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JÓZEF MADEJA (1899–1975)

W ród historyków wychowania wywodz -
cych si  z opolskiego rodowiska naukowego 
szczególne miejsce zajmuje Józef Madeja, 
twórca, organizator i pierwszy kierownik Ka-
tedry Historii Wychowania w opolskiej Wy -
szej Szkole Pedagogicznej. Aktualnie jego 
osoba jest ma o znana m odym historykom 
wychowania zarówno na Opolszczy nie, jak 
i w skali ogólnopolskiej. Jego dokonania na-
ukowe równie  zosta y zapomniane, dlatego 
te  warto przybli y  zarówno jego bogaty 
yciorys i osi gni cia.

Józef Madeja urodzi  si  5 kwietnia 1899 r. 
w Opolu w rodzinie mieszanej narodowo cio-

wo. Jego ojciec Jan by  urz dnikiem pocztowym polskiego pochodzenia, a matka 
Jadwiga z domu Froehlich by a Niemk . M ody Józef od najm odszych lat swego 
ycia wychowywa  si  w rodowisku dwuj zycznym, gdzie nauczy  si  szacunku 

wobec odmiennych narodowo ci, tworz cych w owym czasie spo eczno  Opo-
la1. W wieku sze ciu lat rozpocz  edukacj . Do szko y podstawowej, a nast p-
nie realnej, ucz szcza  w swoim rodzinnym mie cie. By a to szko a niemiecka, 
bowiem wówczas Opole, jak i ca a rejencja opolska, stanowi o integraln  cz
pa stwa pruskiego. Po jej zako czeniu edukacj  kontynuowa  w Królewskim 
Seminarium Nauczycielskim w Pyskowicach ko o Gliwic, przygotowuj cym
kadr  pedagogiczn  do szkól ludowych. Uko czy  j  w 1918 r.2 W placówce tej 

1 Archiwum Uniwersytetu Opolskiego (dalej: AUO), sygn. 2/24B/69/70, teczka osobowa J. Madei, w as-
nor cznie napisany yciorys.

2 Tam e.
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zarówno program nauczania, jak i metody kszta cenia by y dostosowane do aktu-
alnego wówczas stanu nauki. Szczególne miejsce w programie zajmowa y j zyk
niemiecki oraz matematyka. W nauczaniu historii zwracano uwag  na znajomo
przesz o ci pa stwa pruskiego i narodu niemieckiego. Wa ne by o wychowanie 
estetyczne oraz znajomo  muzyki, bowiem ka dy adept do zawodu nauczyciel-
skiego powinien by  posiada  umiej tno  gry chocia  na jednym instrumencie. 
Poza przedmiotami ogólnymi istotna by a znajomo  wiedzy pedagogicznej. 
Zapoznawano uczniów z fi lozofi , logik , dydaktyk  i histori  wychowania. 
Kszta cenie w seminarium odbywa o si  w duchu religijnym oraz patriotycznym 
(pruskim)3.

Po pomy lnym zdaniu egzaminów ko cowych w seminarium 15 sierpnia 
1919 r. rozpocz  swoj  pierwsz  prac  zawodow , „warunkowo”, na stanowisku 
nauczyciela w niemieckiej szkole powszechnej w Ochodzach na Opolszczy nie.
Pracowa  te  w Szczepanowicach, a potem w Chmielowicach, miejscowo ciach
granicz cych obecnie z Opolem. Pe ne uprawnienia zawodowe absolwent se-
minarium nauczycielskiego w Prusach uzyskiwa  po odbyciu dwuletniej prak-
tyki dydaktycznej i z o eniu egzaminu kwalifi kacyjnego4. By  to okres bardzo 
trudny w historii rejencji opolskiej, bowiem po zako czeniu I wojny wiatowej
i powstaniu niepodleg ego pa stwa polskiego jego granica zachodnia nie by a
ukszta towana, natomiast sama Opolszczyzna nadal pozostawa a w obr bie pa -
stwa niemieckiego. Sytuacj  t  mia y zmieni  powstania l skie, dzi ki którym, 
poprzez plebiscyt, miano zadecydowa  o przynale no ci pa stwowej regionu. 
Jego wynik – niekorzystny dla Polaków – spowodowa , e Górny l sk zosta
podzielony, a Opolszczyzna pozosta a w granicach pa stwa niemieckiego. De-
klaruj cy polskie pochodzenie J. Madeja musia  – ze wzgl dów bezpiecze stwa
– opu ci  swoje rodzinne miasto. Zamieszka  w 1921 r. w Katowicach, gdzie zo-
sta  zatrudniony jako polski nauczyciel. Nast pnie w latach 1921–1922 pracowa
w powiecie pszczy skim w Che mie Wielkim, a w latach 1922–1926 by  pierw-
szym polskim kierownikiem szko y powszechnej w Be ku w powiecie rybnickim. 
Po czteroletniej pracy w tej placówce zosta  zatrudniony w szkole wydzia owej
w Katowicach, gdzie by  nauczycielem do ko ca sierpnia 1931 r.5

