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POLSKA MY L I PRAKTYKA PEDAGOGICZNA
NA UCHOD STWIE W CZASIE DRUGIEJ WOJNY

WIATOWEJ (1939–1945). ZARYS PROBLEMATYKI

W okresie drugiej wojny wiatowej na obszarach pozostaj cych pod bez-
po rednim oddzia ywaniem rz du RP w Londynie znalaz o si  ponad dwa i pó
tysi cy nauczycieli oraz oko o 18 tysi cy dzieci i m odzie y w wieku szkolnym. 
Pojawi o si  te  wielu przedstawicieli wiata nauki, o wiaty i kultury. Cz
z nich opu ci a Polsk  w obawie przed okupantami niemieckim i sowieckim je-
sieni  1939 roku i przekraczaj c po udniow  granic  kraju, przyby a po d u szej
podró y do Francji, a nast pnie do Wielkiej Brytanii czy te  przez Cypr na Bliski 
Wschód. Najwi cej jednak uchod ców, w tym wielu nauczycieli dzieci i m odzie-
y, wywodzi o si  spo ród obywateli polskich deportowanych w g b Zwi zku

Socjalistycznych Republik Sowieckich, a po podpisaniu uk adu Sikorski – Maj-
ski 30 maja 1941 roku ewakuowanych do Iranu, nast pnie na Bliski Wschód, do 
Indii, Afryki rodkowo-Wschodniej i Po udniowej i pó niej do Meksyku oraz 
Nowej Zelandii. Wsz dzie tam tworzono polskie osiedla, w których organizowa-
no przedszkola, szko y powszechne, rednie ogólnokszta c ce, zawodowe i do-
kszta caj ce. W Wielkiej Brytanii, na Bliskim Wschodzie i w Afryce redagowano 
pisma nauczycielskie, m odzie owe, prowadzono prac  w zakresie odtwarzania 
programów nauczania i podr czników.

Podstawowym i pierwszym celem polskiej edukacji na obczy nie w czasie 
drugiej wojny wiatowej by o sta e troszczenie si  oto, aby ustrzec najm odsze
pokolenie Polaków przed wynarodowieniem, o wychowanie go w duchu przywi -
zania do polsko ci poprzez kontynuowanie i rozwijanie nauki j zyka polskiego 
i zaznajamianie z polsk  kultur , dziedzictwem narodowym, tradycj  (pie ni lu-
dowe, ta ce). Wa n  kwesti  by o zachowanie i utrzymanie wiary ojców. Religia 
dawa a nie tylko mo no  nabycia okre lonych norm moralnych i postaw, ale 
stanowi a wa ny czynnik integracyjny w osiedlach, szko ach i nieod cznie by a
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1 W. Chmielewski, Dzia alno  o wiatowa Urz du Ministra Gen. Broni Józefa Hallera (sierpie  1940–
–kwiecie  1941), „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 2013, nr 3–4, s. 56–58; ten e, Przygotowanie kadr o wia-
towych na uchod stwie w latach 1941–1948 „Monografi e z Dziejów O wiaty” 2013, t. XLIII, s. 23–24.

zwi zana z wychowaniem patriotycznym (pocz tki wychowania ojczystego poja-
wi y si  w Szkocji ju  w 1941 roku).

Drugim istotnym celem edukacyjnym by o zapewnienie m odemu pokoleniu 
Polaków mo liwo ci kszta cenia si  na poziomie szko y powszechnej, red-
niej, zawodowej w oparciu o system szkolny wynikaj cy z ustawy z 11 marca 
1932 roku i o przedwojenne programy nauczania oraz podr czniki szkolne. W ten 
sposób starano si  przygotowa  dzieci i m odzie  do rych ego, jak s dzono wów-
czas, powrotu do wolnej ojczyzny i zapewnienia jej tak potrzebnych, odpowiednio 
wykszta conych kadr. Cel ten realizowano konsekwentnie do ko ca 1944 roku, 
a nawet nadano mu szczególne znaczenie w zwi zku z blisk , jak przewidywano, 
pe n  niepodleg o ci  kraju. wiadcz  o tym okre lone inicjatywy Ministerstwa 
Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego i innych ministerstw rz du na ob-
czy nie, zmierzaj ce do przygotowania kadr dla polskiej gospodarki. 

Jednocze nie pod koniec 1944 roku nabra  znaczenia te  i kolejny, trzeci cel 
polskiej edukacji na obczy nie. Stanowi  on konsekwencj  ustale  konferencji 
ja ta skiej z 4–11 lutego 1945 roku, na podstawie których Zwi zkowi Sowiec-
kiemu przyznano polskie Kresy Wschodnie i oddano pod jego wp ywy ca y kraj. 
Wtedy gwa townie przyst piono do okre lenia nowych priorytetów edukacyjnych 
dostosowanych do aktualnych potrzeb. W adze na obczy nie postanowi y pomóc 
m odemu pokoleniu uchod ców – w tym o nierzom opuszczaj cym wojsko, 
którzy w zdecydowanej wi kszo ci nie chcieli wraca  do Polski – w nauce j -
zyka angielskiego i zdobyciu zawodu pozwalaj cego pracowa  i y  na emigra-
cji. Kwestia ta sta a si  jeszcze bardziej oczywista, gdy 5 lipca tego  roku USA 
i Wielka Brytania cofn y uznanie rz dowi polskiemu. Polskie szko y zmienia y
szybko swój program nauczania, k ad c nacisk na przygotowanie zawodowe swo-
ich uczniów.

Realizacji tych zasadniczych celów edukacyjnych s u y y formu owane na 
uchod stwie koncepcje i postulaty rozwoju polskiej edukacji na obczy nie. Rada 
Ministrów RP w Londynie utworzy a 29 lipca 1940 roku jednostk  organizacyj-
n  rz du maj c  za zadanie kierowanie polskim szkolnictwem na obczy nie.
Od imienia i nazwiska jej kierownika przybra a ona nazw  Urz du Ministra 
Gen. Broni Józefa Hallera (cz sto nazywanego nieprawid owo Urz dem Wycho-
wania Narodowego). W dniu 1 maja 1941 roku instytucja ta zosta a przekszta co-
na w Urz d O wiaty i Spraw Szkolnych, a 14 lipca 1943 roku utworzono (na wzór 
przedwojenny) Ministerstwo Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego. 
Funkcj  ministra sprawowa  ks. pra at dr Zygmunt Kaczy ski, a od 29 listopada 
1944 roku kierowa  nim prof. W adys aw Folkierski1.
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Pierwsze zorganizowane inicjatywy zmierzaj ce do sformu owania konkret-
nych postulatów w zakresie w edukacji polskich dzieci i m odzie y na obczy -
nie, a w szczególno ci poszerzenia wiedzy pedagogicznej polskich nauczycieli 
na Wyspach Brytyjskich pojawi y si  w kr gu osób skupionych wokó  Urz du
Ministra Gen. Broni Józefa Hallera. Nale eli do nich prof. Zygmunt Kukulski 
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doc. Marian Jedlicki z Uniwersytetu 
Jagiello skiego, pó niej Pozna skiego, dr Jan Konopnicki i mgr Antoni Wójcicki. 
Uznano wówczas, e nale y podj  wspó prac  z nauczycielami przebywaj cymi
w polskich jednostkach wojskowych rozmieszczonych na terenie Szkocji. Za-
mierzano bowiem zach ci  przynajmniej cz  spo ród nich do zapoznania si
z brytyjskim dorobkiem teoretycznym, a zw aszcza praktycznym w dziedzinie 
o wiaty. S dzono, e w ten sposób podwy szone kwalifi kacje nauczycieli zostan
spo ytkowane w Polsce. Celem realizacji tej my li 6 marca 1941 r. w Perth zorga-
nizowano Walny Zjazd Nauczycielstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii z udzia em
200 nauczycieli szkó  powszechnych i rednich ogólnokszta c cych, na którym 
powo ano Zrzeszenie Nauczycieli Polaków przebywaj cych na terenie Wielkiej 
Brytanii, przekszta cone pó niej w Zrzeszenie Nauczycieli Polaków w Wiel-
kiej Brytanii 2. W trakcie Zjazdu zosta y wyg oszone trzy podstawowe referaty: 
Marian Jedlicki – Stan szkolnictwa polskiego na emigracji; Antoni Wójcicki 
– Sprawozdanie ze Zjazdu w Oxfordzie, Zygmunt Kukulski – W jaki sposób na-
uczyciele polscy mog  i powinni korzysta  ze szkó  brytyjskich3. Wszystkie trzy 
wyst pienia dotyczy y formu owania kierunków pracy pedagogicznej polskiego 
rodowiska nauczycielskiego na obczy nie.

