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Publikacja po wi cona jest szko om i ludziom, którzy przez dwa wieki przy-
czyniali si  do tworzenia historii sopockiego szkolnictwa. W bie cym 2017 roku 
mija w a nie dwie cie lat od za o enia w tym mie cie-kurorcie pierwszej szko y
(1817–2017). Autorzy znani i uznani, mi dzy innymi ze wspólnie wydanej ksi ki 
Poczet Ojców Miasta Sopotu (2016)1. Obydwaj zwi zani z Sopotem, b d cym 
ich miejscem zamieszkania i wykonywania zawodu nauczyciela-wychowawcy. 
Obu charakteryzuje dociekliwo , rzetelno , pasja kronikarska. Józef Golec 
i Rajmund G embin opublikowali obszerne, licz ce prawie pó  tysi ca stron, 
dzie o formatu A-4 (ponad 800 zdj  i ilustracji oraz blisko 400 biogramów lu-
dzi zwi zanych z sopockim szkolnictwem). W monumentalnej kronice edukacji 
ukazali histori  sopockiej o wiaty na tle dziejów miasta i ludzi z nim zwi zanych. 
Przedstawili te  obraz funkcjonalny rz dzenia Sopotem, ukazuj c ca e bogactwo 
dokona  poszczególnych w odarzy miasta. Zachowali przy tym obiektywizm 
i pewien dystans, co do trudnych sopockich okresów dziejowych, dopuszczaj c
czytelników do oceny przesz o ci wcale dla nas nie atwej i zachowuj c w a ciw
chronologi  wydarze  w tym wielokulturowym mie cie.

Finis coronat opus – fakt uko czenia trudnego dzie a, jakim by o przygoto-
wanie do druku analizowanego opracowania, napawa  winien Autorów a i Czytel-
ników satysfakcj . W odredakcyjnym s owie wspominaj  pisz cy o trudno ciach, 
które musieli pokona : brakach w materiale ród owym spowodowanych up ywem 
czasu, a zw aszcza zniszczeniami ostatniej wojny, o rozproszeniu materia u oraz 
problemach merytorycznych i organizacyjnych towarzysz cych ambitnie zapla-
nowanemu przedsi wzi ciu. Recenzowana praca stanowi najlepszy chyba dowód, 
jak wa n  rol  odgrywa y i nadal odgrywaj  ró norodne sopockie szko y na prze-
strzeni tylu lat. By y to kulturotwórcze o rodki nauki a zarazem centra spo ecznej 
aktywno ci. Sukces Zespo u Redakcyjnego ma równie  swój konkretny wymiar 
intelektualny. Powsta a, przy ca ej ró norodno ci formy, jednolita pod wzgl dem 

1 J. Golec i R. G embin, Poczet Ojców Miasta Sopotu, Cieszyn, Offsetdruk i Media, 2016.
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tematycznym praca, która wype nia luk  w pi miennictwie na temat rozwoju 
o wiaty w Sopocie. To ambitnie zaprezentowane przedsi wzi cie – jak podkre-
la we wst pie Prezydent Miasta Sopotu dr Jacek Karnowski – pozwala wejrze

w histori  miejscowej spo eczno ci i po cz ci histori  samego Sopotu, ukazu-
j c wspó zale no  losów poszczególnych szkó  i ich spo ecznego rodowiska  2.

Józef Golec to cieszynianin z urodzenia, o którym Profesor Mieczys aw Gul-
da napisa  ksi k Cz owiek – nauczyciel – twórca. Sopocki cieszynianin 3. To 
charyzmatyczny pedagog-artysta, obdarzony ogromnym potencja em twórczym, 
niezwykle ambitny i zas u ony animator kultury, dzia acz spo eczny, harcerz, 
biograf, twórca ekslibrisów. Uko czy  studia pedagogiczne w Uniwersytecie 
Gda skim; autor Sopockiego albumu biografi cznego (2008) i Sopotu – Kronika 
XX wieku (2001). Od wczesnego dzieci stwa przejawia  wybitne uzdolnienia 
i zainteresowania plastyczne, st d jako nauczyciel plastyki organizowa  i uczest-
niczy  ze swoimi uczniami w licznych konkursach ogólnopolskich i mi dzyna-
rodowych, na których jego uczniowie zdobyli cznie 324 medale, a sopocka 
„Ósemka” – Szko a Podstawowa im. Jana Matejki, której by  dyrektorem, do-

