odpowiednie lokale s.2!kolne są
własnością stawanyszeń lub gmin szkolnych decydują o tym czy chcą
swoje pomies.zczenia stawić do dyspozycji 'i pod jakimi warunkami dla
szkół mniejszościowych, odpowiednie organa samorządowe. Ażeby jednak nale,żqcym do mniej.szośoi ułatwić korzystanie z ich praw państwowo
obywate·lskich do pielęg:n:owania na-rodowości, wyrażam nadzieję, że tam
gdzie 'llo mo.żliwe admin,istracje komunolne pój:dą mnliejszoś:ei na rękę
w odstąpieniu pomieszczeń sz;k:olnych. Wł·adize szkol1ne winny uważać za
swój obowiązek popieranie mniejszości w tych .zabiegach.

9.
Utworze:n:ie publiC2Jnych szkół mn;iejszościowych, to znaczy publicznych
s.zkół ludowych z mową mniejsz;ości jako językiem wykładowym, wchodzi
w rachubę tam, gdzie uwidoczni się trwałość mniejs:wśoiowej szkoły ludowej w nawiązaniu do l:oka,lnych stosunków. Wa:run'ki te są wszędzie tam
spełnione, gdzie :i:stnieją oo na1jmn1iej przez trzy lata :prywatne ludowe szkoły mniejszościowe, wobec których m:iał zastosowanie a:rtykuł IV § 1 cmz
wypełniły one wa:runki przyz:nan'ia subwencJi państwowej i można w odn'iesieniu do nich przewidywać, i:e ws.zystkim tym wa:runkom będą na:dal
czynić zadość. Prze~s,ztałce:nlie tych prywatny,ch mniejszościowych szkół ludowych na publiczne szkoły ludowe nastąpić może jedynie na wniosek,
pod którym podpis,aH się wychowawcy co najmniej czte·rdziestu dzie·ci podlegających obowią:z:~owi :szlk:olnemu, którzy wyminie wnoszą o przemianoWOlnie na publiCZJną szkołę ludową z mową mn1iejszośoi ja:ko językiem wykładowym. Po spełnieniu tych wmunków obowiązkiem władzy :szkolnej jest
utw•or,zenie osobnej ·szkoły ludowej z mową mniejszości jako językiem wy-
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kładowym oraz umożliwiając ·i zabezpieczając ~istnienie takiej szkoły spowodować dostateczne pielęgnowanie mowy 1i odrębnoŚ·Ci na,rodowościo
wej mniejszości. Artykuł VI § 1 ordynacji wyra~nie obow.iązek ten ok,reśla.

O ile jednak wychowawcy większej liczby dzieci niż zastąpionej przez
wnioskodawców, sprzedwiają się przemianowoni·u na s.zkołę publliczną,
wówcza.s należy przekształcenio zan~i·echać. Nie należy z urzędu wypytywać się wychowawców czy 9odzą •s•ię na pnzem'ianowa1n1ie szkoły czy nie.
Wniosek o przeksztakenie winien być opubli!l~owony przez wywieszen1ie
w ,s.zkole w ciągu jednego miesiąca.

10.
Z chwi:lą obowiq.zywania ·ordYJnacJi prywatne ITIIn:iejsrośdowe szkoły ludowe, do których odnoszą się wawn!<Ji a•rtykułu V § 1 jeszcze nie isrl!nieją
i istnieć nie mogą, zresztą upłynąć musi olcres trzech - czterech lat z:anim
nastąpią wa,runki dla przelkształcenia prywatnych ,mniejsz·ośoiowych s.tkół
ludowych na publicme, więc nie jest możHwe two~zenie publi·cznych szkół
ludowych od momentu o·gł'Oszenia ordyna·cj:i. Ale jedna1k ażeby mnie}slJości
stwo,rzyć możl·iwość na wcześniejsze uruchomienie mniejszościowych szkół
publicznych, usta•lono w a~rtykułe VI § 1 •ust. 3, że tam gdzie wedle okoHczności możno uZJnać gwarancję ciągłości •istnienia mn.iejsziośdowej szkoły
w wanunkach lokalnych, to na wniosek ·wychowawców co najmniej czte.rdtiestu dzieci podlegających obowiązkowi sZJkolnemu, będzie moŻina w
okresie od 1 kwietln:ia 1934 r. betzipoś,redni•o uruchomić mniej:swściową
szkołę pubHcZiną, o ile zgłoszona przez wn•io·skodawców liczba dzied wynoSJi co najmniej pięć pro·cent wszystkich dzieci w danym zwiqzku szkol.nym
podleg·ająqch obowiązkow.i naucza.nia w danym •roku ·szkolnym. Na przykład, jeżel·i w roku ,szkolnym 1929 jest w jednym ZJWiązku s~kolnym 1000
dzieci podlega~ących wówcza.s obowiąZikowi nauczonia, a wychowawcy
conajmniej 50 dz<ieci podlega·jących obowiązkowi sZJkolnemu wni'Osą o uruchomienie publicznej szkoły mniejszości'Owej, wówcZOis 1noleży wn.io•sek taki
uwzględnić.