Referat Wójcickiego nawi zywa  do wa nej konferencji pedagogicznej maj -
cej miejsce w Oksfordzie w styczniu 1941 roku, z udzia em uczonych z pa stw
sprzymierzonych, przebywaj cych na Wyspach 4. Przedstawiciel Polski wyg osi
referat na temat niszczenia polskiego szkolnictwa przez okupantów. Na konferen-
cji powo ano Wydzia  Wykonawczy, który mia  za zadanie rozwijanie podj tej
wspó pracy. Polsk  reprezentowa  w nim Marian Jedlicki. Delegacja polska na-
wi za a wspó prac  z przedstawicielami innych pa stw, która by a w przysz o ci
kontynuowana5.

Z kolei Zygmunt Kukulski, w oparciu o rezultaty bada  przedwojennych 
i prowadzonych w czasie wojny, scharakteryzowa  ustrój szkolny Wielkiej Bryta-

2 T. Radzik, Historia Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granic  1941–1991, Londyn, Zrzeszenie 
Nauczycielstwa Polskiego za Granic , 1999, s. 7; W. Chmielewski, Statuty Zrzeszenia Nauczycieli Polaków 
w Wielkiej Brytanii, w: My l i praktyka pedagogiczna, red. W. Chmielewski, W. Starzy ska, Piotrków Trybu-
nalski, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2008, s. 45–46, 52.

3 W. Chmielewski, Statuty…, s. 45–46, 52.
4 J. Chwastyk-Kowalczyk, Obraz edukacji Polaków na obczy nie na amach czasopism emigracyjnych,

Kielce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 26.
5 W. Chmielewski, Przygotowanie kadr…, s. 33. Gen. Józef Haller wspomina, e mi dzy innymi nawi -

za  wspó prac  na p aszczy nie kulturalno-o wiatowej z prezesem Board of Education Butlerem i przedsta-
wicielami Czechos owacji, Jugos awii, Belgii, Holandii, Luksemburga i Francji, por. J. Haller, Pami tniki 
z wyborem dokumentów i zdj , omianki, Wydawnictwo LTW, 2015, s. 376.
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6 T. Radzik, Historia…, s. 8.
7 Cyt. za: W. Chmielewski, Statuty…, s. 53.
8 T. Radzik, Historia…, s. 16–17. 
9 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), zespó : Polska Zjednoczona Partia Robotnicza; 

Polskie ugrupowania spo eczno-polityczne w latach 1939–1945 na terenie Wielkiej Brytanii, sygn. 225/ t. 25, 
Pismo Zrzeszenia Nauczycieli Polaków w Wielkiej Brytanii z 5 czerwca 1942 r. do cz onków zwi zku w spra-
wach organizacyjnych, k. 4 a. 

nii z my l  o wykorzystaniu wielu jego aspektów w przygotowaniu projektowanej 
reformy o wiaty w Polsce. Stwierdzi , e nauczyciele polscy powinni podczas 
pobytu na Wyspach spo ytkowa  czas na poznanie miejscowych tradycji kultu-
ralno-o wiatowych i wprawdzie odmiennego od polskiego, ale bardzo dobrego 
brytyjskiego systemu szkolnego. Zak ada , e szereg jego rozwi za  b dzie mo -
na zastosowa  na gruncie polskim. Kukulski zaleca  nauczycielom poznawanie 
bogatego dorobku brytyjskiej my li pedagogicznej 6.

W opracowanym po Walnym Zje dzie statucie Zrzeszenia Nauczycieli Po-
laków w Wielkiej Brytanii zapisano, e podstawowymi celami pedagogicznymi 
organizacji nauczycielskiej na obczy nie jest wymiana spostrze e  i my li mi dzy 
jej cz onkami w kwestiach edukacji i samokszta cenie oraz studia nad szkolnic-
twem brytyjskim, a tak e wspó praca z nauczycielami z pa stw sprzymierzonych. 
Postanowiono równie  wydawa  w asne czasopismo. 

W kolejnym statucie z dnia 5 grudnia 1942 roku stwierdzono, e celem Zrze-
szenia na p aszczy nie dzia alno ci pedagogicznej na terenie ca ego imperium 
brytyjskiego jest ponadto:

b) prowadzenie bada  naukowych nad szkolnictwem Pa stw Sprzymierzo-
nych,

c) opracowywanie i wydawanie publikacji na temat szkolnictwa polskiego 
i jego potrzeb7.

Warto tu nadmieni , e jednym ze zrealizowanych postulatów omawianego 
zjazdu by o wydanie pod koniec 1941 roku pisma pt. „Przegl d Pedagogiczny” 
(niestety tylko jedynego numeru – redaktor dr Mieczys aw Paw owski), za-
wieraj cego mi dzy innymi propozycj  pracy nad reform  systemu szkolnego 
w okresie powojennym w Polsce w oparciu o wzory i do wiadczenia brytyjskie 8.
Wobec trudno ci w wydawaniu pisma o charakterze pedagogicznym w po owie 
1942 roku postanowiono bezp atnie udost pni  wszystkim cz onkom Zrzeszenia 
czasopismo polskiej YMCA w Wielkiej Brytanii pt. „Poradnik dla pracowników 
wietlic o nierskich”. Wyra ono zamiar, który w pe ni uda o si  zrealizowa

w 1943 roku, wydawania jako dodatku do tego pisma „Wiadomo ci Nauczyciel-
skich” (redaktor naczelny Jan Hulewicz)9. Zwrócono si  z apelem do nauczycieli 
o zamieszczanie na jego amach swoich przemy le  o charakterze pedagogicznym 
i materia ów zwi zanych z praktyk  edukacyjn . Wystosowany apel oraz system 
zach t fi nansowych w postaci stypendiów i okre lonych udogodnie  stworzonych 
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10 W. Chmielewski, Przygotowanie…, s. 55–58.
11 J. Konopnicki, O prawdziw  realizacj  powszechno ci nauczania, „Wiadomo ci Nauczycielskie” 1943, 

nr 1, s. 3–5; R. Niewiakowski, Zagadnienie kontroli wiadomo ci w wspó czesnej szkole, „Wiadomo ci Nauczy-
cielskie” 1943, nr 2, s. 12,13; F. Bartkowiak, Znaczenie i donios o  kszta cenia korespondencyjnego w Polsce 
powojennej, „Wiadomo ci Nauczycielskie” 1944, nr 3–4, s. 24–26.

przez polskie w adze o wiatowe na uchod stwie spowodowa y10, e w periodyku 
znalaz y si  liczne artyku y poruszaj ce te zagadnienia – pisali tam m.in. Jan Ko-
nopnicki, Romuald Niewiakowski i Franciszek Bartkowiak11. W „Wiadomo ciach 
Nauczycielskich” pojawi y si  te  publikacje nawi zuj ce do do wiadcze  brytyj-
skich w pracy edukacyjnej . Do wa niejszych z nich nale :

Adamus Artur, Do wiadczalna szko a poprawcza (Notatki z odwiedzin),
1945, nr 5–6, s. 75–77. 