czy a do zaszczytnego grona Szkó  Stowarzyszonych UNESCO. Wspólnie 
z prof. Iren  Wojnar z Uniwersytetu Warszawskiego organizowali wakacyjne 
warsztaty dla nauczycieli. Tego typu dzia alno  J. Golca stanowi a swoist
„inwestycj ” w osobowo  nauczycieli. Ten wybitny i zas u ony pedagog zosta
wybrany „Gda szczaninem roku 1966 ” w plebiscycie organizowanym przez 
„Wieczór Wybrze a”.

Natomiast Rajmund G embin – wspó autor analizowanego dzie a – jest 
nauczycielem wychowania muzycznego, germanist , dzia aczem harcerskim. 
Urodzony w Gda sku, od ponad 20 lat mieszka w Niemczech. Zaprzyja niony
z J. Golcem z okresu studiów, rozleg  wiedz  o Sopocie czerpa  od swojego 
dziadka – sopocianina i ojca – znanego i zas u onego dzia acza polonijnego na 
terenie by ego Wolnego Miasta Gda ska. Syn Rajmund jako pedagog pracowa
na ró nych szczeblach szkolnictwa w Trójmie cie, maj c uko czone studia 
muzyczne w Gda sku i germanistyczne w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Gromadz c materia y do publikacji o Sopocie, penetrowa  skrupulat-
nie archiwa niemieckie, mi dzy innymi Muzeum Hanzeatyckie Miasta Gda ska
w Lubece.

Omawiana publikacja tych znakomitych autorów ma charakter interdyscy-
plinarny (historia, biografi styka, architektura, o wiata i wychowanie, etnografi a, 
ikonografi a, kulturoznawstwo i inne). Opracowanie oparte jest na materia ach 
archiwalnych, notach biografi cznych, nekrologach, wspomnieniach i wywiadach, 
protoko ach z posiedze  rad pedagogicznych, kronikach szkolnych. Autorzy za-

2 J. Golec, R. G embin, Dwa wieki sopockiego szkolnictwa, Cieszyn, Offsetdruk i Media, 2014, s. 8.
3 M. Gulda, Cz owiek – nauczyciel – twórca. Sopocki cieszynianin, Cieszyn, Offsetdruk – Golmar, 2010.
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mie cili liczne biogramy sopockich pedagogów, poczynaj c od roku 1817 a ko -
cz c na czasach wspó czesnych. Przedstawili obraz rz dzenia Sopotem, ukazuj c
ca e bogactwo dokona  poszczególnych ojców miasta. Sopot to wspania a historia 
osady rybackiej, gda skiej wsi letniskowej, znanego europejskiego k pieliska; to 
tak e wspania a architektura i przyroda. Ale Sopot to przede wszystkim ludzie 
– wykszta ceni, przedsi biorczy, pochodz cy z ró nych stron Polski i wiata, 
przedstawiciele ró nych kultur. Autorzy dokonali rzetelnego przegl du ró nora-
kich materia ów ród owych na przestrzeni dwóch wieków. To w pewnym stopniu 
kronika dziejów miasta. Dzia alno  poszczególnych ojców miasta i zawiaduj -
cych o wiat  by a uwarunkowana historycznie, z uwzgl dnieniem okresów dzie-
jowych, kiedy to Sopot znajdowa  si  pod panowaniem niemieckim. W 1308 roku 
by  zagarni ty przez Krzy aków; od 1466 w Polsce (Prusy Królewskie); od po o-
wy XVI wieku letnisko bogatych mieszczan gda skich; od 1772 w zaborze pru-
skim. W pierwszej po owie XIX wieku odnotowujemy rozwój osady i k pieliska 
(za o yciel J. G. Haffner, lekarz armii napoleo skiej). Prawa miejskie Sopot uzy-
ska  w roku 1901. W latach 1920–1939 znalaz  si  w granicach Wolnego Miasta 
Gda ska, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1939–1945) zosta  wcielony 
do III Rzeszy. Godne podkre lenia jest, i  sylwetki poszczególnych nauczycieli 
przedstawili autorzy rzetelnie i z du  pasj  badawcz , z zachowaniem w a ciwej 
chronologii wydarze , uwypuklaj c okre lone cezury czasowe. 

