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INSTYTUT MUZYCZNY W PRASIE WARSZAWSKIEJ II PO OWY 
XIX WIEKU

Druga po owa dziewi tnastego wieku by a dla Warszawy czasem przemian i transformacji.
W 1864 roku stolica liczy a 244 tysi ce mieszka ców, w 1875 roku – 300 tysi cy, osiem lat pó niej 
liczebno  miasta przekroczy a 400 tysi cy obywateli. Na pocz tku dwudziestego wieku Warszawa 
liczy a ju  800 tysi cy mieszka ców 1.

W konsekwencji upadku powstania styczniowego z miasta znikn y urz dy centralne takie jak 
komisje rz dowe, Rada Administracyjna czy Rada Stanu. Nie zatrzyma o to jednak rozwoju ekono-
micznego Warszawy  2, powoduj c jedynie chwilowe wstrzymanie trwaj cego od lat czterdziestych 
XIX wieku przewrotu przemys owego. Na pierwszy plan w Warszawie wysun  si  przemys  meta-
lowy, po kilku latach na drugim miejscu znalaz  si  przemys  w ókienniczy, na trzecim miejscu by  
przemys  spo ywczy. 

Skutkiem skupiania si  przemys u w zachodnich cz ciach miasta, w okolicach Drogi elaznej 
Warszawsko – Wiede skiej, by o utworzenie si  dzielnicy przemys owej – Zachodniej, co w znaczny 
sposób o ywi o rozwój przemys owy Woli i pó nocnej cz ci Pragi. Korzystny czas dla rzemios a 
stwarza  mo liwo ci przekszta cenia wielu zak adów rzemie lniczych w zak ady przemys owe
i handlowe.

Warszawski handel zacz  umiejscawia  si  przy ulicy Marsza kowskiej. By a to reprezentacyj-
na ulica Warszawy ci gaj ca klientów z ró nych okolic. Powstawa y hotele, pensjonaty, magazyny 
odzie owe oraz Þ lie przedsi biorstw 3.

W 1871 roku Towarzystwo Kolei elaznych rozpocz o budow  drugiego mostu przez Wis  
przeznaczonego dla potrzeb kolei. Du ym u atwieniem by o poparcie budowy ze strony rosyjskiego 

1 Por. S .  K i e n i e w i c z , Dzieje Warszawy, Warszawa 1976, s. 185.
2 Jedyn  ga zi  przemys u, która zupe nie upad a, by  przemys  jubilerski, bowiem wobec a oby narodowej jego wyroby 

nie znajdowa y nabywców, cyt. za: H .  M a r k i e w i c z o w a , Dzia alno  opieku czo-wychowawcza Warszawskiego Towarzy-

stwa Dobroczynno ci 1814–1914, Warszawa 2002, s. 46.
3 Tam e, s. 234.
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Sztabu Generalnego. Projekt zosta  uko czony w ci gu dwóch lat i oddany do u ytku w listopadzie 
1875 roku 4. 

W 1880 roku belgijskie towarzystwo „The Telephone Bell Company” otrzyma o koncesj  od 

rosyjskiej administracji na budow  sieci telefonicznej w Warszawie oraz jej eksploatacj  przez 20 lat. 

Pierwsza centrala powsta a w 1881 roku i liczy a 800 numerów. Po dziesi ciu latach telefoni  przej a 

– wygrywaj c przetarg – szwedzka Þ rma „Telefonaktienbolaget H. T. Cedergren”, która natychmiast 

przyst pi a do jej modernizacji 5.

Edukacja w Królestwie po 1864 roku zosta a ca kowicie zreorganizowana. Najwa niejszym ce-

lem w adz carskich by o prowadzenie konsekwentnej rusyÞ kacji na wszelkich szczeblach kszta cenia. 

J zykiem podstawowym w szko ach sta  si  j zyk rosyjski a dost p do edukacji ograniczony. Wstrzy-

mano reform  Wielopolskiego.

Warszawska prasa drugiej po owy dziewi tnastego wieku dzia a a w szczególnych warunkach 

politycznych. Wszechobecna cenzura ogranicza a mo liwo ci g oszenia pogl dów i opinii. Mimo 

tych ogranicze  pojawia y si  felietony i artyku y autorstwa mi dzy innymi Henryka Sienkiewicza 

czy Boles awa Prusa. Na rynku prasowym królowa y trzy najwa niejsze wydawnictwa: „Orgel-

branda”, „Lewentala”, „Gebethnera i Wolfa”. Poczytno  wychodz cych dzienników i czasopism 

by a ograniczona. W ród najpopularniejszych utrzymywa y si  dwa tytu y: „Kurier Warszawski”

i „Kurier Codzienny”.

ycie artystyczne Warszawy obejmowa o g ównie sztuki dramatyczne i muzyczne. Powstanie 

ca kowicie zahamowa o rozwój sztuk plastycznych, dlatego wi kszo  wybitnych artystów plastyków 

porzuci a Warszaw , nie widz c w tym mie cie perspektyw na przysz o . Na scenach teatralnych 

królowali mistrzowie warszawskiego teatru jak Helena Modrzejewska czy Alojzy ó kowski. Sztuka 

muzyczna istnia a w Warszawie mi dzy innymi dzi ki Warszawskiemu Towarzystwu Muzycznemu, 

które organizowa o koncerty m odych artystów oraz zajmowa o si  ich kszta ceniem. Jedn  z mo li-

wo ci rozbudowania ycia muzycznego w Warszawie by o powo anie Instytutu Muzycznego 6.

Warszawski Instytut Muzyczny powsta  z Warszawskiej Szko y G ównej Muzyki b d cej cz ci  

Oddzia u Sztuk Pi knych Uniwersytetu Warszawskiego 7. Instytut zosta  powo any przez Apolinarego 

K tskiego, wybitnego skrzypka, wirtuoza, kompozytora i pedagoga.

Apolinary K tski urodzi  si  23 pa dziernika 1825 roku w Krakowie. Pierwszym jego nauczycie-

lem by  ojciec – Grzegorz. Po 1836 roku kszta ceniem ch opca zainteresowa  si  Niccolo Paganini, 

wiatowej s awy skrzypek przebywaj cy na sta e w Pary u 8. Udziela  mu lekcji i konsultacji. Od tej 

pory Apolinary K tski przebywa  we Francji 9. Ukoronowaniem kariery skrzypka by  tytu  nadworne-

go wirtuoza dworu carskiego, który otrzyma  K tski w 1853 roku.

W tym czasie trwa y starania o przekszta cenie Warszawskiej Szko y G ównej Muzyki w Instytut 

Muzyczny Warszawski. W ród inicjatorów tych przemian byli przedstawiciele sztuki, muzyki i kul-

tury. W komitecie zasiadali mi dzy innymi Ignacy Feliks Dobrzy ski, Józef Sikorski, Ignacy Krzy-

anowski, August Freyer i Apolinary K tski. Pozycja i stanowisko, jakie zajmowa  Apolinary K tski, 

mog y niezwykle u atwi  utworzenie placówki. Artysta zdaj c sobie spraw  z zajmowanej pozycji 

przej  inicjatyw  utworzenia Instytutu, jednocze nie przyjmuj c na siebie obowi zki dyrektora. 

4 Por. A .  Z a h o r s k i ,  M. M. D r o z d o w s k i , Historia Warszawy, Warszawa 1975, s. 230–232.  
5 Zainstalowane urz dzenia przetrwa y a  do 1934 r.
6 Por. S .  K ie n i ew ic z , op. cit.
7 Por. http://www.chopin.edu.pl/polskie/ (26 II 2006).
8 Po mierci N i c c o l o  P a g a n i n i e g o  w 1840 roku, K t s k i  otrzyma  w spadku instrument mistrza – oryginalne 

skrzypce Stradivariusa, odziedziczy  tak e cz  r kopisów i kompozycji, w tym Fantazj  na temat modlitwy z „Moj esza” 

G io a c c h i n o  Ro s s i n i ego  z osobist  dedykacj , Polski S ownik BiograÞ czny, Wyd. PAN, Wroc aw – Warszawa – Kraków 

1966–1967. 
9 Prawdopodobnie do 1850 roku.
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Instytut, pod dyrekcj  artysty otrzyma  28 sierpnia 1859 roku koncesj  i otworzy  swoje drzwi dla 
studentów 26 stycznia 1861 roku 10.

G ównym celem powo ania Instytutu by o: „Krzewi  dobr  muzyk , i tem wyt pia  muzykoman-

j , która si  u nas bardzo zag ci a, tworz c za drogie pieni dze, kosztem innych ga zi wychowania, 

zwykle niedouczonych dyletantów i dyletantki, udaj cych zami owanie w sztuce, a nieposiadaj cych 

go, widz c w niej tylko rodek chwilowego b yszczenia, a zapominaj cych o niej natychmiast, jak 

tylko ów rodek sta  si  niepotrzebnym”. K tski podkre la , e „sztuki inne jest zadanie. Ona powinna 

by  os od  ycia, pokrzepieniem ducha, wzmocnieniem go w dobrem, oderwaniem go od powszech-

no ci, przeniesieniem ku owym wysokim sferom gdzie znika nasz drobny wiat i jego ma o ci,

a gdzie przy wieca  zaczyna promie  wiekuistego wiat a” 11. Dyrektor widzia  te  zadanie szko y 

nie w kszta ceniu wirtuozów, ale szkoleniu nauczycieli, muzyków orkiestrowych, kantorów a tak e 

rozwijaniu i poszerzaniu wiedzy muzycznej opartej na gruntownych zasadach 12.

Instytut reklamowano w prasie warszawskiej, okre laj c podstawowe wymagania stawiane 

przysz ym uczniom. Przyjmowano kandydatów mi dzy 12 a 20 rokiem ycia. Ustalono op at

w wysoko ci 25 rubli za pó  roku nauki. Kandydat musia  z o y  nast puj ce dokumenty: metryk , 

wiadectwo szczepienia ospy i wiadectwo lekarza zezwalaj ce na nauk  piewu, wiadectwo szkolne 

z usposobienia w czytaniu, pisaniu i czterech dzia a  arytmetycznych. Kandydat musia  tak e podda  

si  egzaminowi wobec cz onków zarz du, „którzy o ich zdolno ci muzykalneji, przygotowaniu tech-

nicznem wyrzekn  i stosownie do z o onego egzaminu zapisz  na odpowiedni kurs. Przyst puj cy do 

egzaminu winni zna  gammy we wszystkich tonach i pozycjach, jak równie  odegra  jedn  lub dwie

z Etiud Czernego, Kramera itp., i jeden ust p z Sonat Clementiego, Beethovena lub innych” 13.

W Instytucie kszta cono w klasach piewu klasycznego, fortepianu, skrzypiec, organów lub in-

strumentów d tych takich jak: ß et poprzeczny, klarnet, obój itd. Uczniów obowi zywa y tak e zaj cia 

teoretyczne, takie jak: kszta cenie s uchu, harmonia czy historia muzyki.

W ród wyk adowców Instytutu byli znani arty ci polskich i europejskich scen. Klas  skrzypiec 

prowadzi  Apolinary K tski, a tak e prof. Bonifacy Sza owski; klas  organów prowadzili August 

Freyer 14 i Henryk Makowski. Klasy fortepianu by y jednymi z najliczniejszych, prowadzili je mi dzy 

innymi prof. Marek Zawirski, Józef Tarczy ski, Ludwik Urstein, Józef Nowakowski. Uczniowie mo-

gli zdawa  do klasy wiolonczeli – prowadzonej mi dzy innymi przez prof. Antoniego Cink , do klasy 

waltorni – powadzonej przez prof. Ignacego Malinowskiego, ß etu – prowadzonej przez prof. Jana 

Herbecka lub klasy piewu prof. Francoisa Ciaffei. Oprócz klas instrumentalnych uczniów obowi -

zywa y takie przedmioty jak zasady muzyki i czytania nut, które prowadzi  prof. Jan Kar owicz oraz 

harmonia w klasie prof. Gabryela Ro nieckiego.

Rekrutacja nauczycieli odbywa a si  drog  konkursu og aszanego na amach prasy: „Kandydat 

winien przedstawi  komitetowi swój repertuar, z którego na danie odegra jedn  lub wi cej kom-

pozycyj, stosownie do uznania obecnych s dziów. Od ka dego kandydata wymaga si  dok adnej 

znajomo ci dzie  dawnych i tegoczesnych autorów oraz sposobu ich traktowania. Kandydat powi-

nien odegra  prima vista utwór z r kopisu przed o onego mu przez obecnych s dziów, oraz okaza  

pewn  bieg o  w transponowaniu” 15. Zaznaczono równie , e do konkursu mog  zg asza  si  osoby

10 Por. Polski S ownik BiograÞ czny, Wyd. PAN, Wroc aw–Warszawa–Kraków 1966–1967.
11 „Kurier Warszawski”, 1867, nr 165, s. 1036.
12 Tam e, nr 162, s. 1013.
13 Tam e.
14 F r e y e r  A u g u s t  (1803–1883), organista, kompozytor, pochodzenia niem.; nauczyciel S. Moniuszki; od 1836 orga-

nista ko cio a ewang., od 1861 pedagog w Inst. Muz. w Warszawie; tak e koncerty zagr.; utwory organowe i wok. (rel.). Nowa 

Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1997–2006.
15 „Kurier Warszawski”, 1877, nr 181, s. 5.
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z zagranicy, jednak musz  si  one wykaza  znajomo ci  j zyka francuskiego jako najbardziej uni-
wersalnego ze wszystkich j zyków obcych. P aca oferowana dla przysz ego nauczyciela Instytutu 
Muzycznego wynosi a 600 rubli rocznie 16.

W corocznych sprawozdaniach z dzia alno ci dyrektor i Zarz d Instytutu przekazywali o wiadcze-
nia Þ nansowe Komisji Rz dowej Spraw Wewn trznych. W sprawozdaniach szczegó owo opisywano 
wszelkie rodki, jakimi dysponowa  Instytut, a tak e wszystkie poniesione wydatki. „Ogólna summa 

wydatków, odpowiednio do corocznych etatów przez Kommisj  Rz dow  Spraw Wewn trznych 

zatwierdzonych, z ko cem sze cioletniego okresu wynosi rs. 87,021 k. 60 ½; z summy tej przypada 

na fundusz stypendjalny i zak adowy rs. 56,034 k. 8 ½; na fundusz skarbowy wydzielany Instytuto-

wi tytu em corocznego zasi ku rs. 10,437 k. 52; z najmu piwnic w gmachu Instytutowym rs. 7,150;

z koncertów rs. 3000; z op at od uczniów rs. 9150; razem rs. 85,771 k. 60 ½”  17. Tak wi c w adze 

wspomaga y placówk  coroczn  kwot  ponad 10.000 rb. s.

Instytut – oprócz dotacji pa stwowych utrzymywa  si  tak e dzi ki organizowaniu koncertów 

charytatywnych. Wszystkie fundusze przekazywane by y przede wszystkim dla potrzebuj cych 

uczniów, wywodz cych si  z dalekiej prowincji lub pochodz cych z ubogich rodzin. W ten sposób 

placówka dawa a szanse rozwoju wszystkim utalentowanym osobom bez wzgl du na pochodzenie 

i status spo eczny. W zbieraniu dotacji Instytutowi pomaga y redakcje dzienników warszawskich, 

zamieszczaj c odezwy do czytelników. „Czy  nie nale y, zatem poda  d o  pomocn  Instytucji piel -

gnuj cej troskliwie sztuk , Instytucji wysoce moralnej i po ytecznej? Czy  do opieki ogó u nie maj  

prawa ko ata  biedni adepci sztuki, co cz sto mimo ch odu i g odu pn  si  w coraz wy sze jej sfery? 

Krytyka da im kiedy  uznanie, my dzi  trosk  o chleb powszedni oddali  od nich winni my”18.

M odzi muzycy, uczniowie Instytutu starali si  wspiera  gorzej sytuowanych kolegów, organi-

zuj c koncerty charytatywne. W roku 1875 w sali Aleksandryjskiej w Warszawie, odby  si  wielki 

koncert na rzecz niezamo nych uczniów Konserwatorium Muzycznego. „Czytelnicy zauwa yli pew-

no, i  spraw  koncertu gor co popieramy, czynimy to za  w przekonaniu, i  godna ona podniesienia

i wspó czucia ze strony mi uj cego sztuk  ogó u” 19.

Niejednokrotnie dla dobra Instytutu i studentów koszty instrumentów i innych potrzeb pokry-

wa  sam dyrektor K tski. „Przej ty Dyrektor Apolinary K tski ze swej przeja d ki artystycznej 

w Cesarstwie, nades a  do Kassy Konserwatorium rs. 500, z przeznaczeniem: 300 rs. na zakupie-

nie najpotrzebniejszych instrumentów d tych i powierzenie ich odznaczaj cym si  uczniom do 

domu, po sko czeniu zaszczytnie kursu, instrumenta te przejd  na w asno  uczniów jako nagroda

ze stosownem wiadectwem”20. Reszt  nades anych funduszy w kwocie 200 rs. dyrektor K tski prze-

znaczy  na wpis za o miu zdolniejszych i niezamo nych uczniów z klas instrumentów d tych 21. Tak 

wi c troska o Þ nanse placówki i potrzeby materialne szko y i s uchaczy absorbowa a te  za o yciela.

Obowi zkiem ka dego wyk adowcy Instytutu by o u o enie i zaprezentowanie programów 

nauczania dla klas, które zosta y im powierzone. W 1860 roku list z pe nym programem przekaza  

do dyrekcji Instytutu August Freyer: „Wezwany przez Zarz d Instytutu Muzycznego odezw  z dnia

24 listopada r.b. No 981 o obja nienie metody i programu w klassie Organu, w Klassie Harmo-

nii i Kontrapunktu mnie powierzonych mam honor odpowiedzie : Nauk  Organu rozdzielam na 

dwie klassy. W klassie I szej wyk adan  b dzie gra na samym manuale, czyli klawiaturze r cznej.

16 Tam e.
17 „Kurier Warszawski”, 1867, nr 165, s. 1036.
18 „Kurier Warszawski”, 1875, nr 267, s. 2.
19 „Kurier Warszawski”, 1873, nr 97, s. 1.
20 „Kurier Warszawski”, 1873, nr 97, s. 1.
21 Tam e.
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W klassie II giej za  gra na manuale cznie z peda em to jest klawiatur  dla nóg. Co do metody b d  
u ywa  Szko y i preludyj przeze mnie w tym celu napisanych, jako te  kompozycyj w stylu powa -
nym u o onych przez autorów ogólnie uznanych, a w czasie mszy i innych obrz dków Ko cielnych 
u ywanych. Nauk  Harmonii jak i Kontrapunktu rozdzielam równie  na dwie klassy. W pierwszej 
klassie Harmonii wyk ada  b d  o Interwa ach i Akordach. W drugiej Klassie u ycie praktyczne 
tych e, jako to w Modulacjach i t. p.. Pierwsza klassa Kontrapunktu obejmowa  b dzie Nauk  
uk adania Kompozycyj w dwóch, trzech i czterech g osach. Druga klassa za  Imitacj , Fug , jako 
te  podwójny Kontrapunkt i Kanon. Metody do tych przedmiotów u o y em pod ug dzie  Autorów
w Nauce teorii muzycznej za najpraktyczniejszych uwa anych” 22. 

Zaj cia w ni szej klasie fortepianu sk ada y si  z trzech kursów. W kursie 1-ym obowi zywa y: 

etiudy: Carla Czernego, Henryka Bertiniego, Louisa Köhlera; sonaty: Józefa Haydna (wed ug wyda-

nia Petersa) Nr 5, 10; Wolfganga Amadeusza Mozarta Nr 5, 6, 8, 14, 15; Ludwiga van Beethovena 

Op. 49 Nr 1 g moll, Op. 49 Nr 2 G dur, Op. 6 (na cztery r ce), Sonate facile (bez opusu) G dur, Sonate 

facile (bez opusu) F dur; Carla Reinecke: Deux Sonatines; do kursu 1-szego nale a o doda  tak e:

„1. Znajomo  gam we wszystkich pozycjach; 2. Studia w arpeggiach, oktawach i trylach; 3. wicze-

nia w pasa ach” 23. W kursie trzecim uczniów obowi zywa y: „Etiudy Czernego, Bertiniego, K tskie-

go i Wolfa.” W ród sonat fortepianowych wybrane zosta y: „Wolfganga Amadeusza Mozarta (wed ug 

wydania Petersa) Nr 7, 10, 11, 13; Józefa Haydna (wed ug wydania Petersa) Nr 6, 7; Ludwiga van 

Beethovena Op. 2 Nr 1 c moll, Op. 10 Nr 2 F dur, Op. 14 Nr 2 G dur.” 24 Kurs trzeci sk ada  si  z „Etiud 

Cramera, Clementego, Hellena, Meyera oraz mi dzy innymi z sonat Beethovena: Op. 2 Nr 3 C dur, 

Op. 14 Nr 1 E dur, Op. 22 B dur, Op. 78 Fis dur”   25.

Program estetyki sk ada  si  z trzech cz ci: „Wst pu do przedmiotu”, „Cz ci ogólnej i „Cz ci 

szczególnej”. Pierwsze wyk ady z estetyki stanowi y wst p do przedmiotu. Poruszano takie zagadnie-

nia jak „Ogólna deÞ nicja estetyki”, na któr  sk ada y si  dwa problemy: „Potrzeba istnienia tej nauki” 

oraz „Stosunek estetyki do innych nauk”. Kolejne wyk ady wprowadza y uczniów w dalsz  proble-

matyk  estetyki jak na przyk ad: „Ogólna deÞ nicja sztuki ze wzgl du na tre  i form ” 26. Na program 

studiów z estetyki sk ada o si  dziewi  wyk adów. Tematy poszczególnych zaj  by y dostosowane 

g ównie do potrzeb wschodz cych muzyków. Pobudza y, bowiem, nie tylko wyobra ni , ale pomaga-

y z dystansu oceni  rol  artysty i jego powo anie  27.

22 Archiwum Miasta Warszawy. Zespó  Instytut Muzyczny, sygn. 25. Teczka – Akta programów wyk adów w Konserwa-

torium Muzycznym w Warszawie (1860–1876). Program klasy organów, harmonii i kontrapunktu prof. A u g u s t a  F r e y e r a . 

1860 r.
23 Archiwum Miasta Warszawy. Zesp. Instytut Muzyczny. Sygn. 25. Teczka - Akta programów wyk adów w Konserwato-

rium Muzycznym w Warszawie (1860–1876). Program klas ni szych fortepianu.
24 Tam e.
25 Tam e.
26 Tam e, sygn. 25, Akta programów wyk adów w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie (1860–1876). Program 

estetyki i historii muzyki. 1872 r.
27 Tematy wyk adów z estetyki (cz ci ogólnej): 1. „Uczucie. Wp yw uczucia na sztuk  i nawzajem”; 2. „Wyobra nia. 

Fantazja, Twórczo , Natchnienie, Idea ”; 3. „Artyzm i artysta”; 4. „Talent i geniusz, 5. Ró nica mi dzy jednym a drugim. 

St d, 6. Stopniowanie talentu. Talent m ski i e ski, 7. Proces tworzenia. Koncepcja, kompozycja i produkcja, 8. Tworzenie 

i egzekucja. Produkcja i reprodukcja, 9. ywio y charakterystyczne sztuki: epika, liryzm i dramatyczno . Cz  szczególna 

to jedena cie tematów wyk adów: „1. Powrót do deÞ nicji sztuki i wykazanie stosunku jej do cz owieka i wiata; 2. Forma;

3. KlasyÞ kacja sztuk pi knych ze wzgl du na form . Podstaw  tu b dzie czas i przestrze ; 4. KlasyÞ kacja ze wzgl du na ma-

teria  sztuce pos uguj cy; 5. Poezja i muzyka; 6. Budownictwo, rze biarstwo i malarstwo; 7. Forma (ca okszta ty) i kszta ty 

(w tym „Ogólna teoria akustyki, DeÞ nicja d wi ku, Wskazanie praw rz dz cych budow  instrumentów); 8. Post p w sztukach 

pi knych, zale ny od post pu formy; 9. Nast pstwo historyczne sztuk pi knych; 10. Sztuka staro ytna, klasyczna, nowo ytna; 

11. Cechy na odró nienie jej wp ywaj ce”. Archiwum Miasta Warszawy. Zespó : Instytut Muzyczny, sygn. 25, Akta progra-

mów wyk adów w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie (1860–1876). Program estetyki i historii muzyki. 1872 r. 
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Wyk ady z przedmiotu historia muzyki podzielone by y na cztery g ówne rozdzia y: „1. Muzyka 

u staro ytnych, w tym wiadomo ci o systemach nut i instrumentach wówczas u ywanych; 2. Muzyka 

wieków rednich, w tym zwi zki i znaczenie muzyki ko cielnej; 3. Muzyka klasyczna, w tym znacze-

nie i rozwój muzyki symfonicznej; 4. Muzyka romantyczna i rozwój opery” 28.

W 1864 roku Instytut otwieraj c nowe kursy nauczania wyszed  naprzeciw potrzebom Ko cio a. 

„Instytut Muzyczny w Warszawie, zaradzaj c dotkliwej potrzebie, mocno czu  si  daj cej w kraju 

naszym, brakowi wykwaliÞ kowanych Organistów ParaÞ alnych Ko cio a Rzymsko – Katolickiego, 

powzi  chwalebn  my l, za o enia dla nich oddzielnej Szko y, jaka z pocz tkiem roku 1865, otworzo-

n  zostanie przy tym e Instytucie, pod nazwaniem: »Klassy Organistów ParaÞ alnych wiejskich«”29. 

Plan wyk adów Klasy Organistów ParaÞ alnych Wiejskich zosta  og oszony w 1865 roku. Kurs 

dzieli  si  na trzy lata. W pierwszym roku wyk adano pocz tkowe zasady muzyki tera niejszej, nauk  

gry na fortepianie, kszta cenie g osu. Ponadto „(...) W czasie 1-go kursu nieustannie ma si  odbywa  

g o ne czytanie Brewiarza Rzymskiego i Kancjona u, wyuczaj c si  na pami  textu niektórych Psal-

mów, Antyfon, Hymnów i Pie ni u ywa szych. Ministrantura i umienie s u enia do Mszy w-tej, jest 

rzecz  tak e konieczn , dla ucznia post puj cego na kurs 2gi”30 .

Kurs drugi sk ada  si  z powtarzania i kontynuacji kursu pierwszego, czytania „fafek”, czyli nut na 

czterech liniach i przenoszenia ich do systemu pi cioliniowego, nauki gry na organach, atwych mszy 

i pie ni a tak e nabo e stw a obnych. W ramach przygotowania uczniów do liturgii przewidziano 

tak e praktyki w ko ciele dla pe nego obja nienia i poznania rodzajów mszy i obrz dów. Kurs trzeci 

i ostatni to ci g dalszy nauki gry na organach, nauka harmonii, kontrapunktu i genera basu, prelu-

diowanie podczas nabo e stw, konstrukcja i konserwacja organów. Dodatkowo kursy by y bezp atne,

a w adze Instytutu zapewnia y zainteresowanym bezp atne mieszkanie na czas pobierania nauki31 . 

Zaistnia a tak e potrzeba powo ania dodatkowego wydzia u po wi conego tylko instrumentom d -

tym. Zatem zamieszczono krótk  notatk  w „Kurierze Warszawskim”: „Jest to po yteczne uzupe -

nienie zadania szko y wy szej muzycznej, aby tworzy  i zbiera  wszystkie ywio y do kompletnej 

orkiestry miejscowej, dostatecznie i prawid owo usposobiony”32.

Aby umo liwi  pobieranie nauki wi kszej rzeszy studentów, dyrektor Apolinary K tski podj  

decyzj  o wprowadzeniu kursów zaocznych dla osób pracuj cych lub ucz cych si . Wkrótce w „Ku-

rierze Warszawskim” pojawi  si  anons o otwarciu nowych kursów w Instytucie. Wszystkie wyk ady 

odbywa y si  wy cznie w porach wieczornych mi dzy godzin  18.00 a 20.00. Wszystkie zaj cia 

podzielone by y na dwie kategorie. W kategorii pierwszej by y przedmioty indywidualne, takie jak: 

harmonia, kontrapunkt, kompozycja, instrumentacja, piew, gra na fortepianie i skrzypcach. Zaj cia

z kategorii pierwszej odbywa y si  w poniedzia ki i pi tki. Do kategorii drugiej, wyk adanej zbiorowo 

zaliczano: zasady muzyki, chór, estetyk  i histori  muzyki. Przedmioty zbiorowe wyk adane by y we 

wtorki i rody, tak e pomi dzy 18.00 i 20.00. Op ata za poszczególne kursy wynosi a po trzy ruble 

– p atne z góry 33.

Zamieszczony anons informowa  zainteresowanych o warunkach nauki. „Ucz szczaj cy na kursy 

wieczorowe obowi zani s  zaopatrywa  si  w nuty odpowiednie kursom wyk adanym. Kursy wie-

czorne rozpoczn  si  z dniem 24 pa dziernika roku bie cego. Egzaminy wst pne na kursy wieczorne 

28 Tam e.
29 „Kurier Warszawski”, 1864, nr 291, s. 1622.
30 „Kurier Warszawski”, 1865, nr 11, s. 54.
31 Tam e.
32 „Kurier Warszawski”, 1873, nr 97, s. 1.
33 „Kurier Warszawski”, 1868, nr 213, s. 2.
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w celu poznania stopnia ukszta cenia w muzyce zg aszaj cych si , odbywa  si  b d  od dnia og osze-

nia raz w tygodniu, a mianowicie we rod  od godziny 5-ej do 7-ej wieczorem”34.

Z ka dym rokiem liczba zg aszaj cych si  kandydatów do Instytutu wzrasta a. „Kurier Warszaw-

ski” przedstawi  dotychczasowe dane z sze ciu lat dzia alno ci placówki. W pierwszym roku dzia al-

no ci szko y (1862 rok) przyj to 105 uczniów, ale ju  w nast pnym roku liczba studentów wzros a do 

133. W 1864 roku do szko y dosta o si  150 kandydatów; w roku 1865 – 171. W 1866 roku Instytut 

móg  poszczyci  si  205 studentami35.

W 1867 roku Zarz d Instytutu postanowi  uczci  dotychczasowy sze cioletni okres istnienia pla-

cówki. Podczas uroczystego spotkania w Resursie Obywatelskiej dyrektor mówi : „Szko a nie tworzy 

talentów, bo ten jest darem Bo ym, ale szko a rozwija je i wykszta ca. Je eli pomi dzy uczniami nie 

zaja nia y dot d adne pierwszorz dne gwiazdy, nie wina w tem szko y. Za krótkie by o jej trwanie, 

ale czekajmy mo e z tej samej m odzie y niejeden, zw aszcza ze skrzypków, wzbije si  wy ej, wten-

czas powiemy sobie, on by  uczniem naszego Instytutu, i z dum  powtarza  to b dziem. Ale zadaniem 

Instytutu nie by o tworzy  wirtuozów, lecz nauczycieli, organistów, kantorów, artystów orkiestro-

wych, rozwija  znawstwo muzyki na zasadach gruntownych oparte. Z tego zadania wywi za  si  on 

jak najzaszczytniej, jak o tem coroczne popisy i ostatnie konkursa przekonywaj ”36.

Aby umo liwi  studentom kontakt z prawdziw  scen , Instytut organizowa  koncerty swoich 

uczniów. Wydarzenia te by y tym bardziej donios e dla wykonawców, e obecni na nich byli przed-

stawiciele warszawskiej prasy. W 1867 roku redakcja „Kuriera Warszawskiego” zamie ci a artyku  

o pierwszym popisie uczniów klasy piewu prof. Ciaffei: „Czas by  zbyt krótki, aby post py te tak 

uderzaj cymi by  mog y; zawsze jednak widzieli my, a raczej s yszeli my wielk  zmian  na lepsze 

w sposobie attakowania nót, intonacji i wokalizacji uczennic; zwrócili my uwag  na pilnowanie 

si  taktu, tak w pojedynczych, jak i zbiorowych piewach, i zgodno  i precyzj  w tych ostatnich 37.

W koncercie udzia  wzi li mi dzy innymi Teressa Brzechffa, która wykona a Cavatin  z opery 

„Fiorina” Pedrot’ego; sopranistka Panna Macharzy ska za piewa a ari  z „Wesela Figara” Mozarta. 

Wykonywane by y tak e: Kwartet z opery „Regina Golgonda” Donizettiego, Arie z oper Mozarta

i Verdiego. Uwag  „Kuriera Warszawskiego” zwróci y dwie m ode piewaczki Panna Miller

i Jaroszewicz: „Wszystkie ust py okrywane by y oklaskami, a romans piewany przez Pann  Jaro-

szewicz, na danie s uchaczy powtórzony. Ta m oda piewaczka, jak równie  Panna Miller, która 

doskonale od piewa a s ynn  ari  z „Lukrecji”, Nella fatal di Rimini, maj  niew tpliwie przysz o  

przed sob . G os Panny Miller jest nader d wi czny, rozci g y, równie bogaty w wysokie jak i niskie 

nuty tak, e trudno go deÞ niowa  czy jest mezzo – soprano, czy te  kontr – alto. Przy pracy dalszej, 

nie w tpimy, e Panna Miller wykszta ci  si  mo e na pierwszorz dn  piewaczk , maj c ku temu 

wszelkie warunki, gdy  nawet bardzo ujmuj c  powierzchowno . Panna Jaroszewicz, równie  ma 

bardzo d wi czny, srebrzysty g osik, któremu P. Ciaffei doda  nie omieszka warto ci; winszuj c

P. Ciaffei post pów jego uczennic, nie mo emy nie cieszy  si , e takiego nauczyciela Instytut nasz 

posiada”  38.

Egzaminy w Instytucie Muzycznym traktowane by y tak e jako koncerty. Dzi ki temu studen-

ci otrzymywali po wyst pie nie tylko ocen  pedagoga, ale mogli liczy  na odnotowanie wyst pu 

na amach prasy. Redakcja „Kuriera Warszawskiego” zamie ci a sprawozdanie z egzaminu klasy 

34 Tam e.
35 Por. „Kurier Warszawski”. 1867, nr 165 s. 1036.
36 „Kurier Warszawski”, 1867, nr 162, s. 1013.
37 „Kurier Warszawski”, 1867, nr 58, s. 347.
38 Tam e.
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skrzypiec Apolinarego K tskiego: „O miu elewów Konserwatorium stan o do tego popisu a gra ich 

da a s uchaczom to przekonanie, e czas i praca wyrobi  z nich mo e w przysz o ci artystów, którzy 

instytucji zas ug , a ogó owi prawdziwy po ytek przynie  b d  w stanie. Kilku z nich mianowicie: 

pp. Adamowski, Barcewicz a nawet Michalski, d  ju  dzi  ku wy ynom sztuki, zapa  za  i ycie try-

skaj ce spod palców p. Adamowskiego teraz nawet elektryzuje s uchacza. Doda  tu nale y, e wszy-

scy bior cy we wczorajszym popisie udzia  s  m odziutcy, zaledwie kilkunastoletni skrzypkowie” 39. 

Egzamin zako czy  si  wspólnym wykonaniem mi dzy innymi Oktetu Feliksa Mendelssohna – Bar-

tholdiego. M odymi muzykami kierowa  profesor Goebelt. Sprawozdanie „Kuriera Warszawskiego”

z egzaminu zosta o podsumowane jednym zdaniem: „Kszta c cy si  w Konserwatorium skrzypkowie 

z niecierpliwo ci  oczekuj  chwili przyj cia do klasy pana K tskiego; jest to tylko dla dyrektora wia-

dectwem, e pracy nad pozostaj cymi pod jego kierunkiem elewami nie szcz dzi” 40. 

Obok koncertów i egzaminów studenci mogli tak e przyst powa  do konkursów organizowanych 

na Wydzia ach Instytutu. W 1867 roku w sali Resursy Obywatelskiej odby  si  konkurs klas fortepia-

nu i organów Instytutu Muzycznego. W konkursie zaprezentowali si  uczniowie profesorów Rudolfa 

Strobla i Edwarda Stolpego z klas fortepianu oraz z klasy organów profesora Augusta Freyera 41. „Kon-

kurs ten istotnie na publiczno ci sprawi  wra enie; fortepian, bowiem, jakkolwiek rzeczywi cie obec-

nie oklepanym sta  si  instrumentem, pod wprawn  jednak i natchnion  r k  nabiera ycie i pot g  

(sic!), z bogactwem tonów silnie dzia a na s uchaczy. Niedawno jeszcze s uchali my takich mistrzów, 

jak P.P.: K tski i Litolff, s yszymy wreszcie cz sto dobr  muzyk , bo nie ma domu prawie, gdzieby nie 

by o fortepianu, a jednak wczoraj s uchali my z prawdziw  przyjemno ci  m ode nasze talenta, praw-

da, e Instytut wybra  celuj cych uczniów i uczennice, a utwory przez nich odegrane, do celniejszych 

w sztuce nale ” 42. Oprócz zdolnych pianistów podczas koncertu mo na by o us ysze  uczniów klasy 

organów profesora Augusta Freyera. Uczniowie znanego organisty – profesora Instytutu Muzycznego, 

oprócz studiów i koncertów klasowych, w wi kszo ci pe nili ju  obowi zki organistów przy ko cio-

ach warszawskich zgodnie z obietnic  w adz uczelni 43.

Dyplom Instytutu upowa nia  absolwentów do wykonywania pracy muzyka zarówno w Króle-

stwie Polskim, jak i Cesarstwie. Po uzyskaniu patentu Konserwatorium mogli oni stara  si  o posad  

nauczyciela muzyki w zak adach rz dowych, o miejsca w warszawskich i cesarskich teatrach lub te  

o posad  muzyka w orkiestrach czy kapelach wojskowych lub ko cielnych. Dyplomowany muzyk móg  

te  udziela  lekcji prywatnych zarówno w Królestwie, jak i Cesarstwie  44. Absolwenci po uko czeniu 

Instytutu znajdowali rozliczne zatrudnienia. W Instytucie Aleksandryjsko – Maryjskim, posad  na-

uczyciela fortepianu otrzyma o pi ciu absolwentów Instytutu. W sk adzie orkiestry Teatru Wielkiego 

znalaz o si  dwóch skrzypków i jeden wiolonczelista, a do chóru do czy y trzy osoby. Zatrudnienie 

w orkiestrze Teatru Ma ego znalaz  jeden altowiolista 45. Poza tym absolwentów Instytutu mo na by o 

us ysze  m.in. w ko cio ach ewangelickich i reformowanych, archikatedralnym i metropolitarnym. 

Zajmowali oni stanowiska kantorów i organistów. Pracowali w Instytucie Muzycznym, a tak e jako 

organizatorzy konkursów i kursów pedagogicznych. Niektórzy z nich po sko czonej nauce odnie li

w kraju i na wiecie znacz ce sukcesy, czego dowodem by a kariera Micha a Hertza, który doczeka  

39 „Kurier Warszawski”, 1873, nr 8, s. 2.
40 Tam e.
41 „Kurier Warszawski”, 1867, nr 143, s. 1932.
42 Tam e.
43 „Kurier Warszawski”, 1867, nr 143, s. 932.
44 „Kurier Warszawski”, 1871, nr 270, s. 1–2.
45 „Kurier Warszawski”, 1867, nr 165, s. 1036.
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si  uznania jako powa any pianista w Berlinie. S aw  cieszy  si  tak e Zygmunt Noskowski 46 – kom-
pozytor i W adys aw Górski – solista orkiestry Teatru Wielkiego 47.

Mimo wielu niedostatków organizacyjnych i Þ nansowych faktem bezspornym by o, i  powstanie 
Instytutu zasadniczo wp yn o na podniesienie poziomu kulturalnego w Warszawie. „(...) Musimy 
odda  na koniec sprawiedliwo , i  pomimo trudno ci, z jakiemi si  ta instytucja musi ama , owoce 
jej nie pozostaj  bez wp ywu na miasto i spo ecze stwo nasze. Kszta ci ona i rozwija zarody zdolno ci 
muzycznych, które te  rok rocznie obÞ ciej si  mi dzy nami pojawiaj . Konserwatorium u atwia prac  
i nauk , reszta zale y od samych kszta c cych si ” 48.

Du  rol  w popularyzacji Instytutu odgrywa a prasa, która wspiera a dzia alno  placówki, 
informuj c o kolejnych koncertach klasowych i egzaminach, które by y dost pne dla publiczno ci,
a tak e o wszelkich zmianach personalnych zachodz cych w zarz dach szko y. 