Bartkowiak Franciszek, Konferencja w sprawie nauczania korespondencyj-
nego w Glasgowie, 1945, nr 1–2, s. 26.

Bartkowiak Franciszek, Ustawa z roku 1944 na tle angielskiej tradycji szkol-
nej, 1946, nr 10–12, s. 7–9.

Bartkowiak Franciszek, W adze szkolne i nauczycielstwo Wielkiej Brytanii,
1946, nr 1–3, s. 22–26.

Bartkowiak Franciszek, Znaczenie i donios o  kszta cenia koresponden-
cyjnego w Polsce powojennej, 1944, nr 3–4, s. 24–26.

Bartkowiak Franciszek, ycie i dzie o Dawida Stow. Historia kszta cenia 
nauczycieli w Szkocji, 1944, nr 11–12, s. 114–115.

Bartkowiak Franciszek, Marian J dral, Nauczanie korespondencyjne, a wy-
kszta cenie zawodowe, 1945, nr 3–4, s. 50–55.

D browski Jan, Nieco o szkolnictwie angielskim i polskimi, 1947, nr 7–9,
s. 13–21.

G siorowski Franciszek, Bezp atne podr czniki szkolne w szko ach po-
wszechnych w Szkocji, 1944, nr 2, s. 14–15.

Giergielewicz Mieczys aw, Przedmioty humanistyczne w nauczaniu kore-
spondencyjnym, 1945, nr 1–3, s. 5–19.

Jasnowski Józef, Na marginesie genezy Educational Act z r. 1944, 1946, 
nr 4–6, s. 20–23.

J dral W adys aw, Organizacja szkolnictwa handlowego w Anglii. Zasady 
ogólne, 1945, nr 3–4, s. 48–50. 

Konopnicki Jan, Eksperyment, demokracja i szkolnictwo, 1946, nr 1–3,
s. 16–22.

Konopnicki Jan, Eksperyment i post p w wychowaniu, 1946, nr 10–12,
s. 3–7

Konopnicki Jan, James S. Ross: Podstawy teorii wychowana, 1944, nr 3–4, 
s. 28–29.
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Konopnicki Jan, O prawdziw  realizacj  powszechno ci nauczania, 1944,
nr 1, s. 3–5. 

Konopnicki Jan, Problem dzieci opó nionych, 1945, nr 1–3, s. 3–4. 
Konopnicki Jan, Swoboda w wychowaniu (Wra enia z hospitacji ekspery-

mentalnych szkó  w Anglii), 1944, nr 5–6, s. 32–36.
ubie ski Zbigniew, Drogi reformy szkolnej, 1949, nr 2, s. 11–13.
ubie ski Zbigniew, Internaty szkolne w Anglii i ich zagadnienia, 1945,

nr 10–12, s. 9–16.
ubie ski Zbigniew, ycie w szkole angielskiej, 1945, nr 5–6, s. 66–75.

Niewiakowski Romuald, Rozwój i zastosowanie testów umys owych we 
wspó czesnym szkolnictwie, 1944, nr 5–6, s. 36–39. 

Niewiakowski Romuald, Zagadnienie kontroli wiadomo ci w wspó czesnej 
szkole, 1943, nr 2, s. 12–13.

Nowicki Wilhelm, Przed 1-ym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Zrze-
szenia Nauczycieli Polaków w Wielkiej Brytanii, 1943, nr 2, s. 10–11.

Stabrawa Stanis aw, Przygotowanie do pracy zawodowej w Szkocji i w Pol-
sce, 1943, nr 1, s. 5–7.

Szary ski Wiktor, Przy pieszenie nauki szkolnej w wietle eksperymentów,
1947, nr 10–12, s. 11–27.

Szomek Wac aw, Problem dzieci le s ysz cych, 1944, nr 7, s. 69–70. 
Szostak Józef Jan, Angielskie polityczne organizacje m odzie owe, 1947,

nr 7–9, s. 21.
Szostak Józef Jan, Filmowe kluby dzieci ce w Anglii, 1946, nr 1–3, s. 30–

–32.
piewak Florian, Nauczanie przez radio, 1944, nr 3–4, s. 20–22.

Rezultatem zainteresowa  polskich badaczy problematyk  edukacji brytyj-
skiej (a zw aszcza szkockiej) w okresie drugiej wojny wiatowej by y nast puj ce
wydawnictwa zwarte:

Bartkowiak Franciszek, Kszta cenie nauczycieli szkó rednich w Szkocji,
Londyn, Ministerstwo Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego, 1945.

Bartkowiak Franciszek, Technika i zakres kszta cenia korespondencyjnego 
w Wielkiej Brytanii, Londyn, Ministerstwo Wyzna  Religijnych i O wiecenia 
Publicznego. Na prawach r kopisu, 1945.

D browski Jan, Nauczanie korespondencyjne, Londyn, Ministerstwo Wy-
zna  Religijnych i O wiecenia Publicznego. Na prawach r kopisu, 1945. 

Konopnicki Jan, Demokratyczne podstawy szkolnictwa szkockiego. Okres 
przymusu szkolnego, seria wydawnicza „Nauka i Wychowanie”, Wydawnictwo 
Urz du O wiaty i Spraw Szkolnych, z. 2, Londyn 1942.

Kukulski Zygmunt, Tak zwane „public schools” w Wielkiej Brytanii, seria 
wydawnicza „Nauka i Wychowanie”, Wydawnictwo Urz du O wiaty i Spraw 
Szkolnych, z. 1, Londyn 1942.

Niewiakowski Romuald, Testy umys owe w szkolnictwie szkockim, Londyn, 
Ministerstwo Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego, 1944. 
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12 J. Haller, Pami tniki…, s. 61, 62, 66, 160, 412.
13 Tam e, 373, 375; F. Lenczowski, Szkolnictwo polskie na obczy nie w czasie drugiej wojny wiatowej,

„Nasza Przysz o ” 1967, nr XXVIII, s. 241–242. 
14 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), zespó : Ministerstwo Wyzna

Religijnych i O wiecenia Publicznego (dalej: MWRiOP), sygn. A. 19. I/7, Przemówienie wyg oszone przez mi-
nistra, genera a broni Józefa Hallera na posiedzeniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 
w kwietniu 1941 r., por. W. Chmielewski, Pogl dy gen. Józefa Hallera na wychowanie w latach 1940–1943,
„Przegl d Historyczno-Wojskowy” 2009, nr 4, s. 190–191.

15 IPMS, MWRiOP, sygn. A. 19. I/7, Sprawozdanie z dzia alno ci Urz du Ministra Gen. Broni Józefa 
Hallera za czas od 15 sierpnia 1940 do 15 marca 1941.