Ca o  publikacji (pomijaj c wst p i krótki rys historyczny Sopotu – strony 
7–15) sk ada si  z trzech zasadniczych cz ci. Obejmuj  one: 1) Szkolnictwo
sopockie do 1945 roku – s  za czone z tego okresu biogramy oraz o wiatowe
kalendarium, 2) Szkolnictwo sopockie po roku 1945 – rozwój o wiaty, charakte-
rystyka poszczególnych typów szkó , kalejdoskop ikonografi czny, 3) Biogramy
nauczycieli z okresu po 1945 roku.

Stan sopockiego szkolnictwa na koniec XIX wieku, czyli w 1899 roku, ob-
razuj , najkrócej rzecz ujmuj c, nast puj ce szko y: 1) Prywatna Szko a M ska
stopnia Wy szego (kierownik i w a ciciel szko y dr Walter Bergmann), 2) Pry-
watna Szko a e ska stopnia Wy szego (kieruj ca Maria Weyl), 3) Zimowa 
Szko a Rolnicza (dyrektor dr Viktor Funk), 4) Gminna M ska Szko a Ludowa 
(kierownik Ernst Jahnke, nadzór: inspektor szkolny – Ludwig Witt), 5) Gminna 

e ska Szko a Ludowa (kierownik E. Jahnke), 6) Szko a Zawodowa Dokszta ca-
j ca (kierownik E. Jahnke). 

Sopoccy wyznawcy religii – katolickiej i ewangelickiej – postanowili za o y
w asn  szko , która zosta a zbudowana ju  w roku 1817. T  dat  uznaje si  za 
pocz tek szkolnictwa sopockiego. By  to prosty budynek parterowy z jedn  sal
lekcyjn  i skromnym pomieszczeniem na mieszkanie dla nauczyciela. 

Nauczycieli szkó  ludowych (powszechnych) kszta cono w nowo utworzo-
nych seminariach nauczycielskich. Nadzór nad placówkami o wiatowymi spra-
wowa a Rada Szkolnictwa. Funkcjonowa y te  zwi zki zawodowe – Zwi zek
Nauczycieli Katolickich Oliwy i Sopotu, Zwi zek Nauczycieli Ewangelickich, 
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Zwi zek Nauczycieli Sopot-Oliwa. Wydaje si , i  zbyt skromnie zosta a zaakcen-
towana przez autorów dzia alno  wzmiankowanej Zimowej Szko y Rolniczej. 
Z dost pnych mi róde  wynika, i  do drugiej wojny wiatowej Sopot mia  dwie 
szko y zawodowe, jedn  o nazwie Staatliche Fortbildungesschule, któr  za o ono
w 1880 roku, i drug  o nazwie Landwirtschaftli Schule zu Zoppot, za o on  sie-
dem lat pó niej. Do tej szko y chodzi a m odzie  powy ej szesnastego roku ycia,
po uko czeniu gimnazjum lub szkole realnej. Zaj cia dydaktyczne i praktyczne 
odbywa y si  w sezonie jesienno-zimowym. Uczniowie byli zobowi zani odby-
wa  praktyki w maj tkach rolnych, ogrodnictwie, a tak e w zak adach przetwór-
stwa rolniczego: browarach, cukrowniach, m ynach, rze niach. Vivat crescat, fl o-
reat Agronomia Zoppotensis – tak brzmia a aci ska dewiza tej szko y4. Po drugiej 
wojnie wiatowej w jej budynku mie ci a si  Zasadnicza Szko a Zawodowa dla 
trudnej m odzie y, w której to szkole wa n  rol  spe nia y warsztaty szkoleniowe 
(krawieckie, szewskie, piekarnicze).

