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OSIEDLA POLSKIE W AFRYCE 

 
 
Temat ten budził od dawna zainteresowanie, z wiadomych powodów był 

podtrzymywany głównie wśród Polaków pozostających na emigracji powojen-
nej. Przede wszystkim więź koleżeńską zachowywali byli mieszkańcy osiedli, 
najpierw manifestowali ją starsi wiekiem, potem pałeczkę pokoleniową przej-
mowali młodsi, którzy musieli dokończyć edukację, podjąć pracę zawodową, 
założyć rodziny, ustabilizować swój byt. Ukazywały się reportaże na łamach 
czasopism, wspomnienia, listy z prośbą o odszukanie dawnych kolegów i kole-
żanek. Następnie przyszła kolej na zarysy monograficzne szkół, organizacji, 
albumiki i albumy. Ważną rolę odgrywały zjazdy koleżeńskie, spotkania grup  
w klubach i kawiarniach, podtrzymywane przyjaźnie. Okazją ku nim były rów-
nież kolejne rocznice wywózki na wschód, zamieszkania w osiedlach na Środ-
kowym i Bliskim Wschodzie, w Afryce, Indiach, Nowej Zelandii i Meksyku, 
ewakuacji do Europy lub za Ocean. Od lat 90. „Afrykanie”, „Indianie”, miesz-
kańcy z osiedli rozrzuconych na innych kontynentach dawali z animuszem zna-
ki życia również w wolnej Polsce. I choć przerzedziły się znacznie ich szeregi, 
to trwa dobra passa „tułaczych dzieci”, przybywa publikacji i tablic pamiątko-
wych, rozkręca się akcja odbudowy cmentarzy.  

W to dzieło wpisuje się także w pewnym stopniu ten zeszyt „Zesłańca”. 
Chciałbym do niego dołączyć przede wszystkich kilka cennych dokumentów 
przechowywanych w Instytucie Polskim i Muzeum gen. Sikorskiego w Londy-
nie. Niestety, są one do tej pory mało znane, lub w ogóle pomijane, zarówno te 
ze specjalnej kolekcji1, jak i z zespołów Ministerstwa Pracy i Opieki Społecz-
nej, Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych.  

Szacuje się, że przez 18-19 osiedli polskich w Afryce przeszło ponad  
20 tys. osób, ale przed dłuższy czas utrzymywał się w nich stan około 18,5 tys. 
Pierwsze transporty morskie dotarły do portów w Mombasie, Tandze i Dar es 
Salam oraz w południowej części wybrzeża (Mozambik). Najwięcej osiedli zlo-
kalizowano w Tanganice, wcześnie też (1942 r.) pojawiły się w Ugandzie, potem 
w obu Rodezjach, na koniec w Związku Południowej Afryki, ale wielu zapamię-
tało również obóz przejściowy Makindu w Kenii. Osiedla różniły się wielkością, 
rozplanowaniem i wyglądem domków, położeniem, spełnianymi funkcjami, bo 
oprócz mieszkalno-gospodarczych pojawiały się specjalnego przeznaczenia, 

                                                 
1 Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego w Londynie (IPiMS), sygn. B. 174, tecz-

ki z materiałami do historii poszczególnych osiedli (Digglefold, Ifunda, Koja, Kondoa, 
Marandellas, Masindi, Morogoro, Rusape, Tengeru), szkół, osób (Gatooma). Są także  
w teczkach wspomnienia, albumy (zjazd 1975 r.), zdjęcia.  
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szkolne2. Dominowały w nich kobiety (47%), w miarę upływu czasu coraz więk-
szy udział w życiu publicznym mieli młodzi (41,5%), trudną do przecenienia był 
obecność mężczyzn, co widać i po składach wszelkich władz, zarządów, komite-
tów. A wspominano przede wszystkim tych, którzy walczyli na frontach, zostali  
w Rosji, żyli (w co wierzono) w stronach rodzinnych. Około 90% stanowili miesz-
kańcy ziem wschodnich II RP, głównie z rodzin chłopskich i osadników wojsko-
wych. Odczuwano niedobór osób z kręgów inteligenckich, na co wpływ miała  
i negatywna selekcja podczas formowania transportów wyprawianych z Iranu.  

Na obcej ziemi wyrosły polskie osady, z władzami (delegatury i urzędy) 
polskimi (głównie w Nairobi, stolicy Kenii), ale pod opieką i dzięki finansom 
Anglików. Chyba jednak słusznym jest zarzut, że daleko nie wszyscy Polacy 
zatrudnieni w administracji wykazali się postawą społeczników, a samorządy 
osad nie w pełni potrafiły wykorzystać dane im możliwości, w tym poprzez 
rozwój spółdzielczości. Po lipcu 1945 r. mocno odczuwano obecność władz 
brytyjskich, pojawiły się nowe zagrożenia i niepokoje. W 1947 r. zaczęła się 
likwidacja osiedli polskich w Afryce, ta trwała do przełomu lat 1949-1950.  

Na różny sposób można śledzić losy osiedli polskich w Afryce. W opo-
wieściach byłych mieszkańców górują sentymenty i wspomnienia zdarzeń nie-
zwykłych, otacza je coraz silniejsza legenda. W sprawozdaniach i raportach roi 
się od danych statystycznych i nazwisk, które nadają tematowi powagi i skłania-
ją do formowania ocen kończonych słowami uznania za trwanie oraz wysiłek 
organizacyjny. Do rzadkości należą teksty i zestawienia bardziej refleksyjne, 
nie stroniące od pytań, a także przygan, czego przykładem szkice Wiktora 
Ostrowskiego3. Szkoda zaś, że wciąż nie powstały monografie historyczne po-
szczególnych osiedli (wyjątki są bardzo nieliczne i wymagają uzupełnień) oraz 
syntezy, kolejne albumy4. 

Szczególnie zaniedbane są badania nad stroną gospodarczą osiedli (pro-
dukcyjność, przygotowanie młodych do zawodu) i ich sytuacją w końcowej 
fazie, kiedy podejmowano gorączkowe działania, by „nie utracić” dzieci pol-
skich. Przykładem niechaj będzie fragment notatki opracowanej przez Dział 
Opieki Społecznej: 

Co do dalszego pobytu dzieci polskich na terenie Unii [Południowej Afryki] 
sądzimy, że rzeczą właściwą i pożyteczną będzie czasowo utrzymanie Domu 
Dzieci Polskich jako ośrodka szkolnego dla dzieci kształcących się w polskich 
szkołach powszechnych oraz ośrodka utrzymującego łączność z młodzieżą starszą, 
kierowaną do południowo-afrykańskich szkół średnich zawodowych (Technical 
Colleges). Pewna liczba młodzieży z Oudtshoorn była już uprzednio kierowana do 
Technical Colleges. Zdaniem naszym cała młodzież po ukończeniu odpowiednio 

                                                 
2 Były także m.in. dom starców w m. Manira, sanatorium przeciwgruźlicze po-

między Arusha i Moshy.  
3 Zawarł je w książce Safari przez czarny ląd. Szkice z podróży po Kenyi, Tanga-

nyice, Ugandzie i wyspie Zanzibar, Londyn 1947 oraz w maszynopisie Osiedla polskie 
w Afryce Wschodniej, IPiMS, sygn. A,18, t. 47. Były i silne zarzuty skierowane pod 
adresem duszpasterzy. 

4 Wciąż najbardziej przydatną i najłatwiej dostępną pozostaje album Tułacze 
dzieci. Exiled Children, wyd. Archiwum Fotograficzne Tułaczy, Warszawa 1995.  
Z nowszych wydawnictw wskazać wypada tom Polskie dzieci na tułaczach szlakach 
1939-1950, red. J. Wróbel, J. Żelazko, Warszawa 2008. Aktywność największą w tym 
względzie wykazuje Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń przy Uni-
wersytecie Pedagogicznym w Krakowie.  
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zreformowanej szkoły powszechnej powinna kontynuować naukę w miejscowych 
szkołach zawodowych, aby zdobyć odpowiednie przygotowanie do produktywnej 
pracy na terenie Unii, gdzie niewątpliwie będzie jeszcze przez czas dłuższy prze-
bywała. Przez zreformowanie Polskiej Szkoły Powszechnej w Oudtshoorn rozu-
miemy dostosowanie jej programu do miejscowych szkół, intensyfikację języka 
angielskiego, a nawet ewentualne wprowadzenie nauczania pewnych przedmiotów 
w języku angielskim. Pewna część młodzieży mogłaby prawdopodobnie od razu 
znaleźć zatrudnienie5. 

Dokument nr 1.  

Ważne miejsce w dokumentacji zachowanej w Instytucie Polskim i Mu-
zeum gen. Sikorskiego zajmuje opracowanie: „Stan liczebny i warunki życia 
dzieci polskich na uchodźctwie w Europie i poza Europą”, sporządzone w lutym 
1946 r. w Londynie6. Elaborat składa się ze wstępu oraz działów poświęconych 
dzieciom polskim poza Europą (Indie, Nowa Zelandia, Meksyk, Afryka 
Wschodnia, Afryka Południowa, Palestyna i Liban), opiece prawnej nad siero-
tami, dzieciom polskim w Europie (Austria, Niemcy z podziałem na strefy: 
amerykańska, brytyjska i francuska, Italia, Wielka Brytania). Autorzy opraco-
wania zaznaczyli, że opracowanie o położeniu dzieci poza Europą nie nastrę-
czało trudności, ponieważ od kilku lat napływają stamtąd sprawozdania,  
a ponadto w ostatnim okresie nie zaszły tam znaczące zmiany w odniesieniu do 
stanów liczbowych i struktur organizacyjnych. 

Dzieci polskie poza Europą 

„Deportacja [sowiecka], pozornie najlżejsza forma odosobnienia ludzi 
„społecznie niebezpiecznych”, objęła okręgi: białostocki, lidzki, grodzieński, 
wileński, poleski, nowogrodzki, Wołyń i Małopolskę. Na razie wiadomo było 
tylko, że wywożenie ludności polskiej w głąb Rosji podzielone było na cztery 
etapy, z których pierwszy rozpoczął się 10 lutego 1940 r., drugi 13 kwietnia 
1940 r., trzeci 26 czerwca 1940 r. i czwarty w czerwcu 1941 r.7 Co do ilości 
wywożonych rodaków brak było zupełnie danych, gdyż w chaosie trudno było 
rozróżnić, czy zniknięcie pojedynczych osób i całych rodzin spowodowane zosta-
ło morderstwem, czy też deportacją. Dopiero po wznowieniu stosunków dyplo-
matycznych między Polską a Związkiem Radzieckim w 1941 r., Ambasada RP  
w Kujbyszewie rozpoczęła mozolną pracę poszukiwania wywiezionych obywate-
li polskich, rozproszonych na olbrzymim obszarze Związku Radzieckiego. Wła-
dze sowieckie nie okazywały pomocy. Uchylały się od podawania jakichkolwiek 
danych dot. deportowanej ludności polskiej, a gdy wreszcie przy pewnej sposob-
ności wymieniły cyfrę 300-350 tys., można było z góry przypuszczać, że liczba ta 
była znacznie większa. 

Nad wyraz trudna praca Ambasady RP w Kujbyszewie wykryła, że de-
portowano z Polski 1.050.000 osób cywilnych, w tym 117.400 dzieci8. Nieza-
                                                 

5 IPiMS, sygn. A. 18, t. 46. Dzieci polskie w Afryce Południowej, 4 X 1946. 
6 IPiMS, sygn. A. 18, t. 47, Raport Ministerstwa Opieki Społecznej, Londyn, luty 

1946 r., maszynopis, s. 19.  
7 To wprawdzie tylko daty czterech wielkich wywózek, ale w pozostałych for-

mach represji sowieckiej udział dzieci był znikomy. 
8 IPiMS, sygn. A. 18, t. 47, Raport…, s. 2. Statystyka obywateli II RP wywiezio-

nych w okresie okupacji sowieckiej budzi nadal liczne kontrowersje. Szacunek do 350 
tys. jest najniższym z podawanych i oparty został na sprawozdaniach wojsk konwojo-
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leżnie od osób cywilnych, na terytorium Polski w tym samym czasie znalazło 
się 350.000 jeńców wojennych. Warunki, w jakich odbywała się deportacja oraz 
niesłychanie ciężka dola ludności polskiej, wśród której 117.400 dzieci polskich 
przechodziło nieludzkie po prostu przeżycia, zostały opisane przez same dzieci 
(Za winy niepopełnione, Irena Wasilewska)9. Deportowani rozmieszczeni zosta-
li w dalekich prowincjach Rosji, nie wyłączając tajgi, a z nimi dzieliły los dzie-
ci. W ten sposób dzieci polskie znalazły się w nast. obłastiach: Mokotowskiej 
[ob. Permskiej], Nowosibirskiej, Irkuckiej, Janickiej [Jakuckiej?, Jenisejskiej?], 
Wołogockiej [Wołogodzkiej], Tobolskiej, Kieremianskiej [Kiemierowskiej?], 
Karapałkakskiej [Karakałpackiej], Chorozuńskiej [Chorezmskiej?], Aktiubiń-
skiej, Kustanajskiej i w Kazachstanie10.  

Część dzieci polskich wywieziona była bez rodziców, część z rodzicami, lub 
też z jednym z rodziców. Liczne były wypadki, że dzieci nie mogąc znieść warun-
ków długiej podróży z powodu chorób, głodu i zimna, umierały w czasie drogi. 

Po przybyciu na miejsce wyznaczone przez władze sowieckie, dzieci  
w wieku od lat 10 zmuszone były do pracy i to pracy ciężkiej, jak: rąbanie 
drzewa w tajdze, noszenie wody z odległej od siedziby rzeki, kopanie ziemi, itd. 
Żywność, mieszkanie oraz ubranie dzieci świadczyły o nędzy, na jaką rozmyśl-
nie skazały je władze sowieckie. Do jakiego stopnia dzieci odczuwały swoje 
nieszczęście i beznadziejność położenia, świadczą wypadki chorób psychicz-
nych, objawiających się m. in. w formie melancholii. Choroby zakaźne (tyfus, 
odra i pelagra) nie były wyłączną przyczyną śmiertelności dzieci i dorosłych  
w Rosji. Jak wyżej wspomniano, powodem dużej śmiertelności wśród dzieci 
był głód, zimno, przemęczenie fizyczne i psychiczne. Na przestrzeni tylko  
w pierwszym roku, jak wykazują badania Ambasady RP w Kujbyszewie – 
zmarło 19.566 dzieci deportowanych do Rosji. Te same warunki i prześladowa-
nia ze strony władz sowieckich były powodem zgonów i wśród dorosłych.  

W ten sposób znalazło się 5.764 sierot zupełnie bez opieki i 45.454 pół-
sierot. Opuszczone dzieci były kierowane do zakładów wychowawczych, które 
były niczym innym, jak po prostu więzieniami. Obowiązywała je nauka w szko-
le prowadzonej przez władze sowieckie w języku rosyjskim. Nauka polegała 
przede wszystkim na uczeniu języka rosyjskiego, który obowiązywał w rozmo-
wie między dziećmi i wpajaniu zasad doktryny bolszewickiej. Wykroczenia  
w szkole były bezwzględnie i boleśnie karane biciem i zakazem spożycia złej  
i skromnej dziennej racji żywnościowej.  

Wiadomości o deportacji i przypuszczenia, co do traktowania wysiedleń-
ców przez władze sowieckie nakazywały Rządowi Polskiemu zrobienie wszyst-
kiego, aby ratować życie deportowanych. Akcja pomocy okazała się jednak 
trudną do realizacji, ponieważ począwszy od r. 1942, władze sowieckie aresz-
towały delegatów Ambasady RP i mężów zaufania w liczbie 109 osób, których 
                                                                                                                        
wych. Według środowisk sybirackich wywózki mogły objąć 1,5-2 mln osób. Dane 
zebrane przez Ambasadę RP w Kujbyszewie wydają się najbardziej wiarygodne w od-
niesieniu do dzieci, którym poświęcono wyjątkowo wiele uwagi. Próbę uściślenia wiel-
kich liczb stanowiło zestawienie: Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli pol-
skich, Warszawa 2000 (Ośrodek KARTA). 