Wnioski wychowawców kierować należy do władzy ~ko·lnej (rejencja,
dla Berlina P·rowincjalne Koleg·i·um Szk'Oine). Wł.adza szkolna winna zważać przy rozpotrywaniu •i opra-cowywaniu wnioSJków, że 'korzystan•ie z praw
ordYJnacji mniejszośóowej stoi pod •opieką państwową i że wobec tego
jaik dalece to możliwe, unikać powinna wystawionia wnioskodawców na
j·akąkołwiek pres1ę w związku z wystąpieniem 1
ich w tej sprawie.
Rozumie S'ię, że ·aŻ do pierws.zego kwietnia 1934 'r. lna,stąpić może także
przemianowanie istniejącej prywatnej szkoły ludowej na publi·czną także
i pod normalnymi warunkami.

11.
Dla utrzymania publicznych mniej's:zościowych sZJkół ·ludowych obowią
zują wszystkie przepisy, które obow,iązują wobec sZJkół ·ludowych w poszczególnych dzielnicach państwa. S<Zczególn1ie odnos•i się do nich również
prawo z dnia 26 maja 1887 r. (Zbiór ustaw ·str. 175) dotyczące us.talenia
zopotrzebowoń szkół ludowych. Obowiązują ·również przepisy dotyczące
przyznawania państwowych zasiłków dodatkowych, jak róWin'ież wszystk,ie
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przepisy dotyczące angażowania 'i uposażenia sił nauczycielskich. Przy
obsadzaniu pos•ad szkolnych należy w ramach moHiwości brać wzgląd
na życzenia mn:ie~.sz.ośd i wobec tego należy w myśl artykułu VI § 2 przed
angażowaniem dać możliwość radom rodz,icielskim przedstawiania propozycji.
Radę rod~idelską należy wysłuchać totkże przed wprowadzeniem specjalnych podręczników do nauczania.

12.

W obwodach rejencyjnyoh Marrohio Pm:nań - Prusy Zachodnie, P·rusy
Zachodnie i Olszłyln, które zamieszkuje autochtoniczna ·l·udność polska,
jak również w obwodzie rejencji Koszaliny (ta:k w oryginale tłumaczenia T. K.) należy mniejs.zośoi polskiej w publicznych szkołach ludowych na odpowiednie wniosk·i udz.ie·lać nauki pisania 'i czytan1ia oraz •religii w języku
polskim. Przep'isy, wedł·ug których uw.zględn:iać należy takie wnioski zawa,rte są w rozpo1rządzeniu z dnia 31 grudnia 1918 r. U III A 1420 (Zentr.
Bl. str. 42).
13.
Dla obwodu, w ·którym obowiąwje Konwencja Genewska, nie obowią
zuje niniejsza ordyna,cja. Jednakże poz,ostaje w mocy obok Konwencj'i Genewskiej dla rejencji opolskiej także zarządzenie z dnio 31 ·grudnia 1918 r.

U III A 1420.

14.
Obowiązujące prZiepisy dotyczące udziela,n:ia 'nauki prywatnej, miarnowicie ,nauki języka obok ~podkreślenie w oryg,inale - T. K.) nauki w szkolach ludowych, poz•osta,ją niena,ruszone.