Pocz tek XX wieku przyniós  Sopotowi wa ne wydarzenie. W 1901 roku 
kurort uzyska  prawa miejskie, a to rodzi o dalsze aspiracje do – jak podkre laj
autorzy – posiadania w asnego szkolnictwa na dobrym poziomie. Pierwszy z no-
woczesnych gmachów przeznaczono na szko  dla dziewcz t (Mädchenschule) 
– dzisiejsze II Liceum Ogólnokszta c ce przy Alei Niepodleg o ci. W publi-
kacji jest podany wykaz dyrektorów i nauczycieli w poszczególnych szko ach
– dotyczy to tak e wymienionej Zimowej Szko y Rolniczej, Pa stwowej Szko y
Dokszta caj cej, Miejskiego Gimnazjum Realnego i innych. Szczególnie gimna-
zjum w okresie Wolnego Miasta Gda ska by o chlub  sopockiej o wiaty (obecnie 
w gmachu tym mie ci si  Wydzia  Zarz dzania Uniwersytetu Gda skiego). W tej 
ambitnej i cenionej szkole realizowano model szko y frankfurckiej, preferowa-
no j zyki obce (francuski, acin , angielski). W Sopocie dominowa y jednak 
niemieckie wp ywy kulturowe. Szkolnictwo by o, z wyj tkami, w r kach nie-
mieckich. W okresie mi dzywojennym mimo coraz trudniejszych warunków nie 
ustawa a dzia alno  Polonii sopockiej. Jej ogniskiem sta  si  wykupiony przez 
Gmin  Polsk  w Gda sku w roku 1928 stary hotel „Victoria” – odt d Dom Pol-
ski. Jednak coraz to wi ksze zasiedlenie Niemców powodowa o, e od roku 1920 
Polacy stanowili ju  tylko trzydzie ci procent mieszka ców.

Dzieje szkolnictwa sopockiego w okresie tych dwustu lat to nie tylko obiekty 
szkolne, ale przede wszystkim kadra pedagogiczna, która wywiera a du y wp yw
na kszta towanie postaw, charakterów i pogl dów m odzie y, odpowiedniego 
przygotowania jej do pracy zawodowej, ycia spo ecznego i uczestnictwa w kul-
turze, do wszechstronnego rozwoju osobowo ci. Autorom tego monumentalnego 
i popularnonaukowego dzie a uda o si , pomimo du ych trudno ci (dotyczy to 
zw aszcza wcze niejszych okresów badawczych) dotrze  do materia ów archi-

4 H. Doma ska, Magiczny Sopot, Gda sk, Wydawnictwo Oskar, 2007, s. 150.



RECENZJE 229

walnych, zgromadzonych tak e na terenie Niemiec, które pozwoli y na opracowa-
nie biogramów pedagogów zamieszczonych na stronach 107–143.

Najobszerniejsza jest druga cz  ksi ki-albumu dotycz ca dziejów szkol-
nictwa sopockiego po 1945 roku. J. Golcowi i R. G embinowi uda o si  zgroma-
dzi  i odpowiednio usystematyzowa  wiedz  o sopockim systemie o wiaty i jej 
rozwoju wed ug poszczególnych typów szkó . Wprawdzie w ci gu ostatnich lat 
pojawi o si  wiele publikacji okoliczno ciowych odnosz cych si  do konkretnych 
szkó  z okazji ich jubileuszy, te  maj cych okre lon  warto  (cz sto przyczyn-
karsk ), ró ni cych si  jednak pod wzgl dem merytorycznym. Tym wi ksza
zas uga autorów, i  dokonali g bszej analizy funkcjonowania poszczególnych 
typów szkó  – zarówno tych, które ju  nie istniej  lub zosta y przeniesione do 
Gda ska (na przyk ad uczelnie artystyczne), jak i tych, które funkcjonuj  nadal. 
Szczególnie interesuj ce s  te fragmenty opracowania, które dotycz  organizowa-
nia szkolnictwa i placówek opieku czo-wychowawczych w pierwszych, szcze-
gólnie trudnych latach po zako czeniu drugiej wojny wiatowej.