Powstanie Instytutu Muzycznego w Warszawie by o szans  dla m odych artystów na zdobycie 
stosownego wykszta cenia. Instytut Muzyczny Warszawski jako pierwszy sta  si  profesjonaln  
szko  muzyczn , przygotowuj c  muzyków do pó niejszej kariery zawodowej. Zapewnia  wszelkie, 
niezb dne dla gruntownego, muzycznego wykszta cenia przedmioty, a tak e warunki dla wszystkich 
uczniów, zarówno w postaci instrumentów jak i miejsca zaj . Jak na ówczesne warunki i mo liwo ci 
Instytut Muzyczny spe nia  swoje statutowe cele bardzo dobrze, daj c swoim podopiecznym wszelkie 
mo liwo ci rozwoju i zdobycia do wiadczenia w pracy artystycznej.

Rozpatruj c dzia alno  Instytutu Muzycznego na prze omie XIX i XX wieku, nale y zauwa y  
ogromn  przychylno  w adz Instytutu wobec m odych, wschodz cych artystów. Niew tpliwie pla-
cówka by a szans  dla m odych, utalentowanych obywateli Królestwa Polskiego. Stanowi a te  ród o 
ycia muzycznego, st amszonej przez carskich czynowników, stolicy i jej mieszka ców. Poprzez

publiczne koncerty i popisy s uchaczy by a instytucj  kszta c c  kultur  muzyczn  warszawiaków. 

46 N o s k o w s k i  Z y g m u n t  (1846–1909), kompozytor, pedagog i dyrygent; 1881–1902 dyr. Warsz. Tow. Muzyczne-
go, od 1886 prof. kompozycji w Inst. Muz. w Warszawie; wykszta ci  wielu kompozytorów pol., m.in.: P. Maszy skiego,
H. Melcera, T. Joteyk , L.M. Rogowskiego, P. Rytla, M. Kar owicza, K. Szymanowskiego, L. Ró yckiego; symfonie (F-dur 

„Od wiosny do wiosny” 1903), uwertura Morskie Oko (1875), pierwszy pol. poemat symfoniczny Step (1897), kwartety smycz-
kowe, utwory fortepianowe i skrzypcowe, muzyka sceniczna (m.in. opery: Chata za wsi  1884, Livia Quintilla 1898), kantaty, 
pie ni chóralne i solowe (Skowroneczek piewa 1894, tak e popularny piewnik dla dzieci do s ów M. Konopnickiej 1889); 
podr czniki muz., artyku y w prasie. W . W r o s k i  Zygmunt Noskowski, Kraków 1960; Nowa Encyklopedia Powszechna 
PWN, Warszawa 1997–2006.

47 „Kurier Warszawski”, 1875, nr 267, s. 2.
48 „Kurier Warszawski”, 1873, nr 138, s. 1.
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I WYCHOWAWCZE W KRÓLESTWIE POLSKIM (1886–1914)

Dzieje pozawarszawskich legalnych organizacji o wiatowych, kulturalno-o wiatowych, wycho-
wawczych oraz wspieraj cych materialnie szko y w Królestwie Polskim by y przedmiotem ograniczo-
nych bada  naukowych1. Tylko dwie z nich, Lubelskie Towarzystwo Krzewienia O wiaty „ wiat o” 
i Uniwersytet Ludowy Guberni Radomskiej, posiadaj  samodzielne opracowania2. O cz ci pozosta-
ych istniej  jedynie wzmianki w literaturze. 

Przemiany spo eczno-gospodarcze zachodz ce od pocz tku XIX w. powodowa y niekorzystne 
nast pstwa, szczególnie w ród ludno ci miast i osad przemys owych. Wyst powa o zjawisko wykole-
jenia coraz wi kszej liczby osób, w tym dzieci i m odzie y robotników, g ównie w wyniku zamierania 
tradycyjnych wi zi spo ecznych i braku wykszta cenia nowych. 

Aby uchroni  najm odszych przed demoralizacj , szczególnie dziewcz ta odgrywaj ce pó niej 
wa n  rol  w yciu rodzinnym, niemieccy przedsi biorcy wyznania lutera skiego z inicjatywy 
miejscowych pastorów zak adali organizacje stawiaj ce przed sob  cele wychowawczo-o wiatowe 
w duchu warto ci religijnych. Zadania edukacyjne ograniczano w nich do nauczania elementarnego. 
Pierwsz  tego typu organizacj  by o Ewangelicko-Augsburskie Towarzystwo Opieki nad M odzie  
w odzi zarejestrowane 12/24 marca 1886 r. przez ministra spraw wewn trznych. W 1895 r. nale-
a o do niego 122 cz onków 3. Dopiero na pocz tku XX w. minister zatwierdzi  statuty kolejnych

1 ród a archiwalne do artyku u zgromadzono w cz ci ze rodków Þ nansowych Komitetu Bada  Naukowych w ramach 
projektu „Przemiany legalnego ycia spo ecznego w Królestwie Polskim w latach 1864–1914” realizowanego w latach 1999–
2002, grant nr 1 H01G 035 17. Wobec obowi zywania w Królestwie Kongresowym w badanym okresie kalendarza julia skie-
go zastosowano podwójn  datacj , uwzgl dniaj c kalendarz gregoria ski. Wyst puj ce nazwy miejscowo ci maj  obecne 
brzmienie, a te, które nie by y siedzib  w adz gubernialnych lub powiatowych, zosta y uzupe nione o informacj  o po o eniu
w ówczesnym powiecie. Artyku  pomija oddzia y prowincjonalne towarzystw warszawskich. 

2 M. G a w a r e c k a , Lubelskie Towarzystwo Szerzenia O wiaty pod nazw  „ wiat o” (1906–1917), „Rocznik Lubel-
ski”, t. 16, (1973), s. 183–210; W. R o m a n o w s k i , Dzia alno  Lubelskiego Towarzystwa „ wiat o” na polu szkolnictwa 

elementarnego, „Rozprawy z Dziejów O wiaty”, t. 3, (1960), s. 167–205; M. B a n a s z e k , Uniwersytet Ludowy Ziemi Ra-

domskiej (1905–1908) i jego wk ad w upowszechnienie o wiaty i kultury w ród robotników i ch opów, „Biuletyn Kwartalny 
Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 22, (1985), z. 1–2, s. 11–26.

3 Archiwum G ówne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD), Kancelaria Genera -Gubernatora Warszawskiego (KGGW), 
sygn. 1870, 2803; Archiwum Pa stwowe w odzi (AP ód ), Rz d Gubernialny Piotrkowski (RGP) – Wydzia  Administra-
cyjny (Adm), sygn. 5997, 6203, 6215.
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organizacji: 7/20 marca 1901 r. Ewangelicko-Augsburskie Towarzystwo Opieki nad Dziewcz tami 

przy ParaÞ i Ewangelicko-Augsburskiej w. Trójcy w odzi, 27 listopada/10 grudnia 1903 r. przy ParaÞ i 

Ewangelicko-Augsburskiej w Pabianicach (powiat aski), 22 kwietnia/5 maja 1904 r. w Tomaszowie 

Mazowieckim (powiat brzezi ski) oraz 13/26 pa dziernika 1905 r. przy ParaÞ i Ewangelicko-

Augsburskiej w Zdu skiej Woli (powiat sieradzki). W Tomaszowie Mazowieckim zatwierdzono

21 kwietnia/4 maja 1904 r. równie  Ewangelicko-Augsburskie Towarzystwo Opieki nad 

M odzie cami. Projekty statutów organizacji pabianickiej i pierwszej tomaszowskiej wzorowano na 

towarzystwie ódzkim zalegalizowanym w 1901 r., a drugiej tomaszowskiej – na ódzkim w 1886 r.
W latach 1899–1900 próbowano utworzy  ewangelicko-augsburskie towarzystwo dzieci
w Pabianicach, które mia o za o y  i utrzyma  szko  pocz tkow . Administracja pa stwowa uzna-
a jednak t  inicjatyw  za zb dn , bowiem w mie cie dzia a a ewangelicka szko a pocz tkowa oraz 

przedszkole  4. 
Polacy nie wykazywali w tym okresie zainteresowania tworzeniem legalnych organizacji o wia-

towych. Wiadomo jedynie o próbie za o enia w latach 1881–1884 towarzystwa pomocy prywatnej 
czteroklasowej M skiej Szkole Realnej w Kole, która by a utrzymywana z funduszy miasta oraz 
pobliskich gmin wiejskich. W adze nie zgodzi y si  na legalizacj  pod pretekstem uchybie  formal-
nych. Wydaje si , e nie zdecydowa y si  one uczyni  precedensu dla nieznanego dotychczas rodzaju 
organizacji  5. 

Postawa Polaków i mniejszo ci narodowo-wyznaniowych, z wyj tkiem Niemców wyznania 
lutera skiego w ódzkim Okr gu Przemys owym, do pocz tku XX w., nie ujawniaj cych ch ci two-
rzenia legalnych stowarzysze  o wiatowo-wychowawczych, wynika a prawdopodobnie ze spodzie-
wanej odmowy w adz. By a ona uwarunkowana represjami po upadku powstania styczniowego oraz 
narastaj cym reakcyjnym charakterem rz dów cesarza Aleksandra III. Obj cie w adzy przez Miko aja 
II pocz tkowo nie zmieni o tego przekonania. Dopiero wybuch rewolucji i wydanie przez cesarza 
manifestu 17/30 pa dziernika 1905 r. zapowiadaj cego reformy polityczne wzbudzi y aktywno
w zakresie o wiaty i wychowania. Na mocy tymczasowych przepisów o stowarzyszeniach i zwi z-
kach z 4/17 marca 1906 r. nast pi a formalna liberalizacja polityki pa stwa wobec ycia spo ecznego. 
Powsta y wówczas urz dy gubernialne do spraw stowarzysze  i zwi zków, których zadaniem by a 
rejestracja wszelkiego typu organizacji z wyj tkiem prowadz cych dochodow  dzia alno  gospodar-
cz  oraz religijnych. 

Polacy doprowadzili do zalegalizowania organizacji ogólnoo wiatowych w Królestwie Polskim, 
których celem by o prowadzenie przedszkoli, szkó  elementarnych i rednich, bibliotek i czytelni, 
domów ludowych, kursów dla doros ych analfabetów oraz urz dzanie odczytów. W ród tego rodzaju 
stowarzysze  najwa niejsz  by a zdominowana przez endecj  ogólnokrajowa Polska Macierz Szkolna. 
Jej dzia alno  nie zosta a zaakceptowana we wszystkich rodowiskach na prowincji. Zwi zana z ru-
chem socjalistycznym grupa lekarzy, nauczyciel oraz przemys owiec doprowadzi a do legalizacji 
9/22 sierpnia 1906 r. Lubelskiego Towarzystwa Krzewienia O wiaty „ wiat o”, obejmuj cego swym 
dzia aniem ca  guberni . Prezesami zarz du organizacji byli: pisarz Stefan eromski (1906–1907), 
lekarz dr Mieczys aw Biernacki (1907–1909), Boles aw Go embski (1909–1911), lekarz dr Aleksander 
Staniszewski (1911–1912) i W adys aw Kumiak (1912–1914). Do organizacji nale eli g ównie Polacy 
i zasymilowani ydzi, wykonuj cy wolne zawody i nauczyciele. W latach 1906–1908 oraz 1913–1914 
utworzono cznie 44 oddzia y w wi kszo ci we wsiach i osadach. Wobec braku jakiejkolwiek 

4 AGAD, KGGW, sygn. 1870, 1871, 1899, 2803; AP ód , Kancelaria Gubernatora Kaliskiego (KGKal), sygn. 1224; 
AP ód , RGP-Adm, sygn. 6335; AP ód , RGP-Kancelaria Prezydialna (Prez), sygn. 294.

5 AP ód , KGKal, sygn. 257.
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aktywno ci w 1910 r. zamkni to 10 kó . Organizacja otworzy a 11 szkó  jedno- i dwuklasowych,
13 bibliotek i czytelni oraz prowadzi a kursy dla analfabetów  6. 

Tak e w innych miastach prowincjonalnych powstawa y stowarzyszenia o ogólnym charakterze. 
Towarzystwo Krzewienia O wiaty w Cz stochowie wpisano do rejestru 29 lipca/11 sierpnia 1906 r. 
Organizacja mia a zak ada  przedszkola, szko y pocz tkowe, biblioteki i czytelnie oraz prowadzi  
kursy dla doros ych analfabetów. W grudniu 1906 r. nale a o do niej 350 Polaków. W 1912 r. obok 
dominuj cych pod wzgl dem politycznym post powych demokratów w organizacji wyst powa y 
wp ywy socjalistów i socjaldemokratów 7. 

Aptekarz, lekarz i in ynier za o yli Towarzystwo Krzewienia Wiedzy w Radomsku, zatwier-
dzone 23 listopada/6 grudnia 1906 r. Nie rozpocz o ono jednak dzia alno ci z powodu ma ej liczby 
cz onków oraz trudno ci Þ nansowych i w 1910 r. uleg o samolikwidacji8. Mieszczanie polscy do-
prowadzili do zarejestrowania 18/31 pa dziernika 1906 r. Towarzystwa Kursów Powszechnych im. 
Adama Asnyka w Kaliszu, a nauczyciele siedmioklasowej miejskiej szko y handlowej 27 stycznia/ 
9 lutego 1907 r. Kó ka Dzia aczy Wykszta cenia Pocz tkowego i redniego Mieszka ców Guberni 
Radomskiej z siedzib  w Radomiu. Mia o ono zak ada  szko y, biblioteki i czytelnie oraz prowadzi  
kó ka o wiatowe i muzyczno-dramatyczne. Na czele zarz du organizacji sta  w latach 1907–1913 dy-
rektor szko y Prosper Jarzy ski. Prawdopodobnie w drugiej po owie 1906 r. powsta o Towarzystwo 
Krzewienia O wiaty w ród Ludno ci Guberni Suwalskiej „ wiat o” z siedzib  w Suwa kach. Pod 
pretekstem obowi zuj cego stanu wojennego 10/23 pa dziernika 1907 r. zosta o ono zamkni te. 
Zak adanie szkó  elementarnych, prowadzenie kursów i odczytów o wiatowych by o celem zale-
galizowanego 26 pa dziernika/8 listopada 1906 r. Towarzystwa „ wit” w Mariampolu 9. W drugiej 
po owie 1906 r. powo ano do ycia Kieleckie Towarzystwo Opieki Szkolnej, które zosta o zlikwido-
wane przez w adze 5/18 sierpnia 1907 r. z powodu stanu wojennego. Polscy mieszczanie, urz dnicy 
i ziemianie doprowadzili 2/15 grudnia 1909 r. do jego ponownej legalizacji, a 11/24 stycznia 1910 r. 
do zatwierdzenia statutu. Celem organizacji by o zak adanie i wspieranie materialne w guberni kie-
leckiej: przedszkoli, szkó  pocz tkowych i rzemie lniczych, seminariów nauczycielskich, kursów dla 
analfabetów doros ych, bibliotek i czytelni, domów ludowych, muzeów, urz dzanie odczytów, wyda-
wanie ksi ek oraz wyp acanie stypendiów dla m odzie y kszta c cej si . Wkrótce Departament do 
Spraw Religijnych Ministerstwa Spraw Wewn trznych dopatrzy  si  w statucie organizacji wzmianki 
o wychowaniu dzieci i m odzie y w duchu moralno ci religijnej i zarzuci  naruszenie tymczasowych 
przepisów o stowarzyszeniach i zwi zkach. Senat Rz dz cy 28 kwietnia/11 maja 1911 r. podj

6 AGAD, KGGW, sygn. 2714, 2718, 2803; Archiwum Pa stwowe w Lublinie (APLub), Che mski Gubernialny Urz d
do Spraw Stowarzysze  (ChGUds.Stow), sygn. 148; APLub, Kancelaria Gubernatora Lubelskiego, 1908:150/st.I; APLub, Lubel-
ski Gubernialny Urz d do Spraw Stowarzysze  (LGUds.Stow), sygn. 14, 112; R. B e n d e r , Ruch naukowy w Lubelskiem w XIX

i XX w., „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL 1973”, nr 2, s. 32; M .  G a w a r e c k a , Lubelskie..., s. 185–189, 
193–195, 203–204; Z. K m i e c i k , Ruch o wiatowy na wsi. Królestwo Polskie 1905–1914, Warszawa 1963, s. 61, 68, 70;
A. K o p r u k o w n i a k , Z zagadnie  kszta towania si  ruchu o wiatowego na Lubelszczy nie na pocz tku reakcji sto ypinow-

skiej, „Annales Universitatis Mariae Curie Sk odowska”, Sectio F Nauki Þ lozoÞ czne i humanistyczne, vol. 20 (1965), s. 190–191;
J .  M i s o , Uniwersytet dla Wszystkich, Warszawa 1960, s. 40; W.  R o m a n o w s k i , Dzia alno ..., s. 174–179, 183. 

7 AGAD, KGGW, sygn. 2803; AP ód , RGP-Prez, sygn. 309; Z. G ó r e c k i ,  Z dziejów stowarzysze  w Cz stochowie na 

pocz tku XX wieku, „Almanach Cz stochowy 1999”, s. 138; J. G r z y w n a , Robotnicze i liberalno-mieszcza skie stowarzysze-

nia o wiatowe na Kielecczy nie (1905–1918), „Kieleckie Studia Historyczne” (t. 2) 1977, s. 25.
8 AGAD, KGGW, sygn. 2804; AP ód , RGP-Prez, sygn. 336.
9 AGAD, KGGW, sygn. 2714, 2715, 2803, 2804, 7200; Archiwum Pa stwowe w Kielcach (APKiel), Rz d Gubernialny 

Kielecki (RGK), sygn. 6124; Archiwum Pa stwowe w Radomiu (APRad), Urz d Gubernialny Radomski do spraw Stowarzy-
sze  i Zwi zków (UGRds.Stow), sygn. 2, 7, 10; J. M i s o , Uniwersytet..., s. 41.
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decyzj  likwidacji, ale po wyja nieniach, e nie jest to stowarzyszenie religijne cofn  j  9/22 pa -

dziernika tego samego roku  10. 

Powstanie Polskiej Macierzy Szkolnej w 1905 r. wp yn o na ograniczenie mo liwo ci tworzenia 

samodzielnych stowarzysze  o wiatowych na prowincji Królestwa Polskiego. Zmiana sytuacji nast -

pi a po jej likwidacji w 1907 r. przez w adze pa stwowe za dzia alno  narodow  i niepodleg o ciow . 

Odt d powo ywano do ycia lokalne organizacje maj ce kontynuowa  jej dzia alno .

Adwokaci i ziemianie utworzyli Towarzystwo O wiatowe Guberni Kaliskiej z siedzib

w Kaliszu zatwierdzone 21 marca/3 kwietnia 1908 r. Mia o ono zak ada  i prowadzi  przedszkola, 

szko y, kursy dla doros ych oraz biblioteki i czytelnie. W sk ad wybranego zarz du obok przedstawi-

cieli wspomnianych grup wszed  ksi dz katolicki. W latach 1909–1910 za o ono 16 kó ek w miastach 
i osadach guberni. Pierwszym prezesem organizacji zosta  wybrany ks. Konstanty Kostrzewski  11. 
Najwi cej organizacji tego rodzaju powo ano do ycia w guberni piotrkowskiej. W odzi dzia a-
cze endecji doprowadzili do legalizacji 14/27 czerwca 1908 r. Towarzystwa „Wiedza”, a post powi 
demokraci, w tym zasymilowani ydzi, 23 sierpnia/5 wrze nia 1912 r. Towarzystwa Krzewienia 
O wiaty im. Boles awa Prusa 12. Osoby wykonuj ce wolne zawody, urz dnicy i mieszczanie za o yli 
Towarzystwo Szkolne im. Feliksa Fabiani w Radomsku wpisane do rejestru 14/27 czerwca 1908 r., 
Polskie Towarzystwo O wiatowe w osadzie Czelad  (powiat b dzi ski) 5/18 lipca 1908 r., Pabianickie 
Towarzystwo O wiatowe 14/27 sierpnia 1908 r., Towarzystwo Opieki Szkolnej Guberni Piotrkowskiej 
z siedzib  w Cz stochowie oraz Polskie Towarzystwo O wiatowe w osadzie Zawiercie (powiat 
b dzi ski) jednocze nie 19 stycznia/1 lutego 1909 r., Polskie Towarzystwo „ wit” w Sosnowcu 
(powiat b dzi ski) 11/24 maja 1909 r., na wzór ódzkiego – Towarzystwo Krzewienia O wiaty im.
B. Prusa w Zgierzu (powiat ódzki) 23 sierpnia/5 wrze nia 1912 r., Towarzystwo Krzewienia O wiaty 
im. Henryka Sienkiewicza we wsi Chojny Stare (obecnie dzielnica odzi) 6/19 marca 1913 r., Polskie 
Towarzystwo O wiatowe w osadzie D browa Górnicza (powiat b dzi ski) 13/26 czerwca 1913 r. oraz 
Polskie Towarzystwo „Ognisko” w Piotrkowie Trybunalskim 25 wrze nia/8 pa dziernika 1913 r. Ich 
celem by o zak adanie przedszkoli, szkó  ró nego typu, bibliotek i czytelni oraz prowadzenie kursów 
i odczytów. W ród za o ycieli i cz onków zarz dów organizacji w Cz stochowie, Czeladzi i Zawierciu 
znale li si  ksi a katoliccy, a w Zgierzu zasymilowani Niemcy. Prezesem stowarzyszenia czeladz-
kiego wybrano w 1910 r. – Piotra Markiewicza, cz stochowskiego w 1912 r. – Mariana Jurkowskiego, 
piotrkowskiego w 1913 r. – notariusza Kazimierza Rudnickiego, a zawiercia skiego w 1909 r.
– ks. Franciszka Zientar . Stowarzyszenie cz stochowskie w latach 1909–1912 utworzy o oddzia y
w: B dzinie, Cz stochowie, odzi, w osadzie Myszków (powiat b dzi ski), Zawierciu i Zgierzu 13. 

W pozosta ych guberniach organizacje o wiatowe tego rodzaju by y nieliczne. W osadach guber-
ni lubelskiej powsta o Towarzystwo „Szko a” w Irenie (powiat pu awski, obecnie dzielnica D blina) 
zalegalizowane 4/17 grudnia 1908 r. oraz Towarzystwo O wiatowe „Samopomoc” w Bychawie (po-
wiat lubelski) 20 czerwca/3 lipca 1909 r. Inicjatorami ich powstania byli przedstawiciele wolnych 

10 AGAD, KGGW, sygn. 8123; APKiel, RGK, sygn. 6032; APKiel, Urz d Gubernialny Kielecki do spraw Stowarzy-
sze  (UGKds.Stow), sygn. 1, 17; W. M a k o w s k i , Prawo o stowarzyszeniach, zwi zkach i zgromadzeniach publicznych, 

Warszawa 1913, s. 10. 
11 AGAD, KGGW, sygn. 7294; AP ód , KGKal, sygn. 1547; S. G a j e w s k i , Spo eczna dzia alno  duchowie stwa

w Królestwie Polskim 1905–1914, Lublin 1990, s. 151.
12 AGAD, KGGW, sygn. 7445; AP ód , RGP-Prez, sygn. 613, 1012; W.  L. K a r w a c k i , Zwi zki zawodowe i stowa-

rzyszenia pracodawców w odzi (do roku 1914), ód  1972, s. 395; S .  P y t l a s , ódzka bur uazja przemys owa 1864–1914, 
ód  1994, s. 200.

13 AGAD, KGGW, sygn. 7445, 7867; AP ód , RGP-Prez, sygn. 632, 651, 657, 680, 699, 1015, 1069, 1097, 1118;
S. G a j e w s k i , Spo eczna..., s. 151, D. R o s i s k a, Spo eczna rola duchowie stwa w Zag biu D browskim na prze omie 

XIX i XX wieku, „Studia Historyczne”, 2004, z. 1, s. 36.
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zawodów, dzier awcy i w a ciciele maj tków ziemskich, ksi a katoliccy, a w niewielkim stopniu 
rzemie lnicy i ch opi. Pierwsze ze stowarzysze  zosta o zamkni te 10/23 grudnia 1910 r. za prowa-
dzenie szko y z polskim j zykiem nauczania i propagand  narodow . Jego prezesami byli w a ciciel 
apteki Stefan Chodakowski (1908) i zarz dca fabryki Wincenty Bogdanowicz (1909–1910). Na czele 
organizacji bychawskiej sta  ziemianin Stefan Kowierski 14. Towarzystwo „Wychowanie” w osadzie 

yrardów (powiat b o ski) zalegalizowano 5/18 listopada 1908 r. z inicjatywy pracowników miejsco-
wych zak adów w ókienniczych przy wsparciu ich dyrekcji, a Radomskie Towarzystwo O wiatowe
27 lipca/9 sierpnia 1909 r. Nie powiod y si  próby powo ania do ycia towarzystwa krzewienia o wia-
ty w Szczuczynie w 1909 r. z powodów formalnych 15. 

Mniejszo ci narodowe tworzy y odr bne stowarzyszenia ogólnoo wiatowe. Litewskie Towarzystwo 
O wiatowe „Žiburys” w Mariampolu zarejestrowano 15/28 maja 1906 r., ukrai skie Towarzystwo 
O wiatowe im. Tarasa Szewczenki w Siedlcach 12/25 czerwca 1907 r. oraz niemieckie Towarzystwo 
Krzewienia Wykszta cenia Szkolnego w yrardowie 29 lutego/13 marca 1912 r. przez pracowników 
miejscowych zak adów w ókienniczych przy wsparciu ich dyrekcji. Stowarzyszenie litewskie posiada-
o w ko cu 1907 r. 41 oddzia ów w guberni suwalskiej oraz prowadzi o czteroklasowe progimnazjum

i 4 jednoklasowe szko y pocz tkowe. Pogorszenie stosunków rosyjsko-niemieckich spowodowa o, e 
w adze odmówi y u ycia w nazwie przymiotnika okre laj cego charakter narodowy stowarzyszenia 
yrardowskiego 16. W odzi z inicjatywy bur uazji powsta y Niemieckie Towarzystwo Popierania 

Wykszta cenia Szkolnego i O wiaty zatwierdzone 18/31 stycznia 1907 r. oraz Towarzystwo 
Krzewienia O wiaty w ród ydów 1/14 sierpnia 1909 r., a rosyjskich przedsi biorców i urz dników 
Towarzystwo Wspierania Krzewienia O wiaty 23 lutego/7 marca 1912 r. Organizacja niemiecka, na 
której czele sta  przemys owiec Ernst Leonhardt, próbowa a za o y  szko y z niemieckim j zykiem 
nauczania, co spotka o si  ze sprzeciwem w adz. Natomiast stowarzyszenie ydowskie zosta o za-
mkni te w 1910 r. z powodu braku dzia alno ci 17.

Obok polskich stowarzysze  o wiatowych stawiaj cych przed sob  ró norodne zadania, tworzo-
no organizacje ograniczaj ce si  tylko do zak adania i wspierania szkó  ró nych typów. Towarzystwo 
Szko y redniej w P ocku zarejestrowano 15/28 grudnia 1906 r. W odzi osoby wykonuj ce wolne 
zawody oraz kupcy i fabrykanci zwi zani z endecj  powo ali do ycia Towarzystwo „Uczelnia” zale-
galizowane 16/29 maja 1907 r., a Polacy i zasymilowani ydzi Towarzystwo e skiego Gimnazjum 
Realnego 18 czerwca/1 lipca 1907 r. Celem pierwszej organizacji by o zak adanie szkó  rednich
z polskim i rosyjskim j zykiem nauczania, a drugie wkrótce zaprzesta o dzia alno ci 18. W a ciciele 

14 APLub, LGUds.Stow, sygn. 15, 98, 99; R. B e n d e r , Chrze cija ska my l i dzia alno  spo eczna w zaborze rosyj-

skim w latach 1865–1918, Historia katolicyzmu spo ecznego w Polsce 1832–1939, red. C. S t r z e s z e w s k i , Warszawa 1981, 
s. 246; ten e, Ruch..., s. 32; S. G a j e w s k i , Spo eczna..., s. 150; A .  P r z e g a l i s k i , Spo eczna aktywno  ziemia stwa 

lubelskiego (1905–1914), Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku, red. A. K o p r u k o w n i a k , Lublin 2002, 
s. 112. 

15 AGAD, KGGW, sygn. 7430; Archiwum Pa stwowe w Bia ymstoku (APBia ), Kancelaria Gubernatora om y skiego 
(KG ), sygn. 907; APRad, UGRds.Stow, sygn. 2; Archiwum Pa stwowe miasta sto ecznego Warszawy (APWar), Warszawski 
Gubernialny Urz d do spraw Stowarzysze  (WGUds.Stow), sygn. 576.

16 AGAD, KGGW, sygn. 2803, 2804, 7202; APWar, WGUd.Stow, sygn. 867; Reakcja sto ypinowska w Królestwie Pol-

skim 1907–1912, wyd. H. Rappaport, Warszawa 1974, nr 174, s. 154;  L. S a d o w s k i , Polska inteligencja prowincjonalna 

i jej ideowe dylematy na prze omie XIX i XX wieku (na przyk adzie guberni om y skiej, suwalskiej i Bia egostoku), Warsza-
wa 1988, s. 162; ten e, Prowincja nie ca kiem g ucha. Spo eczno-kulturalna dzia alno  inteligencji pó nocno-wschodniego 

partykularza ( om a–Suwa ki–Bia ystok) na prze omie XIX i XX w., Inteligencja polska XIX i XX wieku, Studia 4., red.
R. C z e p u l i s - R a s t e n i s , Warszawa 1985, s. 272.

17 AGAD, KGGW, sygn. 2719, 2803, 2804, 7214, 7867; AP ód , RGP-Prez, sygn. 362, 728, 977; A. P e l l o w s k i , Kul-

tura muzyczna odzi do roku 1918, ód  1994, s. 151; S. P y t l a s , ódzka.., s. 197, 198.
18 AGAD, KGGW, sygn. 2804, 7445; AP od , RGP-Prez, sygn. 453, 485; S. P y t l a s , ódzka..., s. 196, 197; H. R u t -

s k a, Towarzystwo Naukowe P ockie 1820–1830, 1907–1928. Notatka historyczna, P ock 1929, s. 5.



WOJCIECH JAWORSKI20

ziemscy doprowadzili do zatwierdzenia 8/21 lipca 1910 r. Towarzystwa Szko y redniej w Piotrkowie 

Trybunalskim oraz 6/19 lipca 1912 r. Towarzystwa „Uczelnia” w Grójcu na wzór ódzkiego. W adze 

odmówi y w 1912 r. zgody na legalizacj  towarzystwa szko y w Skierniewicach19.

Tak e mniejszo ci narodowe tworzy y organizacje maj ce tworzy  i utrzymywa  szko y ogólno-

kszta c ce. W odzi fabrykanci i kupcy powo ali do ycia Towarzystwo Niemieckiego Gimnazjum 

Realnego zalegalizowane 21 stycznia/3 lutego 1908 r. ony kupców i fabrykantów utworzy y 

ydowskie Towarzystwo Szkó  Wieczorowych 14/27 sierpnia 1908 r., mieszczanie Towarzystwo 

Zak adania i Wspierania ydowskich e skich Realnych Szkó  Pocz tkowych i Rzemie lniczych 

23 lutego/7 marca 1912 r., a post powy rabin i lekarze Towarzystwo ydowskich Szkó  rednich 30 

maja/12 czerwca 1912 r. Pierwsze stowarzyszenie wkrótce zrealizowa o swój cel  20.

Pauperyzacja cz ci ludno ci ydowskiej, szczególnie w wielkich i nowopowstaj cych skupi-

skach sk ania a bur uazj , mieszcza stwo, a tak e drobnomieszcza stwo wyznania moj eszowego 

do tworzenia organizacji, których celem by o zak adanie, prowadzenie i Þ nansowanie bezp atnych 

szkó  nauczaj cych religii i wieckiej wiedzy elementarnej (chedery). Tworzy y one niekiedy równie  

przedszkola i szko y rzemie lnicze. Ucz szcza y do nich dzieci z biednych rodzin. Dzia alno  tego 

rodzaju palcówek o wiatowych pozwala a na zachowanie tradycyjnych wi zi kulturowych. Najwi cej 

Towarzystw „Talmud Tora” zarejestrowano w guberni piotrkowskiej w: odzi 12/25 sierpnia 1906 

r., Piotrkowie Trybunalskim 21 stycznia/3 lutego 1908 r., Sosnowcu 5/18 lipca 1908 r., Radomsku 

8/21 grudnia 1908 r., Pabianicach 11/24 lutego 1910 r. i w osadzie Ba uty (obecnie dzielnica odzi) 

23 lutego/7 marca 1912 r., a w Zgierzu „Jagdil Tora” 9/22 lipca 1912 r. Prezesami stowarzyszenia 

ódzkiego byli przemys owcy Zygmunt Jaroci ski (1908) i jego syn Stanis aw (1912) oraz Micha  

Lichtenfeld (1908), a piotrkowskiego i sosnowieckiego rabini, odpowiednio Dawid Piemkin i Lejb 

Englard. Ambicje rabina Eli Chaima Mejzlera przy wsparciu grupy wiernych doprowadzi y do zareje-

strowania 11/24 maja 1909 r. drugiego Towarzystwa „Talmud Tora” w odzi, które nosi o jego imi . 

Jego pierwszym prezesem wybrano kupca Pinkusa Lichtenberga  21.

W guberni warszawskiej tylko w osadzie Góra Kalwaria (powiat grójecki) zalegalizowano 18/31 

maja 1908 r. Towarzystwo „Cheder Hinon” oraz w Radzyminie 3/16 sierpnia 1911 r. Towarzystwo 

Opieki nad Sierotami i Dzie mi Biednych ydów „Talmud Tora”, w którego tworzeniu wzi li udzia  

rabin i podrabin22. Poza guberniami piotrkowsk  i warszawsk  jedynie w dwóch miastach za o ono or-

ganizacje prowadz ce chedery. W elechowie (powiat garwoli ski) wpisano do rejestru 28 stycznia/

10 lutego 1913 r. Towarzystwo Dobroczynne „Cheder Hinon”, a Radomiu Towarzystwo O wiatowe 

dla Sierot i Dzieci Biednych ydów „Talmud Tora” 23 czerwca/6 lipca 1914 r. Inicjatorami ich po-

wstania byli rabini  23.

Poza o wiat  ogólnokszta c c  starano si  rozwija  wiedz  i szkolnictwo ekonomiczne. 

Niemieccy kupcy i przemys owcy za o yli Towarzystwo Krzewienia Wiedzy Handlowej w odzi za-

legalizowane 26 lutego/11 marca 1907 r., którego celem by o prowadzenie szkó  i kursów handlowych 

w guberni piotrkowskiej. Polacy, lekarz, fabrykant i dyrektor przedsi biorstwa powo ali do ycia 

Towarzystwa Popierania Wykszta cenia Handlowego w Sosnowcu wpisane do rejestru 7/20 grudnia 

19 AP ód , RGP-Prez, sygn. 828; APWar, WGUds.Stow, sygn. 906, 910.
20 AGAD, KGGW, sygn. 7445, 7867; AP ód , RGP-Prez, sygn. 653, 982, 996; W.  P u , ydzi w odzi w latach zaborów 

1793–1914, ód  2001, s. 153; S. P y t l a s , ódzka..., s. 198.
21 AGAD, KGGW, sygn. 2719, 2803, 2804, 7445, 7867; AP ód , RGP-Prez, sygn. 315, 562, 623, 655, 702, 768, 975, 

1008, 1044; K.  B a d z i a k ,  J. W a l i c k i , ydowskie organizacje spo eczne w odzi do 1939 r, ód , 2002, s. 36–37, 40–41; 

W. P u , ydzi..., s. 152; S. P y t l a s , ódzka..., s. 204. 
22 AGAD, KGGW, sygn. 7430; APWar, WGUds.Stow, sygn. 790.
23 APLub, Siedlecki Gubernialny Urz d do spraw Stowarzysze  (SGUds.Stow), sygn. 127; APRad, UGRds.Stow, sygn. 2.
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1912 r. Mieszczanom polskim nie uda o si  za o y  w 1912 r. towarzystwa krzewienia wykszta cenia 
ekonomicznego w Kutnie24. 

Powstawa y tak e stowarzyszenia maj ce tworzy  i prowadzi  szko y zawodowe. Polscy oraz 
ydowscy kupcy, fabrykanci i przedstawiciele wolnych zawodów doprowadzili do zatwierdzenia 3/16 

marca 1910 r. Towarzystwa Szko y redniej w Kutnie, które mia o za o y  siedmioklasow  szko  
handlow . Z przyczyn Þ nansowych celu nie zrealizowano i w 1914 r. nast pi a samolikwidacja or-
ganizacji. Polacy, Rosjanie i ydzi, mieszczanie i urz dnicy byli inicjatorami wpisania do rejestru 
31 grudnia 1910 r./13 stycznia 1911 r. Towarzystwa Za o enia i Utrzymania Szko y Handlowej
w Mi sku Mazowieckim. Jego prezesem by  Borys Dani owicz 25. Identyczne cele stawia y przed sob  
Towarzystwo Wspierania redniego Wykszta cenia Handlowego w odzi zalegalizowane 3/16 grud-
nia 1910 r. oraz Towarzystwo Za o enia i Utrzymania e skiej Siedmioklasowej Szko y Handlowej
w Radomiu 22 listopada/5 grudnia 1912 r. Za o ycielami organizacji ódzkiej byli niemieccy fabry-
kanci i urz dnicy, którzy uzyskali wsparcie Rosjan  26. 

W okresie liberalizacji du  uwag  przywi zywano do o wiaty pozaszkolnej, adresowanej do do-
ros ych analfabetów lub posiadaj cych jedynie wiedz  elementarn . Realizowano przez ni  postulaty 
pozytywistyczne dotycz ce o wiaty powszechnej, a tak e wp ywano na wiadomo  spo eczn  i na-
rodow . W skali ogólnokrajowej najwa niejszym w ród tego rodzaju organizacji by o Stowarzyszenie 
Kursów dla Analfabetów Doros ych dzia aj ce w latach 1906–1908. Jednak nie zdo a o ono zmo-
nopolizowa  o wiaty pozaszkolnej w Królestwie Polskim. G ównie zasymilowani lekarze wyznania 
moj eszowego, przy mniejszym udziale Polaków lekarzy i nauczycieli byli za o ycielami ódzkiego 
Towarzystwa Krzewienia O wiaty zarejestrowanego 29 czerwca/12 lipca 1906 r. W nast pnym roku 
zmieniono statut, rozszerzaj c dzia alno  na guberni  piotrkowsk . Celem organizacji by o prowa-
dzenie kursów elementarnych oraz zawodowych dla doros ych, a tak e odczytów popularnonauko-
wych. Jej prezesem by  lekarz Mieczys aw Kaufman (1908–1911), a w stowarzyszeniu dominowa y 
wp ywy post powych demokratów 27.

Wy szy stopie  o wiaty pozaszkolnej w Królestwie Polskim realizowa o w latach 1906–1908 
ogólnokrajowe Towarzystwo „Uniwersytet dla Wszystkich”, którego celem by o prowadzenie kursów 
elementarnych, bibliotek i czytelni oraz urz dzanie odczytów popularnonaukowych. Po zamkni -
ciu Uniwersytetu przez w adze pa stwowe jego dzia alno  kontynuowa o do 1913 r. Towarzystwo 
Kultury Polskiej powsta e w 1906 r. – oddzia  V i VI Towarzystwa. Zamkni cie w 1913 r. przez 
w adze rosyjskie Towarzystwa Kultury Polskiej nast pi o w a nie z powodu dzia a  jego V i VI od-
dzia u.

Lekarze i prawnicy polscy oraz zasymilowani ydowscy, a pod wzgl dem politycznym post po-
wi demokraci oraz socjali ci i socjaldemokraci, wspólnie doprowadzili wcze niej do zatwierdzenia 
28 czerwca /11 lipca 1906 r. Uniwersytetu Ludowego Guberni Radomskiej z siedzib  w Radomiu. 
Wkrótce powsta y sekcje: nauk przyrodniczych, spo ecznych i prawnych oraz kursów dla analfabetów 
doros ych, biblioteczna i artystyczna. W 1907 r. za o ono 12 oddzia ów, g ównie w osadach i wsiach. 

24 AGAD, KGGW, sygn. 2803, 2804; AP ód , RGP-Prez, sygn. 411, 1034; APWar, WGUds.Stow, sygn. 979; S. P y t l a s , 
ódzka..., s. 201.