W zastęps.twie: Lammers"9).
Próba srborpedowarn·ia organizacji szkolnictwa pols,kiego jcuż u zamnia,
nie powiodła s'ię. Znająrc od połowy 1928 r. zamierzenia rządu pruskieQ'O
w sprawie uregul·owarnia praw sZikolnych dla mniejeszości pol,skiej, ZPTSwN
przedsięwziął działalność przygotowawczą przede wszystkim w zakres,ie:
- Przyg·orbowania środowisk polskich do wy·stąpien'ia we właściwym
czasie .z odpowiednimi wni·oskamL Tę trudną pracę wy1}aśn1iającą prowadziły głównie kierownictwa d:z:ie·lnicowe P·ohkich Towarzystw Szkolnych i ich
terenowe oddziały. Po wydaniu "Ordynocj:i. .. " sprawy szJkolrne stały się
podstawową domeną z.airnteres,owań 1i pra1cy ogółu orga1ni.za·cji ruchu polskiego. Poz:woHł:o to mastępnie w 'krótkim czasie wystąpić z udokumentowanymi 'i realnymi :wnioskami. Z terenów IV i V Dzielni:cy ZPwN rozpoczęto
przed 1 kwietnia 1929 r. ubiegać ·się o uruchomien1ie szJkół w 40 mriejscowośoiach.