Seliga Stanis aw (pseud. Stanis aw Gryff), Szkolnictwo rednie w Szkocji,
Londyn 1945.

muda Franciszek, M odzie  brytyjska, Londyn 1943.
Zarys kierunków pracy wychowawczej na obczy nie okre li  w znacznej 

mierze gen. Józef Haller. Nie by  on, jak powszechnie wiadomo, pedagogiem, 
ale by  gor cym patriot  i czu  si  od m odych lat a  do schy ku ycia g boko 
zwi zany z harcerstwem12. Bliskie by y mu idea y oraz formy i metody pracy 
wychowawczej tej organizacji. Swoje pogl dy na potrzeb  wychowania patrio-
tycznego na obczy nie, ze szczególnym uwzgl dnieniem aspektów narodowych, 
przedstawia  podczas uroczysto ci szkolno-religijnych w polskich placówkach 
edukacyjnych, w których cz sto bra  udzia  na ternie Szkocji i Anglii13.

Postulowany idea  wychowawczy gen. Józef Haller – jako kierownik urz du 
o wiatowego, wchodz cego w sk ad rz du RP na uchod stwie – zaprezentowa
w przemówieniu wyg oszonym na posiedzeniu Rady Narodowej Rzeczypospoli-
tej Polskiej w kwietniu 1941 roku. Idea  opiera  si  na Dekalogu, wynika  z etyki 
chrze cija skiej i g bokich tradycji narodowych. Haller pragn , aby m ode po-
kolenie Polaków na obczy nie i w kraju wychowywane by o w duchu moralno ci
wyp ywaj cej z nauki religii katolickiej. 

Je li chodzi za  o cele wychowania, to wprawdzie uwa a , e dla Polski powo-
jennej nie mo na ich jeszcze nakre li  w miar  precyzyjnie, ale s dzi , e zarówno 
na obczy nie, jak i wolnym kraju ich realizacja powinna zmierza  do ukszta towa-
nia dzielnego obywatela, yj cego w zgodzie ze swoimi rodakami. Ka dy Polak 
powinien otrzyma  takie podstawy wykszta cenia ogólnego i zawodowego, aby 
móg  je spo ytkowa  dla dobra swojego i ca ego narodu. Posiadana wiedza i umie-
j tno ci powinny zapewni  obywatelowi mo liwo  rozwijania szlachetnych cnót, 
pragnie  i aspiracji14.

Uzna , e najwa niejsz  kwesti  jest zapewnienie m odemu pokoleniu Po-
laków w kraju i na uchod stwie pe nego rozwoju spo ecznego, intelektualnego 
i narodowego. Wyra a  trosk  o wychowanie dzieci i m odzie y na gor cych
patriotów. Cele te mia y by  realizowane w pracy edukacyjnej wszystkich typów 
szkó 15. W wytyczaniu zada  wychowawczych przy wieca y genera owi idee 
Komisji Edukacji Narodowej, która – jego zdaniem – rozwija a swoj  dzia alno
w podobnie trudnych uwarunkowaniach, jak sytuacja Polski podczas drugiej 
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16 Tam e, Przemówienie wyg oszone przez ministra, genera a broni Józefa Hallera na posiedzeniu Rady 
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w kwietniu 1941 r.

17 AAN, zespó : Zbiór akt polskich w adz emigracyjnych w Londynie (dalej: Zbiór akt), sygn. 2, Exposé
Ministra Gen. Broni Józefa Hallera, Kierownika Urz du O wiaty i Spraw Szkolnych wyg oszone na sesji Rady 
Narodowej w dniu 20 marca 1943 roku, k. 3, 4.

18 Tam e, k. 2.

wojny wiatowej. Proponowa  nawet, aby przy organizowaniu po wojnie szkó
powszechnych bra  pod uwag  przepisy KEN dotycz ce szkó  parafi alnych16.

Ogólne za o enia w dziedzinie wychowania i kszta cenia m odego pokolenia 
Polaków gen. Józef Haller rozwin  w kolejnym przemówieniu wyg oszonym na 
sesji Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 1943 roku. 
Stwierdzi  wówczas, e Zasadniczymi cechami, które zapewni  szkole polskiej 
jej zgodno  z psychik  i kultur  polsk  i tradycj  narodow  s : chrze cija stwo,
zachodnia kultura aci ska i demokratyczno 17. Podkre li , e wa n  cz ci  kul-
tury aci skiej jest spu cizna grecko-rzymska. Wskaza , e wychowanie w duchu 
prawdziwie chrze cija skim oznacza z jednej strony oparcie go na pierwiastku 
religijnym, z drugiej za  strony – wpajanie w m odzie  nakazu mi o ci Boga i bli -
niego, a nie bezbo nictwa, walki klas i nienawi ci rasowej  18.

Uzna  za niezb dne, aby edukacja by a dla wszystkich dost pna, bezwzgl d-
nie bezp atna na szczeblu szko y powszechnej, a w miar  mo liwo ci fi nanso-
wych pa stwa równie  na poziomie rednim i wy szym. Ustrój szkolny mia
gwarantowa  wszystkim równe szanse w dost pie do nauki bez wzgl du na 
pochodzenie spo eczne. Jedynym kryterium dost pu do wy szych szczebli wy-
kszta cenia powinna by  wiedza i predyspozycje kandydata na ucznia lub studen-
ta. Józef Haller przedstawi  Radzie Narodowej RP zasadnicze typy szkolnictwa, 
które powinny istnie  w powojennej Polsce. Szko a powszechna mia a by  co 
najmniej siedmioletnia nie tylko na papierze, ale tak e w rzeczywisto ci. Celem 
realizacji tej koncepcji nale a o na ten typ szkolnictwa przeznaczy  odpowiednio 
wysokie rodki fi nansowe. 

Zadaniem za  szko y redniej ogólnokszta c cej, o d u szym ni  dwuletni 
okres kszta cenia, mia o by  zapewnienie krajowi prawdziwych pionierów, praw-
dziwej kultury polskiej i przygotowanie zdolnej m odzie y do studiów wy szych.
Szko a rednia nie powinna posiada adnych specjalizacji i musi mie  charakter 
w pe ni demokratyczny, umo liwiaj cy pobieranie nauki m odzie y pochodz -
cej ze wszystkich warstw i rodowisk spo ecznych. Program nauczania winien 
uwzgl dnia  wspomniane ju  warto ci charakterystyczne dla kultury chrze cija -
skiej, aci skiej i demokratycznej. Z kolei szko a zawodowa, zdaniem Hallera, 
powinna sprosta  potrzebom ekonomicznego rozwoju kraju i z tego powodu nale-
a o j  otoczy  szczególn  opiek  pa stwa. W powojennej Polsce nale y rozwija

szko y rolnicze, techniczne (przemys owe), handlowe i administracyjne.
W szkolnictwie wy szym proponowa  przywrócenie pe nej autonomii. Pod-

kre li , e nauka nie powinna by  na us ugach okre lonej ideologii, jak to by o
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19 Tam e, s. 4–5.
20 IPMS, MWRiOP, sygn. A. 19. II/52, Rozporz dzenie Ministra 2295/IV/2/42.1. Na podstawie Dekretu 

Prezydenta RP z dnia 1 maja 1941 r. DzURP Nr 3 z dnia 14 czerwca 1941  r., poz. 5, art. 2 powo uj  do ycia
Komisj  Oceny Podr czników przy Urz dzie O wiaty i Spraw Szkolnych w Londynie, 22 sierpnia 1942 r.

w Niemczech, lecz s u y  warto ciom uniwersalnym. Zapewni , e zostan  stwo-
rzone takie warunki, aby zdolna m odzie  mog a uko czy  studia bez zb dnego 
ich przed u ania. Zauwa y , e przed pa stwem stoi wielkie zadanie odbudowy 
zrujnowanego przez Niemców polskiego systemu szkolnictwa wy szego.