Jego wykszta cenie w niemieckim seminarium nauczycielskim by o nie-
wystarczaj ce, by móg  nadal pracowa  w polskim szkolnictwie jako wykwa-
lifi kowany nauczyciel. Warunki dopuszczenia do pa stwowego egzaminu na 
nauczyciela szkó rednich okre la o Rozporz dzenie Ministra Wyzna  Religij-
nych i O wiecenia Publicznego z dnia 9 pa dziernika 1924 r. (Dz. U. z 1924 r. 
Nr 91, poz. 859). Nale a y do nich: obywatelstwo polskie, nieskazitelno  pod 
wzgl dem moralnym, zdatno fi zyczna do zawodu nauczycielskiego oraz uzna-
ny osobnym rozporz dzeniem Ministra WRiOP za uprawniaj cy do zdawania eg-

3 S. Gawlik, Dzieje kszta cenia nauczycieli na l sku Opolskim, Opole 1979, s. 80.
4 AUO, sygn. 2/24B/69/70, teczka osobowa J. Madei, w asnor cznie napisany yciorys.
5 Tam e.
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zaminu pa stwowego na nauczyciela szkó rednich stopie  magistra, uzyskany 
na wydziale fi lozofi cznym (wzgl dnie humanistycznym lub matematyczno-przy-
rodniczym) jednego z polskich uniwersytetów 6. J. Madeja podj  wi c w 1924 r. 
studia wy sze w Uniwersytecie Jagiello skim na Wydziale Filozofi cznym7. Nie 
by  celuj cym studentem, gdy  wi kszo  to by y oceny dobre, a z egzaminu 
ko cowego otrzyma  ocen  dostateczn . Zapewne by o to efektem konieczno ci

czenia pracy zawodowej ze studiami i uci liwymi dojazdami z Katowic do 
Krakowa. Przygotowa  prac  magistersk  pod kierunkiem Zygmunta Mys akow-
skiego pt. Nauczanie j zyka na stopniu elementarnym. Studium porównawcze.
Uzyska  tytu  magistra fi lozofi i w zakresie pedagogiki i z pomy lnym wynikiem 
uko czy  studia wy sze 12 grudnia 1930 r.8

W trakcie studiów J. Madeja wyda Czytank  dla dzieci do nauki j zyka pol-
skiego9, wydrukowan  w Bytomiu w 1929 r. Przeznaczona ona by a dla polskich 
dzieci mieszkaj cych poza granicami Rzeczypospolitej. Jej przygotowanie by o
efektem do wiadcze  J. Madei zwi zanych z wyjazdami w celach naukowo-po-
znawczych do Europy Zachodniej, gdzie zetkn  si  z Poloni  we Francji, Belgii 
i w Niemczech. Stwierdzi , i  m ode pokolenie nie maj c mo liwo ci uczenia si
w polskiej szkole, zapomnia o j zyka ojczystego, dlatego te Czytanka… mia a
im u atwi  nauczenie si  j zyka ojców. Sk ada a si  ona ze skróconej partii ele-
mentarzowej, z w a ciwej czytanki, zasobu wyrazów u o onego w grupy i z pro-
stej gramatyki. Na powstanie tej pracy wp yw mia y równie  specyfi czne l skie
potrzeby regionalne, warunki j zykowe, kulturalne i gospodarcze tego regionu, 
który po ponad stuletnim okresie przynale no ci pa stwowej do Niemiec znalaz
si  w granicach pa stwa polskiego. Madeja rozumia  sytuacj  ludno ci polskiej 
Opolszczyzny, gdy  sam w tym regionie si  wychowywa . M ode pokolenie nadal 
musia o si  kszta ci  w obcoj zycznym szkolnictwie, st d, chc c u atwi  prac
pozaszkoln  z dzie mi, przygotowa  ten podr cznik10.