25 APWar, WGUds.Stow., sygn. 662, 774.
26 AP ód , RGP-Prez, sygn. 865; APRad, UGRds.Stow, sygn. 2.
27 AGAD, KGGW, sygn. 2719, 2803, 2804; AP ód , RGP-Prez, sygn. 310; ród a do rewolucji 1905–1907 w okr gu 

ódzkim, red. N. G s i o r o w s k a , t. 1, cz. 2, wyd. P.  K o r z e c , Warszawa 1958, nr 349, s. 584–586; t. 2, wyd. P. K o r z e c , 
Warszawa 1964, nr 348, s. 332–335; M .  J a s k u l s k i , Stowarzyszenia kulturalne. Przyczynek do dziejów aktywno ci 

odzian w latach 1824–1914, „Miscellanea ódzkie”, 1993, nr 1, s. 71; W. L.  K a r w a c k i , Zwi zki..., s. 287; J.  M i s o , 
Uniwersytet..., s. 41.
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Do pa dziernika 1907 r. liczba cz onków wzros a do 1302, a pó niej spad a do 703. Pod pretekstem 

stanu wojennego 22 kwietnia/5 maja 1908 r. zamkni to organizacj , a 15/28 pa dziernika tego samego 

roku nast pi a likwidacja28. Nie powiod a si  próba za o enia przez polskich oraz ydowskich kup-

ców, lekarzy i urz dników prywatnych w listopadzie 1906 r. uniwersytetu ludowego powiatu b dzi -

skiego. Wobec powstania w B dzinie wówczas oddzia u Towarzystwa „Uniwersytet dla Wszystkich” 

nie kontynuowano stara  29. 

Powsta a tak e organizacja rozwijaj ca pozaszkolne formy o wiaty zawodowej. Polscy kup-

cy zwi zani z narodow  demokracj  doprowadzili do wpisania do rejestru 4/17 kwietnia 1907 r. 

Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Osób Trudni cych si  Handlem i Przemys em z siedzib

w odzi. Jego statutowym celem by o zak adanie przedszkoli, szkó , bibliotek i czytelni, ale

w rzeczywisto ci ograniczono si  do urz dzania wieczorowych kursów rachunkowo ci oraz j zyków 

obcych. Do towarzystwa w latach 1907–1910 nale a o od 130 do 320 cz onków przy sta ej tendencji 

wzrostowej. Na czele jego zarz du sta  Pawe  Ma achowski. Drobne poprawki do statutu organizacji 

wprowadzono w 1912 r.30.

 Starano si  rozwi za  równie  jednocze nie problemy bytowe, wychowawcze oraz edukacyjne 

ogólne i zawodowe sierot. Mieszczanie i ziemianie w latach 1910–1911 próbowali za o y  towarzy-

stwo warsztatów rzemie lniczych pod wezwaniem w. Józefa w guberniach Królestwa Polskiego

z siedzib  we W oc awku 31.

S ab  sie  szkoln  w Królestwie Polskim starano si  uzupe ni  tak e przez organizacje samo-

kszta ceniowe. Z inicjatywy in ynierów powo ano do ycia Kó ko Samokszta ceniowe na przed-

mie ciu Go dzik (obecnie dzielnica Mi ska Mazowieckiego), którego powstanie w adze przyj y 

do wiadomo ci 15/28 wrze nia 1908 r. Na czele jego zarz du sta  Stanis aw Micha owski. Poniewa  

prowadzi o ono niezgodne ze statutem zaj cia gimnastyczne zosta o zamkni te 9/22 sierpnia 

1909 r. Dyrektor zak adów w ókienniczych i nauczyciele, Polacy i Niemcy, za o yli yrardowskie 

Towarzystwo Samokszta ceniowe wpisane do rejestru 15/28 czerwca 1907 r., którego prezesem by  

Roman Kunkel32. Tego rodzaju organizacj  poza guberni  warszawsk  zalegalizowano tylko 15/28 

maja 1906 r. w Suwa kach pod nazw  Towarzystwo Samokszta ceniowe Rzemie lników  33.

Placówkami o wiaty pozaszkolnej oraz krzewienia kultury by y powstaj ce g ównie z inspiracji 

endeków towarzystwa prowadz ce domy ludowe. Obszarem rozwoju organizacji tego rodzaju by a 

g ównie gubernia piotrkowska. Towarzystwa „Dom Ludowy” zarejestrowano w odzi 12/25 listo-

pada 1907 r., w Sosnowcu 19 stycznia/1 lutego 1909 r. i w B dzinie 7/20 maja 1914 r.; w powiecie 

b dzi skim w osadach górniczo-przemys owych: Strzemieszyce Wielkie (obecnie dzielnica D browy 

Górniczej) 3/16 maja 1908 r., Z bkowice (obecnie dzielnica D browy Górniczej) 8/21 grudnia 1908 

r., D browa Górnicza 1/14 sierpnia 1909 r., Czelad  przy kopalni w gla kamiennego „Saturn” 16/29 

pa dziernika 1909 r., Niemce (obecnie Ostrowy Górnicze, dzielnica Sosnowca) 23 sierpnia/5 listopa-

da 1912 r., a tak e w brzezi skim w osadach handlowo-us ugowych G owno 23 listopada/6 grudnia 

1909 r. i Stryków 13/26 maja 1911 r. oraz we wsi Dmosin 5/18 listopada 1910 r. W miastach w ich 

powstaniu g ówn  rol  odegra y osoby wykonuj ce wolne zawody i przedsi biorcy, a w osadach-

górniczo przemys owych do czali do nich in ynierowie, technicy i urz dnicy prywatni, w osadach 

28 AGAD, KGGW, sygn. 2721, 2803, 2804, 7200, 7318; APKiel, RGK, sygn. 6163; APRad, UGRds.Stow, sygn. 2, 

10; Reakcja..., nr 280, s. 250–251; M. B a n a s z e k , Uniwersytet..., s. 13–16, 19–21, 24–25; J. G r z y w n a , Robotnicze...,

s. 26–27; ten e, Robotniczy ruch o wiatowo-kulturalny na Kielecczy nie do 1918 roku, Kielce 1989, s. 42–44; J. M i s o , 

Uniwersytet..., s. 40. 
29 AP ód , RGP-Prez, sygn. 335.
30  Tam e, sygn. 459; W.  L.   K a r w a c k i, Zwi zki..., s. 104, 340.
31 APWar, WGUds.Stow, sygn. 750, 842.
32 AGAD, KGGW, sygn. 2804, 7193; APWar, WGUds.Stow, sygn. 94, 407.
33 AGAD, KGGW, sygn. 2803, 2804.
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handlowo-us ugowych ziemianie, a we wsi za o ycielami byli ziemianie i ch opi. Na czele zarz du 
organizacji czeladzkiej sta  Stefan Kuci ski, strykowskiej ziemianin Jan K czkowski, a z bkowickiej 
ks. Franciszek Plenkiewicz. Wobec zaprzestania dzia alno ci w 1909 r., w roku nast pnym zamkni to 
stowarzyszenie ódzkie 34. Poza guberni  piotrkowsk  towarzystwa „Dom Ludowy” utworzono tylko 
w osadach Opole Lubelskie (powiat pu awski) zalegalizowane 24 pa dziernika/6 listopada 1909 
r. i Boles aw (powiat olkuski) 11/24 kwietnia 1914 r. Pierwsza organizacja zosta a za o ona przez 
aptekarza, lekarza, felczerów i przemys owca, a druga pracowników miejscowej kopalni galmanu
i okolicznych ch opów. Wp yw na powstanie stowarzyszenia w Boles awiu mia y wzorce z s siednie-
go powiatu b dzi skiego. Prezesami opolskiego towarzystwa byli lekarz Juliusz Zdanowicz (1910)
i ks. Wojciech Telatycki (1913), a boles awskiego ks. Micha  Wójcik 35.

Ogólne dzia ania na rzecz krzewienia o wiaty i kultury podejmowa y zarejestrowane
27 listopada/10 grudnia 1906 r. polskie Towarzystwo O wiatowo-Literackie „Ognisko” w czycy,
12/25 marca 1907 r. ukrai skie Towarzystwo „O wiata” na Rusi Che mskiej z siedzib  w Hrubieszowie,
a tak e Towarzystwa Upowszechnienia O wiaty i Kultury w ród Ludno ci ydowskiej w Guberni 
Radomskiej z siedzib  w Radomiu 28 kwietnia/11 maja 1907 r., w Guberni Lubelskiej w Lublinie
w 1908 r. i w Guberni Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim 2/15 grudnia 1913 r. Organizacja 
ukrai ska powsta a z inicjatywy urz dników i obejmowa a swym zasi giem guberni  lubelsk  i sie-
dleck . W 1908 r. po czy a si  ona z identyczn  dzia aj c  w Kijowie. Stowarzyszenia ydowskie 
zak ada y osoby wykonuj ce wolne zawody. Nie powiod y si  próby utworzenia towarzystwa pracy 
spo ecznej i szerzenia wiedzy w guberni kieleckiej w Kielcach w 1906 r. i ydowskiego towarzystwa 
„Kadima” w P o sku w 1907 r.36. 

Na pocz tku XX w. w Kongresówce powstawa y organizacje propaguj ce j zyk esperanto, w tym 
na prowincji. S dzono wówczas, e jego upowszechnienie pozwoli rozwija  kontakty mi dzyludzkie 
w duchu równo ci na gruncie tego sztucznego j zyka. ydzi byli za o ycielami zalegalizowanego 
11/24 lutego 1913 r. ódzkiego Towarzystwa Esperanckiego „Lodza Esperanto Societo”. Polakom 
natomiast nie uda o si  za o y  towarzystwa upowszechnienia mi dzynarodowego j zyka esperanto 
„Lumo” w om y w 1908 r. Powodem odmowy by y braki formalne w projekcie statutu  37. 

Obok o wiaty szkolnej i pozaszkolnej zwrócono uwag  na wychowanie przedszkolne. Najm odsze 
córki biednych ydów mieszkaj cych w odzi mog y uzyska  opiek  oraz elementarne wiadomo ci 
dzi ki dzia aj cej od 1902 r. fundacji ma e stwa Jakuba i Anny Hertz. Prawdopodobnie brak od-
powiednich rodków Þ nansowych wobec rosn cych potrzeb spowodowa  konieczno  przekszta ce-

nia w sensie prawnym dzia aj cej ochronki w stowarzyszenie. 1/14 czerwca 1912 r. zarejestrowano 

Towarzystwo Przedszkola dla Dziewczynek Wyznania Moj eszowego im. Jakuba i Anny Hertz. 

Wcze niej, bo 15/28 czerwca 1911 r. zalegalizowano w mie cie z inicjatywy grupy bur uazji i miesz-

czan Towarzystwo Pierwszego Przedszkola dla Dzieci Wyznania Moj eszowego, które otacza o opie-

k  równie  ma ych ch opców 38. 

Niemieccy luteranie zak adali od ko ca XIX w. organizacje maj ce rozwija  intelektualnie

i moralnie dzieci oraz m odzie  w duchu religijnym, których celem by o uchronienie ich od nega-

34 AGAD, KGGW, sygn. 7445, 7867; AP ód , RGP-Prez, sygn. 544, 656, 682, 731, 746, 754, 855, 910, 1013, 1171;

W.  L.  K a r w a c k i , Zwi zki..., s. 292, 394-395; D. R o s i s k a , Spo eczna..., s. 43. 
35 APKiel, UGKds.Stow, sygn. 40, 42; APLub, LGUds.Stow, sygn. 15, 115, 124; B.   M i k u l e c , Aktywno  gospodarcza 

i spo eczno-polityczna mieszka ców Opola Lubelskiego w latach 1864–1914, Miejskie spo eczno ci lokalne Lubelszczyzny 

1795–1918, red. A. K o p r u k o w n i a k , Lublin 2000, s. 126.
36 AGAD, KGGW, sygn. 2715, 2803, 2804, 7198, 7200, 7354; APKiel, RGK, sygn. 6052; APLub, LGUds.Stow, sygn. 14; 

AP ód , RGP-Prez, sygn. 1144; APRad, UGRds.Stow, sygn. 2; APWar, WGUds.Stow, sygn. 372.
37 APBia , KG , sygn. 881; AP ód , RGP-Prez, sygn. 1060.
38 AP ód , RGP-Prez, sygn. 920, 1047; K.  B a d z i a k , J.  W a l i c k i , ydowskie..., s. 173, 175.
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tywnych wp ywów otoczenia. Poniewa  w adze traktowa y je jako organizacje religijne, ich statuty 

by y zatwierdzane tak e po 1906 r. przez ministra spraw wewn trznych. Ewangelicko-Augsburskie 

Towarzystwa Opieki nad M odzie cami w Pabianicach zalegalizowano 26 lutego/11 marca 1907 r. 

oraz w Kaliszu 23 lutego/8 marca 1911 r., Opieki nad Dziewcz tami w Ozorkowie (powiat czyc-

ki) 20 listopada/3 grudnia 1909 r., a Dzie mi – w osadzie Aleksandrów ódzki (powiat ódzki) 
10/23 sierpnia 1912 r. By y one zwi zane z miejscowymi paraÞ ami tego wyznania. Nie powiod y 
si  natomiast próby utworzenia tego rodzaju organizacji wychowawczo-o wiatowych w Piotrkowie 
Trybunalskim w 1907 r. i kolonii Ruda (powiat che mski) w 1913 r.39. 

Cele edukacyjno-wychowawcze w duchu prawos awia stawia o przed sob  Towarzystwo 
O wiatowe „Trze wo ” we wsi Chodywa ce (powiat tomaszowski) zarejestrowane 16/29 czerwca 
1909 r. Mia o ono zwalcza  tak e szerz cy si  alkoholizm. Jego za o ycielami byli ch opi ukrai scy 
pod przywództwem nauczyciela szko y elementarnej. W 1910 r. skupia o ono 30 cz onków  40. 

Obok organizacji bezpo rednio uczestnicz cych w rozwoju o wiaty w Królestwie Polskim
w okresie liberalizacji, powo ywano do ycia organizacje wspieraj ce materialnie licznie powstaj ce 
szko y prywatne, które boryka y si  z trudno ciami Þ nansowymi. Osoby wykonuj ce wolne zawody 
za o y y Towarzystwo Pomocy Szkolnej O mioklasowej Szko y Tadeusz Radli skiego w Siedlcach, 
zatwierdzone 30 stycznia/12 lutego 1910 r. oraz Towarzystwo Pomocy e skim Realnym rednim 
Zak adom Naukowym w odzi 5/18 listopada tego samego roku, które wspiera o polskie szko y 
ogólnokszta c ce w mie cie. Udzia  w tworzeniu stowarzyszenia siedleckiego mia  tak e w a ciciel 
szko y  41.

Tworzono równie  organizacje wspieraj ce prywatne szko y zawodowe, g ównie poprzez zakup 
wyposa enia klas lekcyjnych, gabinetów, laboratoriów, sal gimnastycznych oraz bibliotek i czytelni. 
Mieszczanie polscy powo ali do ycia Towarzystwo Pomocy Szkolnej Prywatnej Czteroklasowej 
Szko y Handlowej W adys awa Skupa w ukowie zalegalizowane 4/17 wrze nia 1910 r., Towarzystwo 
Szko y redniej (czteroklasowej handlowej L. Domaga y) w Sieradzu 20 listopada/3 grudnia 1911 r. 
oraz Towarzystwo Opieki nad e sk  (siedmioklasow ) Szko  Handlow  w Kielcach 11/24 lutego 
1909 r., a nauczyciele i w a ciciel placówki Towarzystwo Szko y redniej (siedmioklasowej technicz-
nej Boles awa Zielowskiego) w osadzie yrardów 30 marca/12 kwietnia 1911 r. Z powodu uchybie  
formalnych w podaniach i projektach statutów starania o powstanie ostatniej organizacji trwa y
2 lata  42. 

Wspieranie materialne szkó  ró nych typów cz  organizacji czy a z pomoc  dla ich uczniów 
i s uchaczy, którym pokrywano op aty czesnego oraz kupowano podr czniki i pomoce szkolne. 
Towarzystwo Szkolne (szko y czteroklasowej m skiej) w Turku zalegalizowano 25 pa dziernika/
7 listopada 1912 r. z inicjatywy polskich urz dników pa stwowych i prywatnych, Towarzystwo 
Pomocy Szkolnej przy Czteroklasowej Szkole M skiej Stefana Czapli skiego w Ostrowcu 

wi tokrzyskim 16/29 listopada 1913 r. Z inspiracji Polaków wykonuj cych wolne zwody i ksi dza 
katolickiego oraz yda, dyrektora oddzia u banku, Towarzystwo Pomocy przy ódzkim Gimnazjum 
Realnym M. A. Witanowskiego utworzono 3/16 maja 1908 r. z udzia em rosyjskich i ydowskich kup-
ców, fabrykantów, urz dników oraz dyrektora szko y, a Towarzystwa Pomocy przy Siedmioklasowych 
Szko ach Handlowych w Tomaszowie Mazowieckim 10/23 lutego 1911 r. z inicjatywy polskich

39 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APLub, ChGUds.Stow, sygn. 171; AP ód , KGKal, sygn. 1975; AP ód , RGP-Adm, 
sygn. 8523; AP ód , RGP-Prez, sygn. 376. 

40 APLub, LGUds.Stow, sygn. 15, 174.
41 APLub, SGUds.Stow, sygn. 107; AP ód , RGP-Prez, sygn. 859.
42 AGAD, KGGW, sygn. 7300, 7955; APKiel, RGK, sygn. 6032; APKiel, UGKds.Stow, sygn. 1, 15; APLub, SGUds.Stow, 

sygn. 100; AP ód , KGKal, sygn. 2222; APWar, WGUds.Stow, sygn. 638.
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i ydowskich przemys owców i osób wykonuj cych wolne zawody. Jednocze nie 8/21 marca 1914 r.
powsta y towarzystwa przy szko ach Prywatnych M skiej oraz e skiej (Marii Korzeniewskiej)
w om y, utworzone przez polskich ziemian, przedstawicieli wolnych zawodów i urz dników pry-
watnych. Statut drugiego towarzystwa om y skiego wzorowano na tomaszowskim. W ród inicjato-
rów powstania organizacji przy om y skiej szkole e skiej by a tak e jej w a cicielka. Prezesami 
zarz du stowarzyszenia ostrowieckiego wybrano dyrektora cukrowni Józefa Byczewskiego, a toma-
szewskiego – Jana Morsztynkiewicza  43. Polscy i ydowscy kupcy oraz in ynierowie doprowadzili 
do zatwierdzenia 13/26 czerwca 1913 r. Towarzystwa Wsparcia Wykszta cenia Technicznego przy 
Kursach Politechnicznych Marcelego Rogalskiego w odzi 44. 

Z powodu uchybie  formalnych nie powiod y si  próby za o enia w latach 1913–1914 towarzy-
stwa pomocy przy czteroletniej szkole m skiej Dionizego Majewskiego w Ostro ce, towarzystwa 
udzielania pomocy materialnej o mioklasowej szkole m skiej i wsparcia jej niezamo nych uczniów 
w Grójcu oraz towarzystwa wsparcia materialnego siedmioklasowej szko y realnej W adys awa 
Wójcickiego i pomocy jej uczniom w Skierniewicach45.

W Królestwie Polskim, poza Warszaw , do wybuchu I wojny wiatowej zalegalizowano co naj-
mniej 110 organizacji zwi zanych w ró nym stopniu z edukacj  i wychowaniem. Z uwagi na nieza-
chowanie si  zespo ów archiwalnych urz dów guberni suwalskiej oraz szcz tkowych p ockiej mo na 
przypuszcza , e w rzeczywisto ci ich liczba by a wi ksza. Wp yw na rozwój tego typu towarzystw 
na prowincji mia a dzia alno  ogólnokrajowych z siedzib  w stolicy Kongresówki. W ród prowin-
cjonalnych stowarzysze : 32 mia y charakter ogólny, 19 kulturalno-o wiatowy, 13 wychowawczy,
3 samokszta ceniowy, 3 prowadzi o formy o wiaty pozaszkolnej, 27 d y o do za o enia i prowa-
dzenia ró nego typu szkó , a 13 wspiera o materialnie szko y i w cz ci tak e ich uczniów. Wydaje 
si , e wi kszo  z nich prowadzi a s ab  dzia alno  i po okresie pocz tkowego entuzjazmu w ród 
cz onków dominowa a apatia, g ównie z powodu trudno ci Þ nansowych nie pozwalaj cych zreali-
zowa  celów. Niektóre nie rozpocz y praktycznej aktywno ci. Pod wzgl dem narodowo ciowym: 
52 organizacje utworzyli Polacy, w cz ci z zasymilowanymi osobami pochodzenia niemieckiego
i ydowskiego, 22 ydzi, 14 Niemcy, 3 Ukrai cy, po 1 Litwini i Rosjanie, a 9 by o wielonarodowych. 
O za o ycielach i cz onkach 8 towarzystw brak wiarygodnych danych o ich narodowo ci. Wysok  
aktywno  w powo ywaniu do ycia tego typu stowarzysze  wykazywali Niemcy i ydzi, przekracza-
j c  ich udzia  w strukturze ludno ci. Natomiast stosunkowo bierni pozostawali Litwini i Ukrai cy, 
z powodu s abo ci spo eczno-gospodarczej i opó nionego kszta towania si  nowoczesnej wiadomo-
ci narodowej. Natomiast Rosjanie realizowali swoje potrzeby o wiatowe g ównie w pa stwowych 

placówkach i instytucjach. W ród za o ycieli i cz onków towarzystw polskich znaczne wp ywy po-
lityczne posiadali post powi oraz narodowi demokraci, a mniejsze socjali ci i socjaldemokraci. Pod 
wzgl dem spo ecznym w ród za o ycieli dominowali kupcy, fabrykanci i osoby wykonuj ce wolne 
zawody. Mniejszy udzia  posiadali ziemianie oraz urz dnicy pa stwowi i prywatni, a niewielki han-
dlarze, rzemie lnicy i ch opi. Brak informacji o aktywno ci w tej dziedzinie robotników. Wa n  rol  
inspiruj c  pe nili ksi a katoliccy i lutera scy oraz rabini. Struktura spo eczno-zawodowa za o y-
cieli i cz onków by a uwarunkowana ich mo liwo ciami Þ nansowymi, a w cz ci ich stanem wiado-
mo ci spo ecznej i narodowej. W poszczególnych guberniach w granicach z lat 1867–1912 za o ono 
odpowiednio: w kaliskiej – 8 organizacji, kieleckiej – 4, lubelskiej – 7, om y skiej – 2, piotrkowskiej 
– 63, p ockiej – 1, radomskiej – 7, siedleckiej – 4, suwalskiej – 4 i warszawskiej – 10. Najwi ksza 

43 AGAD, KGGW, sygn. 7445, 8230; APBia , KG , sygn. 1236, 1237, 1238; AP ód , KGKal, sygn. 2378; AP ód , Rz d 
Gubernialny Kaliski, sygn. 2159; AP ód , RGP-Prez, sygn. 610, 894; APRad, UGRds.Stow, sygn. 2, 71.

44 AP ód , RGP-Prez, sygn. 1094.
45 APBia , KG , sygn. 1236; APWar, WGUds.Stow, sygn. 1065, 1084.
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liczba stowarzysze  powsta ych w guberni piotrkowskiej by a uwarunkowana jej potencja em

demograÞ cznym i gospodarczym, a stosunkowo niewielka w warszawskiej oddzia ywaniem istniej -

cych w stolicy Królestwa Polskiego. Pod wzgl dem statusu miejscowo ci: 26 utworzono w miastach 

gubernialnych, 42 miastach powiatowych, 17 innych miastach, 15 w osadach górniczo-przemys o-

wych, 7 w osadach handlowo-us ugowych oraz 3 we wsiach. Najwi cej w ród miejscowo ci, bo a  

26 towarzystw za o ono w odzi – drugim co do wielko ci mie cie Kongresówki, a 6 w Radomiu. 
Do 1906 r. na prowincji Królestwa Polskiego za o ono tylko 6 stowarzysze  z inicjatywy Niemców 
wyznania ewangelicko-augsburskiego. W okresie liberalizacji pocz tkowo dominowa  entuzjazm 
organizacyjny, wynikaj cy g ównie z prze amania wcze niej istniej cych ogranicze . W 1906 r. za-
legalizowano 14 towarzystw, w 1907 r. – 13, w 1908 r. – 17, a w 1909 r. – 16. Pó niej nast pi  regres 
i w 1910 oraz 1911 r. utworzono po 8 organizacji. Rok 1912 przyniós  o ywienie i za o ono ich 15. 
Jednak w 1913 r. liczba rejestrowanych stowarzysze  spad a do 8, a w pierwszych siedmiu miesi cach 
1914 r. do 5. W latach 1907–1910 za naruszenie statutów lub obowi zuj cego prawa w adze pa stwo-
we zlikwidowa y tylko 5 towarzystw, co nie wskazuje na ich nadmierny rygoryzm. Nie znajduje po-
twierdzenia w przedstawionej problematyce teza o istnieniu „reakcji sto ypinowskiej”. Administracja 
uwa a a prawdopodobnie, e prowincjonalne stowarzyszenia o wiatowe w Królestwie Polskim two-
rzone g ównie przez Polaków, nie narusza y w zasadniczy sposób interesów pa stwa rosyjskiego,
w przeciwie stwie do stowarzysze  ogólnokrajowych. Z powodu ca kowitego zaniechania dzia alno-
ci w latach 1908–1914 zamkni to 5 organizacji. 
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Zjawisko analfabetyzmu istnieje od dawna, a samo s owo analfabeta jest pochodzenia greckiego

i oznacza cz owieka nieznaj cego liter, nieumiej cego czyta  1. DeÞ nicja analfabety umieszczona

w S owniku j zyka polskiego oznacza osob  nieumiej c  czyta  i pisa , w przeno ni za , nieposiada-

j c  umiej tno ci i wiadomo ci w jakiej  dziedzinie 2.

W okresie mi dzywojennym w Polsce za analfabet  uznawano cz owieka nieumiej cego czyta  

i pisa , za  pó analfabeta umia  czyta , lecz nie potraÞ  pisa . Dotyczy o to osób od dziesi tego roku 

ycia wzwy .

Odrodzona po zaborach II Rzeczpospolita musia a w dziedzinie o wiaty rozwi za  najbardziej 

pal ce potrzeby ponaddwudziestosiedmiomilionowego spo ecze stwa. Budowa demokratycznego 

ustroju nak ada a na w adze obowi zek takiego skonstruowania podstaw prawnych szkolnictwa, które 

nie tylko wyra a yby ide  demokratycznego pa stwa, ale równie  pe ni y funkcj  integracyjn , tak 

wa n  wobec ponadstuletniego podzia u ziem polskich. Tak  rol  mia a pe ni  szko a obowi zkowa, 

powszechna, bezp atna, dost pna niezale nie od pochodzenia, narodowo ci i statusu spo ecznego 

ucznia. Wydany w 1919 r. „Dekret o obowi zku szkolnym” wprowadza  konieczno  ucz szczania 

dzieci w wieku obowi zku szkolnego do szkó  pa stwowych lub prywatnych, ale jego realizacja na-

potyka a na trudno ci natury Þ nansowej, lokalowej i personalnej.

Jednym z najpilniejszych zada  o wiatowych w odrodzonym pa stwie by a likwidacja analfabe-

tyzmu. Wed ug pierwszego Spisu Powszechnego, przeprowadzonego w Polsce w 1921 r. na ogóln  

liczb  27 400 tys. mieszka ców kraju ponad 6 mln. osób nie umia o pisa  i czyta . Stanowili oni 

32,8% ogó u ludno ci3. Analfabetyzm by  zjawiskiem charakterystycznym zarówno dla wsi jak i dla 

du ych skupisk miejskich, zw aszcza tam, gdzie istnia y du e zak ady przemys owe. W Warszawie 

np. 10% ludno ci nie umia o czyta  i pisa , w miastach: woj. ódzkiego – 17,3%, poleskiego – 16,1%, 

wo y skiego – 18,1%, stanis awowskiego – 17,1%, tarnopolskiego – 18,7%, na Kielecczy nie – 18%4. 

1 K. P r ó s z y s k i  na oznaczenie analfabety u ywa  okre lenia: cz owiek niepi mienny. 
2 S ownik j zyka polskiego, Warszawa 1978, t. I, s. 49.
3 Najwi cej analfabetów by o w ród ludno ci starszej, powy ej sze dziesi tego roku ycia (54,2%), najmniej za

w grupie do trzydziestego roku ycia, „Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej”, Warszawa 1927 (tabela ludno ci wed ug umie-

j tno ci czytania i pisania).
4 Tam e, tabela 19, s. 29.
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Najwy szy wska nik analfabetyzmu odnotowywano w województwach centralnych oraz wschodnich 

i wynosi  on od 32,5% w woj. warszawskim do 71% w poleskim i 68,8% w wo y skim5.

Sytuacja narodowo ciowa województw wschodnich wykazywa a w wielu powiatach znaczn  

przewag  liczbow 6 mniejszo ci narodowych w stosunku do zamieszka ych tam Polaków. Wedle 

Spisu Powszechnego z 1921 r. w Polsce mieszka o ogó em 3 898,4 tys. Ukrai ców, najwi cej na 

terenie województw: wo y skiego, lwowskiego, stanis awowskiego i tarnopolskiegor 7. Drug  mniej-

szo ci  zamieszkuj c  zwarcie tereny wschodnie byli Bia orusini, których w Polsce by o ogó em 

1060,2 tys. a na Polesiu mieszka o 375,2 tys 8. Znacz c  grup  ludno ci zamieszkuj c  wschodnie 

województwa byli ydzi. W woj wo y skim stanowili oni 151,7 tys.; w woj poleskim – 91,0 tys.; 
lwowskim – 90,4 tys 9.

W sytuacji du ego zró nicowania narodowo ciowego w adze II RP zobowi zano do zapew-
nienia mniejszo ciom narodowym swobodnego rozwoju kulturalnego, religijnego a ich dzieciom 
mo liwo ci ucz szczania do szko y z ojczystym j zykiem nauczania. Podpisane przez Polsk : Ma y 
Traktat Wersalski, Konwencja Genewska oraz niektóre artyku y, uchwalonej w 1921 r., Konstytucji 
Marcowej, zabezpiecza y prawa mniejszo ci narodowych zamieszkuj cych teren II RP. Oddzielne 
zapisy, dotycz ce tej kwestii, znalaz y si  równie  w podpisanym po wojnie polsko-bolszewickiej 
Pokoju Ryskim.

Ma y Traktat Wersalski uwzgl dnia  swobodne uprawianie praktyk religijnych, u ywania niepol-
skich j zyków w stosunkach prywatnych, handlowych i religijnych, zapewnia  dzieciom niepolskim 
szkolnictwo powszechne z ojczystym j zykiem wyk adowym. Konwencja Genewska dotyczy a praw 
mniejszo ci niemieckiej a Traktat Ryski normowa  sytuacj  mniejszo ci rosyjskiej, ukrai skiej i bia-
oruskiej mieszkaj cej w Polsce 10.

Wysoki odsetek analfabetów wymaga  od w adz i spo ecznych instytucji o wiatowych podj cia 
dzia a  prowadz cych do zahamowania tego zjawiska. Zag szczono sie  szkó , organizowano kursy 
dla analfabetów i obj to obowi zkow  edukacj  wszystkie dzieci w wieku szkolnym.

Konieczno  powo ywania do wojska kolejnych roczników m odzie y pochodz cej z ró nych 
dzielnic kraju, w znacznej cz ci niepi miennej (w marcu 1921 r. na 307 tysi cy szeregowców by o
33 tysi ce analfabetów i 60 tysi cy pó analfabetów, czyli w szeregach Wojska Polskiego znajdowa o 
si  30,3% analfabetów) 11 wp yn a na uchwalenie w Sejmie w 1919 r. ustawy „O przymusowym na-
uczaniu w Wojsku Polskim”12.

W artykule pierwszym ustawy stwierdzono: „ o nierze pozbawieni w wieku szkolnym naucza-
nia pocz tkowego oraz nie do  biegli w czytaniu i pisaniu po polsku podlegaj  przymusowej nauce
w okresie odbywania s u by wojskowej”13. Ustawa by a jedyn  w ca ym dwudziestoleciu mi dzywo-
jennym podstaw  prawn  dotycz c  likwidacji analfabetyzmu. Realizacj  jej postanowie  obarczono 
ministra spraw wojskowych, który wyda  instrukcj  „O prowadzeniu przymusowego nauczania o nie-
rzy w my l ustawy sejmowej z dnia 21 lipca 1919 r.”14. Program kursów, jak zaznaczano w instrukcji,
odpowiada  skróconemu programowi szko y publicznej. Obejmowa  nast puj ce przedmioty: j zyk 

5 W stanis awowskim wynosi  46%, w tarnopolskim 39,2%, „Ma y Rocznik Statystyczny”, 1937, s. 29, tabela 19.
6 Za wi kszo  zwyk  przyj to wska nik powy ej 50% zamieszkuj cej te tereny ludno ci, za wi kszo  wzgl dn  

– najwi ksz  grup  mieszka ców, niesi gaj c  jednak 50%.
7 S.  M a u e r s b e r g , Szkolnictwo dla mniejszo ci narodowych w Polsce w latach 1918–1939, Wroc aw 1968, s 27.
8 Tam e, s. 39.
9 Tam e, s. 53.
10 S.  M a u e r s b e r g , Szkolnictwo dla mniejszo ci…, s. 17, 18, 23, 24.
11 E. J. K r y s k a , Polski Bia y Krzy  1918–1961, Bia ystok 1997, s 101.
12 Ustawa o przymusowym nauczaniu w Wojsku Polskiem z dnia 21 lipca 1919 r., „Dziennik Praw Pa stwa Polskiego”, 

1919, nr 63, poz. 373.
13 Tam e.
14 J. S u t y a , Miejsce kszta cenia doros ych w systemie o wiatowym II Rzeczpospolitej, Wroc aw 1982, s. 94.
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polski – 380 godzin, arytmetyka z geometri  – 290 godzin, historia Polski – 165 godzin, geograÞ a 
Polski i powszechna – 75 godzin, przyroda – 40, godzin, nauka o Polsce wspó czesnej – 50 godzin15. 
Kursy by y czterostopniowe, nauka na ka dym stopniu nauczania obejmowa a 250 godzin 16.

W roku 1922 nauczanie o nierzy analfabetów przekazano w gesti  Polskiemu Bia emu Krzy-
owi17 ze wzgl du na brak rodków i wykwaliÞ kowanych wykonawców ustawy w wojsku polskim18. 

PBK po dostosowaniu swoich struktur do struktur wojskowych rozwin  pomy ln  akcj  nauczania 
pocz tkowego i ju  w po owie 1923 r. w Korpusie Lubelskim obj  nauczaniem na kursach pierwszego 
stopnia 70% o nierzy t.j. oko o 900 osób. Warto wspomnie , e Korpus Lubelski prowadzi  naucza-
nie równie  na Wo yniu: w Sarnach, Dubnie, W odzimierzu, Kowlu, Równem i ucku. Wspó pracuj c 
tak e z organizacjami nauczycielskimi, uruchomiono cykle odczytów z ró nych dziedzin wiedzy. Ze 
zorganizowanej w 1923 r. Centralnej Sk adnicy Pomocy Szkolnych dostarczono o nierzom niezb d-
ne materia y pi miennicze i inne pomoce naukowe. Niemniej owocn  akcj  nauczania rozpocz to
w Korpusie Warszawskim, gdzie przeszkolono na kursach dla analfabetów ponad 3300 o nierzy 19.

Celem pracy o wiatowej Polskiego Bia ego Krzy a (ciesz cej si  spo ecznym poparciem) by a 
– obok likwidacji analfabetyzmu – konieczna, ze wzgl du na d ugoletni okres niewoli, integracja 
obywatelska.

Polacy mieli du e do wiadczenie w prowadzeniu spo ecznych organizacji o wiatowych jeszcze 
z czasów zaborów20. Jedn  z nich by a Polska Macierz Szkolna – organizacja o wiatowa powsta a na 
fali strajku w szkolnego 1905 r. w Królestwie Polskim. W okresie mi dzywojennym Macierz wraz
z innymi spo ecznymi stowarzyszeniami wspomaga a w adze o wiatowe w upowszechnianiu wiedzy, 
utrzymywaniu szkó  ró nych stopni, bibliotek, domów ludowych, prowadzi a akcje odczytowe, reali-
zowa a has a integracji spo ecznej. Swoim zasi giem obejmowa a tereny by ego Królestwa Polskiego 
oraz cz  województw wschodnich. Z up ywem czasu znaczna cz  placówek Macierzy usytuowana 
zosta a na Kresach, zw aszcza w województwach poleskim i wo y skim, najbardziej zacofanych pod 
wzgl dem o wiatowym.

Akcj  likwidacji analfabetyzmu rozpocz a Macierz, zanim powsta a Polska niepodleg a, bo ju  
w 1917 roku, organizuj c 87 kursów nauczania pocz tkowego dla doros ych21. Zwalczanie analfabe-
tyzmu le a o w gestii Wydzia u Pedagogicznego PMS, który tworzy  i prowadzi  biblioteki i kursy 
dla doros ych. Uwa ano bowiem, e „walk  z analfabetyzmem nale y prowadzi  przez systematycz-
n  nauk  czytania i celowe dostarczanie ksi ek do czytania”22.

Podstawy organizacyjne kursów dla doros ych opracowane zosta y przez TeoÞ la Koziar
i opublikowane w broszurze Kursy dla doros ych – organizacja, program i wskazówki metodyczne 23. 

15 „O wiata Pozaszkolna”, 1923, zeszyt 1.
16 Tam e. 
17 Polski Bia y Krzy  – organizacja za o ona przez I g n a c e g o  i  H e l e n  P a d e r e w s k i c h  w maju 1918 r. w Sta-

nach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej „w celu niesienia pomocy i dawania opieki wolontariuszom s u cym w Polskiej 
Armii we Francji, nie tylko w obozach ale i na polu walki, g ównie za  w celu opiekowania si  rannymi i rozdawania darów 
przys anych przez krewnych i przyjació  o nierzy”. K. K o s , Dwie organizacje polskie, „Dziennik dla Wszystkich”, nr 137, 
Buffalo NY z dnia 21. 07. 1918, s. 1, cyt za: E. K r y s k a , Polski Bia y..., s. 23.

18 J. S u t y a , Miejsce kszta cenia…, s. 94. 
19 E. K r y s k a , Polski Bia y..., s. 106–107.
20 Trzy z nich doczeka y niepodleg ej Polski, nadal szerz c o wiat  w ród obywateli. By y to za o one w 1880 r.: na 

ziemiach zaboru pruskiego Towarzystwo Czytel  Ludowych, na ziemiach zaboru austriackiego Towarzystwo Szko y Ludowej
i w zaborze rosyjskim za o ona po strajku szkolnym 1905 r. Polska Macierz Szkolna.

21 „Polska Macierz Szkolna”, 1919, nr 11–12.
22 „O wiata Pozaszkolna”, 1923, zeszyt 4, s. 345.
23 T. K o z i a r a , Kursy dla doros ych – organizacja, program i wskazówki metodyczne, Ksi garnia Polska PMS, War-

szawa 1922.
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Celem kursów organizowanych na wsi, poza szerzeniem wiedzy i o wiaty oraz przygotowaniem 

do pracy spo ecznej, by o pog bianie wiadomo ci narodowo-obywatelskiej a tak e wprowadzanie 

s uchaczy w wiat ksi ek. Zalecano, aby w rodowiskach pozbawionych tradycji o wiatowych przed 

przyst pieniem do zorganizowanej nauki czytania i pisania wzbudzi  zainteresowanie i zami owanie 

do wiedzy. Kursy pocz tkowe na wsi, ze wzgl du na specyÞ czny charakter pracy, mia y by  organi-

zowane w okresie jesienno-zimowym. Dwugodzinne spotkania mia y si  odbywa  trzy razy w tygo-

dniu. Kursy przeznaczone by y dla analfabetów i pó analfabetów 24. Na nauk  czytania i pisania prze-

znaczano 70 godzin. Pó analfabeci w ci gu 42 godzin mieli nabra  wprawy w czytaniu i pisaniu oraz 

opanowa  g ówne zasady pisowni. Komplet trzeci, sk adaj cy si  z ludzi, którzy kiedy  uko czyli 

czteroletni kurs nauki w szkole powszechnej, poza doskonaleniem umiej tno ci j zykowych mia

w programie wiczenia stylistyczne, takie jak: pisanie listów, poda , depesz, og osze , sprawozda .