W przemówieniu genera  wskaza  tak e na potrzeb  rozbudowy sieci przed-
szkoli. Podkre li  ich donios  rol  w ogólnym wychowaniu dzieci, a zw aszcza 
w kszta towaniu rozwoju fi zycznego, spo ecznego i wyrabianiu nawyków higie-
nicznych.

W trosce o pe n  realizacj  tych ambitnych zada  w adze o wiatowe na 
uchod stwie zamierza y skoncentrowa  swoje dzia ania na kwestii kszta cenia 
i dokszta cania nauczycieli dla potrzeb uchod stwa i kraju. Mimo trudnej sytu-
acji podj to w tym zakresie pierwsze kroki o charakterze organizacyjnym i pro-
gramowym 19.

Realizacja sformu owanych przez kierownika polskich w adz o wiatowych na 
obczy nie koncepcji wychowawczych znalaz a odzwierciedlenie w bie cej pracy 
edukacyjnej szybko rozrastaj cego si  polskiego systemu szkolnego w Wielkiej 
Brytanii, na rodkowym i Bliskim Wschodzie, w Afryce rodkowo-Wschodniej 
i Po udniowej oraz w Meksyku, a pó niej i w Nowej Zelandii. Zauwa alna by a
równie  na kursach pedagogicznych, przedmiotowych, od wie aj cych wiedz
zawodow  nauczycieli i zarazem integruj cych rodowisko, na wakacyjnych 
szkoleniach dla kierowników szkó  i inspektorów szkolnych przygotowywanych 
do pracy na przewidywanych do inkorporacji Warmii i Mazurach oraz innych 
ziemiach polskich le cych za zachodni  i pó nocn  granic , a nale cych daw-
niej do Polski. Starania te widoczne by y te  w pracach utworzonej Komisji 
Oceny Podr czników przy Urz dzie O wiaty i Spraw Szkolnych w Londynie 
22 sierpnia 1942 roku. W powo uj cym j  zarz dzeniu napisano: Zadaniem 
Komisji jest: a) Wydawanie opinii o podr cznikach drukowanych przed wojn ,
maj cych by  obecnie przedrukowanymi. Opinie te mog  dotyczy  ewentualnych 
zmian, to jest usuni  w tek cie, wzgl dnie uzupe nie  oraz wyboru podr cznika 
przeznaczonego do druku z pomi dzy kilku znajduj cych si  do rozporz dzenia. 
b) Wyst powanie z inicjatyw  wydania nowych podr czników i opracowa  oraz 
opiniowania tych e, c) Opiniowanie zg oszonych do t umaczenia podr czników 
angielskich, szczególnie dla szkó  zawodowych, podr czników dla nauczycieli 
i pomocy szkolnych20.

Ide  wprowadzania nowych tre ci w podr cznikach szkolnych stara  si
wdra a  w ycie w polskim o rodku wydawniczym w Palestynie doc. ukasz 
Kurdybacha, za rad  prof. Stanis awa Kota, ju  w drugiej po owie 1942 roku. 
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Mi dzy innymi w pracy wychowawczej i w wydawanych nowych podr cznikach 
proponowano uwzgl dnianie dokona  polskiego or a w czasie drugiej wojny 
wiatowej, a w szczególno ci pod Tobrukiem, w obronie Narwiku i pod Monte 

Cassino, oraz odej cie od obchodów wydarze  zwi zanych z ostatnimi przywód-
cami Polski przedwrze niowej 21.

Sprawa wprowadzania zmian w pracy wychowawczej z m odzie  szkoln ,
zw aszcza w szko ach junackich na Bliskim Wschodzie, a przede wszystkim 
kwestia drukowania i rozprowadzania podr czników stanowi a przedmiot obrad 
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 kwietnia 1943 roku. Jeden 
z uczestników dyskusji informowa  zebranych, e w Palestynie podr czniki, 
które s  wydrukowane, czy b d  wydrukowane zosta y dostosowane do obecnej 
polityki Rz du. Poprzednio by  jaki  niesamowity chaos je li chodzi o sprawy 
czeskie, polsko-niemieckie i inne natury wewn trzpolitycznej  22.

Problem zmian programowych w nauczaniu, a zw aszcza w ustroju szkolnic-
twa stan  na porz dku obrad drugiego zjazdu Zrzeszenia Nauczycieli Polaków 
w Wielkiej Brytanii w dniu 5 grudnia 1942 roku w Edynburgu. Wyg oszony wów-
czas przez dr. Jana Konopnickiego g ówny referat pt. Przysz y ustrój szkolnictwa 
w Polsce uzna  nale y za zapowied  prac polskiego rodowiska o wiatowego na 
uchod stwie nad koncepcj  odbudowy i reformy systemu szkolnego w powojennej 
Polsce  23. My l ta zaowocowa a powo aniem miesi c pó niej, w dniu 7 stycznia 
1943 roku, Komisji Organizacji Szkolnictwa w Polsce w Okresie Przej ciowym po 
Wojnie pod kierownictwem dr. Franciszka Lenczowskiego 24. W jej sk ad wcho-
dzi o 14 podkomisji, które swoj  dzia alno ci  obejmowa y w zasadzie wszystkie 
obszary edukacji dzieci i m odzie y. Rezultatem pracy Komisji by o przygoto-
wanie Tez – wielostronicowego opracowania, zawieraj cego owoc przemy le
wszystkich podkomisji, formu uj cego szczegó owe za o enia reformy i odbudo-
wy szkolnictwa w okresie przej ciowym po wojnie  25.

Z kolei w trosce o zapewnienie kadr pedagogicznych od listopada 1942 do 
lutego 1943 roku w Moray House w Edynburgu zorganizowano kurs dla nauczy-
cieli przedmiotów pedagogicznych maj cych zamiar podj  prac  w zak adach
kszta cenia nauczycieli po wojnie. Z t  sam  my l  otwarto Studium Pedago-

21 Tam e, sygn. A. 19. I/14, . Kurdybacha, ci le poufne. Przedruk i rewizja podr czników, 9 XI 1942 r. 
Tekst ten stanowi fragment wi kszego opracowania pt. Szkolnictwo w Palestynie (Stan i Postulaty). S. Kot by
zaskoczony podczas wizytacji szkó  junackich w Nazarecie panuj c  w nich przedwojenn  atmosfer . Uzna , e
trzeba zmieni  zasady wychowawcze w polskich szko ach na obczy nie, por. S. Kot, Listy z Rosji do gen. Sikor-
skiego, Londyn, Sk ad G ówny Jutro Polski, 1956, s. 403, 405. 

22 Tam e, Zespó : Akta Rady Narodowej RP i Rady RP z lat 1939–1991 (dalej: Akta Rady), sygn. A. 5. 3/71, 
Orygina . Stenogram z LXXI posiedzenia Rady Narodowej RP, odbytego w dniu 2 kwietnia 1943 r. o godz. 
10-tej w Londynie.

23 T. Radzik, Historia…, s. 18.
24 W. Chmielewski, Przygotowanie…, s. 71, 74.
25 IPMS, MWRiOP, sygn. A. 19. II/72, Komisja Organizacji Szkolnictwa w Polsce w Okresie Przej cio-

wym, Tezy, Londyn, Edynburg, 1943.
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26 W. Chmielewski, Przygotowanie…, s. 75–84.
27 O przysz o  szko y polskiej. Sprawozdanie ze Zjazdu Zrzeszenia Nauczycieli Polaków w W[ielkiej]

Brytanii 1–3 X 1943. Londyn, Glasgow, Ksi nica Polska, 1944, s. 7–15. Z tre ci przys anego z Polski do Lon-
dynu anonimowego dokumentu mo na wywnioskowa , e zosta  on opracowany przez zespó  pod przewodnic-
twem K. Maja w sk adzie: W. Hoszowska, A. Jakiel, J. Cha asi ski, M. Ossowska i W. Polkowski, por. B. Grze ,
Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego od korzeni po wspó czesno , Radom, Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego 
w Warszawie, Radom, Wydawnictwo i Zak ad Poligrafi i Instytutu Technologii Eksploatacji, 2000, s. 79. 