9 I. Wasilewska, Za winy niedopełnione, Rzym 1945. Z tamtego okresu vide:  
Z. Sroczyński, Stan liczebny i warunki życia dzieci polskich na uchodzstwie [!]  w Euro-
pie i poza Europa, Londyn 1946. 

10 IPiMS, sygn. A. 18, t. 47, Raport…, s. 3. Przypuszczalnie przepisujący raport 
w Londynie popełnił błędy w nazewnictwie. Rejon aktiubiński to także Kazachstan. 
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zadaniem była opieka nad deportowanymi, a więc i dziećmi. Areszty, rzecz 
oczywista, utrudniły i zmniejszyły działalność opiekuńczą ambasady. Bezpo-
średnia opieka Ambasady nad deportowanymi ustała całkowicie w końcu 
kwietnia 1943 r., tj. z chwilą zerwania stosunków dyplomatycznych Rosji  
z Polską. Usiłowanie wykorzystania pośrednictwa państw obcych w celu nie-
sienia dalszej pomocy deportowanym okazało się niewykonalnym, gdyż Zwią-
zek Sowiecki nie dopuszczał pośrednictwa przyjaznych Polsce państw, ani po-
mocy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.  

Sprawa pomocy deportowanym i problem uwolnienia jeńców Polski  
w Rosji znalazły się na drodze do rozwiązania, gdy Niemcy rozpoczęli działania 
wojenne przeciwko Związkowi Sowieckiemu. W ten sposób Rosja, stając się 
aliantem Polski, wznowiła stosunki dyplomatyczne w 1941 r., które umożliwiły 
rządowi polskiemu akcję uratowania skazanych na zagładę obywateli polskich.  

Na mocy umowy polsko-rosyjskiej rozpoczęto organizować na terenie 
Rosji armię polską, rekrutującą się z jeńców wojennych i deportowanych,  
i roztoczono opiekę nad deportowaną ludnością polską. Jak wspomniano wyżej, 
akcję osiedleńczą musiały poprzedzić mozolne poszukiwania deportowanych, 
rozrzuconych po całej Rosji. W miarę jednak, jak ośrodki polskie odnajdowano, 
delegatury MOS [Ministerstwa Opieki Społecznej] natychmiast przychodziły  
z bezpośrednią pomocą materialną i moralną nieszczęśliwej ludności. Obok 
akcji Min. Opieki Społecznej, organizujące się w Rosji Wojsko Polskie wydat-
nie przyczyniało się do polepszenia doli deportowanych. Zanim jednak doszło 
do umożliwienia wydostania deportowanych poza teren Rosji, władze polskie 
musiały zorganizować w Rosji punkty opiekuńcze. Utworzono więc 83 siero-
cińce, w których dano opiekę dzieciom w wieku do lat 17. Pomoc materialną 
sierocińce otrzymywały od władz polskich. Niezależnie od pomocy polskich 
władz opiekuńczych, dzieci korzystały z dobrodziejstw i darów nadchodzących 
z Anglii, N[owej] Zelandii, Australii i innych krajów dla Polaków w Rosji,  
a mianowicie: odzieży, koców, obuwia, lekarstw, cukru, dżemu, mleka konden-
sowanego, biszkoptów, kakao, tłuszczu itp. W sierocińcach znajdujących się na 
terenach, gdzie stacjonowało Wojsko Polskie, podstawą utrzymania były racje 
żołnierskie, którymi wojsko dzieliło się z sierotami. Obok sierocińców, z inicja-
tywy deportowanych i przy pomocy władz polskich, powstały 43 szkoły rozrzu-
cone po całej Rosji11. Były to szkoły z programem dostosowanym do poziomu 
dzieci, który dzielił dzieci na grupy niezależnie od wieku. Najlepiej zorganizo-
wana była polska szkoła w Bucharze. Składała się na nią szkoła powszechna  
i dwie klasy gimnazjalne. Uczniowie tej szkoły wydawali nawet „Gazetkę 
Szkolną”, ręcznie pisaną, w której wymieniali swoje myśli i przeżycia. 

Z inicjatywy Rządu Polskiego udało się przenieść cześć deportowanych  
z północnych, klimatycznie bardzo trudnych rejonów Związku Sowieckiego do 
południowych jego okręgów. Okoliczności sprawiły, że Rosja wyraziła zgodę 
na przeniesienie polskich formacji wojskowych, organizowanych w Związku 
Sowieckim, na Bliski Wschód. Ewakuacja Wojska Polskiego z Rosji w ciągu 
marca, kwietnia, sierpnia i września 1943 r. dała sposobność na wywiezienie  
42 tys. osób cywilnych, w tym 15.296 dzieci.  
                                                 

11 Bogata, ale rozproszona literatura, z przewagą wspomnień. Jedna z pierwszych 
pozycji, udokumentowanych źródłowo: D. Boćkowski, Czas nadziei. Obywatele Rze-
czypospolitej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940-1943, War-
szawa 1999. 
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Oczywiście, niemożność powrotu do ojczyzny zmuszała do poszukiwania 
terenów poza Europą. Niełatwemu zadaniu musiał sprostać Rząd Polski. Wy-
magało ono bowiem wyszukania odpowiednich terenów, uzyskania zgody na 
osiedlenie deportowanych u rządów danych krajów, sprawnej organizacji, wiel-
kich środków materialnych na przewóz wygnańców i utworzenie im odpowied-
nich warunków egzystencji. Otworzyły się możliwości wywiezienia cywilnych 
deportowanych do Indii, Afryki Wschodniej i Południowej oraz do Meksyku. 
Chodziło o spieszne rozładowanie deportowanych, o usunięcie ich poza granice 
Rosji. 

Przewidując Persję jako terytorium polskich obozów tranzytowych, dla 
dzieci wyznaczono sierociniec w Aszchabadzie jako punkt zborny, aby przez 
Persję (Iran), Palestynę, Syrię i Liban dostać się do obozów w Indiach, Afryce, 
Ameryce i Nowej Zelandii.  

Akcje ewakuacji ludności polskiej przerwało nagłe zerwanie stosunków 
dyplomatycznych przez Rosję z Polską w r. 1943, skutkiem czego ok. 85 tys. 
dzieci pozostało w Rosji. Ile z nich jest przy życiu, oczywiście nie wiadomo, ale 
można przypuszczać, że jest to ułamek wskazanej liczby. Nie wiadomo, jaki 
spotkał los pozostałych przy życiu, ale gdy się weźmie pod uwagę, że po 6 la-
tach z dzieci wyrośli mężczyźni i kobiety, można przypuszczać, iż są to ciężko 
pracujący i zdemoralizowani ludzie12. 

Dzieci polskie grupami przybywały z Rosji do Persji w miarę, jak były moż-
liwości ściągania ich z olbrzymiego terytorium Związku Sowieckiego. W Tehera-
nie znalazły się dzieci chore i wycieńczone; silniejsze i jeszcze normalne odczuwa-
ły szczęście i wyrażały wdzięczność swym bezpośrednim opiekunom. Przyjęcie 
dzieci w Persji było zorganizowane przez Rząd Polski. W Teheranie działało Posel-
stwo RP, Delegatura MOS i Polski Czerwony Krzyż. Obok polskich placówek 
urzędowych dużą pomoc okazały władze i społeczeństwo irańskie, Delegat Apo-
stolski, Amerykański Czerwony Krzyż, wojskowe władze brytyjskie i amerykań-
skie, Stowarzyszenia Francji Walczącej, Komitet Pań przy Poselstwie Francuskim, 
miejscowa Polonia i Komitet Żydowski.  

15 tys. dzieci uratowanych nie mogło pozostawać na terenie Persji, zresztą 
Iran nie miał stanowić kraju ich stałego pobytu. Częściowo więc przeniesiono je 
do Palestyny, Syrii i Libanu, które to kraje również były krajami przelotowymi 
dla wysiedleńców polskich. Dziś w Persji i Syrii nie ma już dzieci polskich.” 

Indie 

W 1943 r. na zaproszenie rządu indyjskiego i Maharadży Nawanagara 
[maharadży Navanagaru], na koszt Rządu Polskiego, przybyło z Rosji około 
5032 obywateli polskich, w tym 2392 dzieci. Dzieci zostały rozmieszczone  
w: Kolhapur [osiedle Valivade] – 2026, Jamnagar [osiedle Balachadi] – 280, 
Panchgani – 71, Bombaju – 15; dorosłych było więcej tylko o 278 osób. „W ten 
sposób uchodźcy zamienili lepianki, baraki i więzienia na możliwe, a często 
przyzwoite mieszkania”. W raporcie znalazły się dokładne opisy poszczegól-
nych osiedli. Utworzono także delegatury Ministerstwa Opieki Społecznej oraz 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

                                                 
12 Opinie potoczne, krzywdzące i dla b. dzieci pozostałych w ZSRR po kwietniu 

1943 r. Niezależnie od kontekstu politycznego, docenić należy opiekę nad dziećmi 
polskimi, prowadzoną pod szyldem Związku Patriotów Polskich.  
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Według danych Min. WRiOP w Indiach przebywało 1444 dzieci w wieku 
7-12 lat, 816 w wieku 12-18 lat i tylko 58 w wieku do 12 lat. 224 z nich stano-
wiły sieroty, 256 – półsieroty, a los rodziców 143 dzieci nie był znany. Dzieci 
pozbawione opieki rodzicielskiej umieszczono głównie w Zakładzie Wycho-
wawczym im. gen. Wł. Sikorskiego w Kolhapur oraz w bloku specjalnym dla 
chłopców „trudnych do prowadzenia”. Razem mieszkało tam 356 dzieci, w tym 
85 chłopców i 271 dziewcząt. Istniały w Indiach następujące placówki oświa-
towe: 1 przedszkole (66 dzieci i 3 nauczycieli), 6 szkół powszechnych (1498 + 
76), 3 szkoły średnie (607 + 32). Do harcerstwa, pozostającego pod kierownic-
twem Głównej Komendy Harcerstwa Polskiego w Londynie, należało 971 dru-
hen i druhów. Ponadto dzieci i młodzież korzystali z 8 czytelni, a opiekę dusz-
pasterską sprawowało 4 księży katolickich i pastor13. 

Nowa Zelandia 

W lipcu 1943 r. rząd nowozelandzki wystosował zaproszenie dla kilkuset 
dzieci, przeznaczając dla nich obóz w Pahiatua. Z zaproszenia skorzystały 704 
dzieci i 140 osób dorosłego personelu opiekuńczego. Wszyscy oni dotarli do 
osiedla w październiku 1944 r., po przeprowadzeniu tam niezbędnych remon-
tów i wyposażeniu pomieszczeń. Z ramienia MOS został wyznaczony kierow-
nik, natomiast komendanta mianowały władze nowozelandzkie. W osiedlu Pa-
hiatua przebywało 305 chłopców i 411 dziewcząt oraz 105 osób dorosłych. 
Dzieci były w wieku: 48 do 7 lat, 569 od 7 do 12 lat i 81 od 12 do 18 lat. „Jak 
wykazuje stosunek liczbowy dzieci do ludności dorosłej, osiedle Pahiatua jest 
dużym sierocińcem, w którym znajdują się również dzieci samotne; miejsce 
pobytu ani zgonu rodziców tych dzieci nie zostały ustalone”. Uruchomiono 
jedno przedszkole (48 dzieci), dwie szkoły powszechne (529), gimnazjum ko-
edukacyjne (76), a dla dziewcząt starszych urządzono kurs krawiecki. Działało 
harcerstwo i stale przebywało 2 księży katolickich14. 

Meksyk 

Władze Meksyku wyraziły zgodę na przyjęcie do 25 tys. uchodźców pod 
warunkiem pokrycia wszelkich kosztów przez rząd polski. Po wizycie  
gen. W. Sikorskiego w USA i uzyskanej wówczas zgodzie prezydenta Ro-
osevelta, koszty te obciążyły budżet USA. Przyjechało jednak w Meksyku tylko 
720 dzieci i młodzieży, wśród nich było 87 sierot. Struktura wieku przedstawia-
ła się następująco: do 7 lat – 14 dzieci, w grupie średniej (do 12 lat) – 621,  
a starszych – 85. Pracę rozpoczęło przedszkole (14 dzieci), zorganizowano 
szkołę powszechną (479 uczniów) i szkołę średnią (85 uczniów); razem było  
w nich 578 dzieci i młodzieży. Spełniono wszelkie inne warunki organizacyjne 
oraz programowe15. 

                                                 
13 IPiMS, sygn. A. 18, t. 47, Raport…, s. 7-9. Najnowszy tekst: J. Wróbel, Roz-

proszeni po świecie. Polskie dzieci w osiedlach na Bliskim i Środkowym Wschodzie,  
w Afryce, Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii, [w:] Polskie dzieci na tułaczach szlakach 
1939-1950…, s. 66-118. Również wydawnictwa środowiska „Indian”. 

14 Ibidem oraz T. Bugaj, Dzieci polskie w krajach pozaeuropejskich 1939-1949, 
Jelenia Góra 1984.  

15 Dwa transporty przybyły do hacjendy Santa Rosa.  
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Afryka Wschodnia16  

„Na 16.013 uchodźców polskich w Afryce Wsch., łącznie z Rodezją Płn.  
i Płdn., jest 6925 dzieci rozmieszczonych w nast. prowincjach: Uganda – 2509, 
Tanganika – 2404, Kenia – 49, Rodezja Płn. – 573, Rodezja Płdn. – 1390. W tej 
liczbie znajdowało się 1827 chłopców i 5098 dziewcząt w wieku od lat 7-18. 
Dzieci te przybyły do Afryki przeważnie wraz z rodzicami deportowanymi  
z Polski przez Związek Sowiecki. Pochodzą one ze sfer drobno-rolniczych lub 
wyrobniczych, w nieznacznym zaledwie procencie z rodzin inteligencji.  

Min. Opieki Społ. i Min. Wyzn. Rel. i Ośw. Publ. poświęciły dużo pracy, 
aby zorganizować życie uchodźctwa, mając specjalnie na względzie opiekę nad 
dziećmi z uwagi na poziom umysłowy i kulturalny samego uchodźctwa.  
We wszystkich ośrodkach uchodźczych szkoła polska stanowiła najistotniejszy 
czynnik wychowawczy. W Afryce Wsch. gdzie przebywa znaczna ilość dzieci  
i młodzieży, szkolnictwo polskie z konieczności musiało być rozbudowane.  

Na terenie Afryki Wsch. istnieją: 22 przedszkola, 20 szkół powszech-
nych, 6 szkół średnich, 14 szkół zawodowych rozmieszczonych w 15 osiedlach. 
Nauka w szkołach zorganizowana jest planowo i mimo istniejących jeszcze 
trudności w zakresie podręczników daje wyniki zadowalające.  

Bardzo rozwinięte na terenie Afryki Wsch. harcerstwo polskie skupia 
większość dzieci i młodzieży. Organizacje świetlicowe i biblioteki, których jest 
po kilka w każdym osiedlu, dopełniają wysiłków w zakresie kulturalnym.”  

Afryka Południowa 

„W Oudtshoorn utworzono Dom Polskich Dzieci. Przebywa w nim  
136 dziewcząt i 141 chłopców (na 36 osób dorosłych) wg. nast. podziału na 
wiek: do lat 7 – 2 (chłopiec i dziewczynka), od lat 7 do 12 – 54 (31 chłopców  
i 23 dziewcząt), od lat 12 wzwyż – 221 (109 i 111). Są to sieroty i dzieci samot-
ne, tylko 5 dzieci ma na miejscu matki. Rozmieszczeni są w dwóch internatach, 
z których jeden jest dla chłopców, drugi dla dziewcząt i pozostają pod bezpo-
średnią opieką 16 wychowawców.  