W tym komplecie na nauk  czytania i pisania przewidziano 28 godzin. Nie wszystkie Ko a Macierzy 

w jednakowym stopniu organizowa y kursy dla doros ych. W roku 1925 liczba kursów osi gn a 

ponad trzysta, g ówny ci ar ich prowadzenia spoczywa  na pi ciu ko ach, które prowadzi y ponad 

dwie cie. Warto podkre li , e ko o PMS w Kobryniu na Polesiu zorganizowa o ich 84  25. Natomiast 

w tym samym roku w Kiwercach na Wo yniu Ognisko Zwi zku Polskich Nauczycieli Szkó  Po-

wszechnych,
 
wspó pracuj ce z Polsk  Macierz  Szkoln  i Ko ami M odzie y Wiejskiej, zorgani-

zowa o kursy dla analfabetów, w których uczestniczy o 140 osób. Podobna sytuacja mia a miejsce

w Ro yszczach (pow. ucki), gdzie wspólnymi si ami Zwi zku, Macierzy i „Soko a” przeprowa-

dzono kursy dla doros ych w pi ciu miejscowo ciach, a ponadto w samych Ro yszczach prowadzi a 

Macierz bibliotek  licz c  500 ksi ek26.

Sprawozdania ognisk Zwi zku Polskich Nauczycieli Szkó  Powszechnych z terenów Polesia

i Wo ynia, dotycz ce pracy pozaszkolnej, zawieraj  informacje o wspó pracy cz onków Zwi zku

z ko ami Macierzy w zakresie likwidacji analfabetyzmu. I tak np. w roku 1924–1925 ludno  uni ca 

liczy a ponad 179 tys., z czego 70% stanowili analfabeci. Polska Macierz Szkolna wspó pracowa a

z Ogniskiem, organizuj c kursy dla doros ych, op acaj c nauczycieli stawk  2 z . za godzin  27.

W Stolinie na 15 tys. ludno ci 50% – to niepi mienni. Ognisko wspólnie z Macierz  prowadzi o ak-

cj  likwidacji analfabetyzmu, op acaj c nauczycieli w wysoko ci od 80–150 z  na kurs28. W Korcu 

na 5800 mieszka ców analfabeci liczyli 1000 osób. W miasteczku, obok ogniska ZPNSP, dzia a y 

wspólnie Polska Macierz Szkolna i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó ”. Wszystkie organizacje prace 

swoje koncentrowa y na zwalczaniu analfabetyzmu, rozwoju Þ zycznym ludno ci i u wiadomieniu 

narodowym. W sprawozdaniu Ogniska wyra nie zaznaczono, i  oferta skierowana by a wy cznie do 

ludno ci polskiej 29.

W Dzienniku Urz dowym Kuratorium Okr gu Szkolnego Poleskiego z 1926 r. zaznaczono, 

e naj ywotniejsz  organizacj  o wiatow  jest Polska Macierz Szkolna, która prowadzi swe prace

w sposób planowy i systematyczny, czego nie mo na powiedzie  o innych organizacjach spo ecznych. 

Urz dzono oko o 200 kursów dla doros ych, co w porównaniu ze s ab  dzia alno ci  samorz dów 

by o wynikiem imponuj cym30. Potwierdzeniem, jak bardzo potrzebne by y kursy dla doros ych,

24 Tam e.
25 J. S t e m l e r , Polska Macierz Szkolna 1905–1935, Warszawa 1926, s. 120–139.
26 Archiwum Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego, Sprawozdanie Ogniska z dzia alno ci w zakresie o wiaty pozasz-

kolnej 1924–1925. Kwestionariusz Wydzia u O wiaty Pozaszkolnej, woj. wo o skiego pow. uck, gmina Tro cianiec p-ta 

Kiwerce, poczta Ro yszcze, sygn. 314 nr 5 i 6. 
27 Polesie 1924–1925, Archiwum Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego, sygn. 314 nr 7632.
28 Tam e, sygn. 314.
29 Tam e, sygn. 314.
30 DZ. Urz. KOS Poleskiego 1926 nr 1.
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s  zapisy w „M odym pokoleniu ch opów”: „Gdy przysz a (nauczycielka) pierwszy raz, a my zebrali 

si  wszyscy i starsze razem by o nas 40 osób i tu umówili si  trzy razy tygodniowo po trzy godziny. 

Pozapisywa a nas przeegzaminowa a nas i podzieli a na grupy, nie by o analfabetów, ale s abo czytali 

i pisali, z o yli si  na lampy i na naft  i tak pogaw dzili jak  korzy  mo e da  o wiata i jak j  trzeba 

zdobywa  i po co ona jest potrzebna (…) Kurs trwa  ca y rok. Gdy pani nauczycielka odje d a a na 
wi ta Bo ego Narodzenia to my wszyscy zrobili prezent z o yli jajek, orzechów, jab ek, yczenia 
wi teczne” 31.

W roku 1921 na odbywaj cym si  w Warszawie V Walnym Zje dzie PMS prof. K. Król zapro-
ponowa  nauczanie doros ych analfabetów uproszczon  metod  Kazimierza Promyka oraz zak adanie 
przy ko ach Towarzystwa czytelni, które mia y stwarza  klimat sprzyjaj cy podejmowaniu nauki. 
W adze szkolne popiera y Macierz w walce z analfabetyzmem. Kuratorium Okr gu Szkolnego Po-
leskiego wyda o stosowny okólnik, w którym apelowa o o udzia  w akcji Macierzy nauczycielstwa 
szkó  rednich i seminariów nauczycielskich 32. Natomiast Ministerstwo WRiOP w pa dzierniku 
1926 r. wzywa o spo ecze stwo do zbierania funduszy na czytelnie PMS. „Uznaj c w ca ej pe ni 
donios o  tej sprawy Kuratorium zwraca si  do nauczycielstwa Szkó  rednich Ogólnokszta c cych
i Seminariów Nauczycielskich z wezwaniem by zach ci o uczniów starszych klas do wzi cia udzia u 
w likwidowaniu analfabetyzmu w ród dorastaj cych i doros ych i u wiadomi o j , e w wolnym spo-
ecze stwie polskim wychowawc  i o wiatowcem mo e sta  si  ka dy Polak i Polka” 33.

W pierwszych latach g ówny ci ar likwidacji analfabetyzmu ponosili nauczyciele. Pó niej,
w miar  up ywu czasu i w wyniku wykszta cenia w asnej kadry o wiatowców, zastosowano metody 
nie wymagaj ce udzia u czynnych nauczycieli, obci onych obowi zkami zawodowymi, wynikaj cy-
mi z etatowej pracy. Wprowadzono metod  nauczania „czwórek o wiatowych”. Metoda ta zastoso-
wana zosta a z dniem l lutego 1924 zarz dzeniem Zarz du G ównego Towarzystwa 34. Celem jej by o 
nie tylko nauczenie czytania i pisania, ale równie  podniesienie na wy szy poziom intelektualny 35. 
Praca spo eczna w „czwórkach” mia a zaktywizowa  czytaj c  cz  spo ecze stwa, która, stosuj c 
tak  form  edukacji analfabetów, wspiera aby w adze w likwidacji tej plagi cywilizacyjnej. Za pod-
r czniki s u y y dwa opracowania Józefa Stemlera 36: Elementarz do nauki starszych oraz Konstytucja

31 J. C h a a s i s k i , M ode pokolenie ch opów, procesy i zagadnienia kszta towania si  warstwy ch opskiej w Polsce,
z przedmow  F. Z n a n i e c k i e g o , Warszawa 1938, t. II, s. 58.

32 Dz. Urz. KOS Poleskiego nr 1–2, 1926 r.
33 DZ. Urz dowy Kuratorium Okr gu Poleskiego 1926 nr 9 poz. 152. Przedruk Okólnika Min. WRIOP z dnia 23 X.1926 

r. do Kuratorów Okr gów szkolnych, Liceum Krzemienieckiego i woj. l skiego w sprawie zbiórki na rzecz PMS.
34 „Polska Macierz Szkolna”, 1926, nr 3.
35 J. S t e m l e r , Czwórki o wiatowe jako spo eczny sposób zwalczania analfabetyzmu, Warszawa 1926, s. 6–9.
36 J. S t e m l e r , (1888–1965) urodzony w Dolinie na Podkarpaciu uko czy  Seminarium Nauczycielskie we Lwowie

i studia w Uniwersytecie Jana Kazimierza. Przez kilka lat naucza  w szkole w rodzimej Dolinie a w czasie I wojny wiatowej 
opiekowa  si  Zak adem Wychowawczym Towarzystwa Pomocy OÞ arom Wojny w Kijowie. W 1919 r. J. S t e m l e r  piasto-
wa  funkcj  sekretarza Polskiego Komitetu Wykonawczego na Rusi i jednocze nie pe ni  obowi zki kierownika Sekcji Opie-
ki nad Dzie mi Polskiej Macierzy Szkolnej, nadzoruj c szko y tego towarzystwa. W rok pó niej by  ju  naczelnikiem Wy-
dzia u Szkó  Powszechnych i Seminariów Nauczycielskich w Zarz dzie Cywilnym Wo ynia i Ziemi Podolskiej. Od 1920 r. 
sprawowa  nieprzerwanie a  do 1939 r. funkcj  dyrektora Polskiej Macierzy Szkolnej. Zwi zany z Narodow  Demokracj ,
w polityce o wiatowej deklarowa  rozs dne kompromisy polityczne na rzecz jedno ci celów integruj cych naród po wielolet-
niej niewoli. Uwa a , e o wiata jest terenem pracy publicznej tak wa nym, e wszelkie spory polityczne powinny milkn . 
Jego zdaniem, naród niezale nie od chwili buduje swoj  przysz o . A po przewrocie majowym twierdzi , e Polska musi 
mie  obywatela a nie mieszka ca, dzielnego, o wieconego i pracowitego. W czasie II wojny wiatowej by  wi niem obozu 
o wi cimskiego. Po opuszczeniu obozu dzia a  w podziemiu, pe ni c funkcj  kierownika Wydzia u Wydawnictw Ksi ek
w Departamencie Informacji Delegatury Rz du, pracuj c oÞ cjalnie w Polskim Czerwonym Krzy u. W marcu 1945 pod-
czas negocjacji delegacji polskiej z przedstawicielem NKWD Iwanem Sierowem zosta  aresztowany i os dzony w procesie 
„szesnastu” a nast pnie uniewinniony. Po zwolnieniu z wi zienia pracowa  w Cechu Rzemios  Ró nych w Otwocku. Zmar  
9 wrze nia I965 r., w Warszawie, pochowany zosta  na cmentarzu w podwarszawskim Józefowie. H. M a r k i e w i c z , Józef 

Stemler – dzia acz o wiatowy II Rzeczypospolitej, „Problemy Opieku czo-Wychowawcze”, 1995, nr 9.
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Rzeczypospolitej w opracowaniu dla samouków. Tak wi c praca w „czwórce o wiatowej” mia a tak-
e pe ni  funkcj  obywatelsk . Podstawowym zadaniem nauczaj cego by o przyswojenie uczniom 

techniki czytania i pisania oraz wiedzy historycznej z silnym akcentem patriotycznym, bowiem
w programie uwzgl dniano podstawowe informacje z ycia zas u onych Polaków. W toku nauki mu-
sieli si  tak e zaznajomi  z zasadami Konstytucji. Nauk  ko czy  egzamin przed komisj  powo an  
przez kierownika „czwórki”. Minimum wiedzy, konieczne do uzyskania, obejmowa o: p ynne czy-
tanie ko cowych tekstów elementarza, umiej tno  podpisania si  pe nym imieniem i nazwiskiem,
z dat  i miejscem zamieszkania, wiedza z zakresu Konstytucji Rzeczypospolitej i ogólne informacje, 
dotycz ce osób szczególnie zas u onych dla Rzeczypospolitej. Po zako czeniu kursu osobom, które 
pomy lnie z o y y ten atwy egzamin, wydawano stosowne za wiadczenia a kierownikowi „czwór-
ki” zalecano utrzymywanie kontaktu z uczniami i przyzwyczajanie ich do uczestnictwa w yciu 
kulturalnym przez korzystanie z bibliotek, czytelni, uczestnictwo w wyk adach i odczytach oraz 
obchodach organizowanych przez Polsk  Macierz Szkoln 37.

Wszystkie te zabiegi skierowane by y na niedopuszczenie do zjawiska wtórnego analfabetyzmu. 
Twórca metody, Józef Stemler, widzia  w niej niebagatelne zalety, polegaj ce nie tylko na skutecz-
nym i szybkim przyswojeniu umiej tno ci czytania i pisania, ale tak e na czynnym wspó dzia aniu 
ka dego wykwaliÞ kowanego i ch tnego do pracy w likwidacji tego upo ledzenia o wiatowego. O ile 
skuteczno  w tym wypadku wydaje si  by  problematyczna, o tyle system „czwórek o wiatowych” 
wymy lony przez dyrektora PMS rzeczywi cie pobudza  do dzia ania si y spo eczne. W roku 1925 
dzi ki pracy 316 „czwórek o wiatowych” czyta  i pisa  nauczy o si  948 analfabetów 38.

Do 1926 r. w o wiacie polskiej propagowano idea  wychowania ci le zwi zany z Narodow  
Demokracj . Modelowy „Polak-katolik”, oddany Ojczy nie, przekazuj cy tradycje narodowe m o-
demu pokoleniu, by  wzorcem wychowawczym akceptowanym przez znaczn  cz  spo ecze stwa 
polskiego.

Przewrót majowy, doj cie do w adzy sanacji zaowocowa y now  polityk  o wiatow . Krytykowa-
ny idea  wychowania narodowego zast piono wychowaniem pa stwowym.

Poj cie obywatela, pracuj cego dla dobra pa stwa, obejmowa o równie  przedstawicieli mniej-
szo ci narodowych i rokowa o nadzieje na równoprawne traktowanie przez w adze Ukrai ców, y-
dów, Bia orusinów, Niemców, Rosjan i Litwinów. Wcielenie w ycie nowego idea u wychowawczego 
zapocz tkowa o uchwalenie 11 marca 1932 r. ustawy o ustroju szkolnictwa.

Ustawa wprowadzona zosta a w czasie szalej cego w Polsce kryzysu gospodarczego. W kwe-
stiach likwidacji analfabetyzmu nowy minister WRIOP mia  niewiele do zaproponowania, tym 
bardziej, i  ustawa, wprowadzaj c artyku em 15 konieczno  dokszta cania m odzie y do 18 roku 
ycia jednocze nie dawa a mu mo liwo  zwalniania m odzie y z obowi zku dokszta cania39, „je li, 

nie by o dla niej zorganizowanej odpowiedniej szko y dokszta caj cej zawodowej ani ogólnej, ani 
kursów dokszta caj cych” 40. Oznacza o to, przy systematycznym braku budynków szkolnych i nisko 
zorganizowanej szkole powszechnej, dalsze utrzymywanie armii analfabetów tak e w ród m odzie y
w wieku szkolnym. Wprawdzie II Spis Powszechny przeprowadzony w 1931 r., wykaza  spadek liczby 

37 Pierwszy Dyplom O wiatowy za nauczenie analfabetów czytania i pisania otrzyma a L i d k a  N a w o d z k a , uczennica 
klasy szóstej, córka in yniera, która w Kamionie k/ Wyszogrodu zorganizowa a „czwórk  o wiatow ” i wykona a program. Jej 
uczniowie: B o l e s a w  M a l c z e w s k i  l. 25, J a n  C h r z a n o w s k i  l. 43 i J a n  J a c k o w s k i  l. 50 zdali stosowny egzamin 
w obecno ci Komisji, w sk ad której wchodzili: kierownik szko y H e n r y k  Z a m o j s k i , proboszcz ks. L u c j a n  M a g r z y
i gospodarz B r o n i s a w  S t e f a n i a k, Wezwanie do walki z analfabetyzmem, Warszawa 1925, s. 22. 

38 „Polska O wiata Pozaszkolna”,1927, nr l, s. 44.
39 Artyku  15 Ustawy wprowadza  konieczno  dokszta cania dla m odzie y do 18 roku ycia, która uko czy a szko  

powszechn  i dalej nie kontynuowa a nauki. Dz.U.R.P. 1932 nr 38 póz. 389.
40 Tam e, art 16.
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analfabetów o 10%, to jednak, jak skonstatowa  naczelnik Wydzia u O wiaty Pozaszkolnej Min. WRiOP
M. B. Godecki na V Mi dzynarodowej Konferencji O wiaty Doros ych w Cambridge w 1929 r., zwi -
zane to by o z naturaln  miertelno ci  w ród najstarszej grupy analfabetów 41. Spadek liczby analfa-
betów zaobserwowano równie  we wschodnich województwach kraju 42. Mimo tego stan analfabetów 
na Kresach nadal wymaga  interwencji spo ecznej.

W maju 1933 r. podczas Zgromadzenia Okr gowego Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego w Rów-
nem Wo y skim, przewodnicz cy Zarz du Okr gu Jakub Hoffman przytoczy  dane obrazuj ce stan 
edukacji dzieci na Wo yniu. Wedle spisu dokonanego przez w adze o wiatowe we wrze niu 1932 r. na 
Wo yniu wszystkich dzieci podlegaj cych obowi zkowi szkolnemu by o 345 105, z tego a  105 151 
dzieci pozostawa o poza szko . W tym 218 977 dzieci przebywa o w szko ach powszechnych; 2 934
w gimnazjach; 1791 pobiera o nauk  w domu 8434 ucz szcza o do szkó  prywatnych, ale 7817 zwol-
niono z wykonania obowi zku szkolnego 43. W tej sytuacji organizacje o wiatowe, mimo kryzysu 
Þ nansowego, w dalszym ci gu musia y przedsi bra  ró ne rodki prowadz ce do likwidacji analfabe-
tyzmu w ród m odzie y.

W 1934 r. Polska Macierz Szkolna za zgod  i przyzwoleniem Ministerstwa WRIOP og osi a listo-
pad – miesi cem walki z analfabetyzmem44. W listopadzie przypada  uroczy cie przez PMS obchodzo-
ny Dzie  O wiaty Pozaszkolnej. Przedstawiciele ZG PMS W adys aw So tan i Józef Stemler zostali 
zapewnieni przez ministra Wac awa J drzejewicza o przychylnym stosunku w adz pa stwowych do 
zamierzonej akcji. Prowadzenie akcji powierzono Wydzia owi O wiaty Pozaszkolnej. W adze Towa-
rzystwa zwróci y si  z apelem do Polskiego Zwi zku Wydawców Dzienników i Czasopism, aby na 
amach prasy spopularyzowano t  inicjatyw . Na apel Macierzy odpowiedzia o oko o 130 czasopism, 

które drukowa y codziennie jedn  lekcj  z Elementarza dla Starszych  45.
Nast pnie zwrócono si  z propozycj  wprowadzenia indywidualnego nauczania analfabetów 

jako swoistej formy dzia ania cz onków towarzystw o wiatowych, dla których mia o to stanowi  
„powstanie wielkiego i czynnego polskiego obozu o wiatowego”, walcz cego z analfabetyzmem 
ksi kowym.

Apel skierowany by  do organizacji o ró nym obliczu ideowym, bowiem walka ta mia a by  pro-
wadzona niezale nie od wyznawanej ideologii. Inicjatyw  Macierzy podj o oko o 200 stowarzysze , 
mi dzy innymi: Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie M odzie y M skiej, Katolickie Stowa-
rzyszenie M odzie y e skiej, Zwi zek Obrony Kresów Zachodnich, Towarzystwo Gniazd Sierocych 
i inne 46. Akcj  poparli równie  znani literaci: Kornel Makuszy ski, Ferdynand Antoni Ossendowski 
oraz docent Wolnej Wszechnicy Polskiej W adys aw Wolert, natomiast Polska Akademia Literatury
i Polskie Radio przyj y inicjatyw  oboj tnie, za  Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego uzna o, 
e problem ten powinien by  rozwi zany wy cznie przez w adze pa stwowe i samorz dowe 47.

Niew tpliwie problem analfabetyzmu powinien by  by  rozwi zywany kompleksowo, nie przez 
spo eczne stowarzyszenia, ale przez pa stwowe w adze o wiatowe. Jednak wobec kryzysu gospo-
darczego, w jakim pogr ona by a wówczas Rzeczpospolita, spo eczna akcja by a jakim  wyj ciem, 

41 J. S u t y a , Miejsce o wiaty…, s. 103.
42 W roku 1931 ich odsetek wyniós : w woj. wo y skim 47,8% (spadek w stosunku do po poprzedniego spisu – 21%),

w woj. poleskim 48,4% (- 22.6%), lwowskim 23,1% (- 6%,), stanis awowskim 36,6% (- 9%), „Ma y Rocznik Statystyczny 
1937”, Warszawa 1937, s. 29.

43 Protokó  z obrad VIII Zgromadzenia Okr gowego Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego odbytego w dniach 21 i 22 
maja 1933 r., w Równem Wo y skim, Pa stwowe Archiwum w Równem, fond 184/12 por: Archiwum ZNP sygn, 625. 

44 Na drodze do Polski czytaj cej, sprawozdania i uwagi o przebiegu pierwszego miesi ca walki z analfabetyzmem ksi -

kowym, Warszawa 1935.
45 Tam e, s. 37.
46 Tam e, s. 30.
47 Tam e, s. 47, 48.
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bior c pod uwag  fakt, i  ju  za par  lat okaza o si , e dla oko o miliona dzieci w wieku obowi zku 
szkolnego nie by o miejsca w szkole powszechnej. Najlepszym tego dowodem by a odpowied  d ugo-
letniego kierownika Sekcji Kursów dla Doros ych miasta st. Warszawy Antoniego Konewki, który na 
otrzyman  od J. Stemlera broszur  w sprawie akcji odpowiedzia , e „w ka dym razie lepiej ryzyko-
wa  ni  siedzie  bez ruchu i zaniecha  prób walki z t  zmor  Polski i ca ego wiata” 48.

Na apel Stemlera – dyrektora PMS, w ko ach Macierzy odbywa y si  liczne zebrania, na których 

obecni byli przedstawiciele innych stowarzysze  o wiatowych i podczas których wyszukiwano ch t-

nych do nauczania analfabetów metod  „w cztery oczy”. Zebrania takie odby y si  mi dzy innymi
w: ucku, Ostrogu, Dubnie, Kiwercach, Mizoczu, Kowlu, Równem, Sarnach, Korcu, Chinoczach. 
Ko a te masowo organizowa y kursy dla doros ych49 a zdecydowana ich wi kszo  funkcjonowa a na 
Kresach Wschodnich.

Wyniki akcji przesz y oczekiwania organizatorów. „Nowiny Codzienne” w artykule Walka

z analfabetyzmem – stan o do niej milion osób pisa y: „Idea walki z analfabetyzmem zosta a naresz-
cie uj ta w sposób rokuj cy i dobre nadzieje. Inicjatywa PMS w sprawie wprowadzenia przez stowa-
rzyszenia metody nauczania jednostkowego, jako metody dobrowolnej pracy kulturalnej cz onków, 
zosta a przyj ta i jest wprowadzona w ycie przez najpowa niejsze polskie organizacje spo eczne 
obejmuj ce l 100 tys. cz onków” 50.

Indywidualna metoda nauczania „w cztery oczy” zastosowana przez Macierz w nauczaniu doro-
s ych mia a t  zalet , e nauka czytania odbywa a si  tylko wobec jednego „ wiadka”, co w przypadku 
analfabety mia o du e znaczenie psychologiczne. Stres doros ego ucznia zwi zany z nauk  by  mniej-
szy wobec jednej, ni  wobec wielu osób.

Spraw  niebagateln  by y podr czniki do nauczania doros ych. W tym zakresie Macierz pos ugi-
wa a si  ciennym Elementarzem dla Starszych oraz Nauk  czytania, jako wskazówk  dla ucz cego 
si . Elementarz… by  nie tylko podr cznikiem j zykowym, ale zawiera  równie  tre ci historyczne, 
dziesi tny uk ad cyfr, znaki przestankowe: wykrzyknik, przecinek, cudzys ów, my lnik itp. Kolejne 
partie materia u wyk adane by y metod  „Promyka”. Podr cznik zamyka y powiedzenia i przys owia.

Wa nym elementem pracy o wiatowej zapobiegaj cym wtórnemu analfabetyzmowi by a udana 
akcja biblioteczna, któr  w latach trzydziestych szczególnie rozwin o Towarzystwo na Kresach 
Wschodnich. Kontakt z ksi k , tym najlepszym instrumentem pracy o wiatowej, najszerszych 
warstw spo ecze stwa kresowego mia  nie tylko zapobiec wtórnemu analfabetyzmowi, ale równie  
wyrobi  nawyk si gania po literatur , a w konsekwencji upowszechni  kultur  tak potrzebn  ludno ci 
województw wschodnich. Biblioteki o wiatowe funkcjonuj ce, w ramach organizacji spo ecznych, 
wedle przeprowadzonego w 193l r. przez M. B. Godeckiego spisu, stanowi y 88,3% wszystkich pla-
cówek. Polska Macierz Szkolna mia a w tym czasie oko o 250 bibliotek51. Akcja biblioteczna prowa-
dzona przez PMS od czasu jej powstania najpó niej obj a tereny Kresów Wschodnich. Tylko na Wo-
yniu istnia o w 1937 r. 500 bibliotek macierzowych z ponad 100 tys. ksi ek i 200-tysi czn  roczn  

liczb  wypo ycze  52. W 1938 r. na Wo yniu jedna ksi ka przypada a na 19 mieszka ców. Zak adaj c,
e latach trzydziestych liczba analfabetów w woj. wo y skim wynios a ponad milion osób, to na 

trzech czytaj cych mieszka ców województwa przypada o jedno wypo yczenie 53. Jak na sytuacj  
o wiatow  ludno ci kresowej by  to stosunkowo wysoki wska nik czytelniczy, wiadcz cy o nieza-
spokojonych ambicjach i potrzebach kulturowych. Sytuacja sprzyja a zatem Macierzy.

48 Tam e, s. 8.
49 „Kronika O wiatowa”, 1934, nr 5.
50

 
„Nowiny Codzienne”, 1934, nr 309.

51 Biblioteki o wiatowe, spis na l stycznia 1930 r. oraz tabele statystyczne, pod red. M. B. G o d e c k i e g o, Warszawa 1932.
52 Sprawozdanie z dzia alno ci PMS w 1937 r., „PMS”, 1938, nr 2.
53 Dane z „Ma ego Rocznika Statystycznego” za rok 1937 oraz obliczenia w asne.
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Oryginaln  form  pracy by o utworzenie bibliotek w drownych fundowanych przez spo e-
cze stwo. Fundacja im. Henryka Sienkiewicza, przekazuj c na rzecz Towarzystwa 52 tys. z otych, 
obligowa a je jednocze nie do zakupu i bezp atnego rozdawnictwa na Kresach Wschodnich zestawu 
sk adaj cego si  z Trylogii, Krzy aków i W pustyni i w puszczy. Zestaw ten uzupe niony Zbiorem pie-

ni polskich stanowi  wyposa enie biblioteczki w drownej „liliputki”. Przygotowano 100 tego typu 
bibliotek. Po pierwszym roku prowadzenia akcji w sta ym czytaniu by o 8 na 10 ksi ek54. 

W drugiej po owie lat trzydziestych nast pi  masowy rozwój bibliotek ruchomych55. Wzrost 
ten zwi zany by  z planowym szkoleniem bibliotekarzy w drownych. Na kursy przyjmowani byli 
m czy ni b d cy przed poborem lub po odbyciu s u by wojskowej. Praca w drownego biblioteka-
rza mia a z jednej strony zapewni  kontakt z ksi k  wie o upieczonym bibliotekarzom po kursie,
z drugiej za  podtrzyma  w ród m odzie y umiej tno  czytania nabyt  w szkole, rozwin  nawyk 
czytelnictwa. W pó niejszym okresie biblioteki w drowne zawiera y dzie a ró nego rodzaju i o ró -
nym stopniu trudno ci, w zale no ci od poziomu i zainteresowa  czytelników. Odpowiednio sproÞ -
lowane ksi gozbiory oferowa y literatur  dzieci c , m odzie ow , specjalistyczn  (rolnicz )56.

Na podstawie ankiet czytelniczych mo na stwierdzi , e ludno  Wo ynia i Polesia upodoba a 
sobie najbardziej pisarzy, którzy swoje utwory osadzali w realiach Kresów Wschodnich. Niezmienn  
popularno ci  cieszy y si  utwory patrona Macierzy – Henryka Sienkiewicza, a tak e Marii Rodzie-

wiczówny, Elizy Orzeszkowej, Józefa Weyssenhoffa57.

Niezale nie od cenzurek wystawianych Macierzy przez jej wspó czesnych, cz sto antagonistów, 

nale y podkre li  zas ugi tej instytucji na polu upowszechniania czytelnictwa na Kresach Wschod-

nich, a przez to zapobiegania wtórnemu analfabetyzmowi.

W sprawozdaniu kwartalnym Komendy Policji Pa stwowej w ucku, skierowanym 20 kwietnia 

1936 r. do Wydzia u Spo eczno-Politycznego Wo y skiego Urz du Wojewódzkiego, w dziale „D” 
pisano: „Organizacje tego typu (zrzeszenia kulturalno-o wiatowe, przyp. H. M.) wykorzystuj  okres 
zimowy do rozwini cia jak najszerszej akcji zwalczania analfabetyzmu, zw aszcza na terenie wiej-
skim, przez organizacj  systematycznych kursów i wyk adów. Wybija si  tu na czo o Polska Macierz 
Szkolna, prowadz ca szereg szkó  powszechnych i zawodowych, dostarczaj ca ludno ci bibliotek. 
Nale y jednak zaznaczy , e dzia alno  tej organizacji nacechowana jest pewn  jednostronno ci  
wywo an  wp ywem na t  organizacj  Stronnictwa Narodowego”58.

Najwi kszym osi gni ciem czytelniczym Towarzystwa by a aktywizacja o wiatowa wsi polskiej. 
„Stopie  zniszczenia tych ksi eczek na skutek zaczytania najwymowniej wiadczy o roli, jak  te 
miniaturowe ksi gozbiory odgrywa y w terenie”59.

Ocena spo ecznej akcji likwidacji zjawiska analfabetyzmu na Kresach Wschodnich w latach 
II Rzeczypospolitej jest trudna, zwa ywszy na fakt braku dostatecznych materia ów archiwalnych. 
Niemo liwe sta o si  zatem nawet szacunkowe okre lenie liczby wyuczonych analfabetów, bowiem 
materia y te b d  nie istniej , zniszczone w zawierusze wojennej, b d  nie s  udost pniane w archi-
wach pozosta ych na dawnych Kresach wschodnich II Rzeczpospolitej. Mo na natomiast pokusi  si  
o ocen  dzia a  na podstawie informacji prasowych, wspomnie  i niewielkiej liczby weryÞ kowalnych 
dokumentów. Wydaje si , i  dwa punkty programu walki z analfabetyzmem zas uguj  na szczególne

54 „Polska Macierz Szkolna”, 1935, nr 3; por: „O wiata Polska”, 1935.
55 W roku 1933 by o ich 258; w 1934–1260; w roku 1938–1964. Obliczenia sporz dzono na podstawie sprawozda  Pol-

skiej Macierzy Szkolnej, drukowanych na amach „PMS” i „O wiaty Polskiej”.
56 „Polska Macierz Szkolna”, 1937, nr 2.
57 J. M i c h a o w i c z , Dzia alno  biblioteczna PMS na Wo yniu, „O wiata Polska”, 1933, nr 3.
58 Archiwum Pa stwowe w Równem (Ukraina), fond 33 sygnJ89.
59 E. Aussbury, Losy ksi gozbiorów warszawskich zabezpieczonych w BN w latach 1940–1944, Walka o dobra kultury 

– Warszawa 1939–1945, t. I, Warszawa 1970, s. 265.
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uznanie i pozytywn  ocen , mianowicie: kursy dla doros ych, organizowane przez spo eczne
i zwi zkowe zrzeszenia o wiatowe oraz akcja bibliotek w drownych. Warto  tej formy kszta cenia 
polega a na jej systematyczno ci i d u szym oddzia ywaniu na doros ego ucznia, zw aszcza w latach 
trzydziestych, gdy wysuni to nowy idea  wychowania pa stwowego, którego wcielenie w ycie by o 
dla w adz sanacyjnych spraw  priorytetow . Nak adaj cy si  na to kryzys gospodarczy hamowa  
nie tylko akcj  w adz, ale tak e podcina  inicjatywy stowarzysze  spo ecznych, borykaj cych si
z k opotami Þ nansowymi. W tej sytuacji ka da spo eczna inicjatywa, bez ogl dania si  na w adze, 
by a dla Kresów cenna, niezale nie od opcji politycznej, jak  reprezentowa a.

Macierz, wyst puj ca na Kresach w roli najwi kszej spo ecznej instytucji o wiatowej, stara a 
si  zaktywizowa  ca e spo ecze stwo w akcji likwidacji analfabetyzmu; st d pomys y „czwórek 
o wiatowych” i metoda nauczania „w cztery oczy”. Obydwie metody nauczania by y pracoch onne
i wymaga y zwielokrotnionych wysi ków ludzkich, przy niedostatecznych ze spo ecznego punktu 
widzenia oczekiwaniach. Zastrze enia metodyczne budzi a warto  wykorzystywanych podr czni-
ków, co przek ada o si  automatycznie na niewielkie wymagania egzaminacyjne.

Najwi ksz  warto ci  prac spo ecznych w zakresie likwidacji analfabetyzmu by o u wiadomie-
nie kresowemu spo ecze stwu znaczenia konieczno ci kszta cenia oraz rozbudzenie ambicji o wia-
towych w tym zakresie, czego dowodem by o istnienie licznych placówek o wiatowych PMS i innych 
zrzesze  spo ecznych na tym terytorium.
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11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach niewoli odzyska a niepodleg o . Jej terytorium 
obejmowa o 388 600 km, co stanowi o zaledwie 52% obszaru kraju przed dokonaniem rozbiorów. 
Polska graniczy a z Niemcami, Czechos owacj , Rumuni , Zwi zkiem Radzieckim, Litw  oraz o-
tw , a od pocz tków 1939 roku z W grami. Na podstawie spisu powszechnego przeprowadzonego
w 1931 roku wiemy, e w granicach kraju mieszka o nie wi cej ni  32 miliony ludzi. Polska by a kra-
jem zamieszkanym przez liczne narodowo ci. I tak na jej obszarze przebywa o 21 993 tys. Polaków,
4 442 tys. Ukrai ców, 2 733 tys. ydów, Bia orusinów 990 tys., Niemców 741 tys. i 1 018 innych. 
Sk ad narodowo ciowy w odsetkach prezentowa  si  nast puj co: Polaków by o 69%, Niemców 2%, 
Ukrai ców 14%, Bia orusinów 3%, ydów 9%, a innych 3%  1. Je eli chodzi o podzia  spo ecze stwa 
Drugiej Rzeczypospolitej na podstawowe klasy i warstwy spo eczne oko o roku 1931 to 16,8 mln 
ludno ci liczy a warstwa ch opska, 9,4 mln warstwa proletariacka, 1,9 mln warstwa inteligencka
i pracownicy umys owi, drobnomieszcza stwo 3,5 mln, a klasy posiadaj ce 0,4 mln  2. W odsetkach 
obywateli wyznania rzymskokatolickiego – obrz dku aci skiego by o 64,8, obrz dku greckokatolic-
kiego 10,4, wyznania prawos awnego 11,8, ewangelickiego 2,6, a 9,8 moj eszowego   3. W styczniu 
1919 roku Polska zosta a przekszta cona w republik  parlamentarn .

Po odzyskaniu niepodleg o ci osoby, które obj y w adz , stan y w obliczu kwestii uregulowania 
wielu spraw zwi zanych z prawid owym funkcjonowaniem pa stwa.

Nale y pami ta , e w adze na d ugo przed 1932 rokiem podejmowa y próby uregulowania tych 
kwestii. Wszelkie dzia ania w zakresie o wiaty w adze pa stwowe zapocz tkowa y ujednoliceniem 
szkolnictwa na terenie ca ego kraju. By o to zadanie niebywale trudne, a wynika o to z tego, e 
pa stwa zaborcze na zagarni tych przez siebie terenach prowadzi y odmienn  polityk  o wiatow . 
Stan szkolnictwa na terenach zabranych Polsce w wyniku rozbiorów by  zró nicowany. Najlepsza
sytuacja panowa a w zaborze austriackim, gdzie w dobie autonomii Rada Szkolna Krajowa mia a du y 

1 J.  a r n o w s k i, Spo ecze stwo Drugiej Rzeczypospolitej, PWN, Warszawa 1973, s. 374.
2 J.  a r n o w s k i, Spo ecze stwo Polski mi dzywojennej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969, s. 158.
3 „Ma y Rocznik Statystyczny”, G ówny Urz d Statystyczny RP Rok X, Warszawa 1939, s. 25.
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wp yw na rozwój polskiego szkolnictwa, w którym mo na by o naucza  dzieci i m odzie  w j zyku 
polskim.

W okresie mi dzywojennym podejmowano liczne próby dokonania zmian organizacyjnych
w polskiej o wiacie. Prawie ka dy z ministrów Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego próbo-
wa  opracowania nowych wytycznych dla polskiego szkolnictwa. Z wielu dzia a  zmierzaj cych do 
uregulowania spraw szkolnictwa w Polsce na wymienienie zas uguje Dekret o obowi zku szkolnym 

wydany przez naczelnika pa stwa Józefa Pi sudskiego 7 lutego 1919 roku. Zgodnie z tym dokumen-
tem obowi zkiem szkolnym mia y by  obj te dzieci od 7 do 14 roku ycia. Zapowiada  on tak e roz-
budow  w kraju sieci szkó  siedmioletnich. Do momentu ich powstania mia y w pa stwie dzia a  do-
tychczasowe szko y cztero– i pi cioklasowe, w których trzy lub dwa lata przeznaczone by y na nauk  
uzupe niaj c . Dekret na o y  na gminy obowi zek tworzenia i utrzymywania szkó  powszechnych 
wsz dzie tam, gdzie mieszka o co najmniej czterdzie cioro dzieci w wieku szkolnym. Precyzowa  on 
tak e, e promie  obwodu szkolnego nie mo e przekracza  trzech kilometrów. Jednocze nie okre lo-
ne zosta y konsekwencje, jakie mog  spotka  rodziców, którzy nie posy aj  swych dzieci do szkó . 

Tego samego dnia zosta  równie  wydany Dekret o kszta ceniu nauczycieli szkó  powszechnych. 
Zgodnie z nim nauczyciele mieli przygotowywa  si  do pracy w seminariach nauczycielskich. Nauka 
w nich trwa  mia a pi  lat. S uchaczem seminarium móg  zosta  absolwent siedmioklasowej szko y 
powszechnej. Nie zamykano jednak drogi tak e tym, którzy nie uko czyli tej szko y. Dla takich osób 
przy seminariach tworzono preparandy, w których w ci gu dwuletniej nauki mo na by o uzupe ni  
wiedz . Zgodnie z postanowieniami dekretu nauczyciele mieli zdawa  dwa egzaminy. Jeden tu  po 
uko czeniu seminarium, drugi za  po dwuletniej pracy w szkole.

Kolejne dokumenty wydano w roku 1922. By y to ustawy uchwalone przez Sejm. 17 lutego 
uchwalono ustawy: O zak adaniu i utrzymywaniu szkó  powszechnych oraz O budowie publicznych 

szkó  powszechnych. Sejm zaj  si  wi c kwesti  zwi zan  z rozbudow  szkó  na terenie kraju. 
11 marca 1932 roku Sejm uchwali  Ustaw  o ustroju szkolnictwa. Na podstawie tej ustawy rz d 

sanacyjny przeprowadzi  reform  systemu szkolnictwa. By a to ustawa o tyle wa na, e na jej podsta-
wie odbudowywano szkolnictwo polskie tak e po zako czeniu II wojny wiatowej.

Dane dotycz ce szkolnictwa w latach 1932–1933 pokazuj  poni sze tabele.