28 Tam e, s. 16.
29 Deklaracja urz dowa z dnia 24 lutego 1942 r., Dziennik Urz dowy Rzeczypospolitej Polskiej 1943,

nr 9, cz. II, Dzia  Nieurz dowy, s. 77.

giczne w Uniwersytecie w Edynburgu, w którym pobiera o nauk  26 s uchaczy
z Polski. Jego kierownikiem ze strony polskiej zosta  Jan Konopnicki. Cz  stu-
dentów uko czy a Uniwersytet w zakresie psychologii. W ród absolwentów byli 
zas u eni pó niej dla nauki i praktycznego zastosowania w Polsce najnowszych 
osi gni  w dziedzinie psychologii: prof. Aleksander Hulek, prof. Boles aw Hor-
nowski, dr Micha  Arabski, doc. dr Florian piewak26.

Perspektywy rozwoju i reformy polskiej szko y w kraju stanowi y przedmiot 
obrad Walnego Zjazdu Zrzeszenia, który odby  si  w Londynie w dniach 1–3 pa -
dziernika 1943 r. Proponowano na nim uwzgl dnienie w projektowanej polskiej 
reformie o wiatowej rozwi za  stosowanych w Wielkiej Brytanii. Jednak cen-
tralnym punktem obrad by a dyskusja nad dokumentem pt. Uchwa y w sprawie 
przysz o ci wychowania otrzymane z Kraju (Odpis z orygina u otrzymanego 
z Kraju), a zw aszcza nad fragmentem: Uchwa y w sprawie demokratyzacji ycia 
spo eczno-gospodarczego i kulturalno-o wiatowego  27. W odpowiedzi na tre ci
zawarte w ca ej uchwale sformu owano stanowisko Zrzeszenia pt. Ustosunkowa-
nie si  Zjazdu do tez krajowych, w którym sceptycznie odniesiono si  m.in. do 
propozycji ustanowienia zaraz po wojnie o mioletniej szko y powszechnej i czte-
roletniej szko y redniej, pisz c: Nie maj c bli szych szczegó ów projektowanego 
przez Kolegów z Kraju systemu, w którym 8-letnia jednolita szko a powszechna 
stanowi podbudow  pod czteroletni  szko redni  i szkolnictwo wy sze, uwa-
amy, e odbudowa szkolnictwa po wojnie w okresie przej ciowym jest spraw

najpilniejsz  i dopiero w Kraju w warunkach pokojowych mo na przyst pi
do gruntownej reformy szkolnictwa po wys uchaniu opinii wszystkich zainte-
resowanych czynników oraz sumiennym i gruntownym przygotowaniu nie tylko 
ustaw, ale równie  kadr nauczycielskich i podr czników 28. Ponadto podkre lono,
e Polska powinna by ci le zwi zana z kultur  chrze cija sk , a nauka religii 

powinna by  przedmiotem obowi zkowym w szko ach powszechnych i rednich.
Stwierdzono, e praca edukacyjna powinna si  opiera  na tre ciach wynikaj cych
z Deklaracji rz dowej z dnia 24 lutego 1942 r., w której zapisano, e Polska sta
b dzie na gruncie kultury i zasad chrze cija skich29.

Na Zje dzie zaprezentowa  po raz pierwszy w szerszym gronie stanowisko 
swoje i ca ego resortu wobec podstawowych problemów edukacyjnych w kraju 
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i na uchod stwie minister WRiOP ks. pra at Zygmunt Kaczy ski. Stwierdzi , e
w zakresie dzia alno ci bie cej kierowane przez niego Ministerstwo stara o si
zapewni  podstawowe warunki dla edukacji dzieci i m odzie  ewakuowanej ze 
Zwi zku Sowieckiego oraz przyst pi o do kszta cenia nauczycieli przedmiotów 
pedagogicznych dla pedagogiów w Polsce, natomiast w obszarze podejmowa-
nych inicjatyw o charakterze strategicznym zapowiedzia  opracowanie programu 
o wiatowego na okres przej ciowy, ze szczególnym uwzgl dnieniem organizacji 
szkolnictwa na ziemiach przy czonych do Polski. Rekonstrukcj  o wiaty i wy-
ra eniem opinii spo ecznej na temat powojennych koncepcji pedagogicznych 
mia a zaj  si  Rada O wiecenia Publicznego. Minister sta  na stanowisku, e
polska szko a powinna by  demokratyczna, bezp atna i zapewnia  równy start 
wszystkim dzieciom. W szczególno ci zwrócona mia a by  uwaga na dost p do 
szkó rednich i wy szych m odzie y pochodz cej ze rodowisk wiejskich i ro-
botniczych. Opowiada  si , podobnie jak i J. Haller, za korzystaniem z wzorów 
brytyjskich w polskiej edukacji. Zaleca  oparcie jej na podstawach religijno-mo-
ralnych. Zwróci  uwag  na rol  o wiaty w wychowaniu spo ecze stw i podkre-
li , e Problemy edukacyjne sta y si  jednym z celów tej strasznej wojny. S  one 

przedmiotem rozwa a  Konferencji Ministrów O wiaty Pa stw Alianckich […]
Najwybitniejsi m owie stanu i przywódcy Narodów Sprzymierzonych w pe ni
zdaj  sobie spraw , e bez odpowiedniego wychowania m odzie y, niepodobna 
wiatu zapewni  trwa ego pokoju  30. Na spotkaniach tych o charakterze kultural-

no-o wiatowym, organizowanych przez Brytyjczyków, z udzia em przedstawi-
cieli w adz o wiatowych na emigracji pa stw sprzymierzonych, pojawi a si  te
kwestia ujednolicenia podr czników historii i nauki wiod cego j zyka w kontak-
tach pomi dzy pa stwami31.

Na Zje dzie zabra  g os prof. Stanis aw Kot, który poruszy  problem korzy-
stania z do wiadcze  wynikaj cych z przymusowej w drówki nauczycieli. Za-
pewne mia  tu na my li ich pobyt na Bliskim i rodkowym Wschodzie, w Afryce 
i Meksyku32.