Szkolnictwo na tym terenie jest zróżnicowane. Ma ono charakter naucza-
nia zawodowego, przy uwzględnieniu przedmiotów z zakresu wiadomości 
ogólnokształcących. Utworzone zostały państwowe szkoły powszechne, gimna-
zjum kupieckie, krawieckie i dwa kursy przygotowawcze do gimnazjum me-
chanicznego. W szkołach tych kształci się dzieci wg. nast. ewidencji: w szko-
łach powszechnych – 115 chłopców i 46 dziewcząt; w gimnazjach kupieckich – 
20 chłopców i 60 dziewcząt; w gimnazjum krawieckim – 17 dziewcząt, Razem 
141 chłopców i 123 dziewcząt, czyli 264 osób.  

Z powyższego zestawienia widać, że naukę w szkołach pobierają wszyst-
kie dzieci prócz 13 dziewcząt, które skierowane zostały do pracy. Sprawozdania 
nadsyłane z Oudtshoorn oceniają pochlebnie charaktery, zachowanie się i po-
stępy w naukach. Brak podręczników naukowych, jakie odczuwały dzieci we 
wszystkich ośrodkach spowodował, że utworzono w Oudtshoorn powielarnie 
posiadanych egzemplarzy podręczników. Pod kierownictwem nauczycieli dzie-

                                                 
16 IPiMS, sygn. A. 18, t. 47, Raport…, s. 11-12. Poświęcę jej najwięcej miejsca 

w dalszej części tekstu. W dokumentach wraz z Afryką Wschodnią łączono Afrykę 
Południową. 
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ci wykonały przez napisanie i powielenie 710 egzemplarzy podręczników  
z różnych dziedzin wiedzy, zawierających 39.740 stron. 

Poza ośrodkiem Oudtshoorn, Cape Town jest drugim w Afryce Płdn.,  
w którym najliczniejszą grupę uchodźców stanowi młodzież męska i żeńska prze-
bywająca na studiach. W Cape Town College uczy się obecnie 27 uczniów przyby-
łych z Domu Polskich Dzieci w Oudtshoorn w wieku od 17–24 lat oraz  
7 studentek w wieku od 19-26 lat. Na uniwersytecie w Cape Town studiuje 6 stu-
dentek i 1 student. Troje dzieci w wieku 8-14 lat uczęszcza do szkół angielskich.” 

Palestyna i Liban 

Wypadki polityczne, zwłaszcza polityka Rosji, przyśpieszyły ewakuację 
rzesz uchodźców polskich z Persji do Palestyny i Libanu, co utrudniało sporzą-
dzeni dokładnych statystyk. Wcześniej w Palestynie odnotowano obecność  
905 chłopców i 911 dziewcząt. „Niezależnie od tej grupy dzieci znajduje się 
2047 junaków oraz 577 młodych ochotniczek wojskowych. Junacy i ochotnicz-
ki tworzą organizację wojskową w ramach Wojska Polskiego, grupującą chłop-
ców i dziewczęta w wieku od lat 7-18. Środki utrzymania na tą kategorię dzieci 
dostarcza wojsko, MOS, a dziś ITC [Interim Tresury Comittee for Polish  
Questions Edukational Branch] pokrywa koszty dożywiania, leczenia itd. 

Do liczby tej doliczyć należy przeniesionych z Persji 304 dzieci, co łącz-
nie na Palestynę i Liban daje cyfrę 4167 dzieci.” W wieku do 7 lat było  
173 dzieci, w wieku od 7 do 12 – 1400 i od 12 do 18 lat – 2584; razem 4157.  
W drugiej połowie 1945 r. pracowały w Palestynie następujące placówki:  
4 przedszkola (66 dzieci), 11 szkół powszechnych (1565 uczniów), 9 szkół 
średnich (1482 uczniów), 8 szkól zawodowych.  

„W Libanie przebywało do czasu rozładowania Persji 160 dzieci, z czego 
67 chłopców i 93 dziewczęta. Cyfra ta jest dziś znacznie większa z powodu 
przeniesienia polskich osiedli z Persji do Libanu.”17 

Opieka prawna nad sierotami 

„Ministerstwo Opieki Społecznej w Londynie, obok faktycznej material-
nej i moralnej opieki nad sierotami polskimi, zatroszczyło się również o prawną 
ich pozycje na terenach obcych. Wszczęto więc akcję w sprawie ustanowienia 
opieki prawnej nad sierotami i dziećmi samotnymi, tzn. dziećmi, których sieroc-
two nie zostało stwierdzone, względnie rodzice nie mają możności bezpośred-
niego sprawowania nad nimi opieki. Zgodnie z polskim prywatnym prawem 
międzynarodowym, opieką prawną nad małoletnimi obywatelami polskimi mo-
gą ustanowić władze kraju pobytu pupila i wykonywać ją zgodnie z ich prawem 
krajowym.”  

W Nowej Zelandii zorganizowano już opiekę prawną dla sierot i dzieci 
samotnych poprzez postanowienie Sądu Najwyższego w Wellingtonie z 25 maja 
1945 r. Powołano Radę Opiekuńczą złożoną z 4 obywateli polskich i 4 nowoze-
landzkich. Podobny system został częściowo zastosowany w Indiach i miał być 
wprowadzony w Afryce Wschodniej oraz Południowej. „Troskę o uregulowanie 

                                                 
17 IPiMS, sygn. A. 18, t. 47, Raport…, s. 12-13; K. Kantak, Dzieje uchodźstwa 

polskiego w Libanie 1943-1950. Bogate materiały przechowywane są w londyńskim 
Archiwum ZHP.  
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sprawy opieki prawnej nad sierotami polskimi na wszystkich terenach przejął 
Dział Opieki Tymczasowej Komitetu Treasury, który rozpatruje celowość i moż-
liwości ustanowienia takiej opieki zależnie od prawodawstwa kraju. Instytucja 
adopcji dotychczas nie była stosowana, mimo że obywatele amerykańscy pol-
skiego pochodzenia wyrażali chęć przysposobienia sierot polskich.” 

Dzieci polskie w Europie  

Dla porównania podać można, pomijając szczegółową statystykę, dane 
ogólne na ten temat zawarte w prezentowanym raporcie. W Austrii znajdowało 
się 944 dzieci polskich (6 przedszkoli, 16 szkół powszechnych i 6 gimnazjów). 
W Niemczech, w strefie amerykańskiej przybywało aż 93 tys. dzieci polskich  
(z tego 54 tys. w 165 przedszkolach, 180 szkołach powszechnych i w 9 gimna-
zjach). Ponadto w strefie brytyjskiej było 56 280 dzieci i młodzieży, a w strefie 
francuskiej ok. 5 tys. Razem na ziemiach niemieckich, kontrolowanych przez 
trzy mocarstwa zachodnie, znajdowało się ponad 154 tys. dzieci i młodzieży 
polskiej. We Włoszech wykazano 928 dzieci i młodzieży polskiej (524 w przed-
szkolach i szkołach). Najtrudniej było zebrać powyższe dane na obszarach 
Wielkiej Brytanii. Szacowano, że do szkół polskich uczęszczało tam  
564 uczniów polskich, a ponadto w szkołach angielskich było ich 27318. 

*** 

Dokument nr 2: Szkoły  

Niezwykle cennym jest sprawozdanie sporządzone przez Seweryna 
Szczepańskiego, kierownika Placówki Oświatowej Ministerstwa Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego (WRiOP) w Nairobi za okres do 31 grudnia 
1945 r.19. Na 108 stronach maszynopisu zwarte zostały nie tylko dane liczbowe, 
ale i oceny. Całość składa się z 8 rozdziałów: szkolnictwo powszechne (i przed-
szkola), średnie ogólnokształcące (z rozbiciem na poszczególne placówki)  
i zawodowe (przemysłowe, handlowe, rolnicze), oświata pozaszkolna, podręcz-
niki i pomoce naukowe, szkolnictwo muzyczne, harcerstwo oraz sprawy ogólne.  

I. Szkolnictwo powszechne20 

Wybrałem z raportu przede wszystkich charakterystykę uczniów, nauczy-
cieli i całej społeczności osób dorosłych. Starałem się uchwycić odrębności mię-
dzy poszczególnymi osiedlami. Autor raportu podał 14 osiedli w układzie krajów, 
na terenie których się znajdowały, posuwając się od północy ku południowi. Wy-
kaz zamykało osiedle szkolne (nietypowe) w Rongai (Kenia), nie ma natomiast 
osiedli przejściowych w: Makindu (Kenia), Fort Jameson i Livingston (Rodezja 
Północna), Gatooma w Rodezji Południowej oraz ośrodków szkół średnich.  

                                                 
18 IPiMS, sygn. A. 18, t. 47, Raport…, s. 15-19, także tabelka z danymi zbiorczymi.  
19 IPiMS, A. 19 III, t. 12. Sprawozdanie S. Szczepański przesłał do Interim Tre-

sury Comittee for Polish Questions Edukational Branch. Zachowaną w aktach kopię 
poprzedza pismo przewodnie dr. I. Wieniewskiego, kierownika Wydziału Oświaty poza 
Wielką Brytanią (Londyn), opatrzone datą 14 III 1946 r. 

20 Tamże, s. 1-3 (przegląd szkół), 4 (uwagi ogólne), 5 (przedszkola, statystyka). 
W Tengeru kierownik przedszkola uczył w gimnazjum ogólnokształcącym. 
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Koja (Uganda). W osiedlu znajdowały się trzy szkoły powszechne, do 
których uczęszczały w większości dzieci osadników z ziem wschodnich, 
wszystkie narodowości polskiej. Zdolnych dzieci było mało, ale poza wyjątka-
mi młodzież zachowywała się dobrze i wykazywała chęci do nauki. Mimo czę-
stych zachorowań na malarie frekwencja dochodziła do 93%. „Nauczycielstwo 
pracowało bardzo sumiennie i dzięki dużemu wysiłkowi osiągnęło należyte 
wyniki pracy. Daję się odczuć duży brak podręczników szkolnych, szczególnie 
dla klas V, VI i VII oraz podręczników o treści pedagogicznej”.  

Masindi (Uganda). Po wyjeździe dzieci z miejscowego sierocińca do 
Rongai szkoły zostały przeorganizowane, zredukowano ich liczbę z czterech do 
trzech. Uczniowie w 90% były dziećmi rolników i osadników z województw 
wschodnich II RP. „Młodzież karna, posłuszna, obowiązkowa i ofiarna, chętna 
do nauki i pilna. Świadczy o tym znikomy procent dzieci niepromowanych. 
(około 5%). Współpraca nauczycielstwa zgodna i solidarna, postawa mocna  
i pewna. Szkoły otrzymały w ubiegłym roku nowe budynki, ilość pomieszczeń 
wystarczająca”.  

Ifunda (Tanganika). W osiedlu znajdowała się jedna szkoła powszech-
na, poziom nauczania w niej oceniano jako na ogół dobry, ocena moralna dzieci 
wypadła dobrze. Szkoła współpracowała z miejscową Polską YMCA (Chrześci-
jańskie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej) i Akcją Katolicką.  

Kidugala (Tanganika). Istniała jedna szkoła, młodzież w niej się ucząca 
była karna i obowiązkowa. Stan zdrowotny uczniów oceniano jako zadawalają-
cy, a budynków jako bardzo dobry.  

Kondoa (Tanganika, Kondoa-Irangi). Prowadzono w osiedlu jedną 
szkołę. „Dzieci wybitnie wiejskiego pochodzenia, ciche i spokojne. Poziom 
inteligencji raczej niski”. Po ukończeniu kl. VI dzieci przechodziły w większo-
ści do szkół średnich zawodowych w Tengeru. 

Marogoro (Tanganika). Szkoła liczyła tylko 49 dzieci, które po likwi-
dacji osiedla (15 grudnia 1945 r.) przeszły do placówek w Kidugali i Ifundzie. 

Tengeru (Tanganika). „Największy ośrodek szkolny w Afryce. Trzy 
szkoły powszechne liczące 1171 dzieci mieszczą się w 36 salach szkolnych, 
ostatnio dobrze wyremontowanych. Młodzież na ogół pilna, pracowita i dość 
karna. Rozumie potrzebę nauki i wartość jej w przyszłości. Zdrowotność dość 
dobra. Najwięcej zachorowań na malarie, która u wielu dzieci przeszła w stan 
chroniczny. W ciągu 1945 r. był jeden wypadek śmierci na malarię mózgową”.  

Abercorn (Rodezja Północna). „Dzięki współpracy szkoły z rodzicami 
oraz ścisłej opieki nad dziećmi, tak z jednej jak i z drugiej strony, zaledwie 
dwoje dzieci na 187 było nie promowanych”. 

Bwana M’Kubwa (Rodezja Północna). Szkoła liczyła 404 dzieci i mie-
ściła się w 11 budynkach. „W osiedlu jest bardzo mały procent inteligencji (5%), 
co wpływa ujemnie na wychowanie młodzieży i utrudnia pracę nauczycielstwu”. 

Lusaka (Rodezja Północna). Liczba dzieci w szkole zwiększyła się  
o 45 przybyłych z Indii. Miały one zaległości w przerabianym materialne.  
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Marandellas (Rodezja Południowa). „Dzięki współpracy szkoły z ro-
dzicami i miejscowymi RKO i Pol. YMCA urządzono szereg odczytów, poga-
danek, akademii i przedstawień dla młodzieży”. Zdarzyło się kilka wypadków 
gruźlicy oraz powtarzającej się malarii, nabytej w Rosji.  

Rusape (Rodezja Południowa). Istniała jedna szkoła powszechna liczą-
ca 203 uczniów (196 promowanych).  

Oudtshoorn (Związek Południowej Afryki). Z dwóch szkół powstała 
jedna koedukacyjna. „Dzieci mieszkają w internatach pod opieką swych na-
uczycieli wychowawców. Wszyscy nauczyciele kwalifikowani. Dzieci są dobre, 
pilne, posłuszne, za wyjątkiem kilku chłopców trudnych do prowadzenia.” 

Rongai (Kenia). Przewieziono tu dzieci z sierocińca w Masindi, więc licz-
ba uczniów wzrosła do 267. Wszystkie mieszkały w internatach, lekcje odbywają 
się w kilku budynkach. „Z powodu braku dostatecznej ilości osób starszych, dzie-
ci wykonują lżejsze prace w internacie, kuchni, jadalni i na dziedzińcu.” 

W podsumowaniu S. Szczepański zaakcentował następujące kwestie:  

Nauczycielstwo z bardzo małymi wyjątkami stoi na wysokości swojego za-
dania, pracuje bardzo sumiennie tak w szkole, jak i organizacjach młodzieżo-
wych, szukając wszelkich środków i sposobów przyczyniających się do wycho-
wania i kształcenia młodzieży”. Wiemy jednak z wielu innych źródeł, że dotkli-
wie brakowało nauczycieli wykwalifikowanych. 

Młodzież szkolna należy do szeregu organizacji jak: drużyny harcerskie, 
gromady zuchowe, krucjata, sodalicja, kółka teatralne, literackie i sportowe, 
PCK, samorządy szkolne, samopomoc uczniowska i wiele innych, w których 
bardzo chętnie bierze udział. We wszystkich prawie osiedlach znajdują się dzie-
ci, szczególnie wśród chłopców, którzy po przejściach w Rosji, z powodu sto-
sunków życia gromadnego, a bardzo często z powodu złego wpływu najbliższe-
go otoczenia, są trudni do prowadzenia. Jednak różne metody wychowania, sto-
sowane przez nauczycieli, osłabiają wywieranie wpływu na gros młodzieży do-
brej. Młodzież na ogół dobra, pilna i pracowita, chętnie garnie się do nauki i ro-
zumie jej potrzebę i wartość”. Działo się tak mimo często trudnych warunków 
mieszkaniowych, niesprzyjającemu klimatowi, chorobom tropikalnym, zwłasz-
cza malarii. „Budynki szkolne w 80% osiedli budowane są z materiału bardzo 
słabego (błoto, patyki, dach kryty trawą), wymagające ciągłego remontu i nie za-
bezpieczają młodzieży przed wichrem, kurzem, a także deszczem”. 21 

Podkreślanie znaczenia istnienia szkół, ich należytego poziomu oraz po-
zytywnych zachowań uczniów miało służyć i przekonywaniu władz brytyjskich 
o potrzebie utrzymania placówek oświatowych. 