Podczas trzykrotnych wyjazdów zagranicznych J. Madeja zapozna  si
z funkcjonowaniem systemu szkolnego w Czechach, Austrii, stosowaniem meto-
dy Owidiusza Decroly’ego w Brukseli, jak równie  zwiedzi  zak ady wychowaw-
cze w Szwajcarii. Do wiadczenia i spostrze enia wyniesione z tych wyjazdów 
opublikowa  w postaci artyku ów na amach czasopism regionalnych: „Szko a

l ska”, „Chowanna” i „Roczniki Towarzystwa Przyjació  Nauk na l sku”.
Prze o y  równie  na j zyk polski prac  O. Decroly’ego – Ku odnowie szko y11.

6 M. P cherski, M. wi tek, Organizacja o wiaty w Polsce w latach 1917–1960. Podstawowe akty praw-
ne. Warszawa 1972, s. 156.

7 AUO, sygn. 2/24B/69/70, teczka osobowa J. Madei.
8 Tam e, wniosek o profesur  zwyczajn .
9 J. Madeja, Czytanka dla dzieci do nauki j zyka polskiego, cz. 1, Bytom, Wydawnictwo Katolik w Byto-

miu, 1929.
10 Por. E. Sapia-Drewniak, Józef Madeja – l ski pedagog i historyk o wiaty, w: Historycy wychowania 

II Rzeczypospolitej, red. W. Szulakiewicz, Warszawa 2000, s. 153.
11 O. Decroly, Ku odnowie szko y, Katowice, Wydawnictwo Instytutu Pedagogicznego w Katowicach, 

1928.
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Zdobyte do wiadczenia dydaktyczne, jak równie  ch  doskonalenia w a-
snego warsztatu pracy spowodowa y, i  przyst pi  w Krakowie (w pa dzierniku
1932 r.) do pa stwowego egzaminu pedagogicznego daj cego pe ne uprawnie-
nia do pracy w szkole redniej. Przewodnicz cym komisji egzaminacyjnej by
W adys aw Heinrich, a egzaminatorami Zygmunt Mys akowski i Stefan Szuman. 
Egzamin zda  pomy lnie i dzi ki temu uzyska  kwalifi kacje zawodowe do naucza-
nia pedagogiki i propedeutyki fi lozofi i jako przedmiotów g ównych w szko ach
rednich ogólnokszta c cych i seminariach nauczycielskich pa stwowych i pry-

watnych z polskim j zykiem wyk adowym12.
Po uzyskaniu dyplomu magistra od wrze nia 1931 r. zosta  zatrudniony 

w Pa stwowym Seminarium e skim, a od 1932 r. – w seminarium dla wy-
chowawczy  przedszkoli w Mys owicach, gdzie do 1938 r. uczy  przedmiotów 
pedagogicznych13.

Wówczas te  podj  decyzj  o w asnym, dalszym rozwoju naukowym. Rozpo-
cz  badania naukowe, maj ce by  podstaw  do przygotowania dysertacji doktor-
skiej. Po 4-letniej pracy pod kierunkiem naukowym Stefana Szumana przedstawi
rozpraw Psychologiczne badania porównawcze rozwoju j zykowego 10-letnich 
dzieci katowickich i krakowskich, na podstawie której 12 grudnia 1937 r. w Uni-
wersytecie Jagiello skim otrzyma  stopie  doktora fi lozofi i z zakresu psycholo-
gii14. Zainteresowania dwuj zyczno ci  dzieci kontynuowa  po uzyskaniu stopnia 
doktora, rozszerzaj c ich zakres na tereny mieszane pod wzgl dem j zykowym,
m.in. na Belgi  i Szwajcari , gdzie bada  to zagadnienie zarówno w ród dzieci, 
jak i doros ych.

J. Madeja po uzyskaniu stopnia doktora zosta  etatowym pracownikiem 
Instytutu Pedagogicznego w Katowicach we wrze niu 1938 r. Powierzono mu 
prowadzenie wyk adów z pedagogiki i psychologii pedagogicznej. Wymieniony 
Instytut prowadzi  od 1928 r. dzia alno  edukacyjn  w autonomicznym woje-
wództwie l skim. Mia  on na celu kultywowanie i popieranie naukowej pracy 
pedagogicznej, przeprowadzanie systematycznych bada  i do wiadcze  pedago-
gicznych 15. Ta naukowo-badawcza i dydaktyczna placówka mia a charakter aka-
demicki, a program studiów by  dostosowany do uniwersyteckiego. Inicjatorami 
jego utworzenia byli profesorowie Uniwersytetu Jagiello skiego Z. Mys akowski 
i S. Szuman. Zadaniem Instytutu Pedagogicznego by o zarówno krzewienie kul-
tury pedagogicznej w ród l skiej kadry dydaktycznej, jak równie  umo liwianie 
jej dokszta cania oraz przygotowanie do prowadzenia efektywnej repolonizacji. 
Placówka ta inicjowa a i fi nansowa a badania nad rodowiskiem wychowawczym 
dzieci l skich, nad uzale nieniem rozwoju umys owego uczniów od warunków 
rodowiskowych, nad dwuj zyczno ci  dzieci l skich i u yteczno ci  wielu 