Zasygnalizowane zwi zkowcom zagadnienia rozszerzy  i skonkretyzowa
ks. Zygmunt Kaczy ski w tzw. esposé, wyg oszonym na posiedzeniu Rady Na-
rodowej Rzeczypospolitej Polskiej 17 lutego 1944 roku. Minister sformu owa
idea  wychowawczy na okres przej ciowy po wojnie, wynikaj cy z po o enia
geopolitycznego Polski, warto ci moralnych, intelektualnych, psychicznych 
i fi zycznych, sk adaj cych si  na polski charakter narodowy. Stwierdzi , e na na-
byte cechy cz owieka mo na wp ywa  poprzez szeroko rozumiane wychowanie 
i oddzia ywanie rodowiska. Uzna , e Naczelnymi cechami s : 1) Wychowanie 

30 O przysz o  szko y…, s. 40.
31 J. Haller, Pami tniki…, s. 376.
32 O przysz o  szko y…, s. 41.
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typu Polaka: zdrowego moralnie i fi zycznie, wiadomego swej wspó odpowie-
dzialno ci za losy Ojczyzny; stawiaj cego poczucie wspólnoty narodowej ponad 
ró nice warstw spo ecznych i pogl dów partyjnych; wiernego zasadom w asnego
Ko cio a, ale i szanuj cego cudze przekonania; kochaj cego swój Naród i Ojczy-
zn , ale równocze nie ywi cego uczucia braterskiej przyja ni dla innych naro-
dów, z którymi wspó y  i wspó pracowa  b dzie w granicach Rzeczypospolitej; 
zdyscyplinowanego wewn trznie, ale dalekiego od serwilizmu; maj cego odwag
nie tylko wojskow , ale i cywiln ; umiej cego nie tylko umiera , ale i y  dla 
Polski; nie za lepiaj cego si  w swoich przekonaniach, ale zdolnego do uznania 
s uszno ci argumentów przeciwnika i do konstruktywnego kompromisu dla dobra 
Sprawy; szanuj cego ka dego nie wed ug stanowiska, jakie zajmuje, ani wed ug
tzw. „urodzenia”, ale wedle sposobu w jaki wykonuje swe obowi zki, czyli, e
u yj  przyk adu, przepojonego zasad , e dobry robotnik jest równie dobry, jak 
dobry minister, a lepszy od z ego ministra  33.

Ks. Kaczy ski zaznaczy , e nie postuluje wychowania w czystej formie 
pa stwowego, charakterystycznego dla tzw. okresu j drzejewiczowskiego, ale 
proponuje, aby nawi zywa o ono do dobrych cech narodu i zamieszkuj cych 
Polsk  mniejszo ci. Stwierdzi , e idea  wychowawczy powinien by  oparty na 
polskiej kulturze, tradycji narodowej i pozostawa  w silnym zwi zku z chrystia-
nizmem, dziedzictwem greckim i rzymskim oraz demokracjami zachodnimi. 
Powinien d y  do wychowania cz owieka bez nienawi ci klasowej i rasowej, 
bez uprzywilejowania i przy unikaniu kultu si y i totalitaryzmu. W kszta towa-
niu narodowego charakteru wychowania wa ne miejsce przypada na ladowaniu 
wzorów, postawy i post powania wielkich ludzi, którzy zdolni byli podporz d-
kowa  swoje ambicje sprawie narodowej. Podkre li , e pomi dzy wychowaniem 
a kszta ceniem powinna istnie  pe na korelacja.

Nakre lony w zarysach idea  wychowawczy minister zamierza  realizowa
na gruncie szko y demokratycznej, cz ciowo odmiennej od sytemu szkolnego 
wynikaj cego z ustawy j drzejewiczowskiej. Konkretne formy realizacji tej idei 
mia a opracowa  Komisja Odbudowy Szkolnictwa i Reformy Ustroju Szkolnego 
pod przewodnictwem wybitnego krakowskiego uczonego, zwi zanego z Akade-
mi  Górnicz  i Uniwersytetem Jagiello skim, prof. Adama Sk pskiego. Jej zada-
niem by o rozszerzenie, pog bienie i dostosowanie proponowanych rozwi za
do sytuacji w powojennej Polsce, w oparciu o bogaty dorobek podobnej Komisji, 
powo anej przez gen. Józefa Hallera. Prace nad ustrojem szkolnym prowadzono 
we wspó pracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Odbudowy 
Administracji Publicznej i organizacjami oraz stowarzyszeniami, maj cymi stycz-

33 Wytyczne polityki kulturalno-o wiatowej Ministerstwa WRiOP wed ug expose wyg oszonego przez 
ministra WRiOP ks. pra ata Zygmunta Kaczy skiego na posiedzeniu Rady Narodowej w dniu 17 lutego 1944,
Londyn, Wydawnictwo Ministerstwa Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego, 1944, s. 8.
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no  z problematyk  edukacyjn . Celem zasi gni cia opinii Polaków yj cych na 
obczy nie w kwestii wdra ania w ycie koncepcji przysz ych reform szkolnictwa 
i idea u wychowawczego minister WRiOP zapowiedzia  powo anie Rady Wycho-
wania Publicznego, z o onej z przedstawicieli stowarzysze  emigracyjnych zaj-
muj cych si  zagadnieniami szkolnymi i wybitnych osobisto ci, reprezentuj cych
ró ne warstwy spo ecze stwa i rodowiska ideologiczno-polityczne.

Kre l c niektóre konkretne propozycje przysz ego systemu szkolnictwa 
w powojennej Polsce, Kaczy ski przewidywa  uruchomienie siedmioletniej 
szko y powszechnej, dziel cej si  na I stopie  (klasy I–IV) i III stopie  nauki 
(klasy I–VII). Po czwartej klasie zak ada  przeprowadzenie selekcji najzdol-
niejszych uczniów przy pomocy testów. Wyselekcjonowani uczniowie zostaliby 
zakwalifi kowani do szko y zbiorczej (III stopnia). Nie planowa  uruchomienia, 
w wietle obowi zuj cej ustawy „j drzejewiczowskiej”, II stopnia (klasy I–VI). 
Minister nie precyzowa  bli ej drogi edukacyjnej dzieci niezakwalifi kowanych 
do szkó  zbiorczych Wyrazi  natomiast przekonanie, e po przeprowadzeniu 
gruntownej reformy szkolnej szko y powszechne I stopnia zostan  zlikwidowa-
ne. Uwzgl dniaj c sytuacj  dzieci po wojnie, ich prze ycia i doznania, potrzeb
rozwijania zorganizowanych form opieki i pomocy, planowa  tworzenie przed-
szkoli, szkó  specjalnych, poradni prowadzonych przez psychologów, lekarzy 
i pedagogów. W zakresie szkolnictwa redniego ogólnokszta c cego Kaczy ski 
w zasadzie nie proponowa  wi kszych zmian. Zwraca  tylko uwag , e musi ono 
mie  autentycznie demokratyczny charakter. Dostrzega  natomiast du e znacze-
nie szkolnictwa zawodowego, postulowa  tworzenie pi cioletnich rednich szkó
zawodowych, opartych na siedmiu klasach szko y powszechnej oraz dwuletnich 
i jednorocznych szko ach przysposobienia zawodowego. Brak nauczycieli propo-
nowa  rekompensowa  radiofonizacj  szkó 34. Przemówienie ministra na forum 
Rady Narodowej RP wysoko oceni  jej przewodnicz cy prof. Stanis aw Grabski, 
który stwierdzi : Ksi dz Minister wyst pi  z ca ym szeregiem nowych planów do-
tycz cych zupe nie nowej sytuacji, w jakiej si  znajdziemy i tak du o rzeczywi cie 
jest tu pomys ów, tak du o uwag g bokich, fachowych  35.