Przedszkola 

Łącznie w 12 miejscowościach (bez zlikwidowanego osiedla w Marogoro i 
Domu Dzieci Polskich w Oudtshoorn) przebywało w nich 383 dzieci  
(18 grup), a kadra składa się z 22 wychowawczyń. Liczba dzieci zwiększyła się 
wskutek przyjazdu transportu z Indii. Wszystkie przedszkola mieściły się  

                                                 
21 Stan taki potwierdzają wspomnienia mieszkańców, nauczycieli i byłych 

uczniów oraz zachowane fotografie. 
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w budynkach własnych, korzystano także ze świetlic RKO (Referat Kulturalno-
Oświatowy Rady Osiedla) lub Akcji Katolickiej. Placówki zostały zaopatrzone w 
dostateczną ilość pomocy naukowych i zabawek, które otrzymywały od Polskiej 
YMCA, Akcji Katolickiej, War Relief Sernice, bądź zdobyły je sposobem gospo-
darczym. Program pracy oceniano jako bardzo urozmaicony, dzieci otrzymywały 
drugie śniadanie w postaci: mleka, chleba, jarzyn i owoców. Na czas zajęć ubie-
rano się w jednakowe fartuszki. „Wychowawcy przeszkoli, aczkolwiek w dużym 
procencie niewykwalifikowani, pracują bardzo chętnie i korzystają z pomocy i 
wskazówek kierowników szkół.”. W załączonej tabelce podano dane ze wszyst-
kich osiedli. Pod względem ilości dzieci przewodziły: Masindi – 80 (tylko 2 gru-
py), Tengeru – 79 (4 grupy), Koja (3 grupy) – 57, zaś do najmniejszych należały 
przedszkola w: Abercorn i Marandellas  po 13 dzieci, Rongai – 14. 

II. Szkolnictwo średnie ogólnokształcące22  

W 1945 r. praca we wszystkich zakładach średnich szła trybem normal-
nym, zmiany w gronach nauczycielskich były nieznaczne. Nasilono intensywność 
nauczania, na co wpływ miały i docierające z Europy „przykre wiadomości poli-
tyczne”. Trwało dokształcanie pedagogów, z dobrej strony pokazali się niektórzy 
nowi dyrektorzy, do szkół dotarło więcej wydawnictw, rozpoczęto cykle refera-
tów na tematy pedagogiczne, prowadzono lekcje pokazowe. Efekty wychowania 
uznawano za zadowalający, a stan zdrowotny uczniów poprawił się. Dzieciom 
przerośniętym wiekowo umożliwiono szybsze przerabianie materiału.  

Digglefold (Rodezja Południowa, koło Marandellas, gdzie była szkoła 
powszechna). Umieszczone w tym polskim ośrodku szkolnym żeńskie liceum  
i gimnazjum wybijały się na plan pierwszy wśród polskich szkół średnich  
w Afryce Wschodniej, zwłaszcza pod względem organizacyjnym. Była to  
w znacznej mierze zasługa dyrektora dr. Ferdynanda Zarzyckiego, jednocześnie 
kierownika osiedla, z „dużą wiedzę klasyczną”. Podniósł się poziom naukowy, 
uzyskiwano lepsze wyniki, w tym w nauczaniu języka angielskiego. Wychowa-
nie fizyczne obejmowało 20-minutową gimnastykę poranną i gry sportowe, 
zakład posiadał 4 boiska i kort. Opinia o młodzieży biorącej udział w imprezach 
zewnętrznych była zawsze wzorcowa. Nieźle przedstawiało się zaopatrzenie  
w podręczniki, które powielano we własnym zakładzie, a grupa uczennic opra-
wiała je. Nakładem gimnazjum wyszła Encyklopedia mitologii grecko-rzymskiej 
i Życie Rzymian [Życie publiczne, prywatne i umysłowe starożytnych Rzymian; 
do użytku szkolnego] Franciszka Terlikowskiego oraz przystąpiono do wydawa-
nia tekstów Horacego, a w następnej kolejności miano zająć się utworami Li-
wiusza. Wydawnictwa te zakład rozesłał do innych w Afryce oraz do Palestyny 
i Indii. Z kolei Rada Polonii Amerykańskiej szkół przysłała 3 tys. dolarów na 
pomoce naukowe do fizyki, chemii i biologii. Zajęcia nadobowiązkowe w szko-
łach obejmowały kursy: pisania na maszynach, robót ręcznych, introligatorski, 
kroju i szycia; zorganizowano wystawę robót i haftów. Podziw wzbudzał chór, 
o którym pisano w prasie miejscowej. Sklepik szkolny zmienił się w kantynę  
i przynosi piękne dochody.  

                                                 
22 Tamże, s. 7-25, oprócz opisów zamieszczone zostały tabele z danymi staty-

stycznymi.  
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W klasach gimnazjalnych: I, IIa i IIb, III, IV i kl. I liceum uczyło się 149 
dziewcząt; w liceum tylko 17. W roku następnym przewidziano profil cztero-
klasowego gimnazjum ogólnokształcącego i dwuletniego liceum humanistycz-
nego. Autor raportu nie szczędził pochwał nauczycielom i młodzieży, a za naj-
większe osiągnięcie uznał wydawanie tekstów w języku łacińskim.  

Kidugala (Tanganika) z gimnazjum koedukacyjnych z obszernymi sa-
lami, mogącymi pomieścić po 35-40 uczniów, salą konferencyjną i małymi 
pomieszczeniami dla zajęć praktycznych. Brakowało jednak sali gimnastycznej 
(było małe boisko), świetlicy i gabinetu fizyko- chemicznego, zaś z 8 nauczy-
cielu aż 6 nie miało kwalifikacji. Aktywnością wykazywała się placówka Zrze-
szenia Nauczycieli Polskich, rodzice na zebraniach wygłaszali referaty z zakre-
su wychowania. Istniały „komórki społeczne”: koło literackie (16 zebrań  
w ciągu roku z referatami), sportowe, zdobnicze, amatorskie, śpiewacze. Najle-
piej rozwinięte były harcerstwo i Sodalicja Mariańska, sprawnie pracował sa-
morząd. Przeprowadzono kursy: robót ręcznych (wystawa na koniec roku), 
samochodowy, scenografii, świetlicowo – teatralny. Wystawiono kilka sztuk 
teatralnych, powodzeniem cieszyła się zwłaszcza „Zemsta” A. Fredry (kostiumy 
i dekoracje przygotowali rodzice). „Pomoce naukowe zakładu są bardzo szczu-
płe, dlatego nauka niektórych przedmiotów czysto werbalna. Lepiej jest z pod-
ręcznikami szkolnymi. Zakład liczy 1257 podręczników. Beletrystyka za szczu-
pła. Lektur do języka polskiego za mało. Do historii i geografii konieczne są 
podręczne atlasy.”  

Istniały klasy: Ia i Ib, IIa i IIb, IIIa i IIIb, IV (tylko 6 osób), w nich uczyło 
się 25 chłopców i 118 dziewcząt (razem 143 uczniów), w tym jeden wyznania 
prawosławnego. Młodzież przybyła z innych osiedli mieszkała w internacie, co 
sprzyjało pracom pozalekcyjnym. Słabe wyposażenie częściowo rekompenso-
wała aktywna postawa całej społeczności.  

Lusaka (Rodezja Północna) miała gimnazjum i liceum koedukacyjne. 
„Pomieszczenia zakładów dostateczne. Jest ono prymitywne, ale sale są dość 
obszerne. Salę rekreacyjną stworzono z połączenia 2 sal szkolnych. Brak sali 
gimnastycznej, gabinetu fizyko-chemicznego. Środowisko, w jakim zakład się 
znajduje, jest nieodpowiednie. Życie obozowe wywiera ujemny wpływ moralny 
na młodzież i tym samym potęgują się trudności w wychowaniu młodzieży. 
System koedukacyjny w tym ośrodku okazał się nieodpowiedni.”  

Grono nauczycielskie pracowało słabo, odczuwano wyraźnie niedostatek 
„elementu inteligentnego”, nie prowadzono lekcji wychowania fizycznego. 
Mimo zabiegów dyrektora nie uaktywniło się i koło rodzicielskie. W tej sytuacji 
praca społeczna uczniów wyglądała również skromnie, nie utworzono samorzą-
du szkolnego. Doszło do zatargu między Komendą Chorągwi i duszpaster-
stwem (na tle osobistym), co spowodowało rozwiązanie dwóch drużyn. Na pół-
rocze „oceny ujemne” dochodziły do 35%, ale stopniowo następowała poprawa, 
biblioteka i czytelnia dysponowały ponad 5 tys. tomów, niektóre pomoce z fi-
zyki i chemii sprowadzono z Londynu.  

Młodzież pochodziła z osiedli: Bwana M’Kubwa, Abercorn, Rusape, Ma-
randellas, Lusaka, Fort Jamesom i Oudtshoorn. W klasach Ia i Ib, IIa i IIb, III, 
IV oraz kl. I licealnej skupiło się 97 uczniów i 127 uczennic (razem 214 osób,  
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w tym 2 wyznania prawosławnego i grekokatolik). Do kl. I licealnej uczęszcza-
ło tylko 5 osób, które postanowiono przenieść na przyszły rok do liceów  
w Tengeru i Diggleford.. Novum stanowiła klasa wstępna z 15 chłopcami  
i 3 dziewczętami, którzy nie zdali egzaminu do gimnazjum w roku ubiegłym  
i przerabiali powtórnie materiał kl. VI szkoły powszechnej. Zespół szkół  
w Lusace budził wiele zastrzeżeń, poczynając od trudnych warunków lokalowych 
do słabych efektów wychowawczych i nienajlepszych wyników nauczania  

Masindi (Uganda). Najliczniejszy polski zakład oświatowy w Afryce, bo 
skupiał 353 uczniów i 19 nauczycieli, a funkcję dyrektora spełniał dr Ekkert. 
Gimnazjum koedukacyjne, jednak część klas przeznaczono tylko dla dziewcząt, 
a liceum było żeńskie. Niestety, „pomieszczenie nie zupełnie odpowiada wy-
mogom szkolnym. Brak boiska, brak wody, brak sali gimnastycznej daje się 
silnie odczuwać. Młodzież w klasach wystawiona jest na zmiany atmosferycz-
ne, ponieważ baraki, w których się mieszczą klasy nie mają ścian. W czasie 
ulewnych deszczów (równik) praca w szkole niemożliwa. W kilku klasach nie 
ma ławek szkolnych. Młodzież siedzi przy stołach wbitych w ziemie, pulpity są  
w stosunku do wzrostu uczniów za wysokie. Nie jest to zgodne z zasady higieny 
szkolnej. Również ławki ogrodowe bez oparcia i blisko ustępów szkolnych nie 
odpowiadają przepisom higienicznym. Wszelkie starania dyrektora zakładu  
u kierownika osiedla nie odniosły skutku. Dziś, gdy władze ang. przejęły dział 
gospodarczy osiedla trudno spodziewać się zmiany istniejącego przeszło dwa lata 
stanu rzeczy. Środowisko, w którym znajduje się szkoła nie jest odpowiednie. 
Warunki mieszkaniowe są złe, nieoddzielone od siebie pokoje, często kilka rodzin 
w jednym domku, brak łazienek wzg. natrysków, brak większego zrozumienia dla 
potrzeb szkoły u rodziców. Oto trudności, z którymi musi walczyć szkoła, aby 
wychować zdrowego fizycznie i moralnie członka społeczeństwa. Brak  
w domu męskiej ręki utrudnia specjalnie wychowanie chłopców, których liczba  
w gimnazjum stale wzrasta. Młodzież z osiedla Koja mieszka w internacie”.  

Dobrze natomiast pracował samorząd, sekcja wydawnicza redagowała 
gazetkę „Na równiku”, koło teatralne wystawiło kilka utworów scenicznych 
(„Powrót posła”, „Zemsta”, „Dziady” cz. II i IV.), sekcja muzyczna urządziła 
wieczór F. Szopena i S. Moniuszki. Zauważano, że młodzież w Masindi cechuje 
wielka ruchliwość. Hufiec ZHP liczył 4 drużyny, zbiórki drużyn, ogniska i rady 
drużyn odbywały się raz w miesiącu, wydawano gazetkę. Istniały kółka nauko-
we: literackie, przyrodnicze i krajoznawcze, wygłoszone referaty stały na wy-
sokim poziomie. Podręczników było ciągle za mało, odczuwano również niedo-
statek pomocy naukowych; biblioteka liczyła około 2 tys. tomów. Ponadto pra-
cowała świetlica Polskiej YMCA, jej kierownik prowadził teoretyczny kurs 
żeglarstwa. Świetlica RKO mieściła się w ogromnym, murowanym budynku ze 
sceną, kulisami, światłem elektrycznym i około tysiącem miejsc dla publiczności.  

Znamiennie brzmi opinia: „Inteligentna część Koła Rodzicielskiego stara 
się pomóc szkole w dziele wychowania, większość jednak zwala ciężar wyłącz-
nie na barki nauczycieli”. Wydaje się, że tak było w większości osad, ale praw-
dy tej nie eksponowano. Gimnazjum w Masinidi miało po trzy klasy I, II i III 
oraz dwie kl. IV, a liceum kl. I i II. Proporcje płci przedstawiały się następują-
co: 83 chłopców, 264 dziewcząt. Więcej niż przeciętnie było osób wyznania 
prawosławnego (5). Z tej charakterystyki można wywnioskować, że mimo sła-
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bych warunków lokalowych i znaczących braków w wyposażeniu, obie szkoły 
uzyskiwały dobre wyniki nauczania; nieco gorzej było z wychowaniem. Na-
uczyciele prowadzili samokształcenie, lekcje pokazowe i wygaszali referaty, 
m.in. na temat: „Nauczanie przedmiotów ojczystych na obczyźnie”. W 1945 r. 
odbył się pierwszy zwyczajny egzamin dojrzałości, złożyło go 16 dziewcząt.  

Tengeru (Tanganika). Drugi co do wielkości polski zakład ogólno-
kształcący w Afryce – Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego – z 314 
uczniami i uczennicami, mieszczący się w 6 dużych barakach prostokątnych  
i 2 domkach okrągłych. Sale były jasne, ściany pobielone, posadzki cementowe, 
sufitów brakowało. Młodzież siedziała w ławkach dwuosobowych, za budyn-
kami znajdowało się duże boisko. „Stosunek młodzieży męskiej do żeńskiej jest 
bez zarzutu. Dobrze zorganizowany samorząd organizuje wszystkie komórki 
pracy społecznej młodzieży.” Harcerstwo obejmowało 86% młodzieży, podob-
nie i Sodalicja Mariańska. Wysokim uznaniem cieszył się chór gimnazjalny,  
a koło scenografek przygotowywało codziennie komunikaty radiowe i wieszało 
je w zakładzie. „Zapał do pracy jest u młodzieży duży. Większy jednak  
u dziewcząt aniżeli u chłopców”. Wygląd zewnętrzny młodzieży oceniano jako 
staranny. Młodzież z innych osiedli mieszkała w internacie, a sieroty w siero-
cińcu. Zakład miał największy procent kwalifikowanych nauczycieli, w tym  
z: języka polskiego, łaciny, historii i matematyki. Kierunek nadawał dyrektor 
Edward Zawisza Czerwiński. Biblioteka liczyła ponad 500 tomów, były ponad-
to na stanie: 20 map, globus, mikroskop. Gabinet fizyczny, wspólny dla gimna-
zjum i liceum, uchodził za dobrze wyposażony.  