Tabela 1.
Wydatki na o wiat  z bud etu pa stwa i zwi zków samorz du terytorialnego w latach
1932/1933 i 1933/34 w milionach z otych 4

1932/33 1933/34

Ogó em 422,7 425,9

Wydatki zwyczajne 413,2 416,5

W tym: pa stwo 321,2 325,1

Z bud etu Skarbu l ska 26,6 25,9

Samorz d terytorialny 65,4 65,5

Wydatki nadzwyczajne 9,5 9,4

W tym: pa stwo 0,5 2,8

Z bud etu Skarbu l ska 0,1 0,1

Samorz d terytorialny 8,9 6,5

4 „Ma y Rocznik Statystyczny”, G ówny Urz d Statystyczny RP Rok Wydawnictwa V, Warszawa 1934, s. 171.
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Tabela 2.
Rozwój nauczania pocz tkowego w Polsce w latach 1932/1933 i 1933/1934 (dane szacunkowe) 5 

Dzieci w wieku obowi zku szkolnego
(wiek od 7 do 13 lat, dla województwa l skiego wiek 6 – 13 lat) – w tysi cach

1932/1933 1933/1934**

Polska –* 4945

Województwa centralne 2113 2184

Województwa wschodnie 877 939

Województwo pozna skie i pomorskie 487 499

Województwo l skie 230 207

Wwojewództwa po udniowe –* 1116

Uczniowie pobieraj cy nauk  na poziomie pocz tkowym w tysi cach

Polska 4608 4461

Województwa centralne 1996 1998

Województwa wschodnie 697 723

Województwo pozna skie i pomorskie 493 495

Województwo l skie 231 206

województwa po udniowe 1191 1039

Uczniów na 100 dzieci w wieku obowi zku szkolnego
(odsetki wskazuj  stosunek liczby uczniów pobieraj cych nauk  pocz tkow , bez ró nicy wieku, do liczby dzieci w 

wieku obowi zku szkolnego)

Polska –* 90,2

Województwa centralne 94,5 91,5

Województwa wschodnie 79,4 77,0

Województwo pozna skie i pomorskie 101,2 99,2

Województwo l skie 100,7 99,7

Województwa po udniowe –* 93,2

* nie mo na by o ustali  szacunku ze wzgl du na zmian  dolnej granicy wieku obowi zku szkolnego
** bez wzgl du na poziom nauki

5 Tam e, s. 172.
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Tabela 3.
Dzieci i uczniowie w wieku 6 – 13 lat w Polsce w latach szkolnych 1932/1933 i 1933/19346

1932/1933 1933/1934

Wiek
Dzieci

w tysi cach

Uczniowie 
(bez wzgl du 

na poziom 
nauki)

w tysi cach

%
Dzieci

w tysi cach

Uczniowie 
(bez wzgl du 

na poziom 
nauki)

w tysi cach

%

6 – 13 5038 4475 89 5196 4572 88

6 27* 27* 98 – – –

7 833 730 88 775 671 86

8 780 734 94 829 777 94

9 778 751 97 776 735 95

10 741 707 95 775 741 96

11 673 601 89 739 683 93

12 633 527 83 671 544 81

13 573 398 69 631 421 67

* dzieci i uczniów w wieku 6 lat uwzgl dniono tylko w województwie l skim

Tabela 4.
Szko y, nauczyciele, uczniowie w Polsce w latach szkolnych 1932/1933 i 1933/19347

1932/1933 1933/1934

Rodzaje szkó Szko y Nauczyciele*
Uczniowie 

w tysi cach
Szko y Nauczyciele*

Uczniowie 
w tysi cach

Przedszkola 581 813 36,1 556 749 37,5

Szko y 
powszechne

25465 72457 4385,2 25882 74033 4491,4

Szko y rednie
ogólnokszta c ce

283 5225 90,4 303 5530 86,9

Seminaria 
nauczycielskie

107 1420 14,1 104 1333 10,5

Pedagogia 3 51 0,3 3 50 0,3

Szko y i kursy 
zawodowe

117 2529 21,9 120 2516 22,5

Szko y 
dokszta caj ce

619 5337 79,8 594 5964 74,1

* nauczyciele ucz cy w dwóch lub wi cej szko ach liczeni byli wielokrotnie

6 Tam e oraz „Ma y Rocznik Statystyczny”, G ówny Urz d Statystyczny RP Rok Wydawnictwa VI, Warszawa 1935,
s. 303.

7 Tam e, s. 173 i 203.
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W okresie mi dzywojennym przed reform  1932 roku istnia y siedmioletnie szko y powszechne. 
Na poziomie rednim m odzie  mog a ucz szcza  do o mioklasowego gimnazjum, które dzielono na 
trzyletni kurs przygotowawczy oraz pi cioletni kurs systematyczny. Osoby, które wybiera y dalsze 
kszta cenie zawodowe zamiast w szko ach ogólnokszta c cych, mog y uczy  si  w szko ach zawodo-
wych ni szych, rednich oraz ponad rednich. M odzie  mog a tak e odbywa  „termin” u majstra lub 
kszta ci  si  na kursach zawodowych. Zwie czeniem systemu szkolnego by y szko y wy sze. 

Do szkó  powszechnych pa stwowych i prywatnych w roku szkolnym 1929/30 ucz szcza o pra-
wie 3,7 mln dzieci w wieku szkolnym, w roku 1930/31 – prawie 4 mln, a w roku 1931/32 nieco ponad 
4,2 mln. W latach tych liczba szkó  wynosi a oko o 2,7 tys 8. Z tej liczby nieca e 2,4 tys. stanowi y 
szko y wiejskie. Jak wida , uczniowie szkó  zlokalizowanych na wsiach stanowili ¾ ogó u uczniów 
kszta c cych si  w szko ach powszechnych, a liczba szkó  wiejskich by a prawie o miokrotnie wi k-
sza od liczby szkó  miejskich. 

W roku 1929/30 na 17 384 publiczne szko y powszechne 17 238 jedno- i dwuklasowych znajdo-
wa o si  na wsiach, na 4 723 wszystkie szko y trzy-, cztero- i pi cioklasowe na wsi by o 4 601, a na
3 012 szkó  sze cio- i siedmioklasowych tylko 1 222 by o zlokalizowanych na wsiach 9.

Mi dzy rokiem 1921–1931 zmniejszy a si  liczba dzieci wiejskich ucz cych si  w szko ach red-
nich ogólnokszta c cych. Jak podaje Stanis aw Mauersberg „w po owie lat trzydziestych uczniowie 

pochodz cy ze wsi (bez ziemian i pracowników umys owych) stanowili w szko ach rednich ogólno-

kszta c cych ju  tylko oko o 11% ogólnej liczby uczniów (...)”10.
Wiele dzieci wiejskich po szkole powszechnej kontynuowa o nauk  w seminariach nauczyciel-

skich, gdzie op aty za nauk  i internat nie by y tak wysokie jak w przypadku gimnazjów ogólnokszta -
c cych. Dodatkowym atutem by o tak e to, e nauka w seminariach by a o trzy lata krótsza. 

Ustawa… z 1932 roku wprowadzi a podzia  szko y powszechnej na trzy stopnie. Szko a pierw-
szego stopnia mia a cztery klasy. Nauka w klasie pierwszej i drugiej trwa a rok, w klasie trzeciej dwa 
lata, za  w klasie czwartej trzy lata. Szko a trzeciego stopnia by a szko  o sze ciu klasach, pi ciu 
jednorocznych i ostatniej klasie dwuletniej. Najwy ej zorganizowana szko a trzeciego stopnia mia a 
siedem siedmiorocznych klas. Szko a rednia ogólnokszta c ca, do której przyjmowano na podstawie 
egzaminów absolwentów VI klasy szko y powszechnej, dzieli a si  na czteroletnie gimnazjum ko -
cz ce si  tzw. „ma  matur ” i dwuletnie liceum, w którym nauk  wie czy  egzamin dojrza o ci, daj -
cy wst p na wy sze uczelnie. Absolwenci szkó  powszechnych pierwszego stopnia mogli kszta ci  si
w szko ach zawodowych typu zasadniczego ni szego, absolwenci szkó  powszechnych drugiego stop-
nia – w szko ach zawodowych zasadniczych typu gimnazjalnego, a absolwenci gimnazjum – w szko-
ach zawodowych typu licealnego. Uczniowie, którzy podj li prac  po szkole pierwszego lub drugie-

go stopnia, mogli kszta ci  si  w szko ach dokszta caj cych. Mia y powstawa  tak e szko y mistrzów
i nadzorców, szko y przysposobienia zawodowego oraz zawodowe kursy specjalistyczne.

W roku szkolnym 1932/33 na 26 839 szkó  powszechnych w kraju w miastach by o ich 2 863,
a na wsiach 23 976. W ko cowym okresie Drugiej Rzeczypospolitej w roku szkolnym 1938/39 na 
28 881 ogó u szkó  powszechnych w kraju w miastach by o 3 052, a na wsiach 25 829 11 .

Zgodnie z za o eniami Ustawy… z 1932 roku wszystkie dzieci, tak e te pochodz ce ze wsi, mia y 
mo liwo  kszta ci  si  zgodnie ze swoimi zdolno ciami. Niestety, trudne warunki panuj ce na wsi, 

8 W. G a r b o w s k a ,  Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932–1939, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich Wydaw-
nictwo PAN, Wroc aw  – Warszawa  – Kraków – Gda sk 1976, s. 158.

9 Tam e.
10 S. M a u e r s b e r g , Szko a rednia ogólnokszta c ca jako droga awansu dzieci ch opskich w Polsce 1918–1939,  

„Przegl d Historyczno-O wiatowy”, 1994, nr 1–2, s. 21.
11 „Ma y Rocznik Statystyczny”, G ówny Urz d Statystyczny RP Rok X, Warszawa 1939, s. 322.
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ubo enie wsi, a co za tym idzie brak odpowiednich funduszy na kszta cenie dzieci – wyposa enie 
ich w przybory szkolne, podr czniki, op acenie komitetu rodzicielskiego – sprawia y, e wiele dzieci
z rodzin wiejskich nie mog o pog bia  swej wiedzy. Wynika o to tak e z sytuacji, w jakiej zna-
laz  si  kraj. Kryzys gospodarczy i Þ nansowy spowodowa , e w pewnych okresach nast powa o 
zahamowanie budownictwa szkolnego. Szko y najni ej zorganizowane, szko y pierwszego stopnia 
najliczniejsze by y na wsiach. A szko y takie utrudnia y dzieciom mo liwo ci kszta cenia si  w szko-
le redniej. Tak e likwidacja seminariów nauczycielskich by a niekorzystna dla dzieci wiejskich, 
które wcze niej mog y przygotowywa  si  do zawodu po uko czeniu szko y powszechnej. Wed ug 
nowych rozporz dze  kandydaci na nauczycieli mieli kszta ci  si  w trzyletnich liceach pedago-
gicznych, je li uko czyli gimnazjum, a absolwenci liceów ogólnokszta c cych, pragn cy zosta  
nauczycielami szkó  powszechnych, mieli kszta ci  si  w dwuletnich pedagogiach. Zalet  Ustawy… 

by o „dopuszczenie do studiów (nieakademickich) absolwentów wszystkich szkó  stopnia licealnego, 
gdy  dawa o to, niewielk  co prawda, ale jednak pewn  szans  zdobycia wykszta cenia m odzie y
z ni szych warstw spo ecznych”12.

Stronnictwa ludowe bardzo nieprzychylnie patrzy y na now  ustaw  o ustroju szkolnym, zapro-
ponowan  przez rz d sanacyjny i zatwierdzon  11 marca 1932 roku. Widzia y w niej zagro enie dla 
szkolnictwa wiejskiego. Doskonale wida  to na przyk adzie ówczesnej prasy ludowej, na amach 
której wielokrotnie wypowiadano si  na temat tzw. ustawy j drzejewiczowskiej. Budzi a ona wielkie 
emocje. Ju  same tytu y tych e artyku ów z lat 1932–1933 wskazuj , jaki by  stosunek dzia aczy 

ludowych do ustawy i jak j  ocenili. W „Zielonym Sztandarze” znale  mo na mi dzy innymi arty-
ku y pod wiele mówi cymi tytu ami: Zamach na o wiat , Rujnowanie o wiaty, Nawet nauczyciele 
poczynaj  si  burzy , Zamkni te drzwi, Oszcz dno ci na o wiacie, Tania wódka – droga nauka, Szko y

i wi zienia, Fala ciemnoty. Podobne tytu y znale  mo na na amach „Piasta”: Ch opie! po egnaj 

si  z o wiat !, Lud powinien sw  ciemnot  znienawidzi , Gasiciele o wiaty ch opskiej. Robota

p. Nowaków i p. Smulikowskich, Skutki reformy szkolnej. Zwi kszenie analfabetyzmu w Pol-

sce, Upadek szkolnictwa. O 1417 nauczycieli mniej w roku 1930/31, Niebezpiecze stwo upadku 

o wiaty na wsi polskiej, Potania a wódka – o wiata zdro a a, Yo-yo szkolne. „Ustawa o ustroju 

szkolnictwa” z dnia 11 marca 1932 roku – w praktyce czy Wie  i biedota odci te od gimnazjum 

demokratycznego. (!) Sanacja wrogiem o wiaty dla ludu. Tak e autorzy artyku ów zamieszczo-

nych w „Wyzwoleniu” oraz w „Wiciach” widzieli zagro enia p yn ce z wdra ania nowego syste-

mu szkolnego i informowali o tym swoich czytelników. Na amach tych czasopism nawo ywali do 

„walki” w obronie dzieci ch opskich oraz do „walki” o zapewnienie mo liwo ci zdobywania wiedzy 

przez te dzieci. St d mo na znale  takie tytu y w numerach z lat 1932–1933: Rz dowy projekt

o nowym ustroju szkolnym, Jak rz d chce przebudowa  nasze szkolnictwo, Wie  a reforma ustro-

ju szkolnego, Co jest w ród nauczycielstwa, O inteligencj  ch opsk , Protest m odzie y ch opskiej 

przeciwko zamachowi sanacji na o wiat , Walka ch opów o szko , O ch opsk  o wiat , O szko  na 

wsi, Wyw aszczenie z o wiaty, Sprawa inteligencji ludowej, Inteligencja a lud oraz Plamy na s o cu 

o wiaty 13.

W tygodnikach tych drukowano przemówienia sejmowe pos ów oraz odezwy zwi zków lu-

dowych. Zdarza o si , e niektóre spo ród nich by y umieszczane niezale nie od siebie na amach 

ró nych gazet.

12 W. G a r b o w s k a, Szkolnictwo powszechne..., s. 57.
13 Nadaj c swym artyku om tak jednoznacznie brzmi ce tytu y, ludowcy zapewne chcieli negatywnie nastawi  ludno  

ch opsk  do za o e  nowej reformy. Ju  same nag ówki mia y odnie  okre lony efekt. Nastawi  ch opów przeciwko zmia-

nom wprowadzanym przez w adze. 
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Artyku y z wy ej wymienionych czasopism mo na umownie podzieli  na dwie grupy. Na ar-
tyku y prezentuj ce za o enia nowej reformy i wyja niaj ce czytelnikom jakim zmianom ulegnie 
system o wiaty oraz na artyku y krytykuj ce ustaw  i jej autorów. Przy czym wiele spo ród rozpraw 
zaliczaj cych si  do grupy pierwszej równie  zawiera g osy i uwagi krytyczne. Autorzy uwa ali, e 
ich obowi zkiem jest przedstawienie opinii publicznej, na czym polega  mia a ta reforma. Pisano: 
„roztr biono w gazetach sanacyjnych, e rz d przygotowa  wielk  reform  szkolnictwa w Polsce,

i e reforma ma by  korzystna dla spo ecze stwa. Tak powiadaj  nadskakiwacze rz dowi. Na czem 

polega ta reforma?” 14. W artykule Rz dowy projekt o nowym ustroju szkolnictwa z „Wyzwolenia” 
znajdujemy takie zdanie: „nowy, obecnego rz du projekt o ustroju szkó , pod wieloma wzgl dami 
zmienia dotychczasowy ustrój i o tem mamy obowi zek poinformowa  czytelników” 15. Natomiast 
zarzuty kierowane pod adresem nowej ustawy o ustroju szkolnictwa wysuwane przez ludowców 
mo na podzieli  na trzy grupy. Na artyku y dotycz ce problemów z dost pem do szkó  dzieci wiej-
skich, na te zwi zane z kwestiami Þ nansowymi, a wi c brakiem pieni dzy na o wiat  oraz na opinie 
dotycz ce konß iktów z nauczycielami. Jest to podzia  umowny, poniewa  problemy te w sposób 
wyra ny by y ze sob  powi zane.

O nowym projekcie reformy szkolnictwa „Zielony Sztandar” po raz pierwszy swych czytelników 
poinformowa  w numerze 8 z dnia 31 stycznia 1932 roku. W dziale „Z obrad Sejmu” zamieszczono 
krótki artyku  pod tytu em Nowy ustrój szkolny, w którym czytamy: „po ród drobnych spraw bez-
po rednio ma o obchodz cych ludno  wiejsk  na ostatnim posiedzeniu Sejmu, zosta y zg oszone 
dwa projekty rz dowe, które w najwy szym stopniu powinny zainteresowa  ch opów – s  to projekty 
o ustroju szkolnictwa, oraz o zmianie ustawy samorz dowej. (...) Wed ug tego projektu szko y po-
wszechne maj  by  trzech stopni. Najni szy z nich odpowiada by 4 oddzia om dotychczasowej szko y 
powszechnej, redni 6 oddzia om, a najwy szy 7 oddzia om 16. Do ni szych szkó  zawodowych mo na 
by wed ug tego projektu przej  po uko czeniu najni szego stopnia szko y powszechnej, do gimna-
zjum za  po rednim stopniu, a stopie  najwy szy, czyli 7-my rok nauki przeznaczony by by dla tych, 
którzy na szkole powszechnej ko cz  swe studia. Projekt ten kryje w sobie niebezpiecze stwo dla 
m odzie y wiejskiej” 17. Ludowcy uwa ali, e dzieci wiejskie w wi kszo ci nie b d  mia y mo liwo ci 
ucz szczania do szkó  najwy szego stopnia z powodu niewystarczaj cej ich ilo ci. 

Widziano wi c w projekcie reformy niekorzystne zmiany, które uwa ano za zagro enie dla pozio-
mu wykszta cenia w ród dzieci i m odzie y ch opskiej. Zagro enia te wynika y z faktu, e nie by o 
odpowiedniej liczby szkó  ani pieni dzy, które mo na by przeznaczy  na rozbudow  szkolnictwa.
W numerze 7 „Wyzwolenia” mo na znale  opini  autora ludowego, który krytykowa  podzia  szko y 
powszechnej na stopnie i fakt, e po sko czeniu szóstej klasy szko y powszechnej mo na by o pod-
j  nauk  w gimnazjum. S dzono wi c, e dzieci i m odzie  wiejska nie b d  kontynuowa  nauki
w klasie siódmej, a to spowoduje zmniejszenie si  poziomu ich wykszta cenia. Ludowcom nie 
podoba o si  tak e wprowadzenie podzia u o mioletniego gimnazjum na gimnazjum i liceum. 
Opini  dotycz c  celów jakie przy wieca y rz dowi sanacyjnemu przy przygotowywaniu reformy 
poznajemy w rozprawie Rujnowanie o wiaty Antoniego Langiera: „Dlaczego tak  ustaw  uchwali a 
wi kszo  sejmowa? Otó  dlatego, aby obni y  poziom wykszta cenia obywateli, aby uwsteczni , 
przy mi  umys y ludu, a z nauki i wiedzy uczyni  przywilej dla tych, co posiadaj  pieni dze i w a-
dz . Nie od dzi  tr biono po kraju, e za wiele mamy inteligencji, e za wiele dzieci si  kszta ci,

14 Zamach na o wiat , „Zielony Sztandar”, 14 II 1932, nr 11, s. 4.
15 Rz dowy projekt o nowym ustroju szkolnictwa, „Wyzwolenie”, 7 II 1932, nr 7, s. 1.
16 Autorowi chodzi o prawdopodobnie o to, e szko a pierwszego stopnia mia a mie  cztery oddzia y, szko a drugiego 

stopnia sze  oddzia ów, a szko a trzeciego stopnia mia a by  szko  siedmiooddzia ow .
17 Nowy ustrój szkolny, „Zielony Sztandar”, 31 I 1932, nr 8, s. 6.
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e za wiele to kosztuje, a wi c trzeba, aby ludzie szli do zawodów, do rzemios , a dzieci ch opskich 
nie odrywa  od wsi, by tam pracowa y18. S  to wykr tne s owa ob udników zazdrosnych, pysza ków, 
a chciwców, którzy nie mog  patrze  na to, e ch opskie dzieci garn  si  do nauki, e wie  pragnie 
wyj  z mroków do wiat a wiedzy” 19. Jak wynika z powy szego cytatu, ludowcy, zgodnie z tytu-

em artyku u upatrywali w dzia aniach sanacji zamachu na o wiat , zw aszcza na o wiat  na wsi 20.

W innym numerze „Zielonego Sztandaru” czytamy: „Olbrzymia wi kszo  narodu, ch opi, usuni ta 

od wp ywu na pa stwo i od róde  wiedzy, ma si  sta  bezwoln  i bezbronn  mas , zacofan , powoli 

i niemrawo wlok c  si  na drogach post pu” 21.

W jednym z kolejnych numerów, w numerze jedenastym z lutego, pose  Antoni Langier bardziej 

szczegó owo opisa  za o enia nowej reformy dotycz ce szkó  powszechnych. Pisa  o podziale tych e 

szkó  na trzy stopnie. W artykule tym wyrazi  swe obawy dotycz ce poziomu wykszta cenia, jakie 

osi gn  dzieci wiejskie, które b d  zmuszone ko czy  przewa nie tylko szko  najni ej zorganizowa-

n , a wi c szko  I stopnia. „(...) siedmioletnia szko a powszechna w zasadzie zachowana b dzie, ale 

zostanie praktycznie po amana na 3 rodzaje szkó , a mianowicie: szkó ka pierwszego stopnia, najni-

ej zorganizowana o jednym nauczycielu b dzie liczy a 4 oddzia y, gdzie dziecko zdob dzie wiedz

w zakresie zaledwie jednej klasy szko y redniej. Dziecko mo e sobie chodzi  do takiej szko y 7 lat, 

lecz wi cej nauki nie zdob dzie. Gdyby si  chcia o dalej kszta ci , to musi przej  do szko y drugiego 

stopnia, wy ej zorganizowanej, w której b d  jeszcze dwie klasy (a wi c razem sze ) i tam uczy  si  

przez dwa lata, a  uko czy sze ciooddzia ow  szko  powszechn 22. Takie szko y b d  si  mie ci y 

przewa nie po miasteczkach i niektórych gminach”23.

18 Czasami sami rodzice nie byli zainteresowani kszta ceniem swych dzieci w szko ach najwy ej zorganizowanych, ani 

posy aniem ich do szkó  rednich ogólnokszta c cych. 
19 Rujnowanie o wiaty, „Zielony Sztandar”, 6 III 1932, nr 15, s. 3.
20 Antoni Langier pisze, e w adze wydaj c Ustaw , chcia y uniemo liwi  zdobycie odpowiedniego wykszta cenia 

dzieciom i m odzie y wiejskiej. Za  w samym tek cie ustawy mo emy przeczyta : „Ustawa niniejsza wprowadza takie zasa-

dy ustroju szkolnictwa, które maj  Pa stwu u atwi  organizacj  wychowania i kszta cenia ogó u na wiadomych swych obo-

wi zków i twórczych obywateli Rzeczypospolitej, obywatelom tym – zapewni  najwy sze wyrobienie religijne, moralne, 

umys owe i Þ zyczne oraz jak najlepsze przygotowanie do ycia, zdolnym za  i dzielniejszym jednostkom ze wszelkich ro-

dowisk umo liwi  osi gni cie jak najwy szych szczebli naukowego i zawodowego wykszta cenia”. Cytat za K. P o z n a -

s k i, Wybrane zagadnienia z historii wychowania, t. II, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2006,

s. 225. Jak wida  Ustawa nie ró nicowa a dzieci w zale no ci od ich pochodzenia. Jej autorzy nie przewidywali innych torów 

kszta cenia dla ludno ci wiejskiej i innego dla przedstawicieli pozosta ych warstw spo ecznych. Je eli ró nice w dost pie do 

szkó  najwy ej zorganizowanych pomi dzy wsi , a miastami wyst powa y, to by y one spowodowane innymi czynnikami, 

m.in. brakiem pieni dzy na rozbudow  szkó  czy przygotowaniem odpowiedniej liczby nauczycieli.
21 Zamkni te drzwi, „Zielony Sztandar”, 11 IX 1932, nr 62, s. 1. Ustawa nikomu nie zamyka a drogi do kszta cenia si  

na ka dym poziomie. Mówi a o dawaniu mo liwo ci „osi gni cia jak najwy szych szczebli naukowego i zawodowego wy-

kszta cenia” zdolnym uczniom wywodz cym si  z ka dej warstwy spo ecznej. W tym fragmencie artyku u ponownie wi c 

daje o sobie zna  bardzo demagogiczny sposób przedstawiania zagadnie  zwi zanych z now  Ustaw . Autorowi mog o cho-

dzi  o wyrobienie jednoznacznego pogl du w ród ch opstwa na temat dzia a  w adz o wiatowych. U ywaj c tak dosadnych 

sformu owa , jak: „(...) uwsteczni , przy mi  umys y ludu (...)”, „(...), sta  bezwoln  i bezbronn  mas , zacofan , powoli

i niemrawo wlok c  si  na drogach post pu”, autor artyku u, graj c na uczuciach ch opów, chcia  przekona  ich jak bardzo 

niekorzystne dla ich dzieci s  za o enia Ustawy. 
22 Ucze  nie musia  najpierw uko czy  siedmioletniej szko y powszechnej pierwszego stopnia, a dopiero pó niej 

podejmowa  nauki w szkole wy ej zorganizowanej. W rok po ukazaniu si  tego artyku u opublikowany zosta  Statut pu-

blicznych szkó  powszechnych siedmioklasowych, który regulowa  kwestie zwi zane z przechodzeniem do szkó  wy szego 

stopnia organizacyjnego. Zgodnie z nim, po uko czeniu jednego roku klasy IV mo na by o przej  bez egzaminu, na pod-

stawie wiadectwa, do V klasy szko y drugiego lub trzeciego stopnia, a po drugim roku IV do VI klasy. Jak podaje Wan-

da Garbowska, wi za o si  to z utrat  jednego roku nauki. Aby tego unikn , ucze  mia  mo liwo  zdawania egzaminu

w szkole wy szego stopnia. W a n d a  G a r b o w s k a, Szkolnictwo w Polsce w latach 1932–1939, Zak ad Narodowy im. Osso-

li skich, Wroc aw  –  Warszawa  –  Kraków  –  Gda sk 1976, s. 67.
23 Zamach na o wiat , „Zielony Sztandar”, 14 II 1932, nr 11, s. 4. 
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Do tematu nowego ustroju szkolnictwa Antoni Langier powróci  w numerze pi tnastym „Zielo-

nego Sztandaru”. Zamie ci  w nim artyku  pod tytu em Rujnowanie o wiaty. By a to niejako cz  
druga artyku u Zamach na o wiat . Tym razem Langier zaj  si  omawianiem spraw zwi zanych ze 
zmianami dotycz cymi szkó  rednich oraz przechodzeniem ze szkó  ni szych do szkó  wy szych. 
Zarzuca  nowej ustawie, e wprowadza konieczno  zdawania przez dzieci wiejskie egzaminu do 
gimnazjum. Za  ci, którzy b d  chcieli rozpocz  studia, b d  musieli najpierw uko czy  nauk
w nowo wprowadzonym liceum. Uwa a , e mo liwo  podj cia nauki w liceach b dzie mia a tylko 
wybrana cz  m odzie y, poniewa  szkó  tych miano zorganizowa  niewiele, zaledwie szesna cie  24. 
Mia y one by  zlokalizowane w miastach wojewódzkich i uniwersyteckich, a wi c cz sto daleko od 
miejsca zamieszkania dzieci wiejskich. Kolejnym utrudnieniem by o wprowadzenie egzaminu kon-
kursowego 25, który decydowa  o przyj ciu do szko y. Zdaniem Langiera, podzielenie dotychczaso-
wego o mioletniego gimnazjum na czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum spowoduje obni enie 
poziomu wykszta cenia m odzie y, która z ró nych przyczyn b dzie zmuszona uko czy  nauk  
na poziomie gimnazjum26. Tak opisywa  drog  zdobywania wiedzy zgodnie z za o eniami nowej 
reformy: „Obecnie wed ug nowego prawa ch opiec taki sko czy gimnazjum o poziomie 6-ciu klas
i w druje w wiat, a gdy pragnie kszta ci  si , to musi wpierw dosta  si  do liceum i uko czy  je, bo 
inaczej nie przyjm  go do uniwersytetu, albowiem nie posiada odpowiedniego wykszta cenia. Tote  
b d  wychodzili w wiat ludzie okaleczeni, niedokszta ceni, niedoko czeni, a którym uci to drog  do 
szczytów nauki i wiedzy. Poniewa  tych szkó  zwanych liceami ma by  16-cie, wi c z kilkuset szkó  
gimnazjalnych b d  stawali do egzaminów kandydaci. W praktyce b dzie tak, e na jedno miejsce
w liceum mo e by  60-ciu lub stu kandydatów, z których ma si  w zasadzie wybra  najzdolniej-
szych 27. Kto zna ycie, ten wie, e tylko ci dostan  si , którzy b d  mieli przedewszystkiem poparcie, 
protekcje itp. biedak, cho by i zdolny, napotka na takie trudno ci, e staje si  w tpliwe, aby móg  si  
tam docisn ” 28. 

Redakcja „Wyzwolenia” pierwszy raz opublikowa a informacj  dotycz c  projektu ustawy 
szkolnej w artykule pod tytu em Rz dowy projekt o nowym ustroju szkolnictwa. Autor opisa
w nim system o wiatowy na ziemiach polskich za czasów zaborców, system przed wprowadzeniem 
reformy j drzejewiczowskiej oraz zmiany, jakie proponuje w nim Ministerstwo Wyzna  Religijnych 
i O wiecenia Publicznego. W kolejnych numerach, w pi ciu rozprawach zatytu owanych Jak rz d 

chce przebudowa  nasze szkolnictwo, zamieszczono artyku y szczegó owo omawiaj ce postano-
wienia ustawy. Na amach „Wici” za o enia reformy zaprezentowano w artykule pod tytu em Wie

a reforma ustroju szkolnego. 
W numerze pi tnastym „Zielony Sztandar” donosi , e uchwa a zosta a po piesznie zatwierdzona 

przez Sejm i b dzie s u y a wprowadzaniu przez rz d swej polityki do szko y. 

24 Jest to informacja nieprawdziwa, albowiem zgodnie z danymi zawartymi w „Ma ym roczniku statystycznym” w roku 
szkolnym 1935/1936 oraz 1936/1937 istnia y 682 licea (wraz z klas  VII i VIII dawnej szko y redniej), w roku 1937/1938 
liczba ich wzros a do 691, pewien spadek nast pi  natomiast w roku 1938/1939. Dane te wskazuj , e szacunki przedstawione 
w artykule s  kilkadziesi t razy mniejsze od stanu faktycznego, jaki istnia  trzy lata po wprowadzeniu Ustawy. 

25 Chodzi tu prawdopodobnie o egzamin wst pny do szko y redniej.
26 Pose  obawia  si , e wi kszo  dzieci wiejskich, które podejm  nauk  po szkole powszechnej, nie b dzie mia a 

mo liwo ci jej kontynuowania w liceum. Przede wszystkim z powodu oddalenia liceów od ich miejsca zamieszkania, a tak e
w wyniku braku odpowiednich funduszy, dzi ki którym mog yby wyjecha  i pokry  wszelkie koszty zwi zane z podj ciem 
nauki. Trzeba jednak zaznaczy , e gimnazja by y zazwyczaj po czone z liceami.

27 Jak pisa am wcze niej, liczba liceów podana przez autora artyku u nie jest prawdziwa. Kilkudziesieci ciokrotne zani-
enie liczby liceów musia o równocze nie spowodowa  zawy enie liczby kandydatów.

28 Rujnowanie o wiaty, „Zielony Sztandar”, 6 II 1932, nr 15, s. 3. 
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W tym samym numerze pose  Jan Wojtasik pisa  o za o eniach reformy, w tym mi dzy innymi 
o zapisach dotycz cych przygotowywania do pracy nauczycieli. Krytykowa  i uznawa  za szkodliwe 
zniesienie dotychczasowych seminariów nauczycielskich, uznaj c, e w ten sposób m odzie  wiej-
ska straci mo liwo  podj cia pracy w zawodzie nauczyciela. Pisa : „obecnie istniej ce seminaria 
nauczycielskie znikn  za lat 5. A przecie  wiadomo, e jedynie tu wie  mia a dost p: st d synowie
i córki ch opskie wychodzili jako uko czeni nauczyciele. Ustawa ta godzi w synów i córki ch op-
skie, nie daje im mo liwo ci taniego uczenia si ” 29. Wojtasik uwa a , e rodziców nie b dzie sta  na 
posy anie swego dziecka do kolejnych szkó , a wreszcie do pedagogium kszta c cego przysz ych na-
uczycieli. Na potwierdzenie swych s ów przytacza przyk ad pedagogium warszawskiego, w którym 
na 113 s uchaczy nie ma ani jednej osoby wywodz cej si  ze wsi. Uwa a , e jest to sytuacja, która 
mo e doprowadzi  do braku potrzebnej szko om liczby nauczycieli, poniewa  to w a nie mieszka cy 
wsi najcz ciej podejmowali si  pracy nauczycielskiej. Wojtasik wyrazi  obaw  o to, czy nauczyciele 
pochodz cy z miasta b d  potraÞ li poradzi  sobie z prac  na wsi, bardzo cz sto w warunkach zu-
pe nie im nieznanych.

Niepokój budzi  tak e fakt przyznania w ustawie bardzo szerokich uprawnie  ministrowi Wy-
zna  Religijnych i O wiecenia Publicznego, który decydowa  mi dzy innymi o: czasie trwania nauki, 
programach szkolnych, sposobach przechodzenia ze szko y do szko y oraz sposobach odbywania 
praktyk. „Piast” z 20 marca 1932 roku przytacza s owa senatora Marchlewskiego, który mówi : 
„Ustawa ma charakter ramowy o ramach szerokich jak ocean, we wszystkich bardzo wa nych niedo-
powiedzeniach ustawy decyduj cy g os ma minister. Takich praw aden cz owiek, cho by najzdol-
niejszy, najwi cej pa stwu i narodowi oddany, arogowa  sobie nie powinien”30. W „Wiciach” za  
czytamy: „donios e zagadnienia z zakresu szkolnictwa podlegaj  rozstrzygni ciu Ministra O wiaty, 
który nie b dzie kr powany adnym ustawowym przepisem”31. Pozostawienie wielu uprawnie
w gestii ministra budzi o wi c zastrze enia. Uwa ano, e jedna osoba nie powinna mie  a  tak du-
ej mo liwo ci wp ywania na sprawy szkolnictwa. „Na 56 artyku ów, bez postanowie  ko cowych, 

pe nomocnictwa dla ministra udziela o 36”32.
Dzia acze ludowi wyra ali obaw  o to, czy wszystkie zapowiedzi zmian w ustroju szkolnictwa 

uda si  w adzom zrealizowa  w wyznaczonym okresie sze ciu lat. Uwa ali ponadto, e moment na 
wprowadzanie zmian w ustroju szkolnictwa nie zosta  wybrany najlepiej i mo e w tym czasie przy-
nie  wi cej szkody, ni  po ytku. „W okresie najwi kszej n dzy w pa stwie i kompletnego zastoju
w budowie nowych gmachów szkolnych, w tym stanie n dzy moralnej i materialnej, przeprowadzono 
reform  ustroju szkolnictwa (...)”33. 

Zastrze enia budzi y tak e szko y zawodowe ni szego stopnia, które przyjmowa y na nauk  
dzieci po uko czeniu szko y powszechnej pierwszego stopnia. Jan Swojak uwa a , e doprowadzi 
to do sytuacji, w której m odzie  wiejska nie b dzie zdobywa a wykszta cenia na poziomie szko y 
powszechnej najwy ej zorganizowanej, a wi c szko y siedmioklasowej. 

A) PROBLEMY ZWI ZANE Z DOST PEM DO SZKÓ  

Antoni Langier podkre la , e najwa niejsze dla dzia aczy ludowych jest zapewnienie równego do-
st pu do szkó  wszystkich szczebli wszystkim dzieciom, niezale nie od ich pochodzenia spo ecznego.

29 Milczenie nauczycieli, „Zielony Sztandar”, 6 III 1932, nr 15, s. 5.
30 Kiedy b dzie lepiej? Przemówienie senatora Marchlewskiego na posiedzeniu Senatu, „Piast”, 20 III 1933, nr 12, 

s. 4.
31 Z Polski i ze wiata – Z Sejmu, „Wici”,  6 III 1932, nr 10, s. 7.
32 W. G a r b o w s k a, Szkolnictwo powszechne..., s. 56.
33 Cie  J drzejewicza, „Piast”, 19 II 1933, nr 8, s. 2.
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By  to postulat bardzo wa ny, poniewa  poziom wykszta cenia w ród ludno ci wiejskiej by  niski. 
Dzieci wiejskie w wi kszo ci wypadków mia y mo liwo  ko czenia tylko szkó  najni ej zorgani-
zowanych. Wiele dzieci nie realizowa o w ogóle obowi zku szkolnego. Taki stan rzeczy wynika
z kilku powodów, mi dzy innymi z tego, e rodziców nie by o sta  na posy anie dzieci do szko y 
lub nie by o szko y w pobli u. Jak podano w „Zielonym Sztandarze” z lutego 1933 roku w 1932 
roku poza szko  by o 306 tysi cy dzieci, a prognozowana liczba dzieci nieucz cych si  w szkole 
w wyniku zbyt ma ej liczby miejsc w roku 1933 mog a wynosi  a  458 tysi cy dzieci. Te prognozy 
zak ada y, e w nast pnym roku liczba ta jeszcze si  zwi kszy. Wi kszo  spo ród dzieci, które nie 
mog y korzysta  z mo liwo ci ucz szczania do szko y, pochodzi a ze wsi. Obawiano si , e przy-
czyni si  to do powrotu analfabetyzmu. „bowiem dla m odzie y ch opskiej, w niezliczonej ilo ci 
wsi, na papierze tylko istnieje szko a powszechna, siedmioletnia, bowiem ca a masa m odzie y 
ch opskiej b dzie musia a niejednokrotnie przerywa  nauk  zim  z braku butów, czy cieplejszej 
odzie y, bowiem setki dzieci wiejskich, przy dzisiejszej n dzy wsi, nie b dzie sta  na kupienie sobie 
ksi ki czy zeszytu”34. 

Dzieci i m odzie  wiejska cz sto opuszcza a tak e szko  w okresach, gdy w gospodarstwach 
prowadzone by y ró nego rodzaju prace na roli. Rodzice potrzebowali swych dzieci do pomocy
i wtedy zatrzymywali je w domu.

Pose  ostrzega , e „projekt ustawy wniesiony przez rz d do Sejmu zmierza prost  drog  do tego, 
eby zatrzyma  rozwój o wiaty w Polsce, zrujnowa  i po ama  zasad  powszechno ci o wiaty i po-

stawi  przeszkody, zw aszcza synom wsi do dalszego kszta cenia si ” 35.
W „Wyzwoleniu” zamieszczono artyku  Langiera pod tytu em Wyw aszczenie z o wiaty.

W du ej cz ci zosta  on okrojony przez cenzur , która skonÞ skowa a liczne fragmenty. Langier 
zarzuca  w adzy, e nie chce dopu ci  do tego, by m odzie  wiejska uczy a si  w szko ach rednich 
i wy szych36. Woli, aby m odzie  ta pobiera a nauk  w szko ach zawodowych. Jednocze nie nie za-
pewnia niezb dnej liczby tych e szkó  tak, by uczyli si  w nich wszyscy ch tni. 

Wysuwano obawy zwi zane z tym, e o istnieniu szkó , zgodnie z ustaw , mia o decydowa  
ministerstwo o wiaty. Uwa ano, e w adze mog  hamowa  rozwój szkó  wy ej zorganizowanych 
na wsiach37, uznaj c, e wystarcz  tam szko y najni szego stopnia organizacyjnego. Pisano: „Has o 
»jednolito ci szko y« zamieni o si  w praktyce w pokrajanie szko y na lu ne obok siebie zestawione 
szuß ady, na utrudnienie rodzicom, zw aszcza wiejskim, posy anie dzieci do szkó  rednich i wy -
szych, a dzieciom przedostania si  przez labirynt przeszkód najrozmaitszego rodzaju”38.

Jan Swojak na amach „Wyzwolenia” podnosi  kwesti  zwi zan  z tym, e dzieci wiejskie 
zmuszone najcz ciej do nauki w szko ach pierwszego stopnia nie b d  mia y mo liwo ci podj cia 

34 Tragedia m odzie y wiejskiej, „Zielony Sztandar”, 19 II 1933, nr 68, s. 7. Autor artyku u, podobne jak wcze niej An-
toni Langier, stara si  za pomoc  nacechowanych emocjonalnie s ów opisywa  Ustaw .

35 Tam e.
36 Zamierzeniem w adz nie by o zamkni cie drogi m odzie y wiejskiej do szkó  rednich i wy szych, jak sugeruje to autor. 