Tak pozytywnych ocen przemówienia ministra nie by o jednak zbyt wiele. 
Pewne w tpliwo ci co do postawionych w referacie tez pojawi y si  ju  na po-
siedzeniu Rady ze strony dr. Z. Szyd owskiego36. Za o enia reform szkolnictwa 
i polityki edukacyjnej w okresie przej ciowym w kraju przedstawione przez 
ks. Zygmunta Kaczy skiego spotka y si  z krytyk  tak e ze stronu Departamen-
tu O wiaty i Kultury Delegatury Rz du RP na Kraj37, Zrzeszenia Nauczycieli 

34 Tam e, passim.
35 IPMS, Akta Rady, sygn. A. 5. 4/113, Stenogram ze 113 posiedzenia Rady Narodowej RP, odbytego 

w Londynie dnia 17 lutego 1944 r.
36 Tam e.
37 O wiadczenie Kraju (opinia Departamentu O wiaty i Kultury), „Wiadomo ci Nauczycielskie” 1944, 

nr 11–12, s. 103.
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Polaków w Wielkiej Brytanii38 i polskich rodowisk prawicowych na Wyspach. 
Akceptowano jedynie, z wyj tkiem niektórych przedstawicieli polskiej prawi-
cy39, proponowany idea  wychowawczy. Szczególnie krytycznie przedstawiciele 
nauczycieli z kraju, a zw aszcza ruchu ludowego oceniali propozycj  selekcji 
uczniów po czwartej klasie szko y powszechnej. Uznano, e realizacja tej kon-
cepcji w szczególnie krzywdz cy sposób odbi aby si  na dzieciach wiejskich, dla 
których szko y zbiorcze III stopnia by yby zbyt odleg e od miejsca zamieszkania. 
Oczekiwano od rz du w Londynie wi kszego zaanga owania si  w sprawy od-
budowy szkolnictwa po wojnie, za  dzia acze ruchu ludowego na uchod stwie
i w kraju postulowali zwi kszenie zainteresowania Ministerstwa WRiOP przy-
gotowaniem kadr nauczycielskich dla reaktywowanego i nowo uruchamianego 
szkolnictwa. Wychodz c naprzeciw tym potrzebom, przyst piono, pocz wszy
od 1944 roku, do utworzenia dwuletnich liceów pedagogicznych w Nazarecie 
w Palestynie 40, Valivade w Indiach i  Lubece w Niemczech. Ponadto resort podej-
mowa  szereg dzia a  zmierzaj cych do dalszego uruchomienia zak adów kszta -
cenia nauczycieli na Bliskim Wschodzie, w Afryce rodkowo-Wschodniej i Po u-
dniowej oraz w Wielkiej Brytanii. Z inicjatywy Ministerstwa WRiOP utworzono 
te  trzy Wy sze Kursy Nauczycielskie w Londynie. Jan Konopczy ski opraco-
wa  koncepcj  utworzenia w Afryce O rodka Pedagogicznego, w sk ad którego 
wchodzi oby liceum pedagogiczne, czteroletnie seminarium dla wychowawczy
przedszkoli, jednoroczne kursy dla starszych kandydatów na nauczycieli szkó
powszechnych, dla wychowawczy  przedszkoli z uko czon  klas  siódm  szko y
powszechnej i psychologów szkolnych. Planowa  tak e utworzenie na kontynen-
cie afryka skim polskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej 41. Szczególnym 
osi gni ciem by o opracowanie na obczy nie pod kierunkiem Jana Konopnickie-
go programu nauczania i planu godzin dla dwuletnich liceów pedagogicznych. 
Trud ten podj to z powodu zupe nego braku w Wielkiej Brytanii (i podleg ych 
jej dominiach) przedwojennych programów nauczania dla tego typu zak adów 
nauczycieli 42.

Pe na inicjatyw dzia alno rodowiska nauczycielskiego na uchod stwie
uleg a gwa townemu zahamowaniu na skutek zmiany sytuacji prawnej rz du pol-
skiego w Londynie. Uleg  pogorszeniu stan prawny i materialny polskiego szkol-

38 Uchwa y Zarz du ZNP w Londynie, „Wiadomo ci Nauczycielskie” 1944, nr 11–12, s. 101–102; G osy
cz onków ZNP w Wielkiej Brytanii. Wyniki ankiety w sprawie exposé Ministra WRiOP Ks. Pra ata Zygmunta 
Kaczy skiego, „Wiadomo ci Nauczycielskie” 1944, nr 11–12, s. 108, 112.

39 S. Be ch, O prawd  i tre  wychowania polskiego. Exposé Min[inistra] Wyzna  Religijnych i O wie-
cenia Publicznego X[i dza] Z[Zygmunta] Kaczy skiego, wyg oszone na posiedzeniu Rady Narodowej w dniu 
17 II 1944 wobec zasad i postulatów katolickich, Londyn 1944, s. 2, 5–11.

40 W. Chmielewski, Z dzia alno ci Liceum Pedagogicznego M odszych Ochotniczek w Nazarecie,
w: Cz owiek, idee, dzie o. Prace dedykowane Pani Profesor Stefanii Walasek, red. B. J drychowska, Wro-
c aw, Wydawnictwo Chronicon, 2013, s. 375.

41 W. Chmielewski, Przygotowanie kadr…, 124, 126, 131–135.
42 Tam e, s. 119–120.
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nictwa za granic  i rozpocz a si  jego stopniowa likwidacja. Finansowanie za-
mykanych szkó  przej  Educational Branch of the ITC (Dzia  O wiaty) utworzo-
nego przez Brytyjczyków The Interim Treasury Committee for Polish Questions 
(Tymczasowy Komitet Skarbu dla Spraw Polskich). Dzia em O wiaty, z o onym
z pracowników Ministerstwa WRiOP, kierowa  prof. Tadeusz Sulimirski43. Wo-
bec niewyra ania zgody na powrót do znajduj cej si  pod wp ywami sowieckimi 
ojczyzny przez wi kszo  rodziców dzieci i m odzie y w wieku szkolnym oraz 
nauczycieli, celem kurcz cego si  szkolnictwa, w coraz wi kszym stopniu grupu-
j cego si  w Wielkiej Brytanii, by o zapewnienie m odemu pokoleniu Polaków 
odpowiedniego wykszta cenia, umo liwiaj cego ycie na emigracji.

Podj te inicjatywy przez polskie rodowisko i w adze o wiatowe na obczy -
nie nale y uzna  nie tylko za w pe ni adekwatne do istniej cych potrzeb i sytu-
acji uchod ców w czasie drugiej wojny wiatowej, ale tak e uzna  za wysoce 
konstruktywne i posiadaj ce wiele przemy lanych propozycji w zakresie idea u
wychowawczego, koncepcji odbudowy i zreformowania szkolnictwa w okresie 
przej ciowym po wojnie. Sformu owane postulaty w cz ci dotycz cej emigracji 
starano si  konsekwentnie wciela  w ycie w bardzo trudnych warunkach wo-
jennych na obczy nie. Zadania przewidziane do realizacji w niepodleg ej Polsce 
nie mog y zosta  zrealizowane w proponowanym kszta cie z uwagi na zmian
sytuacji politycznej. Kraj bowiem nie odzyska  pe nej suwerenno ci, a zarz -
dzaj ce nim w adze swoje dzia ania opar y na ideologii komunistycznej, obcej 
spo ecze stwu polskiemu. 
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Polish pedagogical thought and practice in exile during World War II (1939–
–1945). An outline of issues
Summary

During World War II, an educational ideal as well as the goals and tasks 
of the Polish education system in exile were formulated in Great Britain. The 
assumptions for the reconstruction and reform of the system after the war were 
also defi ned. The main directions of these signifi cant initiatives were presented 
by general Józef Haller and Rev. dr Zygmunt Kaczy ski at the meetings of the 
National Council of Poland in London. General Józef Haller and Rev. dr Zygmunt 
Kaczy ski were responsible for the management of education in exile and tried to 
implement some of the tasks of the Polish education system in exile formulated 
in Great Britain. However, due to a changing situation in Poland after the war, the 
previously approved concept of the reconstruction of the educational system was 
not put into practice. Moreover, the Polish education system organized in exile 
during the war was abolished. 

Keywords: educational ideal, pedagogic thought, goal, education.