- Zabezpieczenia kadry pedagogticZinej. ~ienownictwo ZPTSwN j'Uż
w końcu 1928 r. odbył~o na ten temat rozmowy z :polskimi czynnikami kra-
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j,owymi, tak rządowymi (Minirsterstwo Spraw Za'Q'rarnic~nyoh, Ministerstwo
Wy.znań Relig'ijrnych i Oświecenia Publicznego) oraz społecznymi (Związek
Obrony Kresów Zachodnich), ustalcając sposób werbowania kandydatów,
przy czym po str,on,ie pols,k<iej główmej pomocy udziel:ić miały kuratoria szkol,ne poZ1nańs1 ~ie i pomors~ie. Dopiero jednak po rogłos:zeniu r'OZ!porządzenia
wykonawczego mogło o~icjalrnie ro,zpocząć s1ię werbowanie. W tym celu
m. in. rw kra}owe~ prasie poiskiej opubHkorwał ZPTSwN specjalny :komunikat. W końcu ma,noa 1929 r. wpłynęły zgłos.zenia od 30 rnauczydeli z Polski.
Pierws.zą listę ,z nazwiskami pedago,gów polsrkkh celem zalega!riz·owania
ich praw nauczania na terenrie Prus złożył pre:zes ZPTSwN, Jan Baczewski,
w drug·iej poł·owie maroa 1929 r. w ministerstwie oświ·a·ty. U władz pruskich udało się tylrko dla 9 z nich załatwlić ogół forrmalnoŚrci do rroz.poczęcia
ro,ku SZikorfnego.
•
- Zabe'Zipiecz;enia ~odpowiednich pomiesz:czeń l·okalowych, co było
głównie zadanriem wł·adz dzieln:iroowyoh i lokalnych oddzriałów ZPTSwN.
Na tym polu w pierwszym ·o~resie orgarni.z,acjii szkolnidwa po·lskiego wła
dze prusr~ie szczególnie narsiliły szykany. Były one dwojakiego rodzajiU:
1) Niedopuszczarn:ia do korzys,tania przez sZJkoły mniejs:Z'ośdowe ,z J,okali
sieci szkolnictwa publicZ'nego. Do ·końca 1929 r. tylrko 12 •klars z i.stnie1ą
cych wówczas 50 znajdowało s<ię w budyrnkach szkół rpublkznych. Ta.k byf,o
m. rin. w Nowym Kmms~u OfiO'Z Prodmorkf.ach Małych i W:irelkrich. 2) Najwiię.k
SZ•e jednak moillirwości ~nadużyć i dyrsr~ryminarcjri irs1:Jnriały w przypadk·u, gdy
S·zkoła pol·s·ka miała zostać ·otwarrta w domu prywartnym. A w takich warunkach :praoował·a przecież większość szkół. Róilnorarkrie przykłady szykan
w tyoh okolicZ'nościach, głównie wyczynów 'inspektorów pofiicyjrnych, s·zrkolnych i budorwlarnych, przynriosły ostatnio opubfri:kowane pamiętnriki nauczycieJ:i szkolnictwa polskiego w międztwojen:nych Niemczech. SZ'czególn•ie zaś
obie:ktem tych dyrskryminaoj'i byli gospodarrze polscy uży·cza~ący w srwoi>Ch
budynkach pomiestZczeń dla 'srz!koły. p,odobnie na dyrskrrymrirna,oje marażeni
byH członkowie za•rządów w ·oddZiiałach ZPTSwN. Otwa,~cie szkoły rnrieraz
przeoiqgałro s,ię dlatego tylko, że inspektorzy ,sz~olni ri budowiorni wynajdywa•lri coraz to irnne odohylen'ira .od obow.ią:zujqcych przepisów, jakkarlwiek
ort. l § 5 "Ordynacjri..." starnowił, że "rnie należy •stawiać takich samych
wymagań, co dla sz:kół rpublkznych".
Szczególne rnatomi•a.st miej1sce w rpruskioh dążeniach do załamania toku ·organizacyjrnego sz:k·olrnidwa pol:sk,ieg.o mają próby macisku ma rodziców. Obszerną rskalę środków mieli w tym względzie do dyspozycji hakatyści ri germanizatorzy: od perswazjri podpiera,nych na rpr:zemrlOrn to sz•arntażem to rp~zerkurpstwem, dorkurczHwych rkontrofri poli·cyjrno-ponządkowych firnalizowarnych mamdatowymi grrzywnami, porprrzez system 'nadsrków ~mornilowa
nych za pośrredrnktwem krewnych ,i :sąs'i,adów, którzy przeszli ma pozycje
renegactwa lub zobojętnienia rnarrodowego, do zwalrnian:ia z pracy, wypowiadania kredytów w niemierokich .irns,tyrtuojoch pożyczkowych, utrudniania
w toku urzędowych czynności, odmowy w~pełnienia usług r;zemieślrn·iczych
i handl·owych. Armię tego perfidnego frontu rstanowi:lri ża.nda·rmi, listornosze, sołty•si, wójtowie, gaj·owi, skl~pi'k·arrze, agenci harndf,owli, ik·arczmorze,
\
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rzemie·ślni:cy wiejscy, mł}'lna·rze, pośrednicy skupu ziemi·opłodów. Oni mieli
stworzyć atmosferę osaczenia, by do1~ucz.liiwość 1i Slkuteczność materialnych
strat wyra<Ziła S•ię pełną efektywnością ekonomic21ne·go :przymusu.
Ogół wsze·lbch tych trudnoki Z'aważył na tempie prac orgarnizatonskich
ZPTSwN ·i w następstwie tego zamias•t planowa:nych do u~uchomienia w
pierwszym mie•siącu ·roku szkolnego 20 szkół, otwarrto tylko 8: 4 na Warmi·i
- w Chabrow1ie, Gietrzwałdljie, Nowej Kaletce i Unieszewie w dniu 4
kwietnia 1929 r. om:z tyle samo na Kra:jnie- w Głomsku, Kleszczynie ·i
Świętej w dniu 15 kwietnia 1929 r. 1i w dni·u 22 kwietnia 1929 r. w Stawianewie.
Szkoły te podjęły już pracę, ale mi:ni'stenirum oświaty nie odpowi~dtia
ło jeszcze na propozycje programowe 'i :podręcztni•k:owe ZPTSwN przedł,o
żone w dniu 18 stycmia 1929 r. Doipiero 30 kwietnia 1929 r. pismem Nr
U III A 1011. 1, A III O, U III D na ręce pre:zesa ZPTSwN wpłynął odpis
sygnowatne•go przez ministra Beckera zarządzenia w sprawie programu
nauczania w prywatnych szkołach poiSikich. W 'nliewielk,im tylko sto:pn:iu
skmzystał min+s,ter z dozw'O'Ionych pr.zez "Ordynację ... " w mt. l § 7 "uchyleń od pla:nu nauki niemieo~ich sZJkół ludowych", szczególnie w tym zakresie nauczania, które miało "ucznliom dostatecz1nie :przyswoić ZJnaj:omość
polskości".