Nale y pami ta , e w adze o wiatowe, zdaj c sobie spraw  z tego, e ró ny by  poziom przygotowania absolwentów szkó  
powszechnych miejskich i wiejskich, popiera y obni anie wymaga  w zakresie wiadomo ci dla kandydatów rekrutuj cych si
z warstw ludno ci ch opskiej. Jak pisa  S t a n i s a w  M a u e r s b e r g: „wyra ano opini , e mniejszym z em jest obni enie wy-
maga  dotycz cych wiadomo ci kandydatów, ni  odci cie dost pu do gimnazjum m odzie y ch opskiej i robotniczej. Gimnazja 
pa stwowe cz sto kierowa y si  t  opini  przy przyjmowaniu uczniów do klas pierwszych, tym bardziej, e ministerstwo WRiOP 
zaleca o, aby przy egzaminowaniu kandydatów ze rodowisk wiejskich bra  pod uwag  mniejsz  atwo  wypowiadania si
i wi ksze skr powanie ich, nie uto samiaj c tego z niedostatecznym przygotowaniem lub uzdolnieniem”. – S. M a u e r s b e r g, 
„Przegl d Historyczno-O wiatowy”, 1994, nr 1–2, s. 18.

37 W adze nie zak ada y, e na wsiach szko y wy ej zorganizowane nie b d  istnie , nie mog  by  organizowane, wr cz 
przeciwnie – d y y do zag szczenia sieci szkó  III stopnia.

38 Niebezpiecze stwo upadku o wiaty na wsi, „Piast”, 9 X 1932, nr 41, s. 1.
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dalszej nauki po szkole powszechnej 39. B d  mia y mniejsz  wiedz  ni  ich rówie nicy z miasta.
W „Pia cie” za  czytamy: „chc  ch opskiemu dziecku utrudni  nauk , ju  nie tylko najwy sz , ale 
ju  redni  i chc  niejako zmonopolizowa  nauk  na rzecz miast i stref biurokratycznych” 40. Uwa-
ano, e ustawa daje przywileje dzieciom miejskim, a zapomina o dzieciach wiejskich – wr cz dys-

kryminuje mieszka ców wsi. Ludowcy zarzucali, e o dost pie do szkó  decydowa  b dzie protekcja

i znajomo ci, a nie uzdolnienia. Na amach majowego „Piasta” pisano: „ch opskie dziecko mo e mie  
t g  g ow , ale braknie mu szerokich pleców i b dzie musia o zako czy  sw  edukacj  w szkole po-
wszechnej, bo do gimnazjum si  nie doci nie” 41. Z przybli onych danych podawanych w „Pia cie” 
wynika, e szkó  powszechnych publicznych 6- i 7-klasowych by o 2 300 i zlokalizowane by y one 
g ównie w miastach i miasteczkach. Szkó  3-, 4- i 5-klasowych by o 3 800, za  szkó  1 i 2-klasowych 
a  21 000 i one znajdowa y si  g ównie na wsiach. Na wsiach szkó  powszechnych by o wi c oko o
25 000  42. (Nale y pami ta , e liczb  klas traktowa  tu nale y jako liczb  nauczycieli).

Z krytyk  spotka o si  tak e wprowadzanie przez rz dz cych zasady, e sala lekcyjna ma mie
42 m2 pod ogi. W przypadku niespe nienia tego wymogu gro ono zamkni ciem szko y.

Prasa donosi a równie  o przypadkach, kiedy to sami ch opi budowali szko y dla swych dzieci, 
przekazywali na ten cel fundusze i wspierali jej funkcjonowanie.

B) KWESTIE   FINANSOWE 

Wiele artyku ów w omawianych przeze mnie czasopismach po wi conych by o kwestiom Þ nan-
sowym zwi zanym ze szkolnictwem. Dostrzegano trudno ci, jakie mog  wynika  z wprowadzenia 
nowego ustroju szkolnictwa przy jednoczesnej rezygnacji z przeznaczania coraz wi kszych rodków 
na rozwój szkolnictwa, a czasami nawet zmniejszaniu tych e rodków na rzecz zwi kszania bud etów 
innych resortów oraz wydawaniu pieni dzy na obchody ró nego rodzaju uroczysto ci. Niepokojono 
si  brakiem wystarczaj cej liczby szkó , w których dzieci i m odzie  mog aby si  kszta ci  i brakiem 
d enia w adz do zmiany takiego stanu rzeczy. Zarzucano w adzom, e nie buduj  nowych szkó  43,
a jednocze nie powstaj  projekt nowych budynków, zdaniem ludowców, nie niezb dnych dla prawi-
d owego funkcjonowania pa stwa. Niepokój wzbudza  tak e fakt oddalenia wielu szkó , zw aszcza 
szkó  rednich, od miejsca zamieszkania. Wi za o si  to bowiem z konieczno ci  ponoszenia przez 
rodziców wysokich kosztów utrzymania dziecka poza domem, na co wielu obywateli po prostu nie 
by o sta  i powodowa o konieczno  rezygnacji z dalszego kszta cenia. Niech  wywo ywa y tak e 

39 Nieprawd  jest, e dzieci wiejskie nie mia y mo liwo ci podj cia nauki po szkole powszechnej. Wszystkie dzieci mo-
g y kontynuowa  nauk . Ustawa nie zak ada a, e dzieci ch opskie maj  ko czy  edukacj  na poziomie szko y powszechnej. 
Oczywi cie, nale y pami ta , e nie wszystkich rodziców by o sta  na zapewnienie dziecku mo liwo ci kszta cenia si  na 
poziomie rednim.

40 Ch opie! po egnaj si  z o wiat , „Piast”, 21 III 1932, nr 5, s. 2.
41 Wie  wobec nowej ustawy o ustroju szkolnictwa, „Piast”, 29 V 1932, nr 21, s. 4.
42 Yo – yo szkolne, „Piast”, 5 II 1933, nr 6, s. 3. Inne dane przedstawia, opieraj c si  na Statystykach szkolnych 1932/

34, Wa n d a  G a r b o w s k a. W roku szkolnym 1932/1933 szkó  6- i 7-klasowych by o 3 190, szkó  3-, 4- i 5-klasowych
4 665, a szkó  1- i 2-klasowych by o 17 612. cznie powszechnych szkó  publicznych by o 25 467. Wa n d a  G a r b o w s k a, 
Szkolnictwo powszechne..., s. 158.

43 Nale y pami ta  o trudnych warunkach, w jakich znalaz  si  kraj podczas kryzysu gospodarczego i Þ nansowego, 
który sprawi , e dosz o do redukcji bud etów o wiatowych. Dzia a o jednak Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych 
Szkó  Powszechnych, które inwestowa o w budow  nowych szkó . Wa n d a  G a r b o w s k a  podaje, e w latach 1934–1936 

wybudowano lub zako czono budow  1 062 szkó . Dane pokazuj , e izb lekcyjnych stopniowo przybywa o. We w asnych 

budynkach w roku szkolnym 1930/31 by o 39 407 izb lekcyjnych w publicznych szko ach powszechnych, w tym w miastach 

10 912, a na wsiach 28 495, za  w roku 1933/34 ogó em we w asnych budynkach by o ich 41 599, z tego 11 797 w miastach,

a 29 802 na wsiach – dane za M. F a l s k i, Kwestie podstawowe w organizacji szkolnictwa powszechnego, Nasza Ksi garnia, 

Warszawa 1936, s. 73.
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dzia ania w adz prowadz ce do zamykania szkó  zlokalizowanych na wsiach i skazuj ce dzieci b d  
do porzucenia nauki, b d  do opuszczenia domu rodzinnego lub do pokonywania codziennie d u szej 
drogi do szko y 44. Zamykanie ma ych szkó  by o tak e powodem przepe nienia klas w szko ach po-
zosta ych. Bywa y przypadki, e w klasie uczy o si  do sze dziesi ciu pi ciu uczniów, a to, zdaniem 
ludowców, powodowa o du e utrudnienia w prowadzeniu lekcji. 

Antoni Langier na amach „Zielonego Sztandaru” zarzuca  rz dz cym, e d  do ograniczenia 
dost pu dzieciom i m odzie y wiejskiej do szkó  i jednocze nie zamykaj  im drog  do zdobycia naj-
wy szego poziomu wykszta cenia. Uwa a , e zwi kszenie liczby etapów selekcji dzieci i m odzie y 
przy przyjmowaniu do okre lonego typu szko y, a tak e niedostateczna liczba szkó  wszelkich typów 
doprowadzi do sytuacji, w której tylko dzieci najbogatszych obywateli b d  mog y si  kszta ci . 
Natomiast dzieci wywodz ce si  ze wsi, która w tamtym okresie by a niezamo na, nie b d  mog y 
si  uczy . Przy trudno ciach Þ nansowych ch opi nie mogli pozwoli  sobie na dodatkowe wydatki, 
zwi zane mi dzy innymi z posy aniem dzieci do szkó  znacznie odleg ych od miejsca zamieszka-
nia. Langier w swym artykule pyta: „kogó  b dzie sta  na wsi, aby dziecko po uko czeniu szko y 
powszechnej wys a  na uniwersytet, a wsz dzie po drodze utrudnienia, przez ci g e egzaminowanie
i przebieranie? Tote , u ywaj c s ów ewangelicznych atwiej przedosta  si  wielb dowi przez ucho 
igielne, ni  dziecku rodziców niezamo nych b dzie dosta  si  do królestwa nauki, gdzie móg by zdo-
by  wy sze wykszta cenie” 45.

„Zielony Sztandar” z sierpnia 1932 roku donosi , e pa stwo wydaje pieni dze na tworzenie no-
wych komend policji, a tak e na utworzenie specjalnej policji lotniczej i jednocze nie likwiduje dwa 
kuratoria szkolne oraz kilka powiatowych inspektoratów szkolnych. Widziano paradoks w tym, e s  
pieni dze na rozwój policji, a nie ma ich na potrzeby szkolnictwa, podczas gdy w tym okresie wiele 
dzieci nie ucz szcza o do szkó , poniewa  nie by o dla nich miejsca. 

W jednym z pa dziernikowych numerów „Zielonego Sztandaru”, przedstawiaj c dramat wsi,
w których w adze likwidowa y lokalne szko y, w artykule pod tytu em Oszcz dno ci na o wia-

cie opisano losy szko y we wsi Szynczyce w powiecie ódzkim, która, zgodnie z nakazem w adz, 
mia a zosta  zamkni ta. Opisano tak e walk  mieszka ców wsi o prawo ich dzieci do uczenia si
w miejscowej szkole zamiast w szkole oddalonej o pi  kilometrów. W numerze czytamy: „(...) 
ch opi z Szynczyc (...) zdobyli si  na wielk  oÞ ar : oÞ arowali plac pod szko , a oprócz tego w tych 
katastrofalnych dla rolnictwa czasach opodatkowali si  po 10 z . od morgi na budow  szko y” 46. Taka 
postawa ch opów na nic si  jednak nie zda a, poniewa  w adze podtrzyma y sw  wcze niejsz  de-
cyzj . Mieszka cy wsi walczyli jednak dalej: „W adze postanowi y, e szko a ta ma by  skasowana,
a awki szkolne maj  by  zabrane. Lecz tu ch opi si  oparli i powiedzieli, e awek nie oddadz , bo 
chc  stworzy  w Szynczycach w asnemi si ami szko  prywatn . Wójt, który przyjecha  z asyst  po-
licji po awki szkolne, odjecha  z niczem, bo by  wida  na tyle rozumnym, i  nie chcia  doprowadzi  
do niepo danych zaj ” 47. W jednym z numerów „Wyzwolenia” przytoczono wypowied  Langiera, 
który na Komisji Bud etowej poda  podobny przyk ad walki ch opstwa o miejscow  szko . Opisa  
sytuacj , jaka zaistnia a we wsi Kolno w gminie R czaje powiatu radzymi skiego. W adze podj y 

44 Mowa tu o komasacji szkó . W adze decydowa y si  na czenie kilku szkó  w celu podniesienia poziomu placówek 
zlokalizowanych na wsiach. Jak pisze S t a n i s a w  M a u e r s b e r g: „w drugiej po owie lat trzydziestych po o ono szczególny 
nacisk na tworzenie szkó  zbiorowych w ka dej gminie” – S. M a u e r s b e r g,  Komu s u y a szko a w Drugiej Rzeczypospolitej, 
Zak ad Narodowy im. Ossoli skich Wydawnictwo PAN, Wroc aw – Warszawa – Kraków – Gda sk – ód  1988, s. 42. Z czasem 
tak e ludno  wiejska zacz a popiera  komasacj , uznaj c, e wa ne jest zapewnienie swym dzieciom wy ej zorganizowanej 
szko y, nawet je li znajdowa a si  ona poza rodzinn  wsi  dzieci. 

45 Zamach na o wiat , „Zielony Sztandar”, 6 III 1932, nr 15, s. 3.
46 Oszcz dno ci na o wiacie, „Zielony Sztandar”, 2 X 1932, nr 67, s. 8.
47 Tam e.
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tam decyzj  o zamkni ciu szko y i przeniesieniu jej uczniów do szko y oddalonej o cztery kilometry. 
Ch opi podejmowali wiele prób zmiany tej decyzji, jednak bezskutecznie. W 1932 roku utrzymano 
wcze niejsze postanowienie o likwidacji szko y, nie bior c pod uwag  tego, e w Kolnie mieszka o 
pi dziesi cioro dziewi cioro dzieci w wieku szkolnym. Nie rezygnuj c ze stara  o zapewnienie swym 
dzieciom mo liwo ci kszta cenia si  w rodzinnej wsi, jej mieszka cy wynaj li prywatnego nauczycie-
la. Taka postawa i sprzeciw wobec zarz dze  w adzy spotka  si  z reakcj  inspektora szkolnego, który 
zabroni  temu  nauczycielowi udziela  lekcji. W obliczu nierespektowania jego postanowie  wys a-
no do wsi policjantów, którzy zamkn li szko  i chcieli, by so tys zobowi za  si  pisemnie do tego, 
e nikt z miejscowych do szko y nie wejdzie. So tys, za namow  ch opów, nie wyrazi  na to zgody. 

W adze na o y y wówczas na niego kar  pieni n . Jak podaje Langier: „obecnie dzieci gromadz  si
w niezapiecz towanej kuchni nauczyciela, przynosz  ze sob  sto ki i tak nauka si  odbywa. A policja 
za to ciga!” 48. W obu przytoczonych przez pos a przyk adach rzuca si  w oczy to, e w sytuacjach 

konß iktowych w adze wysy a y policj , która mia a egzekwowa  wykonanie zalece  rz dz cych.

W numerze 76. „Zielonego Sztandaru” z 13 listopada 1932 roku w artykule Kwiatki bud etowe 

znalaz  si  fragment dotycz cy kwestii Þ nansowych zwi zanych ze szkolnictwem i wi ziennictwem. 

Donoszono w nim, e rz d nie zwi kszy  bud etu przeznaczonego na rozbudow  szkolnictwa, po-

mimo niezaprzeczalnego faktu, e w wyniku braku odpowiedniej liczby szkó  wiele dzieci w wieku 

szkolnym, g ównie dzieci wiejskich, nie realizuje obowi zku szkolnego. Dla autorów tego artyku u 

znamienne jest to, e jednocze nie rz d po raz kolejny zwi kszy  wydatki przeznaczone na wi zien-

nictwo i tak w roku 1933/1934 mia y one wzrosn  o 801 tysi cy. Autorzy podaj  tak e wyja nie-

nie takiego stanu rzeczy, uznaj c, e rz d, nie zapewniaj c wszystkim obywatelom równych szans

w dost pie do o wiaty, a wr cz odmawiaj c wielkiej liczbie dzieci prawa do nauki, przyczynia si  jed-

nocze nie do wzrostu przest pczo ci w spo ecze stwie. „Tak zwykle bywa, e rzeczy te id  w parze” 

– czytamy  49.

Na amach „Zielonego Sztandaru” oraz „Piasta” odnotowano fakt wzrostu kosztów zwi zanych 

z nauk  i obni enie si  liczby m odzie y, która podejmuje nauk  na studiach wy szych, przy równo-

czesnym spadku cen wódki. Okre lono to jako bardzo z e i niebezpieczne zjawisko – „tania i dost pna 

wódka – droga i niedost pna dla synów ch opskich o wiata. (...) Aby si  ch opstwo »nie ba amuci o« 

naukami, nie interesowa o si  ustawami i rozporz dzeniami, nie zna o si  na taksach i op atach i nie 

mia o ani rozumu, ani si y upomnie  si  o swoje”50. Ludowców niepokoi  zw aszcza fakt, e w pa -

dzierniku 1932 roku nikt spo ród m odzie y ch opskiej nie rozpocz  nauki na jednym z wydzia ów 

Uniwersytetu Jagiello skiego.

Ze sprzeciwem spotyka o si  tak e podnoszenie op at za nauk  w pa stwowej szkole redniej 

ogólnokszta c cej, które w 1933 roku wynosi y ponad 200 z otych, w szko ach wy szych za  nowo 

przyj ci studenci musieli p aci  140 z otych za semestr na uniwersytecie, a na politechnice 170 z o-

tych. Zamyka o to drog  do szko y dzieciom rodziców niezamo nych. Na amach prasy ludowcy 

krytykowali konieczno  ponoszenia op at tym bardziej, e – jak pisano – dzieci wojskowych

i urz dników by y z nich zwolnione. Rozumiano to jako krzywdz c  niesprawiedliwo , jako zwal-

nianie z op at za kszta cenie w szko ach rednich i wy szych tych, którzy mogli sobie pozwoli  na 

ponoszenie takich kosztów, a nak adano je na tych, którzy nie maj  pieni dzy i nie sta  ich na Þ nan-

sowanie nauki swych dzieci51. Mówiono, e dzieci i m odzie  wiejsk  mo na pozna  po tym, jak s  

48 W 15 – tym roku niepodleg o ci... Walka ch opów o o wiat , „Wyzwolenie”, 5 II 1933, nr 9, s. 4.
49 Kwiatki bud etowe. Szko y i wi zienia, „Zielony Sztandar”, 13 XI 1932, nr 76, s. 5.
50 Tania wódka – droga nauka, „Zielony Sztandar”, 9 X 1932, nr 69, s. 2.
51 Nie jest prawd , e dzieci wojskowych i urz dników by y ca kowicie zwolnione z op at szkolnych. Dzieci urz dników, 

wojskowych, a tak e nauczycieli wnosi y po ow  tej op aty. Cz  uczniów dobrze ucz cych si , a ubogich, w tym tak e dzie-

ci ch opskich, by a zupe nie zwolniona z op at. Jak pisze S t a n i s a w  M a u e r s b e r g  „(...) od 5% do 18% uczniów ubogich, 

lecz zdolnych, ca kowicie od op at zwalniano” – S .  M a u e r s b e r g, Komu s u y a szko a... , s. 49.
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skromnie ubrani i jak mizernie wygl daj . Pisano tak e, e pieni dze pobierane od rodziców nie sz y 
tylko i wy cznie na cele zwi zane ze szko  i jej rozwojem. 

W 1932 roku w prasie ludowej, mi dzy innymi w „Zielonym Sztandarze” oraz „Wyzwoleniu”, 
ukaza y si  tak e odezwy Ogólnopolskiego Zwi zku Akademickiej M odzie y Ludowej, których 
przedstawiciele opisywali trudn  sytuacj  o wiatow  na wsi – trudno ci ze zdobyciem wykszta -
cenia w szko ach rednich i wy szych, krytykowali wysokie op aty za nauk , nawo ywali do walki
o szko  i do pracy na rzecz wsi.

„Piast” w marcu 1933 roku donosi , e zgodnie z decyzj  ministra Wyzna  Religijnych i O wie-
cenia Publicznego, wraz z rozpocz ciem nowego roku szkolnego 1933/1934 wycofane zostan  
wszystkie dotychczasowe podr czniki i zast pi  je nowe. Decyzja taka musia a zapewne wp yn  na 
podniesienie kosztów zwi zanych z kszta ceniem dzieci. Osoba ucz szczaj ca w tamtym okresie do 
szko y wspomina: „Je eli chodzi o podr czniki szkolne, to z za o enia mia y je posiada  wszystkie 
dzieci. Sprowadzaniem podr czników zajmowa a si  szko a. Jednak nie wszystkich rodziców sta  
by o na zakup ksi ek dla swojego dziecka. W takiej sytuacji, w klasie podr czniki posiada a tylko 
po owa uczniów. (...) Podr czniki „przechodzi y” z ucznia na ucznia po uko czeniu poszczególnych 
klas” 52. Zmiana dotychczasowych podr czników wyklucza a mo liwo  korzystania z u ywanych 
podr czników. W 1933 roku pojawi  si  pomys  pobierania od ksi garzy 10 groszy od ksi ki. Uzy-
skane w ten sposób pieni dze mia y by  przeznaczane na cele szkolne. Ludowcy mówili, e tak 
naprawd  t  dodatkow  op at  b d  wnosi  rodzice kupuj cy swym dzieciom ksi ki do szko y. 
Krytykowano tak e ch  wprowadzania do szkó  mundurków oraz tarcz z numerem szko y, które 
mieli nosi  uczniowie  53.

Bardzo niepokoi o ludowców zjawisko przerywania edukacji i powrotu na wie  przez m odzie , 
która uczy a si  ju  kilka lat w szkole redniej: „dochodz  nas wie ci z ró nych stron kraju, e
z nowym rokiem szkolnym ca a masa m odzie y ch opskiej, ucz cej si  w ostatnich latach w szko ach 
rednich, musia a pozosta  w domu, u rodziców, którzy w rabowanej przez kryzys i wszystkie jego 

hijeny kieszeni nie mogli si  doliczy  niezb dnej sumy, ani na podwy szone wpisowe, ani na op at  
za stancj , ani na przepisowy mundurek, ani na ksi ki. N dza wsi i kryzys zamula i zatyka do reszty 
te w skie i ciasne przej cia, jakie dla m odzie y wiejskiej, pragn cej dosta  si  do szkó  rednich, 
pozostawi a sanacyjna, antych opska reforma szkolna” 54.

C) KONFLIKTY  Z  NAUCZYCIELAMI

Minister Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego Janusz J drzejewicz po opracowaniu 
ustawy o ustroju szkolnictwa zabiega  o poparcie swego projektu przez cz onków Zwi zku Nauczy-
cielstwa Polskiego. Uda o mu si  takie poparcie zdoby . Jednak, jak wynika z g osów prezentowanych 
w czasopismach ludowców, stosunki pomi dzy nauczycielami, a uczniami i ich rodzicami w okresie 
wprowadzania w ycie zapisów nowej ustawy nie zawsze uk ada y si  pomy lnie. 

Co zarzucano nauczycielom? Przede wszystkim brak zrozumienia dla faktu, e zmiany wpro-
wadzane przez rz d s  niekorzystne dla dzieci i m odzie y pochodz cych ze wsi. Zarzucano im 
brak wsparcia i s u enia pomoc  masom ludowym. Krytykowano nauczycieli, e nie reaguj  na
zmniejszenie przez w adze bud etu na szkolnictwo ani na podnoszenie op at na wy szych uczeniach . 

52 Fragm. wspomnie  osoby ucz szczaj cej w tamtym czasie do szko y – w posiadaniu Autorki.
53 Mundurki i tarcze spotka y si  z krytyk  ludowców ze wzgl du na to, e ich zakup podnosi  dodatkowo i tak wysokie 

koszty zwi zane z posy aniem dzieci do szko y. 
54 Tragedia m odzie y wiejskiej, „Zielony Sztandar”, 17 IX 1933, nr 68, s. 7.
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Pisano, e wie  „(...) nie widzi w nauczycielstwie sprzymierze ca, jeno tchórzliwy, uleg y wobec po-
licyjnych da  i szykan zespó  urz dniczy” 55. Pisano, e mieszka cy wsi unikaj  nauczycieli, którzy 
staraj  si  przypodoba  w adzy i post puj  tak, by zas u y  na jej aprobat , a nie maj  na wzgl dzie 
dobra ludno ci ch opskiej. Oskar ano nauczycieli, e bardzo cz sto posuwaj  si  nawet do zastrasza-
nia mieszka ców wsi.

W marcu 1932 roku pose  Jan Wojtasik w artykule pod tytu em Milczenie nauczycieli zwróci  
si  do nauczycieli pochodz cych ze wsi. Zarzuca  im, e po zdobyciu wykszta cenia zapomnieli
o swoich korzeniach, o tym, e maj  pewien d ug wobec swoich rodziców, którzy wielokrotnie musieli 
wyrzeka  si  wielu rzeczy, ci ko pracowa , by umo liwi  swym dzieciom nauk . Zapomnieli, e 
powinni pracowa  na rzecz mieszka ców wsi i im pomaga . Nie podoba o mu si  to, e nie wyst po-
wali oni zdecydowanie przeciwko zmianom w o wiacie, nie zajmowali w tej kwestii zdecydowanego 
stanowiska. Nie anga owali si  w prace o wiatowe na wsi, nie dbali o popraw  stosunków mi dzy 
nauczycielami i mieszka cami wsi.

W artykule Ch opi i o wiata z listopadowego numeru „Piasta” z 1933 roku Franciszek Stach-
nik zarzuca , e nauczyciele pochodzenia ch opskiego zamiast zasila  szeregi dzia aczy ludowych,
w 90% 56 nale eli do Bezpartyjnego Bloku Wspó pracy z Rz dem, popierali program sanacji i propa-
gowali jej polityk  w rodowisku wiejskim.

W „Wyzwoleniu” w artykule pod tytu em O inteligencj  ch opsk  autor wysuwa zarzut wobec 
kszta c cej si  m odzie y wiejskiej, która po sko czeniu szkó  zapomina o swoim pochodzeniu,
o po wi ceniu rodziny – rodziców i rodze stwa i nie pracuje dla dobra mieszka ców wsi polskiej. 

Zapomnia a o swym pochodzeniu, a czasem wr cz si  go wstydzi. Autor dostrzega  wp yw na t  

sytuacj  rodowiska miejskiego, które niejednokrotnie by o nieprzychylne wsi. Zarzuca  tak e rodzi-

com, e sami przyczyniali si  do tego, e ich dzieci lekcewa y y rodowisko wiejskie. Rozpieszczali 

swoje dzieci, za bardzo im ulegali, sami traktowali je jako osoby „wywodz ce si ” ju  z miasta. Po-
daje mi dzy innymi taki oto przyk ad: „(...) córka, seminarzystka (...) przyje d a na wi ta. Rodzice 
ust puj c jej z ó ka w izbie i id  spa  do komory, bo przecie  ona ju  „co  lepszego”, w komorze 
spa  nie mo e. Garnka te  nie obmyje, podczas niwa gar ci nie zbierze, bo „nieprzyzwyczajona”. 
Najwy szej popatrzy si  jak ojciec z matk  pracuj ” 57. Autor widzia  tak e, e win  za tak  sytuacj  
ponosz  dzia acze ludowi, którzy dot d nie podejmowali adnych dzia a  zapobiegawczych lub by y 
one nieskuteczne. Nawo ywa  do tego, by dba  o to, eby m odzie  ch opska nie zapomnia a o swym 
pochodzeniu, by wraca a na wie  po zdobyciu wykszta cenia i na jej rzecz pracowa a. Uwa a , e 
wa na jest dzia alno  Zwi zku M odzie y Wiejskiej RP, który powinien dba  o w czanie do swej 
pracy jak najwi kszej liczby dzieci i m odzie y ch opskiej. Rodzice za  powinni zach ca  swe dzieci 
do czytania gazet wydawanych przez rodowiska ludowe.

Podobne stanowisko zaj  autor artyku u z numeru dziesi tego „Wyzwolenia”, który pisa : 
„dlatego te  o wiata ch opska i czytelnictwo winno by  nasz  szczególn  trosk  po Ko ach”. Dla-
czego przyk adano tak wielk  wag  do szerzenia o wiaty na wsiach? Wyja nia to autor artyku u 
pod tytu em O szko  na wsi, pisz c: „O wiata da  mo e tylko prawdziwe wyzwolenie i radykalnie 
zmieni  wie . Ch op powinien by  wiadom swych celów, a nie mo e przyjmowa  bezkrytycznie

55 Nawet nauczyciele zaczynaj  si  burzy , „Piast”, 24 IV 1932, nr 17, s. 2. Musimy pami ta , e nie zawsze nauczy-
ciele i uczniowie z rodzicami stali po dwu stronach „barykady”. Z rozmów przeprowadzonych przeze mnie z osobami, które 
ucz szcza y do szkó  wiejskich w okresie funkcjonowania nowej reformy, wynika o e te relacje mi dzy nauczycielami
i podopiecznymi by y dobre, a nawet bardzo dobre.

56 Krytyka rodowiska nauczycielskiego wynika a zapewne z tego, e ludowcy uwa ali, i  nauczyciele powinni nale e  
do Stronnictwa Ludowego.

57 O inteligencj  ch opsk , „Wyzwolenie”, 4 VIII 1932, nr 45, s. 5.
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„z góry” narzuconych programów. (...) „Zgód my si  za , e z tem wi e si  zadanie szko y” 58. Dba-
o  o o wiat  na wsi powinna by  zatem najwa niejszym punktem i g ównym celem wszystkich 

dzia a  i prac podejmowanych przez przedstawicieli ruchu ludowego. Zdaniem Andrzeja Burdy, do-
piero po rozwi zaniu spraw zwi zanych z nauk  i wykszta ceniem ch opów mo na zaj  si  innymi 
sprawami wa nymi dla prawid owego funkcjonowania wsi i ycia jej mieszka ców. Autor zarzuca  
szko om wiejskim, e nie posiadaj  d ugoterminowych programów, nie maj  na wzgl dzie potrzeb, 
ani specyÞ ki rodowiska wiejskiego, „szko a na wsi istnieje tylko, by wype ni  pewn  luk , nie ma 
za  ycia twórczego, samodzielnego, o zdecydowanym charakterze. Brak racjonalnej organizacji!

A sam program nauczania, a zw aszcza wychowania w szkole? Rzucony, bez troski o potrzeby 

wsi wed ug czyjego  „widzimisi ” 59. Burda widzia  w szkole miejsce, w którym m odzie  za-
miast nauczy  si  czego , zdobywa  wiedz  potrzebn  w yciu „(...) w trzech czwartych wynosi 
nienawi  do ksi ki, nauk  traktuje lekko”  60. Przyczyn niedobrej sytuacji polskiej szko y wiej-
skiej doszukiwa  si  tak e w tym, e bardzo cz sto nauczycielom brakowa o powo ania do pracy
w tym zawodzie, a jednocze nie ich przygotowanie do zaj cia si  dzie mi i m odzie  by o niedo-
stateczne. Placówki przygotowuj ce nauczycieli, zdaniem autora, nie przekazywa y im niezb dnej 
wiedzy potrzebnej w pracy.

Uwa ano wi c, e ludowcy powinni zaj  si  opracowaniem programu nauczania w szko ach wiej-
skich, a tak e przyczyni  si  do wprowadzenia w ycie i praktyk  szko y nowych metod nauczania.

Zdarza o si  tak e, e nauczyciele na wsi udzielali ch opom po yczek na procent, co czasami 
ko czy o si  podaniem takiego zaradnego wychowawcy dzieci i m odzie y do s du.

Ludowcy zarzucali cz ci nauczycieli to, e nie s  odpowiednimi osobami do pracy z dzie -
mi i m odzie , e zapominaj  o swoim g ównym powo aniu, jakim jest dba o  o wykszta cenie
i wychowanie m odego pokolenia. W artykule pod tytu em Nauczyciel i wie  czytamy: „podnosimy 
alarm – albowiem dzieje si  wielkie z o i zgorszenie dzi ki tym, którzy powo ani s  do strze enia
i piel gnowania dobrych obyczajów, kultury i do przodowania spo ecze stwu na drodze ku prawdzie 
i dobru. Najwy szy czas zawróci  ze z ej drogi, tym którzy na ni  weszli. Najwy szy czas uczyni  
to dla dobra pracy wychowawczej na wsi i dobrego imienia nauczyciela polskiego” 61. Uwa ano, e 
nauczyciele pracuj cy na wsi, znaj cy warunki ycia jej mieszka ców, powinni szczególnie dba
o niesienie pomocy dzieciom i m odzie y, którzy tej pomocy najbardziej potrzebuj .

Krytykowano nauczycieli za to, e „obecnie (...) dziej  si  rzeczy cz sto naganne, a nawet bywaj  
rzeczy karane s downie. Có  powiedzie  o nauczycielach, którzy na równi z innymi apserdakami 
bior  udzia  w bojówkach, napadaj cych na dzia aczy ludowych, lub rozbijaj cych zgromadzenia, 
prawem dozwolone?” 62.

Cz  nauczycieli zdawa a sobie spraw  z tego, e ich zawód nie cieszy si  powa aniem w ród 
mieszka ców wsi. Jeden z nich pisa : „(...) masa ludowa, w ród której pracujemy, traci stopniowo 
szacunek dla nas i odnosi si  z rosn c  niech ci ” 63.

58 O szko  na wsi, „Wyzwolenie”, 16 IV 1933, nr 22, s. 8.
59 Tam e. Niezrozumia y jest pogl d autora artyku u, albowiem jak pisze Wa n d a  G a r b o w s k a : „po uchwaleniu 

przez Sejm ustawy szkolnej nast pi  dwuletni okres intensywnych prac nad dostosowaniem do jej (...) celów wychowania 
tre ci programowych i podr czników” – W. G a r b o w s k a, Szkolnictwo powszechne..., 73. Opracowanie programu nie by o 
dzie em jednej osoby, przygotowanym w po piechu. 

60 Tam e. Nie jest to prawd , bowiem w Wytycznych programowych mo emy znale  informacj  o tym, e w szkole 
nauczyciele powinni rozwija  zami owania czytelnicze swych uczniów, zach ca  ich do oddawania si  lekturze nie tylko
w szkole, ale tak e w domu.

61 Nauczyciel i wie , „Zielony Sztandar”, 3 XII 1933, nr 90,  s. 1.
62 Do nauczycieli ludowców, „Zielony Sztandar”, 16 VII 1933, nr 52, s. 7.
63 Tylko liczba – ale nie si a. (Ze Zjazdu Nauczycielstwa), „Wyzwolenie”, 10 VII 1932, nr 37, s. 6.
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Cz sto sami nauczyciele dostrzegali konieczno  przeprowadzenia zmian i naprawienia sto-
sunków mi dzy nimi, a mieszka cami wsi. W „Zielonym Sztandarze” czytamy: „musimy si  zor-
ganizowa  w osobn  grup , niezale nie od istniej cych towarzystw nauczycielskich, które b d  s  
zdezorganizowane, b d  bezwstydnie oddane na us ugi dyktatury  64. Nauczyciele – demokraci, nie

z nazwy, lecz z codziennego czynu uczciwego, nauczyciele – ludowcy, zwi zani ze wsi  w z ami 

krwi i uczucia, musz  stworzy  w asne ko o, poruszaj ce si  harmonijnie z wielkim ruchem ludowym 

polskim, zjednoczonym w Stronnictwie Ludowym  ...” 65.
Bywa o, e niektórzy nauczyciele popierali stanowisko ludowców i mieszka ców wsi. Wyra ali 

sw  krytyk  wobec reformy j drzejewiczowskiej. Tak by o mi dzy innymi w przypadku nauczycieli 
zrzeszonych w Wojewódzkim Oddziale Zwi zku Nauczycielstwa Lubelskiego. Nauczyciele ci uzna-
li, e ustawa jest szkodliwa dla o wiaty wiejskiej. Swego stanowiska bronili tak e w konfrontacji
z cz onkini  Bezpartyjnego Bloku Wspó pracy z Rz dem, pos ank  Mari  Jaworsk . Niektórzy za 
swe pogl dy byli przenoszeni z miejsca, w którym pracowali do odleg ych miejscowo ci. Tak by o 
mi dzy innymi w przypadku Czes awa Wycecha z Lublina, przeniesionego do Chojnic na Pomorzu, 
podobny los spotka  tak e mi dzy innymi Marcina Wasyluka, Józefa Kani  czy Mariana Osi skiego. 
Cz  nauczycieli stworzy a tak e Towarzystwo O wiaty Demokratycznej, którego jednym z celów 
by a dba o  o rozwój o wiaty na wsi. Takie dzia ania spotyka y si  z poparciem ze strony dzia aczy 
ludowych. Niektórzy rozumieli tak e, e nauczyciele czasami post puj  wbrew sobie, popieraj  dzia-
ania rz du w obawie o sw  prac , w obawie o to, e mog  straci  dorobek swojego ycia.

Na podstawie artyku ów w „Zielonym Sztandarze”, „Wiciach”, „Wyzwoleniu” oraz „Pia cie” 
mo na stwierdzi , e reforma j drzejewiczowska nie spotka a si  z aprobat  ludowców. By a przez 
nich ostro krytykowana. Uwa ano, e ustawa nie tylko nie poprawi sytuacji polskiego szkolnictwa, 
zw aszcza szkolnictwa wiejskiego, ale mo e by  dla rozwoju o wiaty na wsi wr cz niebezpieczna.

Ludowcy uwa ali, e postanowienia ustawy doprowadz  do sytuacji, w której dzieci z rodzin 
wiejskich b d  mia y utrudniony dost p do szkolnictwa i to nie tylko wy szego czy redniego, 
ale te  do powszechnego. Przyczyn  takiego stanu rzeczy mia o by , po pierwsze, likwidowanie 
ma ych szkó  powszechnych, a po drugie – zwi kszanie op at za nauk  w szko ach rednich oraz 

wy szych. Ponadto obawiano si , e w wyniku realizacji ustawy edukacja dzieci wiejskich zako -

czy si  na szkole powszechnej pierwszego stopnia, do której ucz szcza a prawie po owa z nich. 

Obawiano si  tak e, e liczba dzieci, które nie b d  ucz szcza  do szko y powszechnej, b dzie

z roku na rok wzrasta .

Ludowcy bali si , e wprowadzanie w ycie ustawy w okresie kryzysu pa stwa, w obliczu sze-

rz cej si  n dzy spo ecze stwa, nie przyniesie nikomu po ytku, wr cz przeciwnie, przynie  mo e 

tylko szkody. Krytykowano sanacj  za to, e zmniejsza rodki Þ nansowe na szkolnictwo, na budow  

szkó , na pensj  dla nauczycieli. Kolejnym problemem, na który zwracano uwag , by o to, e cz sto na 

jednego nauczyciela w klasie przypada o nawet sze dziesi ciu uczniów. Widziano w tym zagro enie 

dla poziomu wykszta cenia, gdy  nauka w takich warunkach nie mog a by  efektywna.

Ponadto ludowcy zarzucali nauczycielom, e nie wyst puj  przeciwko niekorzystnej ustawie, e 

j  popieraj , cho  musz  zdawa  sobie spraw , e jest ona szkodliwa dla szkolnictwa. Szczególne 

pretensje mieli do nauczycieli wywodz cych si  ze wsi, poniewa  to w a nie oni powinni walczy  

o swobodny dost p dzieci do o wiaty.

Reasumuj c, nawet je li ludowcy widzieli jakie  korzy ci p yn ce z wprowadzenia nowej ustawy, 

to by y one przy miewane przez zagro enia, jakie w niej dostrzegali*.

64 Autor artyku u w ostrych s owach skrytykowa  m.in. Zarz d G ówny Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego za poparcie 

Ustawy… przygotowanej przez rz d sanacyjny. 
65 Do nauczycieli ludowców, „Zielony Sztandar”, 16 VII 1933, nr 52, s. 7.
* Cytaty pochodz ce z mi dzywojennej prasy ludowej – zapis orginalny.
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1 Akademia Sztuk Pi knych w swym za o eniu kszta ci  mia a przede wszystkim plastyków twórców, wypowiadaj cych 
si  we w asnej indywidualnej twórczo ci. Program dydaktyczny oparty o studium z natury i równoczesne poznanie przesz o ci 
malarstwa na zasadzie analizy poszczególnych dzie , s u y  kszta towaniu w asnej postawy artystycznej i osobistej formy wy-
powiedzi twórczej. Korekty profesorskie nie ogranicza y si  do zagadnie  plastycznych a obejmowa y jak najwi cej zjawisk,
z jakimi spotyka si  ka dy artysta. 

Inaczej przedstawia  si  program i charakter Wy szej Szko y Sztuk Plastycznych. Tam ci ar przesuni ty by  w kierunku 
tych pracowni, które przygotowywa y absolwentów do rozwi zywania konkretnych zada  plastycznych. St d w wi kszym 
stopniu rozbudowane by y pracownie specjalistyczne i ich zaplecze warsztatowe. 