12 AUO, sygn. 2/24B/69/70, teczka osobowa.
13 Tam e.
14 Archiwum Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie, sygn. 504, akta doktorskie.
15 T. J. Dobrowolski, Geneza i pocz tki Instytutu Pedagogicznego w Katowicach, Katowice 1960, s. 11. 
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koncepcji pedagogicznych. W Instytucie dzia a y ró ne sekcje, w tym sekcja 
wspó pracy z zakresu pedagogiki i psychologii pedagogicznej kierowana przez 
profesorów Mys akowskiego i Szumana, skupiaj ca ambitnych nauczycieli z re-
gionu16. W opisywanej placówce zosta a wydana praca doktorska Madei Psycho-
logiczne badania porównawcze rozwoju j zykowego 10-letnich dzieci katowic-
kich i krakowskich 17. Wybuch wojny przerwa  jego dydaktyczn  aktywno .
W okresie okupacji Madeja utrzymywa  siebie i rodzin , udzielaj c prywatnych 
lekcji, podczas których przygotowywa  m odzie  w tajnym nauczaniu w zakresie 
gimnazjum18. Po zako czeniu wojny – od 1945 r. – kontynuowa  j , ucz c psycho-
logii pedagogicznej i pedagogiki do 1947 r. W ramach „Biblioteki Nauczyciela” 
w Instytucie Pedagogicznym ukaza a si  kolejna praca J. Madei pt. Elementarze, 
ich dzieje, rola i stan wspó czesny. Skoncentrowa  si  w niej na przedstawieniu 
metod w nauczaniu pocz tkowym, wnikliwej analizie podda  ówcze nie u ywa-
ne elementarze oraz wskaza  na konieczno  wszechstronnego wykszta cenia 
nauczycieli do pracy z najm odszymi uczniami. Przygotowa  równie  skrypt do 
pedagogiki dla s uchaczy Instytutu19.

W roku akademickim 1947/48 zosta  oddelegowany do pracy dydaktycznej 
w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, gdzie prowadzi  zaj cia z pe-
dagogiki. Pracowa  tam tylko rok, gdy  uczelni  zlikwidowano w 1948 r. W tym 
czasie wspólnie z dr. Stanis awem Kasztelowiczem przygotowa  podr cznik Mó-
wimy po polsku20, który by  szczególnie przydatny na prowadzonych na terenie 
by ej rejencji opolskiej kursach repolonizacyjnych dla osób doros ych. W tym 
samym roku w Katowicach wydane zosta y Uwagi metodyczne do podr cznika
„Mówimy po polsku” 21, które mia y pomóc nauczycielom ucz cym j zyka pol-
skiego ludno l sk .

 Reorganizacja ycia naukowego i sytuacja polityczna zniech ci y go do pra-
cy w placówkach edukacyjnych, dlatego zatrudni  si  w charakterze psychologa 
– najpierw w Poradni Zawodowej, a nast pnie w Wojewódzkiej Poradni Zdrowia 
Psychicznego w Katowicach, gdzie pracowa  do ko ca sierpnia 1956 r.22 Okres 
ten – jak sam wspomina  – nie umo liwia  mu prowadzenia bada  naukowych, 
bowiem wi za  si  z cz stymi wyjazdami poza miejsce zamieszkania. W tym cza-
sie natomiast bardzo aktywnie w czy  si  w upowszechnianie wiedzy pedago-
gicznej, prowadz c wyk ady na wy szych kursach nauczycielskich, na Wy szym

16 Tam e, s. 22.
17 J. Madeja, Psychologiczne badania porównawcze rozwoju j zykowego 10-letnich dzieci katowickich 

i krakowskich, Katowice 1930. 
18 AUO, sygn. 2/24B/69/70, teczka osobowa, na podstawie wniosku Rady Wydzia u Filologiczno-Histo-

rycznego WSP w Opolu o profesur  zwyczajn .
19 J. Madeja, Elementarze, ich dzieje, rola i stan wspó czesny, Katowice, Instytut Pedagogiczny, Biblioteka 