"W:prawdz:ie na wstępie tego zarządzenia wspomi,nało slię, że uwzg·lęd
nia ono propozycję Związ:ku P.ol:skioh Towarz}'lstw Szkol,nych, a~le niestety tak
nie był,o. Zarządzetnie mirn•i,s.tra llna•cznie odbiegało od przedł,ożonego przez
nas projektu programu nauczania dla szkół pol,skiich w Niemcze•ch.
Związek Pol·skich Towarzys.tw Szkolnych uznał na prl}'lkład potrzebę należytego nauczania dzieci języka niemieckiego. Nauka języka niemieckiego miała roz:poczynać się już w drugim mkiu naucz·an+a. Tymczasem zarządzenie ministra przesuwało początek nauczania .języka niemiedkiego
na trzeci rok. Z punktu widzenia peda·gogic:mego zmianom poczynionym
przez Ministe·rstw·o· Ośw:iaty nie mogliśmy nic za:rZJucić. Ale p~zecież sytuacja Po'iaków w Rzeszy, zmu:s•zonych do szuikania pmcy w przedsiębior
stwach niem:ieo~ich, wymagała oa .naszych dzieci dobrej Z'n·a1omośai języka
niemieckieg•o.
W programie na:szym hi,storię i geografię Ni·emiec i P~ols~i potraktowaliiśmy jednakowo. Niestety Ministerstw·o Oświa1ty w swoim pro•gtramie
rządowym nie podzieHło naszego punktu widzeni·a. Sprawa nauczania hist,orii znalazl·a tam następujące ujęoie: "Historię •innych :na1rodów, a zwłas,z
cza nmodu po+s1~iego, należy uwzględnić o ·tyle, o ,ile łączy się ona z histo:rią Niemiec". W stosunku do na·uki geografii Ministers.two Oświaty zarządziło, że ,. ... między innym:i należy szczególn1ie uw.zględnić P:ohkę".
Zwiqze:k Polts·kich Towa.rzystw Szkolnych przy tym samym piśmie, w którym prosił o za:twierdzen'ie swojeg>o programu nauczania, przesłał również
pruskiemu Mirniste>rstw·u Oświaty do zatwie·rdzeni·a wydone w Polsce podręcznik'i: "Mój elementmz" Chrząs.ZJczews:kiej, ,.Eiementa·~z powiast~owy"
Fal:skiego, "Naszą hiążkę" Gallego 'i Ra·dwanowej, "Czytania polsk:ie"
Ra:itera, "E·Iementa.rz mchunkowy" Srier,Ziputowskiego i Klebanorws·k,iego,
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"Rachunki" Amoldowej, "Arytmetykę" Sienputows,kieg<e, "Ge~ografię" Fajówny, "Geografię" Sawickiego, "Opowiadania z dziejów powszechnych
i polskich" Jarosza, "Przy~rodę" Dya'kowskiego, "Fi.z}'!kę ri chemię" Kosiń
skiego i Moychy.
Ministe~r w tej .sprawie odpowiedział, że pr:zedłoż,one ksiąiikii nie nadają się do szkół polskich w p,rusach i z tego powodu nie mogą być zatwierd~one. Zalecił nam k·orzys~tanie z tych samych podrę~n'i,ków, <które rozprowadzono do użytku w mniej>s~ościowyoh public~nych szkołoch pows,zechny~oh
na śląsku Opolskim.
Nie zezwolenie na nauczanie w noszych ;pohkich rs~k~ołach prywatnych
historii i geogmfii Polski w należytym wymia<rze g'odz:in oraz niezatw·ierdzenie podręczrnirków, które pod względem pedagogkzrnym stały znaczn',ie
wyżej od zaleconych pr:ze:z rząd pruski, stanowiło wyraźmy dowód nieprzychylnego stownku rządu prus,k'ieg·o do tworzqcego s·ię po·lskiiego szkolnictwa prywatnego" lO).
Utrudrnienria w kwe~stii podręcznrirkórw trozrwiązano w ten sposób, że wprowad~ono w pols·kioh s,zrkołach prywatnych podręcznikri używane w mrniejsz>Ościowych szkołach publkzrny.ch otwmtych na plebiscytowych obszarach