Wszystkie klasy gimnazjalne były podwójne, a licealne pojedyncze. Na-
uki pobierało 65 uczniów i 260 uczennic, w tym 2 wyznania prawosławnego,  
2 grekokatolików i 1 „inny”. Cieszyło zdanie zawarte w raporcie: „Zakład ten 
jest przez społeczeństwo ceniony”. W konkursie polonistycznym, zorganizowa-
nym przez centrum londyńskie, uczniowie z Tengeru otrzymali najwięcej na-
gród (16). Świadectwo dojrzałości uzyskało 11 abiturientek i wszystkie one 
wstąpiły na kurs metodyczno-pedagogiczny. 

Koja (Uganda). Kursy gimnazjalne istniały tu od 3 lat, egzaminy koń-
cowe prowadzili nauczyciele z Masindi. W nowym roku miało nastąpić ich 
przeorganizowanie na 4-letnie koedukacyjne gimnazjum ogólnokształcące  
z dyrektorem mgr J. Delawską. Na potrzeby kursów oddano 2 budynki szkolne, 
w każdym znajdowały się dwie sale i po jednym małym pokoiku. „Młodzież nie 
różniła się poziomem umysłowym od młodzieży w gimnazjach i wykazywała 
duży zapał do pracy. Pod względem zachowania się była bez zarzutu. Do pracy 
społecznej garnęła się.”. Samorząd działał sprawnie, harcerstwo stało na wyso-
kim poziomie. Podobnie wyglądało wychowanie fizyczne, prowadzone przez 
jedynego w Afryce polskiego nauczyciela kwalifikowanego. „Z gier i zabaw 
opanowała młodzież: piłkę graniczną, piłkę uszatą, kwadrant, siatkówkę i tenis. 
Zawody międzyszkolne, trzykrotnie w ciągu roku szkolnego dały pozytywne 
wyniki kursantom. W czasie wakacji przewidziane są zawody tenisowe o mi-
strzostwo juniorów”. Niestety, malaria powodowała wysoki procent absencji. Nie 
istniała w zasadzie współpraca z domami rodzicielskimi i choć raz w miesiącu 
odbywały się konferencje wywiadowcze, to przychodziła na nie znikoma cześć 
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starszych członków rodzin. Korzystano z pomocy naukowych szkoły powszech-
nej, nie zorganizowano dożywiania. W klasach Ia i Ib, II, III uczyło się razem  
36 chłopców i 88 dziewcząt, w tym jedna osoba wyznania  mojżeszowego.  

Rongai (Kenia). Dopiero była tu kl. I gimnazjum z 29 uczennicami  
i 9 uczniami, wyłącznie wyznania katolickiego. W ogóle jednak w osadzie 
szkolnej przebywało ponad 335 młodzieży, przeważnie sierot, w tym przenie-
sionymi w marcu i czerwcu 1945 r. z Masindi. „Klimatycznie jest to najzdrow-
sze osiedle polskie. Pomieszczenia oraz utrzymanie jest tam znakomite. Chorób 
infekcyjnych nie ma. Warunki pracy bardzo dobre. Kierownictwo spoczywa  
w ręku inspektora szkolnego p. Karola Sandera, który wprowadził tam rygor 
iście wojskowy. Młodzież musi sama się obsłużyć, do prania włącznie.” 

Młodzież gimnazjalna „jest różnoraka”, część wcześniej uczęszczała do 
szkół zawodowych w Masindi. Wśród nich byli uczniowie silnie przerośnięci  
i nie bardzo przykładający się do nauki, więc na 38 uczniów aż 9 nie uzyskało 
promocji do następnej klasy. Nie prowadzono ćwiczeń fizycznych, ale urządza-
no wycieczki krajoznawcze, a młodzież śpiewała w chórze osiedlowym  
ks. Górki. Biblioteka została dobrze wyposażona, podobnie pozytywnie ocenia-
no stan podręczników. Grono nauczycielskie stanowili wyłącznie nauczyciele 
szkół powszechnych. Ci zaś „…mają zbyt wiele zajęć dodatkowych, są przemę-
czeni i zniechęci do pracy. Konieczne zwiększenie personelu nauczycielskiego 
co najmniej o jednego nauczyciela z kwalifikacjami do szkół średnich. W przy-
szłym roku będą już dwie klasy gimnazjum”. 

Jednak za mało troski przejawiano o poziom nauki języka angielskiego  
i nie przewidziano kształcenia pedagogicznego. 

III. Szkolnictwo zawodowe23  

A. Szkolnictwo przemysłowe: gimnazjum mechaniczne w Oudtshoorn 
(Związek Południowej Afryki), szkoła mechaniczna w Tengeru, gimnazja kra-
wieckie w Oudtshoorn i Tengeru, gimnazjum bieliźniarskie w Masindi. 
Wszystkich uczniów było w tym placówkach  296, z tego w klasach I – 177,  
w klasach II – 79 i w klasach III – 40. Statystyka wyznaniowa: 5 prawosław-
nych, mahometanin, grekokatolik. Zwracał uwagę bardzo duży procent sierot 
(28) i półsierot (100); razem 128 (43%). Mogło to świadczyć o gorszym przy-
gotowaniu merytorycznym dzieci pozbawionych opieki rodzinnej, ale i o nieko-
rzystnym wyborze szkół wobec braku presji osób bliskich (dorosłych).  

Gimnazjum mechaniczne w Oudtshoorn, kl. I, 13 uczniów. 

Istniało od 1 lutego 1944 r. w dwóch budynkach, dodatkowo zbudowano 
kuźnię, urządzono garaż i magazyn. Kadra własna składała się z nauczyciela  
i instruktora, a ponadto nauczali pedagodzy ze szkoły powszechnej. Oceniano, 
że „są pewne niedociągnięcia spowodowane niedostatkiem fachowych sił na-
uczycielskich, ale na to nie ma rady”. Młodzież rekrutowała się z uczniów  

                                                 
23 Tamże, s. 26-42. Dokładne dane ujęte w tabelach: wykaz uczniów w poszcze-

gólnych szkołach i klasach, ich wiek, narodowość, stan rodzinny, wyniki klasyfikacji. 
Czy zasadne są przypuszczenia, że część osób wyznania prawosławnego i greckokato-
lickiego (unickiego) podawała się za katolików? 
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kl. VI szkoły powszechnej, którzy w roku ubiegłym z powodu słabych wyników  
w nauczaniu nie zostali skierowani do techników (kolegiów). W gimnazjum 
mechanicznym radzili sobie dobrze, nie sprawiali trudności wychowawczych. 
Pomocy naukowych nie brakowało, a wyposażenie warsztatów zakupiono  
z dużym nakładem środków finansowych (m.in. „samochód na chodzie i motor 
rozbieralny do nauki”). Przewidywano zajęcia: warsztatowe, zawodowe, ściśle 
związane z zawodem, pomocnicze (religia, język polski, historia, język obcy, 
ćwiczenia cielesne, słownictwo warsztatowe). Szczególny nacisk położono na 
język angielski, co tydzień były wyświetlane filmy dydaktyczno-naukowe, 
uczniowie korzystali z biblioteki Domu Polskich Dzieci i świetlicy. Subwencje 
miesięczne na potrzeby szkoły były za małe i tylko dzięki zapasom z roku ubie-
głego warsztaty mogły pracować normalnie. Rozważano przeniesienie szkoły na 
teren Rodezji Północnej (Bwana M’Kubwa), ponieważ w Marandellas i Rusape 
znajdowało się około 30 uczniów w wieku 16-17 lat, nie uczęszczających do 
żadnej szkoły. Podobnie można było liczyć na kandydatów z Lusaki i  Abercern.  

Szkoła mechaniczna w Tengeru, kl. I i II, 72 uczniów. 

Placówka ta rozwijała się bardzo dobrze, była wyposażona w odpowied-
nie narzędzia i sprzęt, miała kuźnię i warsztaty stolarskie, urządzenie do łado-
wania akumulatorów, a wszystkie remonty i przeróbki prowadzono we własnym 
zakresie. W roku ubiegłym personel instruktorski wespół z młodzieżą wykonał 
narzędzia nie tylko dla własnej placówki, ale zaspokoił potrzeby tego rodzaju 
innych szkół w osiedlu. Na zajęcia warsztatowe przypadało 84 godz., na przed-
mioty zawodowe – 35, na przedmioty ściśle związane z zawodem (wiadomości 
przyrodnicze, matematyka, geografia gospodarcza, nauka o Polsce współcze-
snej, higiena) – 23, na przedmioty pomocnicze (religia, jęz. polski, historia, jęz. 
angielski, ćwiczenia cielesne) – 34. Przeprowadzono kurs motocyklowy, pra-
cowały harcerstwo i Sodalicja Mariańska, uczniowie odbywali przysposobienie 
wojskowe, grali w orkiestrze. „Widać znaczną poprawę w zachowaniu się mło-
dzieży. Powoli wyzbywa się ona naleciałości przywiezionych do Afryki”. „Per-
sonel nauczycielski i instruktorski jest dobrany z pomiędzy najodpowiedniej-
szych sił będących do dyspozycji. Często nie zwraca się uwagi na posiadanie 
takiego, czy innego dyplomu, gdyż ludzie, którzy z ZSRR przyjechali, żadnych 
dokumentów nie posiadają”. Dopiero po pewnym okresie pracy można się było 
zorientować się, czy odpowiadają oni zapotrzebowaniom. „Wielu nauczycieli  
i instruktorów nie posiadają wymaganych kwalifikacji, ale z drugiej strony usil-
ną i rzetelną pracą osiągają zupełnie dobre wyniki. Zastąpić ich nie ma kim.”  

Gimnazjum krawieckie w Oudtshoorn, kl. I i II, 18 uczennic. 

Powstało ono w 1944 r. z kursu kroju i szycia, które prowadziła Zofia 
Bielska. Obowiązki dyrektorki sprawowała Elżbieta Masojadowa, gimnazjum 
zajmowało jeden blok murowany, stałe grono nauczycielskie składało się  
z 3 osób z kwalifikacjami do pracy w szkole powszechnej, a zajęcia prowadzili 
również nauczyciele z gimnazjum kupieckiego. Odnotowano duże postępy 
młodzieży w nauce, podręczniki nadeszły aż ze Szwajcarii.  

Uczennice wykonały w ciągu roku 30 par rękawów do kamizelek tryko-
towych dla chłopców z osiedla, wysłały 17 paczek z ubraniem dla Polaków  
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w Niemczech, robiły pomoce naukowe, prezenty i upominki, wzięły udział  
w wystawie dając pokaz lekcji haftu. „Otrzymują listy z Anglii, Szkocji i Ame-
ryki, a także prowadzą ożywioną korespondencję z naszymi żołnierzami, z któ-
rymi nawiązały łączność dzięki prezentom świątecznym wysyłanym do Włoch. 
Poza tym utrzymują ścisłą łączność z naszymi osiedlami w Meksyku, Indiach  
i Wsch. Afryce”. Tylko 6 uczennic dostawało pieniądze od krewnych, pozostałe 
dorabiały w pracowni, by mieć środki na drobne wydatki. Od kwietnia pracow-
nia szkolna zaczęła przyjmować odpłatne zamówienia na szycie z terenu osie-
dla, co sprzyjało wzmocnieniu samodzielności uczennic. „W miesiącu styczniu 
młodzież wyjeżdża nad morze na przeciąg 3 tygodni, gdzie należycie odpocznie 
po trudach roku szkolnego”.  

Działały harcerstwo i chór międzyszkolny, „wielką usługę w nauczaniu 
oddają co tydzień wyświetlane filmy szkolne w osiedlu oraz epidiaskop otrzy-
many od Światowego Związku Polaków.” W roku szkolny 1946 r. gimnazjum 
krawieckie miało liczyć 3 klasy, by w 1947 r. dojść do pełnego profilu. Należa-
ło przerobić i tematy pominięte w 1945 r.  

Gimnazjum krawieckie w Tengeru, kl. I-III (5 oddziałów), 236 uczennic. 

Była to największa z polskich szkół średnich zawodowych, jednak po-
traktowano ją marginalne w omawianym sprawozdaniu. Do 1945 r. obowiązy-
wał w gimnazjum własny program zajęć (163 godz.), na zajęcia warsztatowe 
(krój, modelowanie i szycie) przeznaczano 74 godz., a na przedmioty zawodo-
we (materiałoznawstwo, nauka o ubiorach, organizacja przedsiębiorstw, rysunki 
z ćwiczeniami plastycznymi) – 25 godz. W program wpisano ponadto śpiew  
i gospodarstwo domowe, codziennie 10 minut gimnastyki oraz zabawy i sporty 
co 2 tygodnie. Można było kontestować podział godzin przedmiotów pomocni-
czych: religia – 4, jęz. polski – 10, historia aż 8, język obcy też 8.  

Do tradycji należało urządzanie wystaw prac uczennic, które cieszyły się 
coraz większym uznaniem mieszkańców osiedla i Anglików („wszystkie ekspo-
naty całkowicie rozprzedano”). „Młodzież uczy się z zainteresowaniem, coraz 
bardziej wyrabia się pod względem obywatelskim”, w czasie roku szkolnego 
urządzane były wespół z innymi szkołami obchody rocznic, akademie oraz samo-
dzielnie odegrano kilka fragmentów z „Dziadów”.  

Pomimo braków w personelu pedagogicznym gimnazjum to uznawano za 
rozwojowe. Oczekiwano, że w przyszłym roku opuści go pierwszy „zastęp wy-
kwalifikowanych, samodzielnych pracownic”.  

Gimnazjum bieliźniarstwa w Masindi, kl. I, 37 uczennic. 

Szkoła została uruchomiona 1 lutego 1945 r. Istniał w niej samorząd 
szkolny z sekcjami: samopomocowa, imprezowa i porządkowa, a prawie cała 
młodzież należała do harcerstwa. Na zakończenie nauki urządzono z sukcesem 
wystawę prac uczennic. W przyszłym roku szkoła miała otrzymać budynek na 
klasę i pracownię. „Gimnazjum bieliźniarskie w Masindi jest szkołą rozwojową, 
rokującą dobre wyniki. Usterki, jakie posiada personel nauczycielsko-
instruktorski staram się w miarę możliwości usuwać.” 
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B. Szkolnictwo handlowe24, koedukacyjne gimnazja kupieckie w: Ten-
geru, Masindi i Oudtshoorn. Wszystkim uczniów było w tutejszym gimnazjum 
298, urodzonych w latach dwudziestych i do 1931, z przewagą roczników 1928 
i 1929. Oprócz katolików było 5 osób wyznania prawosławnego i grekokatolik. 
Stan rodzinny: 41 sierot, 98 półsierot; 10 matek i ojców mieszkało na ziemiach 
II RP, 3 „w Rosji”, a 218 w Wielkiej Brytanii (tu wliczono służących w woj-
sku). Ta ostatnia statystyka wymagała uściślenia, bo część sierot i półsierot 
miała jednak zapewnioną opiekę ze strony starszego rodzeństwa lub krewnych. 

Koedukacyjne gimnazjum kupieckie w Tengeru, kl. I (dwa oddziały), 
80 uczniów. Otwarto je 1 lutego 1945 r., „młodzież jest karna, punktualna  
i obowiązkowa”. Na terenie szkoły istniały: samorząd, PCK, Sodalicja Mariań-
ska, ZHP. Samorząd szkolny posiadał w klasach gminy z zarządami w składzie: 
wójt, zastępca, sekretarz, bibliotekarz, skarbnik. W każdej gminie utworzono  
4 sekcje: samopomocowa, imprezowa („najżywotniejsza”), porządkowa (m.in. 
ozdabianie szkoły i klas), PCK. Zebrania gmin klasowych odbywały się 2 razy 
w miesiącu. „Szkoła pracuje wg. normalnego programu dla szkół kupieckich. 
Odczuwa się duże braki w podręcznikach” (nie było połowy do botaniki, zoolo-
gii i chemii), natomiast dobrze działało koło rodzicielskie.  