Nauczyciela, 1946; ten e, Pedagogika – skrypt, Katowice 1948.
20 J. Madeja, S. Kasztelowicz, Mówimy po polsku, Warszawa 1946.
21 J. Madeja, Uwagi metodyczne do podr cznika „Mówimy po polsku”, Warszawa 1946.
22 AUO, sygn. 2/24B/69/70, teczka osobowa.
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Kursie Techniczno-Pedagogicznym, jak równie  wyg aszaj c referaty z zakresu 
pedagogiki i psychologii dla ró nych grup zawodowych, m.in. nauczycieli, komi-
tetów rodzicielskich, lekarzy, s dziów, ofi cerów i kuratorów s dowych. Praca ta 
jednak nie dawa a mu satysfakcji, bowiem utrudnia a, a najcz ciej wr cz unie-
mo liwia a prowadzenie bada  naukowych.

Zmiana sytuacji spo eczno-politycznej oraz propozycja rektora opolskiej 
Wy szej Szko y Pedagogicznej dr. Jana Zborowskiego oferuj cego prac  w Ka-
tedrze Pedagogiki zosta a przez Madej  przyj ta z wielkim zadowoleniem23. Nie 
zmieni  swojego miejsca zamieszkania, gdy  do Opola doje d a  z Katowic przez 
ca y okres pracy zawodowej. Powrót do rodzinnego miasta – jak napisa  F. Marek 
– a mo e i konfrontacja z odleg  przesz o ci  spowodowa y, e wszystkie swoje 
si y, energi  i zapa  po wi ci  dla rozwoju opolskiego rodowiska naukowego 24.
Z t  uczelni  zwi zany by  a  do przej cia na emerytur  w 1969 r. Jako zarówno 
magister pedagogiki, jak i doktor psychologii zosta  zatrudniony na stanowisku 
adiunkta. Tytu  naukowy docenta przyzna a mu Centralna Komisja Kwalifi kacyj-
na dla Pracowników Nauki 29 maja 1958 r. Od kwietnia 1959 r. przez dwa lata 
by  docentem w Katedrze Pedagogiki WSP w Opolu. Jednocze nie dodatkowo 
– w ramach godzin zleconych – by  wyk adowc  historii wychowania oraz pro-
wadzi  seminaria magisterskie w WSP w Katowicach. 

Po krótkim okresie zatrudnienia da  si  pozna  w rodowisku opolskim jako 
dobry naukowiec i organizator. Konsekwencj  tego by o powierzenie mu funkcji 
dziekana Wydzia u Filologiczno-Historycznego w latach 1959–1961. Jako dzie-
kan przyczyni  si  do tego, e opolska uczelnia uzyska a pierwsze uprawnienia 
do doktoryzowania w zakresie pedagogiki. Od roku 1961 by  kierownikiem Ka-
tedry Pedagogiki i Zak adu Historii Wychowania. Kolejny awans mia  miejsce 
w 1962 r., bowiem na podstawie uchwa y Rady Pa stwa z dnia 27 kwietnia tego 
roku zosta  profesorem nadzwyczajnym. We wrze niu 1966 r. by  jednym z kan-
dydatów na stanowisko rektora opolskiej WSP  25.

2 maja 1968 r. Rada Wydzia u Filologiczno-Historycznego przedstawi a
wniosek ministrowi o wiaty i szkolnictwa w Warszawie o powo anie profesora 
nadzwyczajnego Józefa Madei na stanowisko profesora zwyczajnego nauk huma-
nistycznych. Jego dorobek naukowy ocenia o o miu uczonych pedagogów i hi-
storyków. Oceny by y pozytywne, doceniono jego wk ad w badania regionalne 
zwi zane z problemami pedagogicznymi l ska.

Jego dzia alno  naukowa i spo eczna w Opolu by a ci le powi zana z po-
trzebami l ska. W swoim yciorysie tak napisa : Zdawa em sobie spraw  z po-

23 J. Madeja, Wspomnienia z mojej dzia alno ci w WSP w Opole (1956–1969), w: Dwudziestolecie Wy -
szej Szko y Pedagogicznej w Opolu 1950–1970. Ksi ga pami tkowa, pod red. H. Borka i J. Jakubowskiego, 
Opole 1970, s. 257. 