Górnego śląsk'a na podstawie Konwencji Genewskiej. Jednakże od ra:zu
przystąpiono do opracowywania wł~a,snych specjalnych podręczników.
Takie oto wa,runki i ~okolkzrnośd legły u narodzin 'SZikoln:idwa poriskiego w międzywojennych Niemczech, które jednok wbrew przeszrkodom i
trudnośdom w p:ierwszym m'ku szkolnym - 1929-30 - swojego działania
dorobiło się 36 placówek, do których uczęszczało 1368 dzieci. Najwięcej
szkół powstał'o w czerwcu 1929 tr. 18. Natomi·ast w pierws.zym roku
SZJk·olnym na~w,ięcej polskich szkół uruchomiono w V DZ!ielnicy ZPwN- 26,
a mianowicie w okręgu l - złotows,krim - 19, okręg,u 11 - bytowsikim (kaszubskim)~ 2, 'Okręgu III- bobimoj,sko-międ:zyrzeckim - 5.
Szczególne miejsce w zabiego·ch o rwywekzenie praw sz:ko·lnych, a potem uruchomienie szkolnictwa mniejsz,ościowego zajmuje ZPTSwN i jego
towarzystwa dzielnicowe dZJiałające w ZOiSiięgu rejencjri - przygotowanie
poświęconych ·im opracowań wypada postul~ować jarko niezbędnych przyczynków dla peł,niej~szego przedstowiernie zmagań o mowę i sprawę polską w powersalsk'iej Rzeszy.

---------------------------------Wokół

wykonania pruskiej ordynacji praw szkolnych
PRZVPISV

1) Vide: .,Rocznik Lubuski" t. 11, str. 114-137.
2) Tekst .,Ordynacji ..." - vide: .,Rocznik Lubuski" t. 11, str. 130-134.
3) Henryk Zieliński .,Polacy i polskość Ziemi Złotowskiej w latach 1918-1939", wyd.
Instytut Zachodni- 1949 r., str. 112.
4) Tekst uchwały ZPwN -vide: .,Rocznik Lubuski" t. 11, str. 134-135.
5) ,.Rocznik Lubuski" t. 11, str. 135.
6) Jan Baczewski .,Wspomnienia Warmiaka", pod redakcją Kazimierza Bidakowskiego
i Tadeusza Kajana, wyd. ,.Czytelnik"- 1961 r., str. 226-227.
7) W szkicu moim w .,Roczniku Lubuskim" tom 11 na str. 128, przeinaczono to nazwisko
na ,.Rathemann" - występujący zaś w obu miejscach dr Rathenau jest tą samą
osobą -jest on również autorem prowokacyjnej książki .,Polonia irredenta", wydanej
w 1932 r. w Berlinie.
8) Oryginał w zbiorach J. Baczewskiego.
9) .,Ordynacja dotycząca uregulowania szkolnictwa dla mniejszości polskiej oraz rozporządzenia wykonawcze" (tytuł także w języku niemieckim), 1929 r., nakładem:
Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech T.z.
1O) Jan Baczewski, o p. cit., str. 234-235.
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uregulowania szkolnictwa dla mniejszości polskiej oraz rozwykonawcze" (.,Ordnung zur Regelung des Schulwesens fuer die polnische Minderheit nebst Ausfuerungsbestimmungen"), 1929 r., nakładem Związku
Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech T.z.
Jan Baczewski .,Der Werdegang der polnischen Minderheitsschule in Preussen" (maszynopis niedrukowanej pracy w języku niemieckim z lat 1930-1932).
Jan Baczewski .,Wspomnienia Warmiaka", pod redakcją Kazimierza ijidak()wskiego
i Tadeusza Kajana, przedmowa Bogusława Leśnodorskiego, wyd . .,Czytelnik'', 1961 r.
W. Junosza .,Szkolnictwo prywatne w Prusach", "Strażnica Zachodnia" nr 4/1929 r.
E. Zdrojewski "Szkolnictwo polskie w Niemczech", 1934 r., Warszawa.
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