Koedukacyjne gimnazjum kupieckie w Masindi, kl. I – III (5 oddzia-
łów), 149 uczniów. Była to największa szkoła w tej grupie placówek polskich  
w Afryce, utworzona 1 lutego 1945 r. z trzyletniej średniej szkoły zawodowej. 
Dołączyli do niej uczniowie z przygotowaniem w zakresie 6-klasowej szkoły 
powszechnej z Masindi, a w czasie trwania roku również z Koji i Outshoorn. 
„Współpraca z domem rodzicielskim napotyka duże trudności wskutek małego 
zainteresowania i zrozumienia rodziców, którzy ograniczają się tylko do przy-
bywania na wywiadówki”. W tej sytuacji wychowawcy odwiedzali uczniów  
w domach. Trzy budynki szkolne znajdowały się w centrum osiedla: na słupach, 
kryte słomą. „Sale szkolne bez drzwi, otoczone ścianą glinobitą do wysokości  
1 metra, wyżej obite jutą, którą w miarę potrzeby można podnosić i regulować 
dopływ światła. Sale są jasne, przewiewne, wewnątrz wybielone wapnem  
o podłodze z cegieł. Pomieszczenia higieniczne. Szkoła posiada łącznie 6 klas,  
z których 5 przeznaczone jest na sale lekcyjne, jedna zaś obita siatką drucianą 
służy na pracownie – 3 wewnętrzne pokoiki o ścianach pełnej wysokości są 
przeznaczone na kancelarie szkoły, pokój nauczycielski i dyżurkę woźnych.  
W roku bieżącym młodzież całkowicie wyrównała plac wykarczowując dżun-
glę. Całość została obsiana rabatami kwiatowymi.” 

„Gimnazjum nie posiada ani jednej siły nauczycielskiej o pełnych kwali-
fikacjach handlowych, co przy braku pomocy naukowych i podręczników oraz 
dużej odległości od centrów handlowych, niemożliwości wyjazdu z osiedla  
i trudności komunikacyjnych bardzo ujemnie odbija się na nauce i wynikach 
praktycznego szkolenia.” Nie otrzymano wag, miar, areometrów, mikroskopu, 
pomocy do nauczania chemii, fizyki i towaroznawstwa, najpotrzebniejszego 
                                                 

24 Tamże, s. 42-54. Poza tabelami o składzie wyznaniowym i stanie rodzinnym, 
podano tabele z wynikami kwalifikacji na dzień 15 XII 1945. Zawarto w nich liczby 
uczniów nie promowanych i z odroczoną promocją zaznaczając, że istnieje możliwość 
złożenia poprawek po wakacjach. 
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sprzętu laboratoryjnego i odczynników. Nic więc dziwnego, że wyniki naucza-
nia określono jako dostateczne, natomiast wychowania jako dobre. Wystawio-
no, z udziałem chóru, sztukę w języku angielskim „Box and Cox” oraz „Balla-
dynę” J. Słowackiego. Zorganizowano drużyny harcerskie, 3 żeńskie i męską. 
W przyszłym roku liczba oddziałów miała wzrosnąć do 8, natomiast nie wspo-
mniano  nic o poprawie stanu materialnego placówki. W październiku i listopa-
dzie 1945 r. 15% uczniów leżało w szpitalu z powodu choroby na malarię. 

Koedukacyjne gimnazjum kupieckie w Oudtshoorn, kl. I – IV (4 od-
działy), 69 uczniów. Gimnazjum istniało od 1 lutego 1945 r., powstało ze szko-
ły handlowej, w osobnych salach umieszczono 8 maszyn do pisania oraz pra-
cownię techniki reklamy z dwoma drewnianymi oknami wystawowymi. Po-
czątki nauki przebiegały z trudnościami, niektóre z nich nie ustąpiły całkowicie 
w następnych miesiącach. Nie udało się zachować ciągłości języka angielskie-
go, narzekano na „ubóstwo języka polskiego u naszej młodzieży”, za konieczny 
uznano przyjazd matematyka. Kłopotów swym zachowaniem przysparzała 
część uczniów. „Nie są to chłopcy źli, ani niezdolni. Lekarz zakładu tłumaczy 
to wyjątkowo ciężkim okresem dojrzewania i wyraził nadzieję, że niedługo 
chłopcy ci uspokoją się i będą więcej przykładali się do nauki”. Wniosek koń-
cowy brzmiał chyba nadto optymistycznie: „Po ugruntowaniu nowego progra-
mu gimnazjum kupieckie rokuje nadzieję na przyszłość.  

C. Szkoły rolnicze25: państwowa w Tengeru, jednoroczne żeńskie szkoły 
przysposobienia gospodarczego w Tengeru, Rusape, Lusace, Koji, Ifundzie. 
Łącznie 116 uczniów, ale szkoły w Lusace, Koji i Ifundzie (w tej ostatniej tylko 
11 uczennic) zostały zlikwidowane w okresie od 1 marca do 1 sierpnia 1945 r. 
Najwięcej uczniów miała szkoła państwowa w Tengeru (37 osób), ze szkół 
jednorocznych tylko placówka w Rusape minimalnie przekroczyła pułap  
20 uczennic. Rozrzut wiekowy uczących się był znaczny (uczennice nawet  
z 1918 r.), tylko jedna osoba nie była katoliczką (prawosławna). Charaktery-
styczne, że w tych szkołach o niskim prestiżu przeważały osoby pozbawione 
rodziców: na 93 osoby 18 było sierotami, a 36 półsierotami (razem 58%). 

Państwowa szkoła rolnicza w Tengeru. Szkoła została zorganizowana 
w końcu 1944 r., a otwarta 1 lutego 1945 r. Mieściła się w dwóch budynkach, 
posiadała internat dla dziewcząt, świetlicę ufundowaną przez Polską YMCA  
i pracownię krawiecką, która służyła jednocześnie za jadalnię. Były też tam: 
kuchnia (wykorzystywana do praktycznej nauki gotowania), spiżarnia, maga-
zyn, ogródki doświadczalne z uprawami. Szkoła miała możliwość korzystania  
z inwentarza martwego i żywego na farmie rolnej osiedla, sekcja wycieczkowa 
urządziła kilka odwiedzin w pobliskich farmach w okresie robót polowych. 
Sprawozdanie wręcz entuzjastycznie oceniało atmosferę w szkole, wyniki na-
uczania, zachowanie młodzieży. 

Jednoroczna szkoła żeńska przysposobienia gospodarczego w Tengeru. 
Istniała drugi rok, pozostając pod wspólnym kierownictwem z placówką państwo-
wą, współpracując z nią w trakcie zajęć praktycznych i przy urządzaniu imprez. 

                                                 
25 Tamże, s. 54-60. O niskim poziomie świadczy i łagodna klasyfikacja uczniów. 
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Na 1946 r. zgłosiła się mała liczba uczennic, więc szkoła została przeznaczona 
do zlikwidowania.  

Jednoroczna szkoła żeńska przysposobienia gospodarczego w Rusape. 
Uruchomiono ją 1 grudnia 1944 r. „Początkowo szkoła spotkała się z dużą kryty-
ką ze strony mieszkańców osiedla. W miarę jak zaczęły być widoczne wyniki 
pracy, stosunek ludności zmienił się na pozytywny.” Dzięki poparciu kierow-
nictwa osiedla wydzielono specjalny lokal składający się z: sali szkolnej uży-
wanej i do nauki krawiectwa, kuchni z piekarnikiem, mleczarni, wędzarni, 
sztucznej wylęgarni. Z urządzeń tych korzystał również dział „Przetwórstwa” 
osiedla, zaś szkoła prowadziła zajęcia i we własnym ogródku. Ponadto rada 
osiedla wydała materiały do szycia na własny użytek uczennic. To wszystko 
sprawiło, że placówka wzbudzała zainteresowanie, a po roku zajęć 17 abiturien-
tek wzniosło prośbę o uruchomieni kursu wyższego. Zajęcia trwały po cztery 
godziny dziennie z krawiectwa i gospodarstwa domowego, a po trzy godziny 
hodowane i ogrodnicze; grupy zmieniały się co 2 tygodnie. Każda uczennica 
jako pracę egzaminacyjną musiała uszyć suknię, a wcześniej zdjąć miarę. Na 
koniec roku urządzono wystawę prac uczennic z eksponatami uszytymi, dzia-
nymi, wykonanymi w ramach robót ręcznych. Mimo tych sukcesów szkoła trak-
towana była jako kurs jednoroczny. 

Eksperyment ze szkołami rolniczymi dla dziewcząt świadczył, że istniało 
zapotrzebowanie na nowe placówki oświatowe, ale brakowało kadry, progra-
mów, podręczników i pomocy naukowych oraz środków finansowych. W takiej 
sytuacji uruchomiono szkolenie z nazwy rolnicze, w rzeczywistości nastawione 
na przygotowanie dorastających dziewcząt do roli przyszłych gospodyń domo-
wych, a ciężar organizacyjny przerzucono na osiedla.  

IV. Oświata pozaszkolna26 

Tengeru. Prowadzono tam w 1945 r. kursy zawodowe: roczny handlo-
wo-spółdzielczy (według skróconego programu 3-letniej szkoły handlowej), 
10,5-miesięczny krawiecko-hafciarski i trykociarki. Ponadto były kursy ogól-
nokształcące I i II stopnia (zakończono je 1 września 1945 r. ze względu na 
brak funduszów), 4-tygodniowy pracowników świetlicowych (wśród 13 cykli 
programowych także omawiający zalety i wady narodu polskiego). Bogatą ofer-
tę miał uniwersytet niedzielny, czego przykładem pogadanka „Literatura polska 
na emigracji”, a koło młodzieży pozaszkolnej w ciągu roku odbyło 49 zebrań  
i zajęć świetlicowych. 

Kidugala. I tu prowadzono kursy: handlowo-spółdzielczy, ogólnokształ-
cący, przodowników świetlicowych. W ramach uniwersytetu niedzielnego wy-
głoszono m.in. referat „Idee wolnościowe a rzeczywistość Europy Środkowej”, 
zorganizowano wystawę fotograficzną o walkach wojsk polskich oraz przed-
stawienie teatralne „Warszawianka”. W ofercie zajęć pozostawał jeszcze kurs 
języka angielskiego dla dorosłych i młodzieży szkolnej. Orkiestra występowała 
na cotygodniowych podwieczorkach czwartkowych organizowanych przez kół-
ko literackie. 

                                                 
26 Tamże, s. 61-77. Jeden z obszerniejszych działów w sprawozdanie, w kilku 

osiedlach podano wykaz wygłaszanych referatów i pogadanek. 
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Kondoa. W tym osiedlu za najcenniejsze uznano kursy: buchalteryjny  
i trykotarski, kroju i szycia.  

Ifunda. Uruchomiono kursy: krawiecko-hafciarski, krawiecko-
trykociarski, handlowo-spółdzielczy, informacyjny dla świetliczanek, dokształ-
cający 1. i 2. stopnia. 

Koja. Nowość stanowiły kursy dla inwalidów (2 poziomy), a ponadto 
zorganizowano kursy dokształcający w zakresie szkoły powszechnej 3. stopnia 
(dzienny) i wieczorowe. 

Masindi. Oferowano typowe kursy: ogólnokształcące w zakresie szkoły 
powszechnej 3. stopnia, informacyjny, języka angielskiego oraz zajęcia prowa-
dził uniwersytet niedzielny. 

Bwana M’Kubwa.  Prowadzono różnorodne kursy zawodowych i ogól-
nokształcące: kroju i szycia, dokształcający 1. stopnia, dokształcający z zakresu 
szkoły powszechnej 3. stopnia, języka angielskiego dla początkujących i dla 
zawansowanych, a 15 lipca rozpoczął zajęcia uniwersytet niedzielny (od 2 do  
5 tematów miesięcznie, m.in. o higienie tropikalnej). 

Lusaka. Tylko kurs handlowy i uniwersytet niedzielny (prelekcja „Dzieci 
i młodzież polska pod okupacją”).  

Marandellas. Wyjątkowo nie podano żadnego kursu, a tylko tematy re-
alizowane przez uniwersytet niedzielny, m.in. refleksje na temat psychiki an-
gielskiej, o demokracji i dyktaturze.  

Oudtshoorn. Wykazano jedynie kurs haftu, brakowało spotkań uniwer-
sytetu ludowego. Z biblioteki i czytelni osiedlowej skorzystało w ciągu roku 
tylko 104 czytelników (369 wypożyczonych egzemplarzy), a w dwóch świetli-
cach znajdowały się: gry, czasopisma, radio i patefony, zaś w niedzielę organi-
zowano tańce jako „wyżycie się sportowe dla obu płci”.  

„Oświata pozaszkolna prowadzona jest w terenie przeważnie przez na-
uczycielstwo szkół powszechnych i średnich”. Dopiero w listopadzie 1944 r. 
Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Nairobi przekazała Refe-
rat Kulturalno-Oświatowy Delegaturze Ministerstwa Wyznań Religijnych  
i Oświecenia Publicznego. Wysłano wówczas do osiedli instrukcje programo-
we, więc S. Szczepański wyraził nadzieję, że „świetlice pójdą w odpowiednim 
kierunku”. Miało temu towarzyszyć i skierowanie „ludzi z przygotowaniem 
fachowym”. Powstaje pytanie, dlaczego tak późno zainteresowano się mocniej 
oświatą pozaszkolną w osiedlach? 

Kolejny dział sprawozdania (V) miał częściowo charakter aneksu, zaczę-
to go od zestawienia podręczników i pomocy szkolnych27. Pomocą w ich do-
stawie służyła Delegatura Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego w Jerozolimie, zaś wśród edytorów bardzo ważne miejsce zajmowała 
Sekcja Wydawnicza 2 Korpusu Polskiego. Mimo to zasób podręczników do 

                                                 
27 Tamże, s. 78-89. Używano podręczników wydanych jeszcze w Teheranie, 

przeważały jednak przysyłane z Londynu. Rekordowo dużo – 3,7 tys. – znajdowało się 
w Afryce Wschodniej i Południowej czytanek M. Falskiego.  
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szkół średnich ogólnokształcących w Afryce był niezadowalający, a do szkół 
zawodowych „bardzo niewystarczający”. „Z niektórych przedmiotów podręcz-
nik posiada jedynie nauczyciel, do innych przedmiotów podręczników zupełnie 
brak”. W roku przyszłym przewidywano rozwój kursów i szkół zawodowych 
oraz przejście kolejnej puli absolwentów szkół powszechnych do gimnazjów. 
Potrzeby zatem miały wzrosnąć, a ich zaspokojenie zależało już głównie od 
władz angielskich, zwłaszcza ich hojności finansowej. We wszystkich szkołach 
odczuwano również „silny brak pomocy naukowych, szczególnie do nauki 
przyrody, fizyki, chemii”. Załatwienie tej sprawy autor sprawozdania uważał za 
wyjątkowo ważne, nadaremnie czekano na realizację zamówień wysłanych do 
Polonii w Stanach Zjednoczonych. Udało się natomiast z dniem 11 lipca 1945 r. 
wznowić nadawanie codziennych audycji polskich w rozgłośni w Nairobi, m.in., 
z lekcjami języka angielskiego oraz pogadanką religijno-moralną. Wydano także 
6 numerów dwutygodnika „Nauka i wychowanie” z tematami: Egipt, Grecja, 
Rzym, książka i jej znaczenie, Jadwiga i Jagiełło. Niestety, z braku środków  
1 sierpnia 1945 r. edycję „Nauki i wychowanie” przerwano. Pocieszało komplet-
ne wyposażenie w podręczniki uczniów klas niższych szkół powszechnych. 