24 F. Marek, Ad multos annos drogi Profesorze, „Trybuna Opolska” 1969, nr 325.
25 AUO, sygn. 2/24B/69/70, teczka osobowa; S. Nicieja, Alma Mater Opoliensis. Ludzie – fakty – wyda-

rzenia. Ksi ga jubileuszowa w 50. Rocznic  Wy szej Szko y Pedagogicznej w Opolu i 10. rocznic  powstania 
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 39. 
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trzeby i konieczno ci przeprowadzania systematycznych bada  nad szkolnictwem 
mojego rodzimego regionu. Stara em si  w moich pracach naukowych wydoby
cenne materia y stwierdzaj ce polsko  ziemi l skiej i dzia alno  polskich na-
uczycieli nad utrzymaniem polsko ci, wiedz c, e prace te maj  warto  nie tylko 
naukow , ale i donios  wymow  polityczn 26. Znalaz o do odzwierciedlenie 
w jego publikacjach. Koncentrowa  si  g ównie wokó  problematyki dotycz cej 
dziejów elementarzy na l sku, walki o polsko  i polsk  szko  w tym regionie, 
przygotowa  biografi e dzia aczy ruchu narodowego. 

Ze wzgl dów spo ecznych wa ne by o prowadzenie bada  regionalnych 
nad histori l ska Opolskiego, która do zako czenia drugiej wojny wiatowej 
w historiografi i polskiej nie znalaz a szerszego odzwierciedlenia. Znajdowa  si
on najd u ej poza granicami pa stwa polskiego i przez wi kszo  Polaków by
uto samiany z niemiecko ci , a nie polsko ci . Józef Madeja, pod opiek  nauko-
w  profesora Stanis awa Tynca z Wroc awia, przygotowa  rozpraw  habilitacyjn
pt. Elementarze i nauka elementarna czytania i pisania na l sku w latach 
1750–1850. J. Madeja posiada  gruntowne podstawy naukowe, metodologiczne 
i teoretyczne z zakresu nauczania pocz tkowego, co by o rezultatem jego studiów 
pedagogicznych w Uniwersytecie Jagiello skim oraz przygotowania rozprawy 
doktorskiej z psychologii. Od strony pedagogicznej by  znawc  uczenia si  dzieci 
z elementarzy i te swoje zainteresowania badawcze skierowa  na p aszczyzn  hi-
storyczno-kulturaln , czego efektem by a wy ej wymieniona praca habilitacyjna. 

Jej zakres problemowy jest znacznie szerszy, ni  wskazywa by na to tytu .
Jest to monografi a szkolnictwa podstawowego na l sku, które broni o si  przed 
germanizacj . Autor zanalizowa  w niej ró ne typy elementarzy: polskie, dwu-
j zyczne i niemieckie, omawiaj c ich uk ad, tre ci i metod  dydaktyczn , jak 
równie  plany i programy nauczania elementarnego, metodyk  nauczania oraz 
posta  samego nauczyciela w szkolnictwie l skim w badanym okresie czasu. 
Stara  si  przedstawi , w jakim zakresie elementarze – pierwsze ksi ki w r kach
dzieci – pobudza y je do polsko ci, czy wr cz przeciwnie – przeciwdzia a y jej. 
Problemy te ukazane zosta y w kontek cie stosunków historycznych. Praca oparta 
zosta a na bogatych materia ach faktografi cznych i archiwalnych. Badania te kon-
tynuowa  i w roku 1965 ukaza a si  druga cz  pt. Elementarze i nauka elemen-
tarna czytania i pisania na l sku w wiekach XIX i XX. 1848–1930  27. W cz ci
tej przedstawi  rozwój elementarzy i nauki elementarnej na l sku od Wiosny 
Ludów poprzez prze om XIX i XX w., okres plebiscytu i powsta l skich do 
1930 roku, czyli najbardziej dramatyczny okres polskiego szkolnictwa na l sku.
Wskazywa  na czno l ska z Macierz , zw aszcza w okresach najwi kszego
prze ladowania j zyka polskiego oraz wyeliminowania polskiej ksi ki ze szko y.

26 AUO, sygn. 2/24B/69/70, yciorys.
27 J. Madeja, Elementarze i nauka elementarna czytania i pisania na l sku w wiekach XIX i XX. 