Autorzy dokonali analizy funkcjonowania sopockich placówek o wiatowych
wed ug typów szkó  – podstawowych, rednich, ogólnokszta c cych i zawodo-
wych (tak e autonomicznych i obejmuj cych edukacj  doros ych) oraz wy szych
pa stwowych i niepa stwowych. Uwzgl dnili kierunki reform i przystosowanie 
szkolnictwa do potrzeb ycia spo ecznego i ekonomicznego w nowej rzeczywi-
sto ci (w wietle uchwa  Ogólnopolskiego Zjazdu O wiatowego w odzi, usta-
wy sejmowej z lipca 1961 O rozwoju o wiaty i wychowania, raportu Komitetu 
Ekspertów o stanie o wiaty w PRL pod kierunkiem prof. Jana Szczepa skiego
z roku 1973 i innych istotnych dokumentów o wiatowych opublikowanych w na-
st pnych latach). Wa n  rol  odegra y sopockie wy sze uczelnie, a szczególnie 
Wy sza Szko a Ekonomiczna, która wspólnie z gda sk  WSP wesz a w sk ad
powo anego w roku 1970 Uniwersytetu Gda skiego. Analizuj c funkcjonowanie 
poszczególnych szkó , autorzy starali si  bra  pod uwag  baz  lokalow  z odpo-
wiednim wyposa eniem w sprz t i pomoce naukowe, dobór kadry pedagogicznej 
i programu, dzia alno  dydaktyczno-wychowawcz . Nie wszystkie wymienione 
elementy procesu kszta cenia stanowi y przedmiot bardziej szczegó owych do-
cieka . Zapewne znajd  si  kontynuatorzy, którzy podejm  si  dalszych bada ,
w tym równie  dotycz cych jako ci pracy absolwentów, gdy  jest to g ówny
sprawdzian warto ci szkó  – w tym tak e uczelni wy szych. Na pewno licea 
ogólnokszta c ce i inne szko y, a tak e uczelnie wy sze sta y si  symbolem so-
pockiego szkolnictwa, a liczni absolwenci na trwa e, wpisali si  w histori  miasta, 
regionu i kraju. Analiza zw aszcza biogramów uwidacznia, jak wiele niezwyk ych
osobowo ci wysz o z Sopotu w daleki wiat, ale i ile przyby o tu na sta e, poszu-
kuj c swojego miejsca na wiecie.

Ko cz c, pragn  podkre li , i  do r k czytelników trafi a niezwykle cenna 
publikacja, oparta na rzetelnej bazie ród owej, która znacznie poszerza nasz
wiedz  o letniej stolicy Polski, o jednym z najbardziej urokliwych polskich miast 
i jednym z najch tniej odwiedzanych kurortów nad Ba tykiem, oczarowuj cym
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ró norodno ci  atrakcji, pi knem architektury i otwarto ci  mieszka ców. Stano-
wi cym ulubione miejsce wypoczynku, inspiruj cym poetów i malarzy, motywu-
j cym sportowców i wzbudzaj cym zachwyt zagranicznych go ci. Ksi ka napi-
sana jest niezwykle kompetentnie, posiada du e walory poznawcze i kszta c ce;
stanowi znakomity przyk ad wnikliwego studium z dziejów Sopotu, oszcz dnego
w komentarz, a bogatego w ma o dot d znane materia y ród owe.

J. Golec i R. G embin wci  daj  dowód przywi zania do ma ej ojczyzny 
– Sopotu. Jak e wymowne jest motto zawarte na pierwszej stronie analizowanej 
publikacji, tak trafnie sformu owane przez by ego prezydenta Stanów Zjedno-
czonych Abrahama Lincolna, które brzmi: To pi kne, gdy cz owiek jest dumny ze 
swego miasta, lecz jeszcze pi kniej, gdy miasto mo e by  z niego dumne.

JAN EBROWSKI
Uniwersytet Gda ski 