Dział VI poświęcono na omówienie szkolnictwa muzycznego.28 Placów-
ką wiodącą w tym zakresie była Szkoła Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
w Tengeru, zorganizowana przez dyr. Jadwigę Marko. Pierwszy rok pracy 
przyniósł zadowalające wyniki, grono nauczycielskie powiększyło się do 7 
osób, prof. Beynar utworzył w krótkim czasie orkiestrę uczniowską, która na 
zakończenie roku szkolnego zaprezentowała 44 utwory kościelne i świeckie. 
„Zapał młodzieży do studiów muzycznych wbrew przewidywaniom nie tylko 
nie ostygł, ale przeciwnie, wzmógł się w miarę postępów w nauce. Końcowe 
popisy muzyczne wszystkich klas wykazały bardzo duże postępy uczniów i 
uczennic, szczególnie w klasach zaawansowanych.” Jednak trudności były 
nadal dokuczliwe, szkoła dysponowała 7 fortepianami i jednym tylko komple-
tem instrumentów orkiestralnych, brakowało materiałów nutowych oraz sal 
szkolnych. Prowadzono kurs muzyczny dla nauczycielstwa, a uczennice klas 
zaawansowanych udzielały korepetycji koleżankom w sierocińcu. Łącznie było 
181 uczniów (dziewcząt 143) w klasach: śpiew solowy (3 uczniów), gra na 
fortepianie (132), gra na skrzypcach (18), gra na wiolonczeli (2), gra na instru-
mentach dętych (26). Ponadto prowadzono kursy fortepianowe w Kidugali (pla-
nowano wprowadzenie programu szkoły muzycznej), Koji (lekcje fortepianu i 
nauka zasad muzycznych, coniedzielne pogadanki z ilustracją muzyczną), Ma-
sindi.  

W raporcie czytamy ponadto, że „chóry szkolne i ludowe rozwijają się 
pomyślnie. Specjalnie niektóre z nich, jak np. chór gimnazjów w Tengeru, chór 
gimnazjum Digglefolt i chór gimnazjum w Masindi osiągnęły wysoki poziom 
wykonawczy, dzięki czemu są w stanie propagować muzykę polską na koncer-
tach poza osiedlem”. Wyróżniał się również chór ludowy w Koji. Teatry szkol-
ne i ludowe wzbogaciły swój repertuar, zasoby rekwizytów i kostiumów. Dawa-

                                                 
28 Tamże, s. 90-95. Władze angielskie zapowiedziały przerwanie dotowania 

Szkoły Muzycznej w Tengeru, ale dyrektor urzędu do spraw uchodźców po obejrzeniu 
koncertu uczniowskiego zatwierdził dodatkowy etat i przyrzekł dalszą pomoc. 
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ły one przedstawienia w Nairobi (teatr z sierocińca w Tengeru) i dla miejsco-
wego społeczeństwa angielskiego (teatr szkolny w Rongai), spełniały „doskona-
le swą rolę propagandową” (teatr szkolny w Koji). S. Szczepański uważał, że 
praca w dziedzinie teatralnej prowadzona była bardzo intensywnie, dało się 
zauważyć wzrost sztuk klasycznych, „co ma duże znaczenie dla wyrobienia 
smaku artystycznego młodzieży i starszych”. Prowadzono również tygodniowe 
audycje radiowe z Nairobi na temat historii muzyki polskiej (ks. W. Wargow-
ski), promowano twórczość Fryderyka Chopina, a koncerty muzyki polskiej 
urządzano wraz z pogadankami w większych osiedlach. Stały kinoteatr posiada-
ło jedynie osiedle w Tengeru, prezentowano tam codzienne programy przy bar-
dzo dużej frekwencji (brakowało filmów polskich).  

W literaturze przedmiotu bardzo dużo miejsca zajmuje harcerstwo, po-
dobnie stało się w omawianym sprawozdaniu. „Stosunek szkolny i grona na-
uczycielskiego do harcerstwa pozytywny (opiekunowie drużyn), duszpasterstwa 
bardzo dobry, społeczeństwa zadowalający, władz angielskich dobry”. Prace,  
w tym kursy i obozy, prowadzono w drużynach i gromadach zuchowych, na 
zbiórkach odbywały się próby na stopnie i sprawności harcerskie. Na terenie 
wszystkich osiedli harcerstwo brało czynny udział w uroczystościach i życiu 
kulturalnym oraz w zbiórkach mających na celu niesienie pomocy jeńcom  
i ludności polskiej w Niemczech. Nawiązano kontakty ze skautingiem angiel-
skim, odbywano wycieczki krajoznawcze, wydawano lokalne pisma harcerskie, 
organizowano ogniska, wieczornice, festyny i przedstawienia. Harcerstwo po-
siadało dobrze urządzone świetlice, ufundowane przez War Relief Services,  
z bogatym inwentarzem i sprzętem. „Harcerstwo jest najpopularniejszą i najży-
wotniejszą organizacją młodzieżową. W obecnych warunkach spełnia poży-
teczną rolę wychowawczą wśród młodzieży”. 

Stan organizacyjny harcerstwa na terenie Afryki Wschodniej w końcu 
1945 r. wyglądał następująco: 4 chorągwie, po 4 hufce harcerek i harcerzy oraz 
10 mieszanych (koedukacyjnych). Prowadzono 39 drużyn harcerek i 18 harce-
rzy, 5 drużyn skautów i wędrowniczek, 42 gromady zuchowe. 2 kręgi starszo-
harcerskie (druhny), ponadto urządzono 21 izb harcerskich. W szeregach ZHP 
znajdowało się: 1896 harcerek, 817 harcerzy (razem 2713), 832 zuchów dziew-
cząt i 539 zuchów chłopców (razem 1371), 20 starszych harcerek, 10 instrukto-
rów (w tym 8 druhen).  

Są także w sprawozdawaniu dokładne dane o obozach stałych (11 z 382 
uczestnikami), wycieczkach na zloty angielskie, koloniach zuchowych, kursach 
drużynowych i wodzów zuchowych. Ogółem na terenie Afryki Wschodniej znaj-
dowało się 7891 młodzieży polskiej w wieku szkolnym, zatem do harcerstwa 
należało około 52% (4114 druhen, druhów i zuchów). Jest wskaźnik niższy od 
podawanych w relacjach i meldunkach z wybranych osiedli (ok. 70-80%). 29 

Ministerstwo rozsyłając raport Seweryna Szczepańskiego polecało zwró-
cić uwagę na rozdział VII, czyli „Sprawy ogólne”. Okazuje się, że współpraca 
„czynników polskich i angielskich” była omawiana na wspólnej konferencji  

                                                 
29 Tamże, s. 96-97, dział VII. Wśród instruktorów były 4 harcmistrzów (druhna  

i 3 druhów) oraz 11 podharcmistrzów (7 druhen i 4 druhów). Wszystkie dane liczbowe 
zaczerpnięto ze sprawozdania. 
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27 lipca 1945 r. w Nairobi. Przedstawiciele polscy byli jednak tylko proszeni do 
wyrażania opinii, a decyzje podejmowali Anglicy w swoim gronie. S. Szcze-
pański zgodził się objąć stanowisko Chef Polish Educational Advicer‘a przy 
East Afrycan Refugee Administration w Nairobi; takie zalecenie otrzymał od 
władz ministerialnych w Londynie. Personel Delegatury Ministeria WRiOP 
przejęły władze angielskie, z Polakami podpisano umowę o pracę, pozostawia-
jąc im dotychczasowe uposażenia. Wskazano na konieczność poczynienia jak 
najdalej idących oszczędności, co w pierwszej kolejności miało znaleźć wyraz 
w redukcji personelu administracyjnego, zwłaszcza działu buchalterii. Osta-
tecznie personel Delegatury składał się z 10 osób, w tym 3 wizytatorów szkół 
oraz instruktorów: oświaty pozaszkolnej, szkół zawodowych, harcerstwa, do 
spraw radia, biblioteki, podręczników i pomocy szkolnej. W dziale duszpaster-
stwa pozostał prowikariusz generalny ks. W. Słapa. W osiedlach niemal  
w komplecie zachowano personel inspektorski i liczbę nauczycieli, jednak 
wszystkie sprawy budżetowe przeszły do kompetencji czynników angielskich.30  

Autor sprawozdania opisał trudności potęgujące się w następnych mie-
siącach. Był zaskakiwany faktami dokonanymi w sprawie organizacji szkół  
i zmian personalnych, obawiał się, że władze angielskie chcą odseparować 
Ugandę od pozostałych krajów Afryki Wschodniej, a właśnie w tym kraju zano-
siło się na likwidację części placówek. Tam też należało zmusić „zrewolucjoni-
zowanych nauczycieli i dyrektorów do posłuszeństwa władzy polskiej”. Po-
prawnie układały się sprawy szkolne w Tanganice, choć i tam wywierane były 
naciski, by zredukować liczbę szkół, nauczycieli oraz pracowników administra-
cji, a zatrudnionym obniżyć wynagrodzenie. Szkolnictwo w Kenii ograniczono 
do ośrodka w Rongai, dzieci z obozu przejściowego w Makindu ulokowano tam 
w internatach. Nie było jeszcze niepokojących wieści z obu Rodezji.  

„Reasumując powyższe informacje stwierdzam, ze mimo wszelkich trud-
ności, jakie wynikły z nowego porządku rzeczy, szkolnictwo polskie na ogół nie 
poniosło szwanku i młodzież pracuje pod kierunkiem nauczycieli normalnie jak 
dawniej. Muszę dodać, że na pewnych odcinkach praca szkolna zyskała na in-
tensywności, a szereg szkół rozbudowało swoje oddziały, zwłaszcza zakłady 
średnie, ogólnokształcące i zawodowe.”31 

Końcowe akapity raportu odnoszą się do najnowszych pogłosek o zbliżającej 
się repatriacji uchodźctwa polskiego z Afryki. Tymczasem oficjalnie Delegatura 
został poinformowana, że  pobyt Polaków w osiedlach jest zapewniony w 1946 r., a 
może być przedłużony na pierwszy okres 1947 r. Niemniej władze angielskie od-
mawiały już przyjmowania niektórych zamówień, na przykład na podręczniki 
szkolne. Pojawił się i nowy problem, bo „ostatnio otrzymaliśmy wiadomości, że 
przedstawiciele „Rządu Warszawskiego” zamierzają odwiedzić osiedla polskie 
celem wszczęcia akcji zmierzającej do propagandy za powrotem do Polski. Stosu-
nek uchodźctwa polskiego w Afryce do marionetkowego „Rządu Warszawskiego” 
jest w zasadzie negatywny. Zachodzi jednak obawa, że gdyby przedstawiciele 

                                                 
30 Tamże, s. 98-99. Zostały podane dane osobowe pracowników Delegatury.  
31 Tamże, s. 100-107. Autor ze smutkiem skonstatował, że po odebraniu pol-

skiemu personelowi kierowniczemu uprawnień do dysponowania finansami, autorytet 
tych osób wśród znacznej części rodaków zmalał. Natomiast zaobserwowano zjawisko 
przymilania się urzędnikom angielskim.  
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„Rządu Warszawskiego” zażądali wydania sierot, znajdujących się w internatach 
osiedlowych, władze angielskie byłyby zmuszone zadość uczynić tym żądaniem. 
Wobec tego wydaje mi się, że należałoby przyśpieszyć akcję National Catholic 
Weltfare Conference w Ameryce, zdążającą do przeniesienia sierot polskich do 
Stanów Zjednoczonych. Ponad to, jeżeli chodzi o uchodźctwo polskie i młodzież 
szkolną, to w związku z niepokojącymi pogłoskami byłoby bardzo korzystnym, aby 
czynniki londyńskie informowały nas stale o wszelkich rokowaniach w sprawie 
repatriacji. Sprawa przeniesienia blisko dwudziestotysięcznej rzeszy uchodźców 
polskich w Afryce, w tym w połowie młodzieży szkolnej, na inne terytoria jest tak 
ważna, że wymaga przygotowań i organizacji, ustalonej na kilka miesięcy przed 
zamierzonym przesiedleniem na stałe miejsce pobytu. Informowanie w tych spra-
wach przyczyniłoby się do uspokojenia nastrojów w osiedlach i do ułatwienia nor-
malnej pracy w szkolnictwie.”32 

*** 
Dokument nr 3: Sierocińce 

Były one pod szczególnym nadzorem, podlegały często inspekcjom, więc 
zachowała się bogata dokumentacja, łącznie ze wykazami osobowymi. Załą-
czam omówienie sprawozdań z trzech wizytacji, włączając w mój tekst cytaty  
z raportów Jakuba Hoffmana. 

Sierociniec w Tengeru (Tanganika)33, 198 dziewcząt i 95 chłopców,  
z czego 20 dziewcząt i 5 chłopców nie było sierotami, lecz dziećmi przybyłymi 
z innych osiedli do szkół w Tenge ru. 

Posiłki. Każde dziecko otrzymuje 4 posiłki dziennie. Racje chleba są 
niewystarczające, więc kupuje się mąkę na tzw. czarnym rynku i piecze chleb 
we własnym zakresie. Są też kłopoty z dostawą jaj. Jarzyn jest dużo, bo osiedle 
posiada swoją farmę i wiele ogrodów warzywnych. Kuchni dietetycznej nie ma, 
na zlecenie lekarza dzieci otrzymują jako dietę mleko i ryż. Owoców otrzymuje 
się mało, ale można je dokupić bez żadnych problemów na rynku. 

Śniadanie: kawa lub herbata z mlekiem, chleb z masłem, miodem lub sy-
ropem, względnie z dżemem. Drugie śniadanie: chleb pieczony we własnym 
zakresie z masłem, dżemem lub miodem, do tego w szkole wszystkie dzieci 
otrzymują mleko. Obiad: zupa gotowana na kościach lub mleczna (w piątki), 
mięso z jarzynami lub kluskami. Podwieczorku nie ma, na kolację ryż na mle-
ku. Racje chleba otrzymują dzieci codziennie po południu. 

Higiena i czystość osobista. Dzieci myją się w miednicach, które znajdują 
się po dwie w sali mieszczącej 10-12 dzieci. Jedna miednica służy do mycia 
nóg. Każde dziecko ma 2 ręczniki, prysznice są tylko w pierwszej grupie, mydła 
dużo. Praczek po 5 na grupę, bielizna pościelowa zmieniana jest raz w tygo-
dniu, osobista dwa razy w tygodniu, moskitiery raz na miesiąc. Wszystkie dzie-
ci mają szczotki do zębów i pastę. Każdy z nich posiada 1 koc wełniany i dwa 
                                                 

32 Zob.: K. Barański, W trzy strony świata. Szkolnictwo polskie poza granicami 
kraju podczas drugiej wojny światowej, Hove 1991;  

33 IPiMS, sygn. A.18, t. 47. Delegatura MPiOS, Nairobi 6 XI 1944. Inspekcję 
przeprowadził Jakub Hoffman. 
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bawełniane. Wszy na ogół nie ma, podobnie świerzbu, choć zdarzały się wcze-
śniej takie przypadki. Występuje jaglica, ale wedle orzeczenia lekarza angiel-
skiego nie jest ona zakaźna. Dotychczas nie było higienistek. Obecnie przekwa-
lifikowano do tych czynności dwie siostry. Higiena pomieszczeń dobra, jednak 
budynki wymagają kapitalnego remontu. Kuchnie pod dachem bez ścian,  
co wydaje się być nieodpowiednie. Ustępy czyste. 

Wychowanie fizyczne. Dzieci wstają o godzinie 6.30, gimnastyka i sport 
tylko w ramach programu szkolnego, brakuje piłek. 

Wyekwipowanie: bielizna osobista po 3 pary, ubrań po 5-6, trzewików po 
2 pary, pościel jest własnością sierocińca, ale nie indywidualna. Szaf na rzeczy 
nie ma, składa się na półkach. 

Zasiłek na drobne wydatki – dzieci do lat 16 otrzymują po 2,5 SHS (szy-
linga), powyżej lat 15 po 10 SHS. Konta dzieci prowadzą wychowawczynie, 
które w razie potrzeby wydają pieniądze. 