(1848–1930), t. 2, Opole–Katowice 1965. 
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Poprzez analiz  elementarzy ukaza  trudn  walk  ludno ci l skiej o w asne pra-
wa, w asn  mow  i ksi k . Niektóre cz ci tej pracy maj  charakter nowatorski, 
jak mi dzy innymi rozdzia y dotycz ce dzia alno ci Towarzystwa do Szerzenia 
Elementarzy Polskich lub te  traktuj ce o rozpowszechnianiu elementarzy tech-
nik  drzeworytow .

J. Madeja wspó pracowa  z powsta  w lipcu 1957 r. w Instytucie l skim
w Opolu z inicjatywy Teodora Musio a sekcj  O wiaty i Pedagogiki stawiaj c
sobie za cel rekonstrukcj  tradycji polskiego szkolnictwa w tym regionie. Podj
si  zadania przygotowania prac o zas u onych nauczycielach. Jedn  z nich by a
publikacja po wi cona Józefowi Lompie pt. Z ycia i dzia alno ci pedagogiczno-
-o wiatowej Józefa Lompy28. Sylwetka tak bardzo zas u onego dla kultury i j zy-
ka polskiego Lompy ju  wcze niej by a wielokrotne przedmiotem zainteresowa
i analiz w opracowaniach monografi cznych. Dzia alno  pedagogiczna i o wiato-
wa nie zosta a w nich jednak zanalizowana w sposób wyczerpuj cy. Madeja sta-
ra  si  t  luk  uzupe ni , szczegó owo przedstawiaj c m.in. kwesti  zawieszenia 
J. Lompy w pracy dydaktycznej. Rozpatrywa  j  w aspekcie pozycji spo ecznej
nauczyciela w regionie l skim i uwzgl dnia  w tej analizie panuj ce w po owie
XIX w. koncepcje dotycz ce nauczania pocz tkowego.

Przygotowa  równie  biografi e zas u onych nauczycieli l skich: Filipa Jaku-
ba Roboty, Emanuela Imieli, Jana eme ki, Ryszarda Wydry i Bernarda Kraw-
czyka. Ukazuj c ich sylwetki wspó czesnemu czytelnikowi, stara  si  wskaza
na ich ogromne znaczenie w podtrzymywaniu ducha polskiego, w rozbudzaniu 
wiadomo ci narodowej w czasach pruskich 29.

W kolejnej pracy – Dzieje szko y w Falkowicach30 – która jest w a ciwie
symbolicznym przedstawieniem placówki broni cej polsko ci, mimo nacisku 
germanizacyjnego, terroru ekonomicznego i politycznego, J. Madeja przedstawi
walk  ludu l skiego o szko  i j zyk ojczysty.

W okresie zatrudnienia w opolskiej WSP w latach od 1956 do 1969 Madeja 
og osi  w sumie ponad 50 prac naukowych, g ównie z zakresu historii o wiaty,
chocia  nadal interesowa  si  empirycznymi badaniami pedagogicznymi. Wyra-
zem tego by o jego czynne uczestnictwo w Katowickim Oddziale Polskiego To-
warzystwa Psychologicznego oraz w Komisjach Egzaminacyjnych Ministerstwa 
O wiaty dla nauczycieli zawodu. Sprawowa  opiek  naukow  nad doktorantami 
i wypromowa  pi ciu doktorów. Pod jego kierunkiem przygotowano nast puj ce
rozprawy doktorskie  31:

28 J. Madeja, Z ycia i dzia alno ci pedagogiczno-o wiatowej Józefa Lompy, Opole 1965.
29 J. Madeja, Filip Jakub Robota zas u ony nauczyciel i dzia acz spo eczny na l sku, Opole 1966; ten e;

Emanuel Imiela, Jan eme ka, Ryszard Wydra, Bernard Krawczyk, zas u eni nauczyciele-dzia acze plebiscy-
towi, Opole 1960.

30 J. Madeja, Dzieje szko y w Falkowicach, Katowice 1962.
31 AUO, sygn. 44/26/71, s. 13, akta personalne; Dwudziestolecie WSP…, s. 81–94.
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– Henryk Stefan B aczkowski (1965) – Powstanie i rozwój szkolnictwa pol-
skiego na Dolnym l sku w latach 1945–1969;

– Marian Treszel (1966) – Stanis aw Karpowicz i jego system pedagogiki 
naukowej;

– Boles aw Potyra a (1967) – Kszta towanie si  kadr pedagogicznych 
w liceach ogólnokszta c cych miasta i województwa wroc awskiego w latach 
1945–1963;

– W adys aw Szlufi k (1967) – Kadra pedagogiczna szkó  podstawowych na 
Dolnym l sku w latach 1945–1963;

– Janusz Michu owicz (1967) – Szkolnictwo podstawowe w powiecie oleskim 
w latach 1945–1950.