2 F. B u n s c h , Dzieje nauczania graÞ ki w Akademii Sztuk Pi knych w Krakowie w latach 1939–1968, „Zeszyty Naukowe 

Akademii Sztuk Pi knych w Krakowie”, 1971, nr 5, s. 17.
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PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI RYSUNKU I WYCHOWANIA 
PLASTYCZNEGO DLA SZKÓ  OGÓLNOKSZTA C CYCH
W AKADEMIACH SZTUK PI KNYCH 

I. KSZTA CENIE W AKADEMII SZTUK PI KNYCH W KRAKOWIE

W 1950 r. Akademia Sztuk Pi knych i Wy sza Szko a Sztuk Plastycznych w Krakowie po czone 
zosta y we wspóln  uczelni  pod nazw  Akademia Sztuk Plastycznych. Scalone zosta y dwa ró ne 
typy uczelni o odr bnym sposobie traktowania zagadnie  kszta cenia plastycznego i przygotowuj ce 
absolwentów do pe nienia ró nych funkcji1.

Zró nicowane pogl dy problemowo-metodyczne w ród pedagogów stworzy y na d u szy czas
w nowo powsta ej uczelni du e ró nice metod dydaktycznych w poszczególnych katedrach. Poza tym, 
przed now  Akademi  zosta o postawione zadanie obj cia swym zasi giem wszystkich zagadnie  
plastycznych zwi zanych z kszta ceniem i przygotowaniem wychowanków do pracy w wielu dzie-
dzinach ycia2.

Akademia po po czeniu mia a siedem wydzia ów: malarstwo, rze b  z ceramik , graÞ k  arty-
styczn  i u ytkow , architektur  wn trz, scenograÞ , tkanin  artystyczn  i konserwacj . Utworzono 
równie  studium ogólne, które obejmowa o dziesi  katedr. W sk ad Akademii wesz y ponadto: 
Studium Pedagogiczne, Biblioteka Centralna i Galeria ASP. Do tradycyjnych przedmiotów teoretycz-
nych, takich jak: historia sztuki, anatomia, perspektywa, dosz y nowe, dostosowane do specyÞ cznych 
potrzeb wydzia ów i studiów, a tak e wyk ady z Þ lozoÞ i marksistowskiej oraz lektoraty j zyków 
obcych.

Wraz ze zmian  struktury Akademii starano si  „odpowiednio j  ukierunkowa  i w czy  w sys-
tem odbudowy kraju”. Mia a temu s u y  realizacja postulatów ogólnopolskiego Zjazdu Szkolnictwa 
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Artystycznego, który odby  si  w Poznaniu w 1949 r. Obok dania wprowadzenia metody realizmu 
socjalistycznego w szkolnictwie, zalecano konieczno  dostarczania nowych kadr wysoko kwaliÞ ko-
wanych plastyków dla produkcji przemys owej 3.

Rozporz dzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 kwietnia 1952 r. do Akademii Sztuk 
Plastycznych w Krakowie zosta a w czona katowicka wy sza uczelnia plastyczna jako II Wydzia  
GraÞ ki Propagandowej z lokalizacj  w Katowicach. Sta y nap yw s uchaczy rekrutuj cych si  przede 
wszystkim ze rodowiska robotniczego ró nych obszarów l ska potwierdzi  celowo  jej istnienia 
w rozwoju kultury tego regionu 4. Z przedstawicieli tego wydzia u wymieni  nale y profesorów: prof. 
Leona Do yckiego, prof. Aleksandra Raka i prof. Rafa a Pomorskiego. 

W roku 1956 nast pi a kolejna wa na reorganizacja, maj ca na celu ograniczenie ilo ci samo-
dzielnych placówek technicznych i podporz dkowanie ich dyscyplinom sztuki „czystej”. Cztery 
dotychczasowe wydzia y: GraÞ ki, Konserwacji, W ókiennictwa i ScenograÞ i w czone zosta y jako 
studia do wydzia u Malarstwa. Uczelni przywrócono te  dawn  nazw  – Akademia Sztuk Pi knych. 

W kilka lat pó niej, w 1964 r., powsta  nowy samodzielny Wydzia  Form Przemys owych. W ten 

sposób w roku 1965/66 Akademia posiada a cztery wydzia y: Malarstwa i GraÞ ki (ze studiami) oraz 

Rze by, Architektury Wn trz i Form Przemys owych; Studium Pedagogiczne i Studium Wojskowe 

oraz samodzieln  Katedr  Historii Sztuki  5.

Zako czeniem przeobra e  strukturalnych, jakie przechodzi y wydzia y krakowskiej ASP

w omawianym okresie, by a nowa forma organizacyjna zatwierdzona w pa dzierniku 1968  r. 

Powrócono w niej do dawnego uk adu i utworzono ponownie samodzielny Wydzia  GraÞ ki z trze-

ma katedrami: GraÞ ki Artystycznej, GraÞ ki U ytkowej i Malarstwa wraz z rysunkiem6. Organizacja 

pozosta ych wydzia ów nie uleg a zmianie. Na Wydziale GraÞ ki podstaw  i punktem wyj cia by y 

studia malarstwa. Dopiero na IV i V roku studenci rozpoczynali specjalizacj  graÞ ki, a zaj cia

z malarstwa i rysunku ulega y automatycznie ograniczeniu. W programie specjalistycznym utrzy-

mano zasad  obowi zkowego przechodzenia studenta podczas studiów przez wszystkie pracownie 

graÞ ki artystycznej i u ytkowej. GraÞ ka Artystyczna obejmowa a Pracowni  LitograÞ i, Pracowni  

Miedziorytu i Pracowni  Drzeworytu. Nazwy te mog yby kojarzy  si  wy cznie z technik , podczas 

gdy faktycznie chodzi o o pe n  problematyk  projektowania i realizacji artystycznej za pomoc  okre-

lonego warsztatu. Na Katedr  GraÞ ki U ytkowej sk ada y si  dwie odr bne pracownie: Pracownia 

Plakatu i Pracownia Liternictwa oraz pracownie funkcjonuj ce przy Zak adzie GraÞ ki Przestrzennej 

i Opakowa  – Pracownia Opakowa , Pracownia FotograÞ i i Pracownia Rysunku Filmowego, a tak-

e pracownie podlegaj ce Zak adowi GraÞ ki Ksi ki: Pracownia Kompozycji Ksi ki i Pracownia 

Realizacji Ksi ki i GraÞ ki Prasowej. Na Wydziale GraÞ ki pracowali wybitni specjali ci: prof. 

W odzimierz Kuntz, prof. Mieczys aw Wejman, prof. Franciszek Bunsch, prof. Maciej Makarewicz, 

prof. Ludwik Gardowski, prof. Adam Stalony-Dobrzy ski, prof. Witold Chomicz, prof. Henryk 

Starzy ski i prof. Adolf Nizi ski 7.

Kszta cenie na Wydziale Rze by mia o na celu przygotowanie i wychowanie kadry rze biarzy 

przez przysposobienie ich do samodzielnej pracy twórczej dla rozwoju kultury narodowej; zdolnych 

3 M. R z e p i s k a, Sylwetka historyczna Akademii Sztuk Pi knych w Krakowie, „Zeszyty Naukowe Akademii Sztuk 
Pi knych w Krakowie”, 1972, nr 5, s. 23.

4 J. W i c k o w s k a - L a z a r , A. R a k , Dzieje Wydzia u Akademii Sztuk Pi knych w Katowicach, „Zeszyty Naukowe 
Akademii Sztuk Pi knych w Krakowie”, 1972, nr 5, s. 29.

5 J. E. D u t k i e w i c z, 150 lat Krakowskiej Szko y Sztuki, Akademia Sztuk Pi knych w Krakowie. Materia y z inauguracji 

Jubileuszu 150-Lecia Akademii Sztuk Pi knych, (brak miejsca i roku wydania), s. 17.
6 F. B u n s c h, Dzieje nauczania…, s. 21.
7 Tam e, s. 25.
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sprosta  potrzebom ówczesnego spo ecze stwa w reprezentowanej przez nich dziedzinie sztuki. 
G ówne za o enia dydaktyki artystycznej w zakresie rze by sprowadza y si  do dwóch zasadniczych 
zagadnie :

– kszta towania takiej metody pracy studenta, która pozwoli aby mu rozwija  indywidualne 
uzdolnienia twórcze i realizowa  w asn  my l artystyczn ;

– wyposa enia go w takie przygotowanie teoretyczne i praktyczne, które w czy oby go w nurt 
ycia spo ecznego jako rze biarza twórc  i wykonawc  lub wspó twórc  w innym kierunku dzia al-

no ci8. 
Program pi cioletnich studiów na Wydziale Rze by obejmowa : zaj cia studyjne, wyk ady zwi -

zane z kierunkiem studiów, wyk ady i wiczenia wspólne dla wszystkich wydzia ów ASP. Do przed-
miotów kierunkowych nale a y: rze ba (przedmiot od II–V roku prowadzony równolegle w trzech 
pracowniach Katedry Rze by), rysunek, projektowanie architektoniczno-rze biarskie, rze ba w mate-
riale (kamie , drewno, metaloplastyka, odlewnictwo w gipsie i br zie, ceramika.). Zaj cia prowadzili: 
doc. Marian Konieczny, prof. Jerzy Bandura, doc. Wanda l dzi ska, prof. Jacek Puget.

Po pierwszym, eliminacyjnym roku studiów studenci wybierali jedn  z trzech pracowni rze by 
celem dalszych studiów w Katedrze Rze by. Po uko czeniu V roku zobowi zani byli do odbycia mie-
si cznej praktyki przeddyplomowej w zak adach kamienia, zak adach ceramicznych lub przedsi bior-
stwach konserwatorskich przy rekonstrukcji i konserwacji rze by i detalu architektonicznego. Dyplom 
obejmowa  pisemn  prac  teoretyczn , prac  praktyczn , która polega a na wykonaniu kompozycji 
rze biarskiej oraz umiej tno  obrony pracy dyplomowej  9.

Na Wydziale Architektury Wn trz krakowskiej ASP przygotowywano studentów do samodzielnej 
twórczej pracy kompozycyjno-projektowej zwi zanej z kszta towaniem przestrzeni przy szczególnym 
uwzgl dnieniu architektury wn trz i wystawiennictwa. W pi cioletnim cyklu kszta cenia przewidzia-
no nast puj ce przedmioty: projektowanie architektury wn trz, konstrukcj  i technologi  sprz tu, 
podstawy projektowania elementów wyposa enia wn trz, geometri  i perspektyw  wykre ln , statyk  
struktury form architektonicznych, budownictwo, wspó czesne materia y budowlane, instalacje sani-
tarne i elektryczne, teori  kszta towania form architektonicznych, podstawy ergonomii, projektowanie 
wystawiennictwa i plastyki okoliczno ciowej, liternictwo, a tak e rysunek i malarstwo, perspektyw  
odr czn , malarstwo architektoniczne, rze b  architektoniczn , techniki i technologie malarskie. Na 
V roku studenci wybierali pracownie malarstwa architektonicznego lub rze by architektonicznej oraz 
katedry dyplomuj ce architektury wn trz wzgl dnie wystawiennictwa10. Praca dyplomowa, tak jak
i na innych wydzia ach, sk ada a si  z cz ci teoretycznej, praktycznej i obrony dyplomu.

Na Wydziale Form Przemys owych kszta cono projektantów, przygotowuj c ich jednocze nie do 
samodzielnej pracy naukowo-badawczej. Przez twórczo  w zakresie form przemys owych rozumia-
no tworzenie warunków dla zabezpieczenia biologicznej i psychicznej egzystencji cz owieka oraz 
rozwoju kultury w warunkach cywilizacji przemys owej. W pi cioletnim cyklu kszta cenia, oprócz 
przedmiotów plastycznych takich jak kszta towanie przestrzeni, projektowanie barwy, studium 
sztuk wizualnych, rysunek odr czny, zdecydowan  wi kszo  stanowi y przedmioty techniczne, do 
których nale a y: kszta towanie rodowiska pracy, projektowanie rodków produkcji, projektowanie 
procesów u ytkowych, kszta towanie przemys owe, naukowo-techniczne podstawy projektowania, 
obiekty i procesy techniczne, geometria, rysunek techniczny, perspektywa, fotograÞ a, modelarstwo, 
metody bada  u ytkowych i wizualnych, tendencje rozwoju sztuki, nauki i techniki, podstawy 

8 „Akademia Sztuk Pi knych w Krakowie Wydzia  Rze by. Informator na rok akademicki 1968/1969”, Kraków 1968.
9 Tam e.
10 „Akademia Sztuk Pi knych w Krakowie Wydzia  Architektury Wn trz. Informator na rok akademicki 1968/69”, 

Kraków 1969.
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ergonomii, elementy mechaniki i elektroniki, elementy technologii, mechanizmy i maszyny, ma-
teria oznawstwo, tworzywa syntetyczne i elementy ergonomii, organizacja przemys u. Ponadto 
obowi zywa y przedmioty wspólne dla wszystkich wydzia ów: historia sztuki, podstawy nauk po-
litycznych, g ówne zagadnienia Þ lozoÞ i marksistowskiej, zagadnienia teorii rozwoju spo ecznego, 
j zyk rosyjski, j zyki obce, wychowanie Þ zyczne i studium wojskowe11. Ze zrozumia ych wzgl dów 
najistotniejsza z nich by a historia sztuki. Przedmiot ten traktowano jako dyscyplin  teoretyczn  
uzupe niaj c  tre ciami intelektualnymi zawodowe wykszta cenie plastyka. Nale y doda , e histo-
ria i teoria sztuki oraz krytyka artystyczna jako przedmiot wyk adu dla studentów nigdy nie cieszy y 
si  w Akademii specjalnym uznaniem, mimo e, jak pisa  J. Dutkiewicz12, „w a nie one powinny 
prowadzi  adepta poprzez labirynt intelektualnej analizy historii i wiedzy o sztuce”13. 

Historia sztuki w krakowskiej Akademii Sztuk Pi knych by a przedmiotem z w asnym progra-
mem nauczania, zwi zanym organizacyjnie z mi dzywydzia ow  Katedr  Nauk Historycznych. Jej 
ramowy program przedstawia  si  nast puj co: 

I rok: Prehistoria, Staro ytno , redniowiecze – 2 godz. tyg.

II rok: Renesans, Manieryzm w sztuce europejskiej – 2 godz. tyg.

III rok: Dzieje sztuki w Europie od po . XVIII do po . XIX w. – 2 godz. tyg. 

IV rok: Rozwój sztuki europejskiej od po . XIX w. do XX w. (w cznie) – 2 godz. tyg. 

Informacje o wspó czesnych wydarzeniach w dziedzinie kultury i sztuki realizowane by y na II, 

III i IV roku 14.

Podstawow  metod  prowadzenia zaj  by  wyk ad poparty ilustracj  w czno ci z wybranymi 

tematami z teorii sztuki, wykorzystywano równie  teksty poetyckie z muzyk . Forma seminaryjna 

stosowana by a w odniesieniu do historii sztuki polskiej. rodkami pomocniczymi w realizacji zaj  

by y lektury polecane przez prowadz cego zaj cia, wystawy plastyczne i wycieczki naukowe. Nale y 

doda , e z obecno ci  historii sztuki w programach akademii wi za o si  wiele ró nego typu w t-

pliwo ci. Aby je wyja ni  i utrzyma  miejsce przedmiotu w strukturze uczelni, wskazywano na trzy 

zasadnicze funkcje tego przedmiotu:

 – funkcj  dydaktyczn  (zadaniem historii i teorii sztuki jest przede wszystkim dostarczenie infor-

macji o przedmiocie i metodach wspó czesnej nauki o sztuce, wykszta cenie umiej tno ci samodziel-

nego pos ugiwania si  zdobytymi informacjami, a tak e doskonalenie precyzji j zykowej);

 – funkcj  krytyczn  (teoria sztuki winna pe ni  na uczelni rol  blisk  krytyce artystycznej, ale jej 

przedmiotem nie by oby pojedyncze zjawisko artystyczne, tylko tre ci zawarte w koncepcjach dydak-

tyczno – artystycznych programów szko y i ich realizacji); 

 – funkcj  programuj c  (uczestnictwo teorii sztuki w konstruowaniu programów nauczania 

– pragmatyka teorii sztuki realizowanej w szkole 15.

Po wojnie wyk ady z historii sztuki w ASP w Krakowie prowadzili: Tadeusz Dobrowolski, Lech 

Kalinowski, Jerzy Dobrzycki i W odzimierz Hodys, a od roku 1964 doc. Maria Rzepi ska.

11 „Akademia Sztuk Pi knych w Krakowie. Wydzia  Form Przemys owych. Informator na rok akademicki 1968/69”, 
Kraków 1968.

12 J a n  D u t k i e w i c z – artysta malarz, od roku 1950 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Akademii Sztuk Pi knych 

– Odzia  GraÞ ki w Katowicach. Bra  udzia  w licznych wystawach ogólnopolskich, okr gowych oraz wystawach zagranicz-

nych, laureat wielu nagród i wyró nie .
13 J. E. D u t k i e w i c z, 150 lat Krakowskiej…, s.19.
14 J. L a z a r, Program nauczania historii sztuki w Þ lii krakowskiej ASP w Katowicach, Historia sztuki w kszta ceniu 

plastyków, Warszawa 1982, z. 2, s. 85.
15 W. S z t a b a, Historia i teoria sztuki w Akademii Sztuk Pi knych (ASP Kraków), Historia sztuki w kszta ceniu plasty-

ków, Warszawa 1982, z. 2, s. 99.
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Dobór przedmiotów nauczania oraz ich tre ci programowe wyra nie okre la y sylwetk  ab-
solwenta ASP. Absolwentom uczelni przypada a rola samodzielnych indywidualno ci twórczych 
pracuj cych na w asn  artystyczn  „odpowiedzialno ”. Dzie a ich w miar  talentu, odkrywczo ci
i samowiedzy mog y wzbogaci  ogólne warto ci kulturowe na prawach wszelkich dzie  sztuki. Inn  
dziedzin , nie b d c  twórczo ci  lecz z ni  bezpo rednio zwi zan  i wymagaj c  równie wnikli-
wych studiów, w zakresie której absolwent ASP podejmowa  prac , by a rola pedagoga w szkolnic-
twie ró nego typu oraz popularyzatora sztuki w instytucjach zajmuj cych si  tym zagadnieniem. 

Przedstawione wy ej kierunki studiów w krakowskiej ASP mia y charakter jedynie plastycz-
ny, dawa y wi c przygotowanie wy cznie artystyczne. Dla uzyskania kwaliÞ kacji pedagogicznych 
uprawniaj cych do pracy w szkolnictwie student zobowi zany by  do uko czenia 2-letniego Studium 
Pedagogicznego.

Zgodnie z zarz dzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dn. 30 XII 1961 r. zadaniem studiów peda-
gogicznych by o przygotowanie absolwentów wy szych szkó  plastycznych do pracy pedagogicznej 
w szko ach podstawowych, rednich oraz w zak adach kszta cenia nauczycieli. O przyj cie na stu-
dium mogli ubiega  si  studenci co najmniej IV roku studiów lub osoby posiadaj ce dyplom aka-
demii sztuk pi knych albo wy szej szko y sztuk plastycznych. Program nauczania by  realizowany
w ci gu 2 lub 3 lat, a dla absolwentów wy szych szkó  plastycznych – 1 roku. wiadectwo uko czenia 
otrzymywano po uzyskaniu dyplomu uko czenia akademii sztuk pi knych lub innej wy szej szko y 
plastycznej 16.

W krakowskiej ASP Studium Pedagogiczne powo ano ju  na pocz tku jej powojennej dzia alno-
ci. Inicjatorem utworzenia Studium by  Leon Do ycki,17 artysta – malarz, równie  z wykszta ceniem 

pedagogicznym, który widzia  ogromn  potrzeb  kszta cenia nauczycieli specjalistów. Na potrzeby 
studium opracowa  ca o ciowy program z dydaktyki i metodyki rysunku. Równocze nie zosta  po-
wo any na stanowisko wyk adowcy studium, nast pnie otrzyma  nominacj  na profesora. Pismo z dn.
4 maja 1946 r. informowa o: „Minister Kultury i Sztuki w trosce o nale yte przygotowanie nauczy-
cieli rysunku dla szkó  rednich i liceów ogólnokszta c cych i ze wzgl du na powag  tego przedmio-
tu dla kultury plastycznej uwa a za wskazane utworzenie Katedry Metodyki i Dydaktyki Rysunku 
przy ASP w Krakowie. Wobec tego Minister uwa a za s uszne, aby na stanowisko wy ej wymie-
nionej katedry powo a  ob. prof. Leona Do yckiego jako kierownika Studium Pedagogicznego dla 
kszta cenia nauczycieli rysunków szkó  rednich ogólnokszta c cych” 18.

L. Do ycki obj  równie  wyk ady z dydaktyki i metodyki nauki rysunków, histori  metod 
nauczania, seminaria oraz wszystkie obowi zki zwi zane z kierownictwem tego studium19. Mia

16 Komunikat w sprawie Studium Pedagogicznego w wy szych szko ach plastycznych, „Dziennik Urz dowy 
Ministerstwa O wiaty”, 1962, nr 3, poz. 27–30.

17 Le o n  D o y c k i  – ur. we Lwowie. Uko czy  seminarium nauczycielskie oraz studia artystyczne w Akademii 
Sztuk Pi knych w Krakowie. W 1918 r., przebywaj c we Lwowie, przyst pi  do awangardowej grupy formistów i wraz
z Ja n e m  Hr y n k o w s k i m  zorganizowa  pierwsz  we Lwowie wystaw  przedstawicieli tej grupy. W okresie mi dzywo-
jennym mieszka  w Poznaniu, gdzie prowadzi  dzia alno  pedagogiczn  w szkolnictwie rednim . Uczestniczy  w licznych 
wystawach krajowych oraz we wszystkich wystawach zagranicznych organizowanych przez za o one w 1926 r. pod patro-
natem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego – Towarzystwo 
Szerzenia Sztuki Polskiej w ród Obcych. Po wojnie uczestniczy  w wystawach okr gowych i ogólnopolskich. Organizowa  
wystawy indywidualne: 1948 – Kraków, Warszawa, Wroc aw; 1957 – wystawa jubileuszowa – Katowice, Bytom, Pozna ; 
1966 – Katowice. W 1945 r. obj  w Krakowskim Zwi zku Polskich Artystów Plastyków stanowisko sekretarza zarz du, 
podj  tak e prac  w ASP w Krakowie jako profesor malarstwa. W 1946 r. zorganizowa  Zwi zek Nauczycieli Rysunków.
W latach 1952–1957 zosta  dziekanem katowickiego Wydzia u GraÞ ki ASP w Krakowie. Odznaczony Krzy em Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem X-lecia PRL. Laureat Nagrody Wojewódzkiej Katowic. Zmar  w 1965 r. w Krakowie. 
Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

18 Pismo znajduje si  w ankiecie osobowej archiwum Akademii Sztuk Pi knych w Krakowie.
19 Archiwum ASP w Krakowie.
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niew tpliwy wp yw na zainteresowanie studentów problematyk  pedagogiczn  i przygotowanie ich 
do pracy w szkole. W swoich wyk adach i referatach wielokrotnie przedstawia  bardzo wa ny problem 
kszta cenia plastyka – pedagoga. Podkre la , e nauczyciel plastyki to nie tylko propagator sztuki, ale 
te  wychowawca o najwy szych w tym zakresie kwaliÞ kacjach, przygotowany do pe nienia swojego 
zawodu przez profesorów o du ym autorytecie. Pedagog taki winien pracowa  w szko ach ogólno-
kszta c cych, przez które przechodzi ca e spo ecze stwo, gdy  jest to jedyna droga prowadz ca do 
upowszechniania sztuki w ród najszerszych warstw. Aby sprosta  temu zadaniu, plastyk powinien 
uko czy  odpowiednie studium istniej ce przy uczelni plastycznej, którego program zosta by opraco-
wany przez specjaln  komisj   20.

W celu upowszechniania sztuki prof. Do ycki w porozumieniu z Kuratorium Okr gu Szkolnego 
Krakowskiego, organizowa  cyklicznie „Wystaw  Sztuki Dziecka”. Jak sam pisa : „celem tej dzia-
alno ci by o zetkni cie si  z szerokimi masami nauczycielstwa zainteresowanego kszta ceniem 

plastycznym w szko ach ogólnokszta c cych” 21. Profesor by  równie  pomys odawc  organizacji 
konferencji nauczycieli po czonej z kursem dokszta caj cym.

W 1965 r. funkcj  kierownika Studium Pedagogicznego w krakowskiej ASP przej  starszy wy-
k adowca mgr Adam Hoffman,22 posiadaj cy wy cznie plastyczne wykszta cenie. Specjalizowa  si  
przede wszystkim w prowadzeniu przedmiotów praktycznych – uczy  rysunku przemys owego na 
Wydziale Form Przemys owych oraz kompozycji bry  i p aszczyzn w Oddziale GraÞ ki Propagandowej 
ASP w Katowicach. W Studium pracowa  równie  starszy wyk adowca mgr in . architekt Zdzis aw 
Bylina 23.

Program Studium Pedagogicznego ASP w Krakowie przewidywa  na I roku – 9 godzin tygo-
dniowo z przeznaczeniem na nast puj ce przedmioty: pedagogika – 1 godz., psychologia – 2 godz., 
metodyka rysunku (programy) – 1 godz., organizacja szkolnictwa – 1 godz., higiena szkolna – 1 godz., 
metodyka wiedzy o sztuce – 1 godz. i rysunek techniczny – 2 godz. Na II roku studiów obowi zywa o 
15 godzin: pedagogika – 2 godz., psychologia – 1 godz., metodyka rysunku (programy) – 2 godz., 
metodyka wicze  kolorystycznych – 1 godz., historia wychowania – 1 godz., wychowanie plastyczne 
– 4 godz., praktyka przyszkolna – 4 godz.

Rada Studium k ad a nacisk przede wszystkim na: 
– skorelowanie programów poszczególnych przedmiotów dla stworzenia jednolitej wizji wy-

kszta cenia i wychowania przysz ego nauczyciela;
– rewizj  i unowocze nianie poszczególnych metodyk wicze  i dostosowanie ich do praktyki 

przedmiotu „wychowania przez sztuk ”;
– ustalenie nowych form przygotowania i prowadzenia lekcji (konspekty, planowanie i programo-

wanie) w oparciu o nowe publikacje w tej dziedzinie;

20 M. N o w a k, Pedagogiczna dzia alno  Leona Do yckiego, Prace naukowe Uniwersytetu l skiego w Katowicach. 
Prace Pedagogiczne, Katowice 1972, s. 110.

21 Fragment wypowiedzi artysty wyj ty z jego listu, za M .  N o w a k, Pedagogiczna dzia alno  Leona Do yckiego…, 
s. 107.

22 A d a m  H o f f m a n – ur. 1918 r. w Krakowie. Studia malarskie i graÞ czne w Akademii Sztuk Pi knych w Krakowie 
w latach 1945–1948. Od roku 1948 pracowa  jako wyk adowca w liceach sztuk plastycznych w Katowicach i Krakowie,
a od roku 1949 – jako wyk adowca kompozycji bry  i p aszczyzn w Oddziale GraÞ ki ASP w Katowicach. Od roku 1965 
pe ni  funkcj  kierownika Studium Pedagogicznego ASP w Krakowie. Uprawia  malarstwo i rysunek oraz graÞ k  u ytkow . 
Bra  czynny udzia  w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Zdoby  wyró nienie za plakaty na wystawie XV-lecia 
PRL. Jego prace znajduj  si  w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, Muzeum l skim 
we Wroc awiu oraz petersburskim Ermita u. Obok dzia alno ci artystycznej opublikowa  szereg prac w pismach „Szko a 
Artystyczna” oraz „Materia y pomocnicze metodyczno-programowe”.

23 Akademia Sztuk Pi knych w Krakowie…
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– wprowadzenie w program „higieny szkolnej” z uwzgl dnieniem zagadnie  pracy umys owej
i higieny psychicznej; 

– opracowanie nowych form komisyjnego egzaminu ko cowego 24.
Niew tpliwie ambitnym zamiarem by o stworzenie jednolitej wizji kszta cenia i wychowania 

przysz ego nauczyciela, jak i opracowanie nowych zasad egzaminu ko cowego. Rada Studium czu a 
si  w obowi zku ustalania nowych form przygotowywania i prowadzenia lekcji wychowania plastycz-
nego.

Program Studium nie by  wolny od uwag krytycznych. Uwa ano, e wprowadzenie do programu
w szerszym zakresie higieny szkolnej odbywa oby si  kosztem innych przedmiotów zwi zanych 
ze specjalizacj . Ponadto uznawano za zbyt obszerny zakres nauczania psychologii i pedagogiki. 
Skromny natomiast wydawa  si  program metodyki wychowania plastycznego, odnosz cy si  wy-

cznie do 8-klasowej szko y podstawowej oraz metodyki wicze  kolorystycznych pomimo, e 
przedmioty te – jak pisano, stanowi y „centralny punkt w kszta ceniu kadr, wokó  którego powinny 
si  skupia  inne przedmioty uzupe niaj ce wykszta cenie zawodowe przysz ego absolwenta” 25.

II. KSZTA CENIE W AKADEMII SZTUK PI KNYCH W WARSZAWIE

Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. utworzono w Warszawie Akademi  
Sztuk Plastycznych, która powsta a z po czenia dotychczasowej Akademii Sztuk Pi knych i Wy szej 
Szko y Sztuk Plastycznych. W Akademii warszawskiej powsta y wydzia y: Malarstwa, GraÞ ki, 
Rze by, Architektury Wn trz, Konserwacji Zabytków, Tkactwa, ScenograÞ i i Pedagogiki. Pierwszy 
rok ogólny dla wszystkich wydzia ów mia  wprowadzi  studenta przede wszystkim w zagadnienie 
poprawnego rysunku z modela gipsowego i ywego.

Studia w pracowniach podstawowych by y prowadzone osobno dla ka dego roku i ka dy pro-
fesor mia  prawo prowadzi  swój rok do ko ca studiów. Rozdzielono studium rysunku od studium 
malarstwa, wprowadzono wyk ady teorii doktryn artystycznych, estetyki i seminaria z marksizmu-
leninizmu, utworzono te  studium wojskowe dla studentów wewn trz uczelni, co zwalnia o ich od 
odbywania wojska po uko czeniu Akademii. Wprowadzono etatyzacj  modeli, wyra nie okre lono 
te  podstawy ideologiczne programu szko y. Realizm socjalistyczny mia  by  celem nauczania, ci-
s a dyscyplina pracy mia a obowi zywa  zarówno uczniów, jak i wyk adowców, wzajemna krytyka 
metod nauczania mia a podnie  poziom szko y. Obsad  katedr na poszczególnych latach studiów 
oraz obsad  asystentów w poszczególnych pracowniach stanowili ludzie, którzy mogli gwarantowa  
dyscyplin  pracy i umiej tne stosowanie metod realizmu26.

Rektorem Akademii zosta  F. Strynkiewicz, prorektorem do spraw programów i m odzie o-
wych A. y wa ski, do spraw administracji i budowy gmachu K. Piwocki. Na dziekanów powo-
ani zostali: A. Rafa owski i W. Zakrzewski – Wydzia  Malarstwa, M. Wnuk – Wydzia  Rze by, 

W. Radwan – Wydzia  GraÞ ki, Golus – Wydzia  ScenograÞ i, E. Kokoszko – Wydzia  Konserwacji 
Zabytków, A. ledziewska – Wydzia  Tkaniny, J. So tan – Wydzia  Architektury Wn trz, F. Roli ski 
– Pedagogika 27.

24 „Program Studium Pedagogicznego ASP w Krakowie”, Kraków 1965, maszynopis powielony.
25 T. C s o r b a, Kszta cenie a praca zawodowa nauczycieli wychowania plastycznego. Raporty z bada , Warszawa 

1967, s. 20.
26 K. P i w o c k i, Historia Akademii Sztuk Pi knych w Warszawie 1904–1964, Wroc aw–Warszawa–Kraków 1965,

s. 11.
27 Tam e.
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W pocz tkowym okresie dzia alno ci Akademii relacje mi dzy profesorami a studentami nie 
uk ada y si  najlepiej. Powa nym zak óceniem pracy pedagogicznej uczelni sta y si  incydenty
towarzysz ce kontroli dyscypliny pracy przez przedstawicieli organizacji m odzie owej. Powstawa y 
na tym tle konß ikty z asystentami i nawet profesorami, których o kontrolach i ich wynikach nie za-
wiadamiano. 

Jeszcze powa niejsze znaczenie mia y tzw. „wystawy korytarzowe”, w czasie których przedstawi-
ciele kó  naukowych m odzie y poddawali krytyce nie tylko prace wystawione, ale przede wszystkim 
metody nauczania profesorów. Reprezentant tych kó  w senacie o wiadczy : „studenci dzi  pragn  
by  nie tylko obdarowani nauk , ale maj  ambicj  wp ywania na podnoszenie poziomu pracy m o-
dzie y” 28.

Do s abych wyników nauczania, oprócz wy ej wspomnianego zjawiska, przyczyni a si  równie  
p ynno  kadr pedagogicznych: wyk adowcy i profesorowie pojawiali si  i odchodzili po kilku zaled-
wie miesi cach czy tygodniach; z pracy zrezygnowa o wielu dawnych pedagogów, przy czym istotn  
strat  dla uczelni by o odej cie prof. B. Pniewskiego,29 S. Samborskiego30 i wreszcie J. Cybisa 31. 
Podobna funkcja dotkn a kadry – asystenck  i licznych wyk adowców.

Pierwszym aktem porz dkuj cym struktury uczelni by  prowizoryczny statut odczytany na 

ogólnym zebraniu profesorów przez prorektora K. Piwockiego. Ujmowa  on organizacj  studiów 

w czterech wydzia ach: Malarstwa z dwuletnim studium wst pnym (obs uguj cym tak e Wydzia  

GraÞ ki) oraz trzyletnim studium podstawowym, zako czonym szóstym rokiem dyplomowym; 

Wydzia  Rze by z dwuletnim studium wst pnym i dalszym przebiegiem studiów jak na wydziale 

pierwszym; Wydzia  GraÞ ki, na który przyjmowani byli studenci ze Studium Ogólnego Wydzia u 

Malarstwa i który po trzyletnich studiach specjalnych doprowadza  studenta równie  do szóstego 

roku dyplomowego; Wydzia  Architektury z w asnym dwuletnim studium wst pnym i dalsz  nauk  

roz o on  na trzy lata i rok dyplomowy. Po roku trzecim studiów któregokolwiek z wydzia ów pod-

stawowych student móg  przej  na studia specjalne wydzielone: Konserwacji Dzie  Sztuki – dwa 

lata nauki i rok dyplomowy, Tkaniny i ScenograÞ i o strukturze podobnej do Konserwacji.

Ponadto, studenci wszystkich wydzia ów mogli równolegle do swych zaj  w wydzia ach macie-

rzystych ucz szcza  w trakcie czwartego i pi tego roku studiów na stypendium pedagogiczne zako -

czone specjalnym egzaminem.

W roku akademickim 1951/1952 w strukturze Akademii nast pi a zmiana. Obok czterech ist-

niej cych wydzia ów – utworzono trzy nowe: Wydzia  Tkaniny, Wydzia  ScenograÞ i i Wydzia  

Konserwacji, w dalszym ci gu istnia y Studium Ogólne i Studium Pedagogiczne.

Tabela 1. Struktura Akademii w roku 1951/52

Lp. Wydzia y Dziekani

1. Malarstwa E. Kokoszko

2. Rze by E. Strynkiewicz

3. GraÞ ki E. Czerwi ski

28 Tam e, s. 117.
29 B o g d a n  P n i e w s k i – prof. zwyczajny architektury i rze by architektonicznej, zg osi  si  do pracy 12 IV 1945 r., 

zwolniony 31 VIII 1950 r.
30 S t e f a n  S a m b o r s k i – 1 IX 1945 r., zast pca profesora malarstwa, 10 V 1950 r. – profesor nadzwyczajny, 1 IX 1950 r. 

– przeniesiony w stan spoczynku, 1 IX 1952 r. – restytuowany, 28 XII 1955 r. – profesor zwyczajny.
31 J a n  C y b i s – 15 III 1946 r., zast pca prof. malarstwa, 1 V – prof. nadzwyczajny, zwolniony 1 IX 1951 r., restytuowany 

1 V 1957 r.
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4. Architektury Cz. Knothe

5. ScenograÞ i J. Galus

6. Tkaniny A. ledziewska

7. Konserwacji B. Marconi

Studium Ogólne E. Arct (kier. stud.)

Studium Pedagogiczne F. Roli ski (kier. stud.)

ród o: Akademia Sztuk Plastycznych w Warszawie. Sk ad Akademii i spis wyk adów na rok akademicki 1951/1952, Warszawa 
1953.

Jak wykaza a praktyka akademicka, do Studium Pedagogicznego kierowali si  przede wszystkim 
studenci wydzia ów tak zwanej „sztuki czystej”, czyli Malarstwa, GraÞ ki i Rze by. Zjawisko to t uma-
czy w pewnym sensie wypowied  Tibora Csorby zawarta w Raporcie z bada  sporz dzonym w roku 
1967 na u ytek Ministerstwa O wiaty i Szkolnictwa Wy szego:

„Zami owania pedagogiczne studentów, którzy dobrn li do V roku na Wydzia ach Architektury 
czy Tkaniny, by yby raczej pomy k , gdy  w ska w pewnym sensie specjalizacja ju  z góry zaprzecza 
przydatno ci tych absolwentów w szerzeniu ogólnej kultury plastycznej, w zakresie przewidywanym 
przez programy poszczególnych szkó ”  32.

Dalej czytamy:
„Zdobyte wiadomo ci i umiej tno ci na Wydziale Malarstwa i ewentualnie na Wydziale GraÞ ki 

mog  by  w du ym stopniu wykonywane w szkolnictwie. W tpliw  warto  pod tym wzgl dem 
reprezentuj  absolwenci Wydzia u Konserwacji, Architektury czy Tkactwa. Z kandydatów rekrutu-
j cych si  z tak ró nych wydzia ów trudno, a raczej nie sposób w przeci gu dwóch lat wychowa  
wykwaliÞ kowanych nauczycieli wychowania plastycznego, gdy  ich podstawowe zainteresowania
i dotychczasowe zaanga owanie nie harmonizuj  z wymaganiami uj tymi w programie nauczania 
tego przedmiotu i w ogóle – ze szkolnictwem” 33.

Zakres obowi zuj cych przedmiotów i liczb  przewidzianych godzin na I roku Studium Ogólnego 

(dotyczy o studentów wszystkich wydzia ów) oraz II, III, IV i V roku studiów na Wydziale Malarstwa, 

na Wydziale GraÞ ki i na Wydziale Rze by ASP w Warszawie ukazuj  ni ej zamieszczone tabele.

Tabela 2. Studium Ogólne – I rok wspólny dla wszystkich wydzia ów

Lp. Przedmioty Liczba godzin

1. Marksizm-leninizm 2

2. Historia Sztuki 2

3. Przegl d sztuki polskiej cznie ze sztuk  ludow 2

4. Perspektywa odr czna 4

5. Rysunek techniczny 2

6. Liternictwo 2

7. Propedeutyka architektury 4

32 T. C s o r b a, Kszta cenie a praca zawodowa..., s. 29.
33 Tam e.
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8. Rze ba 4

9. Rysunek poranny i wieczorny 20

10. Wychowanie Þ zyczne 2

11. J zyk rosyjski 2

12. J zyk francuski i angielski (poza siatk  godzin)

ród o: Akademia Sztuk Plastycznych...

Tabela 3. Wydzia  Malarstwa

Lp. Przedmiot
Tygodniowa Liczba godzin

II rok III rok IV rok V rok

1. Marksizm-leninizm 2 2 2 2

2. Historia sztuki 2 2 2 –

3. Anatomia 2 – – –

4. Perspektywa odr czna 4 – – –

5. Technologia 4 2 4 2

6. Rysunek poranny 8 8 4 –

7. Rysunek wieczorny 10 10 10 10

8. Malarstwo, kompozycja 12 16 18 24

9. GraÞ ka – 4 4 4

10. Malarstwo cienne – 4 4 4

11. Teoria sztuki – – – 2

12 J zyk rosyjski 2 – – –

Razem 46 48 48 48

ród o: Akademia Sztuk Plastycznych... 

Tabela 4. Wydzia  GraÞ ki

Lp. Przedmiot
Tygodniowa Liczba godzin

II rok III rok IV rok

1. Marksizm-leninizm 2 2 2

2. Historia sztuki 2 2 –

3. Teoria sztuki – – –

4. Anatomia 2 – –

5. Perspektywa odr czna 4 – –

6. Liternictwo 2 – –

7. Rysunek poranny 6 – –

8. Rysunek wieczorny 10 – 10
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9. Malarstwo, kompozycja graÞ czna 10 – 8

10 Projektowanie graÞ czne 4 8 –

11. J zyk rosyjski 2 – –

12. LitograÞ a – 6 –

13. Technologia materia ów graÞ cznych – 1 –

14. Teoria technik graÞ cznych – 1 –

15. Rysunek i kompozycja malarska – 24 –

16. Historia graÞ ki – – 2

17. Techniki graÞ czne – – 6

18. Techniki fotoreprodukcyjne – – –

19. 
Specjalizacja:
graÞ ka ksi kowa
graÞ ka propagandowa

–
–

– 16

Razem 44 44 60

ród o: Akademia Sztuk Plastycznych...