Ewidencje kartkową prowadzi kancelaria. Księga obejmuje rubryki:  
a/ nazwisko i imię, b/ imiona rodziców, c/ z kim wyjechało z Polski, d/ kto  
z rodziny zmarł w Rosji, e/ kto zmarł w drodze z Rosji, f/gdzie jest ojciec,  
g/ gdzie matka, h/ gdzie rodzeństwo i kto jest z nim razem. 

Kontakty z krewnymi utrzymywane listownie, rozpoczęto akcje z Angli-
kami. Jeden Polak z Ameryki opiekuje się grupą dzieci. Personel opiekuńczy 
wynosi 17 osób, w tym kierowniczka sierocińca i 3 kierowniczki 3 grup, kwali-
fikacje różne. Wzajemny stosunek dzieci i opiekunów dobry. „Jak z powyższe-
go wynika, trudności są w: 1/ dostarczeniu łaźni z prysznicami, 2/ większej 
dotacji chleba, 3/ potrzebne piłki, szachy, warcaby, itp. gry, 4/ wydaje mi się 
konieczne opracowanie programu wychowawczego, 8 regulaminów nie zastąpi 
programu wychowawczego.” 

Sierociniec przy klasztorze s. Nazaretanek w Morogoro (Tanganika)34. 
Stan dzieci: 27 dziewczynek, 17 chłopców, razem 44 w wieku od lat 8  

do 17. Również 4 posiłki dziennie, urozmaicone, chleba nie brakowało. Na 
drugie śniadanie dawano kakao, względnie ciastka pieczone z mąki otrzymywa-
nej od Anglików. Mleko było tylko skondensowane, wątłe dzieci otrzymywały 
dożywianie. Higiena dobra, domki 5-izbowe, w izbie 4 dzieci i 1 zakonnica. 
„Mycie w łaźni po lekcjach w szkole, gdyż rano ani wieczorem myć się w łaźni 
nie wolno. Dzieci chlapią się chętnie, często. Wszy, jaglicy ani świerzbu nie 
ma. Lekarz dr Podhajska jest lekarzem obozowym i sierocińca zarazem”. Gim-
nastyka i sport tylko w szkole. Wyekwipowanie: bielizna po 3 pary, ubrań po 3, 
bucików para i to zdarta. Pościel zmienia się w razie potrzeby, przeciętnie co 
półtora tygodnia. Wszystkie dzieci posiadały walizki. 

Zasiłki w wysokości 2,5 SHS trafiają do rąk wychowawczyń, w ostatnim 
miesiącu dzieci przekazały je na pomoc ludności Warszawy. Sierocińcem opie-
kował się baon saperów Brygady Karpackiej, przysyłał pieniądze. Sióstr nazare-
tanek było 19, jedną z nich opłacała Delegatura Min. WRiOP (etat wychowaw-
czyni). „Stosunek wzajemny sióstr i sierot bardzo dobry. W czasie podróży i 

                                                 
34 Tamże, pominąłem dane analogiczne jak w Tengeru. 
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bezpośrednio po podróży zachowanie się sierot pogorszyło się wskutek przyłą-
czenia 40 dzieci z Isfahanu, które wysłano do rodzin. Obecnie, po odejściu tych 
dzieci, ustał zły wpływ wychowawczy.” „Braki i trudności: w pierwszych rzę-
dzie potrzebne są buty. Wkrótce cały sierociniec zostanie przeniesiony do Ron-
gai – Kenya.” 

Sierociniec w Masindi (Uganda)35 z internatem młodzieży uczącej się  
w gimnazjum państwowym, przybyłej z Koji. Mieszkało w nim 319 dzieci,  
z nich 246 uczyło się w szkole powszechnej, 56 w gimnazjum, 6 w szkole za-
wodowej, a 11 uczęszczało do przedszkola. Sierot pełnych było 142 (126  
w szkole powszechnej, 11 w gimnazjum, 3 w szkole zawodowej, 2 w interna-
cie), półsierot 119 (odpowiednio: 105, 1, 3, 10). Dzieci personelu pracującego  
w sierocińcu jest 69 (odpowiednia: 50, 14, 1, 2 w przedszkolu). Półsieroty  
ze szkoły powszechnej (87) posiadają rodziny poza Masindi, głównie w wojsku. 

Odżywianie w zasadzie zadawalało. Śniadanie o godz. 7, kawa z mlekiem 
lub herbata z cytryną, chleb z masłem lub dżemem. Na drugie śniadanie chleb  
z twarogiem, lub suchy ze zsiadłym mlekiem (mleko dostarczano świeże z Kam-
pali, nie można go było gotować). Obiad o godz. 13 z trzech dań. Kolacja o godz. 
18, zupa (we wtorki i piątki ryba), kawa lub herbata, chleb. Chleba starcza tylko 
na śniadanie i kolację, na drugie śniadanie wypiekany jest z mąki zaoszczędzonej 
w piekarni oraz ze specjalnego przydziału (2 przydziały mąki, 13 worków, nie 
nadawały się do spożycia). Kakao otrzymał sierociniec tylko 2 razy. 

Higiena mieszkań i kuchni dobra. W domkach mieszka przeciętnie  
18 dzieci. Na jaglicę choruje 40 dzieci rozmieszczonych w osobnych 3 dom-
kach. Wodę do baku nad prysznicami trzeba przynosić, centralny pryszczyc 
nieczynny, łaźni w całym osiedlu nie ma. 

Prawie wszystkie dzieci maja po 2 pary bielizny, 3 ubrania, część tylko 
po 2 pary butów, 4 prześcieradła, 2 koce i 2 poszewki. Bieliznę pościelową 
zmienia się raz na 2 tygodnie, a osobistą raz na tydzień. „Ekwipunku higienicz-
nego nie otrzymano, dziewczynki we własnym zakresie zrobiły.” Większość 
dzieci posiada koszyki, niektóre kupiły sobie walizki, szafek na ubrania nie ma. 
Sierociniec posiada 6 szwaczek z maszynami dla przeróbek ubrań i bielizny. 

Personel: kierowniczka, sekretarka, goniec, 18 wychowawczyń oraz 3 po-
mocnice, 15 kucharek, 14 praczek, 4 sprzątaczki jadalni, 3 magazynierki, 2 drwa-
li, kierowniczka działu gospodarczego. Z personelu wychowawczego nadają się 
na to stanowisko tylko 4 wychowawczynie. Zupełnie nie sprawdzają się kierow-
nik sierocińca i kierowniczka działu gospodarczego. Dzieci uczęszczające do 
starszych klas szkoły powszechnej, zwłaszcza do kl. VI i do gimnazjum są prze-
ciążone pracą. Chodzą spać przed godziną 23-24, a niekiedy dopiero o godz. 2  
w nocy. Dziewczynki skarżą się na zawroty głowy. Zupełna ciemność zapada  
o godzinie 19, odrabianie lekcji trwa przy świetle lampy naftowej i to w niedosta-
tecznej ilości, co powoduje zapalenie spojówek. „Wydaje mi się koniecznym 
przeprowadzenie zmiany programu szkolnego i dostosowanie go do warunków 
podrównikowych, tak, by dzieci najdłużej przebywały w szkole 4 godziny. Dzieci 
wracające po 5 godzinach pracyw szkole są przemęczone i nie mają apetytu.” 

Kary stosuje się w postaci stania przed ołtarzykiem w jadalni w czasie 

                                                 
35 Tamże, inspekcję przeprowadził J, Hoffman  w dniach 17 i 18 XI 1944 r. 
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spożywania przez innych posiłku. Zdaniem inspektora nie był to dobry środek 
wychowawczy. Brakuje regulaminów i programów wychowawczych. „Przed 
odjazdem prosiłem kierownika osiedla, inż. Hallinga, by polecił: 1/ by wycho-
wawczynie jadły razem z dziećmi posiłki, 2/ by dzieciom dostarczono widelców 
i noży oraz nauczono je posługiwać się nimi.” 

*** 
Dokument nr 4: Harcerstwo 

Wyjątkową rolę spełniało w osiedlach harcerstwo polskie. Jak poważnie 
władze ZHP traktowały swe obowiązki świadczy niniejsza instrukcja: Związek 
Harcerstwa Polskiego na Wschodzie. Zakres pracy instruktorów wychowaw-
czych harcerstwa w Afryce. 36 

I.  „Celem pracy instruktora jest wychowawcze oddziaływanie na mło-
dzież w ramach metody harcerskiej. W szczególności Instruktor WH [wycho-
wania harcerskiego] musi dbać o: 
• Należyty dobór i szkolenie kandydatów na kierowników pracy na wszyst-

kich szczeblach organizacyjnych (hufcowi, drużynowi, wodzowie gromad 
zuchowych, zastępowi) drogą organizowania kursów, konferencji, odpraw 
oraz drogą stałego indywidualnego dokształcania.  

• Należyte stosowanie w pracy harcerskiej wszystkich elementów prawidłowej 
metody harcerskiej. Dotyczy to zarówno techniki, jak i „dydaktyki” harcer-
skiej (system zastępowy, współzawodnictwo grupowe, stopnie i sprawności 
itd.). Winien to czynić przez instruowanie, prowadząc osobiście szereg zajęć 
harcerskich, jak zbiórki, wycieczki, zajęcia świetlicowe i temu podobne, 
drogą pouczania, wreszcie przez wizytowanie drużyn, gromady, zastępów. 

• Pamiętając, że ostatecznym celem Harcerstwa jest wychowanie aktywnej jed-
nostki społecznej o mocnym charakterze, jasno skrystalizowanym światopo-
glądzie, Instruktor WH musi dbać o należyte uświadomienie i pogłębienie za-
łożeń ideologicznych Harcerstwa. Odnosi się to zarówno do odpowiedniego 
doboru gawęd, jak i do nakazu spełniania codziennego dobrego uczynku, jak 
wreszcie do całokształtu „życia harcerskiego”, wyrażającego się stosowaniem 
w codziennym życiu prawa harcerskiego w całej rozciągłości. Zagadnieniu 
temu Instruktor WH winien poświęcić bardzo dużo uwagi i troski. 

• Dba również o prawidłowy rozwój moralny i umysłowy młodzieży oraz  
o należyty poziom uspołeczniania w miarę jej rozwoju psychicznego. 
Wszelkie swoje prace Instruktor WH przeprowadza w ścisłej koordynacji z 
Komendantami i odnośnymi władzami szkolnymi. 

II.  Pamiętać trzeba, że jeszcze nie cała młodzież jest ogarnięta organiza-
cyjnymi ramami ZHP, szczególnie w osiedlach dużych (Tengeru, Lusaka, Ma-
sindi). Instruktor WH winien dużo swego czasu poświęcać właśnie tej młodzie-
ży, na razie winien na tą młodzież oddziaływać wychowawczo przez: 
• Organizować zajęcia świetlicowych (zarówno w świetlicach harcerskich, jak 

                                                 
36 IPiMS, sygn. A. 19. III 12, wizytator wychowania harcerskiego na Afrykę Na-

irobi, 24 II 1946 r. 
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i szkolnych oraz innych) w czasie pozalekcyjnym w formie:  
1) Periodycznych i dorywczych dzienników mówionych, konkursów gier 

w izbie (pin-pong, szachy, warcaby, inne), wieczorów muzycznych  
(z płyt), literackich, poetyckich, dyskusyjnych, urządzanie wystaw (foto-
graficznych, widoków polskich, strojów ludowych itp.), gazetki ściennej 
i wiele innych. 

2) Organizowanie kółek teatralnych, krajoznawczych i etnograficznych 
(zaczątki muzeów afrykańskich), fotoamatorskich, filatelistycznych) 

3) Organizowanie warsztatów robót ręcznych w formie prac rękodzielni-
czych, z jednoczesnym zapewnieniem zbytu, jak: introligatorstwo, ga-
lanteria skórzana, wyroby zabawek, hafty i temu podobne). 

• Organizowanie wychowania fizycznego w szerokim ujęciu i przy współpra-
cy istniejących już instytucji oraz z zastosowanie istniejących urządzeń WF 
(boiska szkolne, pływalnie, inne), w szczególności: 
1) Organizowanie i przeprowadzanie wycieczek szkolnych, zajęć szkol-

nych, uzgadniając ich program i termin ze szkołą. Mogą to być wyciecz-
ki całych klas, lub jedynie pewnych grup. Co do programu ich, mogą być 
naukowe, sportowe, krajoznawcze i inne. 

2) Organizowanie zajęć sportowych w dziedzinie dostępnych sportów, za-
równo pod względem istniejących na miejscu przyborów sportowych, 
jak i warunków (lekka atletyka, łucznictwo, gry sportowe, inne)  

3) Organizowanie zawodów sportowych, przede wszystkim międzyklaso-
wych, następnie międzyorganizacyjnych, międzyszkolnych, wreszcie 
wystąpień zewnętrznych. 

4) Wprowadzenie i rozpowszechnienie nowego działu WF, jakim jest dział 
gier i ćwiczeń terenowych. 

•••• Pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich wystąpień związa-
nych z uroczystościami narodowymi, lokalnymi, jak również branie czyn-
nego udziału w życiu osiedli. 

Przykłady wyżej przytoczone nie wyczerpują całokształtu form pracy In-
struktorów WH, maja jedynie za zadanie podsunięcie niektórych z nich w celu 
przystosowania odpowiednich do możliwości terenowych. 

III.  Aby móc spełnić to licznie i trudne zadania, jakie ciążą na Instrukto-
rze WH, musi on być w stałym i ścisłym kontakcie z miejscowymi władzami 
szkolnymi. Powinien on informować je o celu i zakresie swej pracy, przy czym 
czynniki szkolne mogą wysuwać swoje sugestie, co do wychowania i prowa-
dzenia prac wychowawczych objętych działem II tej instrukcji, w zależności od 
potrzeb lokalnych. W związku z tym kierownicy zakładów naukowych mogą 
według własnego uznania i zachodzących potrzeb zapraszać Instruktora WH na 
zebrania Rad Pedagogicznych, konferencje, odczyty, itp.  

Instruktor WH powinien również być w kontakcie z Referentem Oświaty 
Pozaszkolnej Osiedla, w stosunku do którego winien zajmować stanowisko 
rzecznika młodzieży. Musi wreszcie być w kontakcie z organizacja skautową 
angielską, organizować kontakty młodzieżowe polsko-angielskie.  

Podpisał: J. Brzeziński hm, wizytator Wychowania Harcerskiego. Delegat 
Ministerstwa WRiOP w Nairobi S. Szczepański 24 lutego 1946 r. przesłał powyż-
szy „zakres pracy” jako okólnik inspektorom szkolnym, dyrektorom i kierowni-
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kom szkół z zaleceniem współpracy z instruktorami wychowania harcerskiego. 
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Delegatura WRiOP w Nairobi przesłała również pismo zawierające uwa-

gi odnośnie wychowania fizycznego. „Specyficzne warunki klimatyczne Afry-
ki, jak nadmierna ciepłota, zabójcze działanie promieni słonecznych w ciągu 
większej części dnia, wreszcie kompletny brak zarówno krytych hal do ćwiczeń 
gimnastycznych, jak i przyborów gimnastycznych i sportowych powodują,  
że polski system wychowania fizycznego, drobiazgowo opracowany i przysto-
sowany do warunków polskich, na tym terenie jest nieodpowiedni i niemożliwy 
do przeprowadzenia.” Dodatkową przeszkodą było przemęczenie nauczycieli 
dużym wymiarem zajęć. Proponowano zastosowanie programów angielskich, 
uwzględniających gry, zabawy i sport na świeżym powietrzu z dołączeniem 
„narodówki” i palanta. Wychowanie fizyczne należało prowadzić w godzinach 
przedwieczornych, przeszkolić nauczycielstwo, zapewnić szkołom choćby pry-
mitywne boiska i minimum potrzebnego sprzętu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczniowie polskiej szkoły w Masindi – 1943. Z archiwum Zofii Daniszewskiej 