Mimo wielu obowi zków naukowo-dydaktycznych J. Madeja anga owa
si  tak e w prace na rzecz rodowiska. By  cz onkiem komitetu redakcyjnego 
czasopisma naukowego „Kwartalnik Opolski”, za o onego z inicjatywy pracow-
ników Wydzia u Filologiczno-Historycznego WSP i Towarzystwa Historycznego 
w Opolu. Wchodzi  w sk ad zarz du Opolskiego Towarzystwa Przyjació  Nauk32.
By  nauczycielem akademickim zaanga owanym w dzia alno  spo eczn , a w la-
tach 1963–1969 – przez dwie kadencje – by  przewodnicz cym ZNP w opolskiej 
WSP. Za swoj  aktywno  naukow  i organizacyjn  zosta  odznaczony w listopa-
dzie 1962 r. Krzy em Ofi cerskim Orderu Odrodzenia Polski33.

Profesor Madeja prowadzi  wyk ady z historii wychowania, pedagogiki, psy-
chologii rozwojowej oraz seminaria magisterskie na kierunkach historii i pedago-
gice. Po przej ciu na emerytur  w 1969 r. w ramach godzin zleconych kontynu-
owa  seminaria magisterskie do 1972 r. Zmar  w Katowicach latem w 1975 roku. 
W ród studentów i wspó pracowników cieszy  si  du  sympati  i szacunkiem. 
By  uczonym o szerokiej wiedzy, yczliwym i motywuj cym do pracy naukowej. 
Jego ówczesny asystent w Zak adzie Historii Wychowania mgr Franciszek Marek 
tak o nim napisa : pracowito ci , wiedz , warto ci  etyczn , yczliwo ci  i g bo-
kim humanitaryzmem profesor Madeja zaskarbi  sobie powszechny szacunek, za-
równo ze strony prze o onych, wspó pracowników, podw adnych jak i studentów. 
Skromno  i wiedza, pracowito  i wyrozumia o  dla innych, rado  zarówno 
z w asnych, jak i cudzych sukcesów u profesora Madei zespoli y si  w harmonijn
ca o 34.

Józef Madeja by  pierwszym rodowitym Opolaninem, który zosta  polskim 
profesorem. Swoj  aktywno  naukow  w zakresie historii wychowania ograni-
czy  do rejencji opolskiej. Jego dorobek naukowy powsta  na bazie zgromadzo-
nych przez niego wielu cennych – wcze niej nieznanych (g ównie niemieckich) 

32 S. Nicieja, Alma Mater…, s. 39. 
33 AUO, sygn. 44/26/71, s. 13.
34 Cyt. za: M. Borkowski, Pierwszy profesor Józef Madeja (1899–1975), „Indeks” 2002, nr 7–8, s. 61.
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– materia ów archiwalnych. Ukazywa  histori l ska Górnego jako integraln
cz  przesz o ci narodu polskiego, jak równie cis y zwi zek tych regionów. 
W pami ci starszej generacji opolskich pedagogów pozosta  jako wspieraj cy,
yczliwy, niezwykle erudycyjny nauczyciel akademicki.
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Józef Madeja (1899–1975)
Summary

Józef Madeja was born on 5 April 1899 in Opole. He attended and completed 
a primary school and a Realschule in Opole as well as the teachers’ college in 
Pyskowice, a small town near Gliwice. He began his fi rst professional work as 
a teacher at a German primary school near Opole in 1919. Following the split of 
Upper Silesia, Józef Madeja, who declared himself Polish, moved to Katowice 
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in 1921. He worked as a teacher at primary schools situated in the Polish part of 
Upper Silesia.

He studied pedagogy at the Jagiellonian University, where he wrote his doc-
toral dissertation in the fi eld of psychology. He also worked as a teacher in teach-
ers’ seminaries and at the Pedagogical Institute in Katowice. Since 1956, he was 
employed at the Teacher’s Training College of Opole, where he stayed until his 
retirement in 1970. During this time, he published over 50 scientifi c works, chiefl y 
in the fi eld of history of education. The majority of them dealt with Upper Silesia 
and showed the history of the region as an integral part of the past of the Polish 
nation as well as its close relation to other regions. Józef Madeja was the fi rst na-
tive person of Opole who became a Polish professor.

Keywords: history of education, regional studies, region of Opole, teacher, peda-
gogy.