Tabela 5. Wydzia  Rze by

Lp. Przedmiot
Tygodniowa Liczba godzin

II rok III rok IV rok V rok

1. Marksizm-leninizm 2 2 2 2

2. Historia sztuki 2 2 – –

3. Teoria sztuki – – – 2

4. Anatomia 2 – – –

5. Technologia 2 4 – –

6.
Projektowanie bry
architektonicznych 6 – – –

7. Rysunek wieczorny 8 10 10 10

8. Rze ba 16 – 24 24

9. Perspektywa odr czna 4 – – –

10. 
Projektowanie architektoniczno-
-rze biarskie 6 6 – –

11. Rze ba kompozycyjna – 20 – –

12. J zyk rosyjski 2 – – –

13.

Specjalizacja:
Projektowanie rze biarsko-
architektoniczne
Medalierstwo
Rze ba

–
–
–

–
–
–

6
6
6

6
6
6

Razem 50 44 56 56

ród o: Akademia Sztuk Plastycznych...
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Jak ju  wcze niej wspomniano, ka dy student zapisany na jeden z macierzystych wydzia ów, mia  
prawo, b d c na V roku, zapisa  si  na Studium Pedagogiczne i uko czy  je równolegle ze studiami. 
Uzyskane wiadectwo by o wa ne tylko z dyplomem jednego z wydzia ów ASP.

Spo ród ankietowanych (w 1967 r.) 11 absolwentów na Studium Pedagogiczne zapisa y si
4 osoby z Wydzia u Malarstwa i 3 z Wydzia u Rze by34.

W 1951 r. kierownikiem Studium Pedagogicznego zosta  mianowany artysta malarz, Feliks 
Roli ski. Swoje pedagogiczne zainteresowania – jak mówi  – zaspokaja  na ró nych kursach pedago-
gicznych w Monachium, a na „fachowca” wykszta ci y go kongresy zagraniczne, na których szeroko 
omawiano problem nauki rysunku i malarstwa35. Przez wiele lat reprezentowa  Polsk  na tych kongre-
sach, a swoim do wiadczeniami i prze yciami dzieli  si  ze s uchaczami Studium Pedagogicznego36.
W latach 1952–1970 w Studium Pedagogicznym pracowa a równie  Karina Bandtke – artysta pla-
styk z przygotowaniem pedagogicznym37, odpowiedzialna m.in. za hospitacje w szko ach38. Rysunek 
techniczny w uj ciu metodycznym prowadzi  Stanis aw D bowski.

W 1961 r., z chwil  przej cia F. Roli skiego na emerytur , kierownictwo w Studium obj  Andrzej 
Wojciechowski.

Tabela 6. Wyk adowcy Studium Pedagogicznego zatrudnieni w ASP w Warszawie w latach 1945–1964

Lp. Lata pracy na ASP
Pe niona funkcja, 
wyk adany przedmiot

1. 
Roli ski Feliks
(prof. nadzwyczajny)

20 IV 1951–1 X 1961
kierownik studium pedagogicznego, wyk ada  
pedagogik

2. Bandtke Karina 1 X 1950–30 VII 1959 wyk adowca studium pedagogicznego

3. Bia ostocka Jolanta 1 IX 1953–30 IX 1956
wyk adowca historii sztuki na studium peda-
gogicznym

34 T. C s o r b a, Kszta cenie a praca zawodowa..., s. 40.
35 F e l i k s  R o l i s k i, ur. 12 V 1873 r., artysta malarz, emerytowany profesor nadzwyczajny Akademii Sztuk Pi knych 

w Warszawie. Uko czy  Kunstgewerbeschule i akademi  Sztuk Pi knych w Monachium. Prac  pedagogiczn  rozpocz
w 1917 r. w miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych, pó niejszej Pa stwowej Wy szej Szkole Sztuk w Warszawie. Po po cze-
niu tej uczelni z Akademi  Sztuk Pi knych zosta  mianowany w 1954 r. profesorem nadzwyczajnym perspektywy odr cznej, 
a w 1958 r. kierownikiem Studium Pedagogicznego. By  wychowawc  kilku generacji artystów pedagogów, inicjatorem
i organizatorem szeregu wystaw prac dzieci na Mi dzynarodowych Kongresach Wychowania Artystycznego. Od 1954 r. bra  
czynny udzia  w pracach Komisji Programowej Ministerstwa O wiaty nad tworzeniem nowych programów w dziedzinie 
nauczania plastycznego. Bra  udzia  w licznych wystawach ogólnopolskich i okr gowych. W 1961 r. przeszed  na emerytur . 
Odznaczony Krzy em OÞ cerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z otym Krzy em Zas ugi oraz Z ot  Odznak  ZNP. Zmar
19 XII 1972 r. w wieku 99 lat.

36 Patrz: Mi dzynarodowe Kongresy Nauczania Rysunku i Sztuki Stosowanej 1900–1937. Zjazdy i konferencje nauczy-

cieli rysunku w Polsce 1907–1923, opr. F. R o l i s k i, Warszawa 1938.
37 „Rocznik Akademicki Sztuk Pi knych w Warszawie”, Warszawa 1971/72, s. 169.
38 K a r i n a  B a n d t k e pocz tkowo studiowa a polonistyk  na Uniwersytecie Warszawskim, jednocze nie ucz szcza a na 

lekcje rysunku malarstwa i kompozycji do prywatnej szko y im. Romualda Krzy owskiego. W 1930 r. zrezygnowa a ze studiów 
polonistycznych, by podj  nauk  w warszawskiej Szkole Sztuk Pi knych. Tam w 1934 r. uko czy a Studia Pedagogiczne,
a w 1936 r. wydzia  Malarstwa w pracowni F e l i c j a n a  K o w a l s k i e g o. Uzupe nieniem studiów artystycznych by  pobyt we 
Francji, g ównie w Pary u. Od 1935 r. równolegle z malarstwem w SSP studiowa a pedagogik  na Uniwersytecie Warszawskim. 
W 1937 r. z o y a egzamin pa stwowy uprawniaj cy do nauczania w szko ach rednich. W latach 1934–1939 uczy a na wie-

czorowych Kursach dla doros ych Uniwersytetu Powszechnego. Pracowa a równie  w Instytucie Propagandy Sztuki. W 1937 r. 

rozpocz a prac  w Seminarium Nauczycielskim im. S. Konarskiego w Warszawie, gdzie pracowa a do wybuchu wojny. Po za-

ko czeniu wojny uczy a rysunku i historii ubioru w Liceum Odzie owym w Warszawie, a w latach 1947–1974 uczy a w Liceum 

Sztuk Plastycznych. Od roku 1952 do 1970 wyk ada a równocze nie w Studium Pedagogicznym Akademii Sztuk Pi knych

w Warszawie. W latach 1952–1964 pracowa a w Okr gowym Zespole Metodyczno-Pedagogicznym (OZMP). Kierowa a 

pracami sekcji plastycznej w Warszawie, Szczecinie, odzi i Supra lu. Od roku 1966 wspó pracowa a z redakcj  „Plastyki
w Szkole” i PZWS (obecnie WSiP). Autorka podr czników szkolnych w zakresie wychowania plastycznego oraz wielu publi-
kacji o charakterze metodycznym. Zmar a w 1981 r. 
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4. Doroszewska Jadwiga 1 I 1955–15 VIII 1955 wyk adowca studium pedagogicznego

5. Dziduszko Maria 

6. Grzegorzewska Maria
1 XI 1950–1 XI 1954

wyk adowca studium pedagogicznego

7. Tr baczkiewicz S. wyk adowca studium pedagogicznego

8. Wojciechowski Andrzej 1 X 1961 r. kierownik studium pedagogicznego

9. Zaniewicha Jadwiga 1 IX 1953–31 VII 1957 wyk adowca studium pedagogicznego

10. D bowski Stanis aw 1 III 1950–1 VI 1951 adiunkt, wyk adowca studium pedagogicznego

11. Wójcicki Zbigniew od 1955 r.
starszy asystent, wyk adowca studium
pedagogicznego

12. Harajda Roman 1 XI 1950–31 VIII 1954 asystent studium pedagogicznego

Zestawienie sporz dzono na podst. K. P i w o c k i, Historia Akademii Sztuk Pi knych w Warszawie, Wroc aw–Warszawa–
Kraków 1965, s. 127–138.

Opracowany w latach 50. programu Studium Pedagogicznego warszawskiej ASP przewidywa  
zaj cia w wymiarze po 12 godzin tygodniowo na I i II roku studium. Na I roku realizowano psycho-
logi  (3 godz.), histori  wychowania (1 godz.), organizacj  szkolnictwa (1 godz.), higien  ogóln
i szkoln  (2 godz.), metodyk  wiedzy o szkole (2 godz.) oraz metodyk  zaj  technicznych
(3 godz.).

Na II roku obowi zywa a pedagogika (3 godz.), metodyka wychowania plastycznego – podzie-
lona na metodyk  malarstwa, rysunku i kompozycji (5 godz.), metodyk  wicze  przestrzennych
i rze by (1 godz.) i metodyk  wiedzy o sztuce (1 godz.) oraz metodyk  zaj  technicznych (3 godz.). 
Czas przeznaczony na hospitacj  w czony by  do wymiaru godzinowego przedmiotów metodycz-
nych. Ka dy s uchacz zobowi zany by  do odbycia praktyki pedagogicznej w wymiarze ok. 20 go-
dzin39.

Zaj cia realizowane by y w formie wyk adów i wicze . Omawiano i opracowywano struktur  
organizacyjn  ró nych typów zaj , nabywano umiej tno ci pos ugiwania si  rodkami audiowizual-
nymi, zdobywano bieg o  w przeprowadzaniu korekt plastycznych.

Wszystkie problemy rozpatrywane by y zarówno z punktu widzenia potrzeb ró nego typu szkó , 
jak i placówek o wiaty pozaszkolnej. Z metodyki wiedzy o sztuce prowadzone by y cykliczne wy-
k ady z historii metodyki wychowania plastycznego, nawi zywano równie  do problematyki ama-
torskiego ruchu plastycznego. W ramach wyodr bnionej jako przedmiot specjalny metodyki kre le  
dokonywano przegl du podstawowych zagadnie  geometrii wykre lnej oraz szerokiego przegl du 
problemów konstrukcji perspektywicznej.

W latach 70. nast pi a kolejna zmiana kierownika Studium Pedagogicznego. Zosta  nim Stefan 
Ko cielecki40 absolwent ASP w Warszawie i 2-letniego Studium Pedagogicznego na tej e uczelni.
W zakres programowy studium wchodzi y: metodyka wychowania plastycznego – przedmiot ten 

39 T. C s o r b a, Kszta cenie a praca zawodowa..., s. 19.
40 S t e f a n  K o c i e l e c k i – uko czy  ASP w Warszawie, w 1974 r. uzyska  tytu  doktora w zakresie nauk humani-

stycznych. Autor licznych publikacji. Szczególn  popularno ci  cieszy a si  ksi ka pt.: Wspó czesna koncepcja wychowania 

plastycznego, Warszawa 1975. Prac  zawodow  zwi zany by  z ASP w Warszawie, gdzie pe ni  funkcj  kierownika Studium 
Pedagogicznego oraz z UMK w Toruniu.
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prowadzili dr S. Ko cielecki i mgr Krystyna Kowalska; metodyka upowszechniania wiedzy o sztu-
ce, któr  obj  dr Bogdan Grzegorzewski; teoria wychowania estetycznego – wyk ada  dr Waldemar 
Kami ski; wybrane zagadnienia z psychologii prowadzi  st. wyk adowca Janusz Nowicki; wybrane 
zagadnienia z historii nauczania i wychowania – prowadzone by y przez osoby, których personalia 
zmienia y si . Na ka dy z przedmiotów przeznaczono 4 godz. tygodniowo41.

Bardzo wa n  rol  w kszta ceniu przysz ych nauczycieli odgrywa a metodyka wychowania pla-
stycznego. W jej ramach studenci poznawali polskie tradycje wychowania plastycznego, wspó czesne 
propozycje europejskie i wiatowe w dziedzinie wychowania estetycznego, a w miar  kontynuacji za-
j  doskonalili swoje umiej tno ci w opracowywaniu w asnych propozycji dydaktycznych42. Nabyta 
wiedza okazywa a si  bardzo przydatna w pó niejszej pracy zawodowej.

Na pytanie o ocen  programu Studium Pedagogicznego z perspektywy obecnych do wiadcze
w pracy zawodowej, absolwenci akademii sztuk pi knych udzielali bardzo ró nych odpowiedzi. 
Cz  osób nie mia a zastrze e  co do przydatno ci programu, wi kszo  jednak ocenia a go
z pewnymi zastrze eniami, maj c w tpliwo ci dotycz ce zakresu jego tre ci i sposobu realizacji. Oto 
ciekawsze wypowiedzi:

„Studium w a ciwie przygotowuje do pracy w szkole. W okresie moich studiów (1958) nie by o 
na studium zaj  praktycznych, co powa nie utrudnia o mi prac  nad tym przedmiotem i pozostawi o 
braki”;

„Studium pedagogiczne przygotowywa o pod k tem nauki w szkole redniej. Za ma o mówiono 
o szkolnictwie podstawowym, w którym musz  pracowa  z konieczno ci niektórzy absolwenci stu-
dium”;

„Wi cej lekcji praktycznych przed uzyskaniem dyplomu”;
„W czasie studiów powinno by  wi cej hospitacji w ró nego typu szko ach i placówkach pla-

stycznych nawet i dla doros ych”.
I jeszcze inne g osy absolwentów:
„Braki nie w programie, a w praktycznym realizowaniu tego programu. W bardzo zach caj cym 

programie studium mia y by  uwzgl dnione nowoczesne rodki audiowizualne. Umiej tno  obcho-
dzenia si  z epidiaskopem, korzystanie z Þ lmu, telewizji i innych zdobyczy techniki jest przecie  dla 
przysz ego pedagoga – szczególnie w dziedzinie sztuki – rzecz  niezb dn . Nic z tych mira y nie 
zosta o w ci gu dwóch lat studiów zrealizowane”.

„W pierwszym okresie pracy odczuwa em braki w przygotowaniu pedagogicznym. W tej chwili 
mam trudno ci w nauczaniu rysunku zawodowego. Uwa am za konieczne wprowadzenie dodatko-
wych godzin praktyki w szkole i w zak adach produkcyjnych” 43.

Opinie studentów na temat kszta cenia pedagogicznego w akademiach sztuk pi knych pozwoli y 
na sformu owanie nast puj cych postulatów:

1.  Nale y poszerzy  metodyk  wychowania plastycznego, obejmuj c: wychowanie plastyczne
w wieku przedszkolnym; wychowanie plastyczne w szkole ogólnokszta c cej; wychowanie 
plastyczne w szkole zawodowej.

2.  Wprowadzi  wyk ady wychowania estetycznego w zarysie historycznym.
3.  Uwzgl dni  metodyk  wychowania plastyczno-technicznego ze specjalnym uwzgl dnieniem 

projektowania form przedmiotów zaleconych przez program szkolny. (Podkre la  warto  ar-
tystyczn  przedmiotów, a nie sam przedmiot).

4.  Zmniejszy  ilo  godzin przeznaczonych na „higien  szkoln ” na rzecz przedmiotów pedago-
gicznych.

41 Akademia Sztuk Pi knych w Warszawie. Program kszta cenia cz. II, Warszawa 1985, s. 66–67.
42 Tam e, s. 185.
43 T. C s o r b a, Kszta cenie a praca zawodowa..., s. 32, 33.
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Po napa ci armii niemieckiej na Polsk  l wrze nia 1939 r. naród polski zmuszony zosta  do 
gruntownych zmian i przewarto ciowa  wszystkich zada  bie cych i wy tkni cia nowych celów 
perspektywicznych. G ównym zagadnieniem, ywo obchodz cym Polaków, sta a si  odt d obrona 
zagro onej ojczyzny i mobilizacja si  i rodków do walki z wrogiem. Tradycyjne inauguracje roku 
szkolnego i akademickiego nie mog y si  odby , musia y zej  na plan dalszy. Ewakuacja ludno ci 
polskiej z zachodu na wschód sta a si  przyczyn  du ego rozproszenia, mi dzy innymi nauczycieli
i nauczycieli akademickich, uczniów i studentów, a tak e w adz o wiatowych i uczelnianych. Ponad-
to budynki szkolne zosta y przeznaczone na priorytetowo traktowane potrzeby wojenne, najpierw 
dla Wojska Polskiego, pó niej dla Wehrmachtu.

Zanim w adze niemieckie rozpocz y „porz dkowanie” szkolnictwa powszechnego w poszcze-
gólnych regionach Polski, otrzyma y z „centrali” w Berlinie stanowcze polecenie przyst pienia do 
likwidacji wszystkich polskich szkó  wy szych i rednich. Wed ug „Memoria u E. Wetzla i G. Hech-
ta”, pracowników Urz du do Spraw Polityki Rasowej NSDAP: „Uniwersytety i inne szko y wy sze... 
powinny by  z zasady zamkni te”. I to wykonano. Na terenach polskich okupowanych przez Niem-
ców ( cznie z ziemiami wschodnimi zaj tymi przez Wehrmacht latem 1941 r.) zamkni to ogó em 
28 uczelni wy szych, w których kszta ci o si  oko o 50 tys. studentów oraz 1300 szkó  rednich
z ponad 300 tysi cami uczniów. Z planów nauczania szkó  powszechnych w GG usuni to histori
i geograÞ  Polski, ograniczono zakres nauki j zyka polskiego i wychowania Þ zycznego. Na ziemiach 
w czonych do Rzeszy (g ównie l sk, Wielkopolska i Pomorze) wprowadzono niemiecki system 
szkolny z nauczycielami narodowo ci niemieckiej, na ogó  bez kwaliÞ kacji pedagogicznych i bez 
do wiadczenia w pracy szkolnej z dzie mi.

Poczynania Niemców spotka y si  ze zdecydowanym odporem ze strony polskiej. Du e uznanie 
nale y wyrazi  dla wielu osób zas u onych dla nauki polskiej w latach 1939–1945, a zw aszcza dla 
tych, którzy pe nili w konspiracji funkcje rektorów szkó  wy szych, dziekanów wydzia ów, kie-
rowników ró nych jednostek organizacyjnych nauki. A oto ich lista, zapewne niepe na, zawieraj ca 
skromne noty biograÞ czne.
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I. REKTORZY TAJNYCH SZKÓ  WY SZYCH I PROFESOROWIE SPRAWUJ CY OGÓLNE 
KIEROWNICTWO NAD STUDIAMI W TAJNYCH UCZELNIACH

Bulanda Edmund Jan, ur. 28 pa dziernika 1882 r. w Krakowie, zm. 3 kwietnia 1951 r. we Wro-
c awiu; polski archeolog, profesor i rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1902 r. 
uko czy  gimnazjum w. Anny w Krakowie, po czym w latach 1903–1907 studiowa  na Uniwersyte-
cie Jagiello skim. W 1908 r. uzyska  doktorat z Þ lozoÞ i. W latach 1907–1913 podró owa  naukowo 
do Wiednia, Berlina, Monachium, Florencji, Rzymu, na Sycyli , do Grecji i Azji Mniejszej, pracu-
j c w tamtejszych muzeach i uczestnicz c w pracach wykopaliskowych. W 1913 r. habilitowa  si
z archeologii klasycznej na UJ. W latach 1915–1916 s u y  w armii austriackiej. Od l grudnia 1916 
do 1920 r. by  profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Lwowskim, nast pnie za  profesorem 
zwyczajnym. Bra  udzia  w obronie Lwowa jako cz onek stra y obywatelskiej. By  wybierany dzie-
kanem Wydzia u Humanistycznego (dwukrotnie), za  w roku 1933 rektorem UJK (nie obj  wówczas 
stanowiska z powodu sprzeciwu ministra o wiaty Janusza J drzejewicza). Rektorem UJK zosta  od 25 
lutego 1938 r. Sprawowa  tak e t  funkcj  (nielegalnie) w okresie okupacji niemieckiej Lwowa, kiedy 
w tajnym nauczaniu uczestniczy o ok.150 studentów. W okresie sierpie  1941 r. – stycze  1942 r. 
pe ni  funkcj  Okr gowego Delegata Rz du we Lwowie. Po wojnie zmuszony do wyjazdu ze Lwowa 
osiad  we Wroc awiu, gdzie od l maja 1946 r. pracowa  na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Wroc awskiego jako profesor zwyczajny. Zajmowa  si  greck  rze b  antyczn , uzbrojeniem antycz-
nym i dziejami Etrusków. Opublikowa  ponad 50 prac naukowych w wielu j zykach. By  prezesem 
Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, cz onkiem Towarzystwa Naukowego we Lwowie i Wro-
c awskiego Towarzystwa Naukowego.
Bykowski-Jaksa Ludwik, ur. 19 stycznia 1881 r. w Zagwo dziu k. Stanis awowa, zm. 28 czerwca 
1948 r. w Poznaniu. Jako pedagog nale a  do grona pionierów pedagogiki eksperymentalnej w Polsce. 
Od 1921 r. by  profesorem zoologii w Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. Od 1927 r. profesorem 
pedagogiki w Uniwersytecie Pozna skim. W latach okupacji niemieckiej przebywa  w Generalnym 
Gubernatorstwie w Warszawie, gdzie na okres od 1941–1943 r. wybrano go rektorem Uniwersytetu 
Ziem Zachodnich (Uniwersytet Pozna ski w podziemiu). Jego g ówne prace to: Zasady pedagogiki 

do wiadczalnej ze szczególnym uwzgl dnieniem szko y polskiej (1920), O polski idea  wychowawczy 
(1930), Antropologiczne podstawy wychowania (1933).
Drewnowski Kazimierz, ur. 4 marca 1881 r. w Stanis awowie, zm. 22 marca 1952 r. w Zakopanem. 
Profesor Politechniki Warszawskiej 1925–52, specjalista w dziedzinie miernictwa elektrotechnicz-
nego i techniki wysokich napi . Po I wojnie wiatowej bra  udzia  w organizowaniu s u b Technicz-
nych Wojska Polskiego, m.in. by  komendantem G ównej Szko y Artylerii i In ynierii. W okresie 
okupacji organizowa  tajne nauczanie politechniczne; do 1942 r. pe ni  funkcj  rektora tajnej PW.
W 1942 r. zosta  aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau.
Ehrenkrentz Stefan ukasz, ur. 13 pa dziernika 1880 r., w owiczu, zm. 20 lipca 1945 r. w wi zie-
niu na ukiszkach w Wilnie (uwi ziony przez Sowietów). Historyk prawa, od 1920 r. profesor Uniwer-
sytetu Stefana Batorego, od 1930 kierownik Instytutu Bada  Europy Wschodniej w Wilnie. Ostatni 
rektor USB, kierowa  podczas okupacji niemieckiej tajnymi studiami uniwersyteckimi. Pracowa  nad 
wydaniem Statutu litewskiego, opublikowa  m.in.: Z dziejów organizacji miejskiej starej Warszawy 

(1913), Stan bada  nad statutami litewskimi (1924).
Gilewicz Zygmunt, ur. 29 kwietnia 1880 r. w Januszówce na Wo yniu, zm. 15 wrze nia 1960 r. pod 
Warszaw . Teoretyk wychowania Þ zycznego, lekarz, genera . Od 1931 r. dyrektor Centralnego Insty-
tutu Wychowania Fizycznego, nast pnie rektor Akademii Wychowania Fizycznego i wspó organiza-
tor Instytutu Naukowego Kultury Fizycznej. W latach okupacji niemieckiej pe ni  w dalszym ci gu 
obowi zki rektora AWF dzia aj cej w podziemiu. By  autorem wielu prac naukowych z dziedziny 
kultury Þ zycznej, w tym podstawowego dzie a pt. Teoria wychowania Þ zycznego (1954).



71POCZET ZAS U ONYCH DLA NAUKI POLSKIEJ W LATACH 1939–1945

Goetel Walery, ur. 14 kwietnia 1889 r. w Suchej k/Nowego Targu, zm. 6 wrze nia 1972 r. w Krako-
wie. Od 1919 r. profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jej d ugoletni rektor, od 1951 
cz onek PAN. Badacz Tatr, autor prac o tektonice i stratygraÞ i. Dzia acz ochrony przyrody, wieloletni 
redaktor „Wierchów”, jeden z twórców Tatrza skiego Parku Narodowego, taternik i dzia acz na tym 
polu, cz onek Pa stwowej Rady Ochrony Przyrody. W okresie okupacji kontynuowa  prac  jako rek-
tor tajnej AGH, dzia aj cej w legalnej szkole Górniczo-Mierniczej na Krzemionkach w Krakowie. 
Napisa : Akademia Górniczo-Hutnicza i tajne nauczanie w czasie drugiej wojny wiatowej, w: „Rocz-
nik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN” (oddzia  w Krakowie) t. XIII. 1971 r. Z opracowania tego 
wynika, e profesorowie i asystenci szko y na Krzemionkach wykszta cili ponad 400 techników na 
poziomie wy szym od redniego.
Korczewski Micha , ur. 16 wrze nia 1889 r. w Krakowie, zm. 28 lipca 1954 r. w Warszawie, Þ zjolog 
ro lin, cz onek PAU, od 1922 r. profesor SGGW. Bada  mineralne od ywianie si  ro lin, zw aszcza 
wp yw fosforu i potasu na wzrost masy ro linnej, co ma du e znaczenie praktyczne dla produkcji 
ro linnej i nawo enia. Prowadzi  szerok  dzia alno  popularyzatorsk  opracowa  Þ zjologi  ro lin
w Poradniku dla Samouków (t. 6, 1926). W latach okupacji wyk ada  w tajnej SGGW i jako jej pro-
rektor przej  kierowanie uczelni  z r k ukrywaj cego si  przed Niemcami rektora Jana Miklaszew-
skiego.
Lipi ski Edward, ur. 18 pa dziernika 1888 r. w Nowym Mie cie nad Pilic , zm. 13 lipca 1986 r.
w Warszawie, profesor, ekonomista, dzia acz spo eczny, prezes PTE (1928–68). Prowadzi  badania

z dziedziny statystyki, p ac i cen. Od 1923 r. wyk adowca, a od 1929 r. profesor Szko y G ównej Han-

dlowej w Warszawie, od 1937 r. prorektor. W latach 1928–39 dyrektor powsta ego z jego inicjatywy 

Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen. Redaktor naczelny czasopisma „Ekonomista” 
(1927–39). W okresie okupacji hitlerowskiej kierowa  tajnym wy szym szkolnictwem ekonomicz-

nym, jako za o yciel i dyrektor legalnej Miejskiej Szko y Handlowej (tajna SGH w Warszawie 

1939–44), zwanej Szko  Lipi skiego. Szko a by a jednoroczna i wielokierunkowa, posiada a oddzia  

w Cz stochowie. S uchacze, zmieniaj c pecjalno ci, mogli uczy  si  2–3 lata, korzystaj c jednocze-

nie z wyk adów I–III roku studiów wed ug programu SGH. Wyk adowcy pochodzili g ównie z tej 

uczelni. Nauk  pobiera o oko o 900 osób. Po wojnie profesor Lipi ski prowadzi  zaj cia dydaktyczne 

z ekonomii politycznej i historii my li ekonomicznej w SGPiS i UW (1950–58 dziekan Wydzia u 

Nauk Ekonomicznych). Od 1952 r. cz onek PAN. Jego dzia alno  naukowa przynios a mu liczne wy-

ró nienia, nagrody i odznaczenia – krajowe i zagraniczne. Jest autorem wielu prac naukowych, m.in.: 

Inß ation als Mittel der Koniunkturpolitik (1936), Pogl dy ekonomiczne Miko aja Kopernika (1955), 

Studia nad histori  polskiej my li ekonomicznej (1956), Historia powszechnej my li ekonomicznej do 

roku 1870 (1968), Historia polskiej my li spo eczno-ekonomicznej (1975).

Makowski Julian, ur. 6 lutego 1875 r. w Warszawie, zm. 25 listopada 1959 r. tam e, prawnik i spe-

cjalista w zakresie prawa mi dzynarodowego. W okresie mi dzywojennym i po II wojnie wiatowej 

wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 1919 r. wyk adowca, od 1936 r. profesor 

Szko y G ównej Handlowej, a w latach 1937– 1939 jej rektor. Wyk ada  te  w 1932 r. w Akademii Pra-

wa Mi dzynarodowego w Hadze. W okresie okupacji prowadzi  tajne nauczanie, kontynuuj c funkcj  

rektora w konspiracji. Po wojnie by  profesorem Akademii Nauk Politycznych w Warszawie (pó niej 

Szko y G ównej S u by Zagranicznej). Jego g ówne prace naukowe to: Teoria i technika zawierania 

umów mi dzynarodowych (1931), Podr cznik prawa mi dzynarodowego (1948), Organa pa stwa

w stosunkach mi dzynarodowych (1957).

Ma ecki Mieczys aw, ur. 14 lipca 1903 r. w Mielcu, zm. 3 wrze nia 1946 r. w K odzku, slawista 

dialektolog, od 1937 r. profesor UJ, od 1945 cz onek PAU. W okresie okupacji niemieckiej sprawo-

wa  ogólne kierownictwo tajnego nauczania akademickiego w Krakowie (UJ), pracuj c wówczas w: 

Institut für Deutsche Ostarbeit. Wed ug niego, pocz tki konspiracyjnej nauki w Krakowie przypa-

daj  na koniec kwietnia 1942 r. (Tajne nauczanie na Uniwersytecie Jagiello skim w czasie okupacji
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niemieckiej,
, 
w: Alma Mater w podziemiu. Kartki z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiel-

lo skim 1941–1945, praca zbiorowa pod red. A. M. Zar bów, Kraków 1964 r.). To stosunkowo pó ne 
rozpocz cie pracy dydaktycznej i naukowej w podziemiu mia o swe uzasadnienie w tzw. Sonderak-
tion Krakau, kiedy to 6 listopada 1939 r. w dramatycznych okoliczno ciach aresztowano na terenie 
UJ nauczycieli akademickich i zes ano ich do obozów koncentracyjnych. By  jednym z pierwszych 
w Polsce teoretyków geograÞ i lingwistycznej oraz wspó twórc  (z K. Nitschem) pierwszego na S o-
wia szczy nie atlasu lingwistycznego: Atlas j zykowy polskiego Podkarpacia (1934). Opublikowa  
szereg prac z zakresu dialektologii polskiej i po udniowo-s owie skiej: Przegl d s owia skich gwar 

Istrii (1930), Dwie gwary macedo skie (Suche i Wysoka w Solu skiem) (1934 –36) i inne.
Miklaszewski Jan, ur. 24 stycznia 1874 r. w owiczu, zm. 5 lutego 1944 r. w Warszawie, le nik 
– jeden z czo owych organizatorów administracji lasów pa stwowych (1918–31), do wiadczalnictwa
i szkolnictwa wy szego le nictwa. Od 1935 r. profesor urz dzania lasu w SGGW w Warszawie, od 
1936 r. rektor tej uczelni, podczas okupacji niemieckiej dzia aj cej w konspiracji i równie  pod jego 
kierownictwem. Tropiony przez gestapo, przekaza  w adz  prorektorowi prof. Micha owi Korczew-
skiemu. Od 1932 r. by  redaktorem „Do wiadczalnictwa Le nego” i autorem wielu publikacji z zakre-
su historii i ekonomiki le nictwa, m.in. dzie a Lasy i le nictwo w Polsce (1928).
Pollak Roman, ur. 31 lipca 1886 r. w Jele ni, pow. ywiecki, zm. 23 lutego 1972 r. w Poznaniu, historyk 
literatury, edytor. Od 1923 do 1928 r. docent literatury i j zyka polskiego na uniwersytecie w Rzymie.
W latach 1928–60 profesor Uniwersytetu Pozna skiego. W czasie okupacji niemieckiej wspó organiza-
tor, profesor i dziekan (1941–42) Wydzia u Humanistycznego tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich
w Warszawie, od 1943 do 1945 r. rektor. Badacz literatury staropolskiej, autor licznych rozpraw z tego 
zakresu, wydawca nieznanych zabytków pi miennictwa polskiego XVII–XVIII wieku, zajmowa  si  
tak e histori  polsko-w oskich stosunków w dziedzinie literatury. By  redaktorem pierwszego tomu 
(cz  1–3, 1963–65) BibliograÞ i literatury polskiej. Nowy Korbut.
Szafer W adys aw, ur. 23 lipca 1886 r. w Sosnowcu, zm. 16 listopada 1970 r. w Krakowie. Botanik. 
Od 1917 r. profesor Uniwersytetu Jagiello skiego (1936–38 rektor) i dyrektor Ogrodu Botanicznego 
w Krakowie, cz onek PAU i PAN a tak e Królewskiej Akademii Szkockiej, Du skiej Król. Akademii 
Nauki i Literatury, Fi skiej Akademii Nauk, Niemieckiej Akademii Przyrodników w Halle. Doktor 
h.c. UJ i uniwersytetu w Pradze. Podczas okupacji niemieckiej organizator i rektor UJ w konspiracji. 
Jego prace naukowe dotycz  anatomii, ß orystyki, geograÞ i ro lin, paleobotaniki i ochrony przyrody. 
Ma wybitne zas ugi w rozwoju botaniki i ochrony przyrody w Polsce oraz w wykszta ceniu wielu 
pracowników naukowych, pó niejszych profesorów. Redaktor i wspó autor dzie : Flora polska, Szata 

ro linna Polski (t. l i 2, 1959), autor Zarysu historii botaniki w Krakowie (1964) i innych prac, redaktor 
periodyków: „Ochrona przyrody” (1920–65), „Chro my przyrod  ojczyst ” (od 1945).
Straszewicz Stefan, ur. 9 grudnia 1889 r. w Warszawie, zm. 10 grudnia 1983 r. tam e. Matematyk 
i dydaktyk, profesor Politechniki Warszawskiej (od 1927 r.). Sta y delegat Polski do International 
Commission of Mathematical Instruction (od 1932 r.). Autor i wspó autor licznych podr czników 
matematycznych. W okresie okupacji by  w dalszym ci gu profesorem tajnej PW, a od grudnia 
1942 r. jej rektorem. Pierwsze jego prace dotyczy y teorii mnogo ci i topologii, a jednym z najwa -
niejszych dokona  by o uogólnienie bada  o rozcinaniu p aszczyzny. Równocze nie z prac  naukow  
rozwija  dzia alno  dydaktyczn  w szkolnictwie wy szym i rednim. W okresie mi dzywojennym 
(1920–1939) by  wydawc  czasopisma „Przegl d Fizyczny” i cz onkiem redakcji czasopism dla 
nauczycieli szkó  rednich: „Parametr” oraz „Matematyka i Szko a”. Po wojnie by  cz onkiem Rady 
G ównej Szkolnictwa Wy szego. Po o y  du e zas ugi w dziedzinie opracowania nowych programów 
i podr czników matematyki w szkole podstawowej i redniej. Zawiera y one nowe tre ci w programie 
nauczania matematyki w szko ach, jak np. koncepcj  wprowadzenia przekszta ce  geometrycznych 
jako podstawy nauczania geometrii elementarnej. Reprezentowa  Polsk  na wielu mi dzynarodowych 
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konferencjach matematycznych i bra  czynny udzia  w pracach Mi dzynarodowej Komisji Nauczania 
Matematyki. Przy jego wspó udziale w 1949 r. zorganizowano olimpiad  matematyczn . Przez dwa-
dzie cia lat by  przewodnicz cym Komitetu G ównego Olimpiad.
Turczynowicz Stanis aw, ur. 21 kwietnia 1875 r. w Lublinie, zm. 2 czerwca 1957 r. w Warszawie. 
Hydrotechnik, meliorant, torfoznawca, do 1930 r. dyrektor Instytutu Torfowego, od 1931 r. profesor 
SGGW, od 1926 do 1935 r. redaktor „In ynierii Rolnej”. W latach 1939–45 wspó organizator i kie-
rownik tajnego nauczania w SGGW. Po wojnie nadal w SGGW, w 1950 r. zorganizowa  Wydzia  Me-
lioracji Wodnych w tej uczelni. Opublikowa  oko o 250 prac, m.in. podr czniki: Budownictwo wiejskie

(t. 1–3, 1922–27), Melioracje rolne (l952), Melioracje i zagospodarowanie torfowisk (wyd. 2, 1956).
Vieweger Teodor, ur. 1885 r., zm. 1945 r., Þ zjolog. Z jego osob  wi e si  organizacja, rozwój
i kierowanie Woln  Wszechnic  Polsk , która powsta a w 1918–19 r. z Towarzystwa Kursów Nauko-
wych, jako prywatna wy sza szko a w Warszawie. Oddzia  WWP zorganizowano w 1928 r. w odzi 
i w a nie ten oddzia  sta  si  fundamentem dla Uniwersytetu ódzkiego, który rozpocz  dzia alno  
od 1945 r. Profesora Viewegera uznaje si  za jednego z g ównych organizatorów U , obok czasowo 
przebywaj cych w odzi profesorów Uniwersytetu Warszawskiego: T. Kotarbi skiego i J. Cha asi -
skiego. W okresie okupacji niemieckiej (1942–44) jako rektor WWP uruchomi  tajne nauczanie na 
wydzia ach: Pedagogicznym, Humanistycznym, Prawno-Ekonomicznym i Matematyczno-Przyrod-
niczym.

II. DZIEKANI I KIEROWNICY WYDZIA ÓW TAJNYCH UCZELNI.

Bry a Stefan W adys aw, ur. 17 sierpnia 1886 r. w Krakowie, aresztowany przez policj  niemieck  
wraz z ca  rodzin , zm. 3 grudnia 1943 r. w Warszawie, rozstrzelany w publicznej egzekucji przy
ul. Pu awskiej. In ynier budowlany, pionier spawalnictwa. Od 1921 r. wyk ada  budow  mostów na 
Politechnice Lwowskiej, a od 1934 r. budownictwo na Politechnice Warszawskiej. Autor wielu powa -
nych konstrukcji, m.in. wie owca „Prudential” w Warszawie, oko o 150 prac naukowych. Pierwszy
w wiecie opracowa  zasady spawania konstrukcji stalowych. Do mierci w 1943 r. by  dziekanem
Wydzia u Architektury tajnej Politechniki Warszawskiej.
Chojnacki Piotr, ur. 31 stycznia 1897 r. w B dzinie, zm. 30 marca 1969 r. w Warszawie. Polski 
duchowny katolicki, historyk Þ lozoÞ i, etyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teo-
logii Katolickiej w Warszawie. Po przyj ciu wi ce  kap a skich kontynuowa  studia Þ lozoÞ czne 
na uniwersytecie we Fryburgu (1917–1921) oraz Þ lozoÞ czne i psychologiczne na uniwersytecie
w Louvain (1922–1923). Studiowa  tak e w Pary u (Institut Superieur de Psychologie, College de 
France, uniwersytet). We Fryburgu obroni  doktorat Þ lozoÞ i (1921 r. – praca o etyce Kanta), a w 1927 r. 
habilitowa  si  na UW na podstawie rozprawy z dziedziny psychologii i epistemologii. Kierowa  Ka-
tedr  FilozoÞ i Chrze cija skiej na UW (1928–1954), od 1936 r. by  profesorem nad zwyczajnym, 
od 1947 – profesorem zwyczajnym. W czasie okupacji bra  udzia  w tajnym nauczaniu, kierowa  
od 1940 r. kompletami Wydzia u Teologii Katolickiej UW, wyk ada  histori  Þ lozoÞ i i psychologi  
my lenia w Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie i na tajnych kursach uniwersyteckich
w Kielcach. Od 1954 r. by  profesorem Akademii Teologii Katolickiej, oraz pe ni  funkcj  dziekana 
Wydzia u FilozoÞ i Chrze cija skiej (1954–1964). Przedmiotem jego zainteresowa  naukowych by a 
historia Þ lozoÞ i, psychologia my lenia, metodologia nauk humanistycznych i etyka. Zainicjowa  
badania porównawcze nad Þ lozoÞ  Kanta i Tomasza z Akwinu, szczególnie w kwestii poznania 
intelektualnego. Autor wielu prac, m.in.: Wolno  woli na tle bada  empirycznych (1930), Z Þ lozoÞ i 

przyrody i psychologii (1939), Podstawy Þ lozoÞ i chrze cija skiej (1955), Teoria poznania (1969).
Chrz szcz Tadeusz, ur. 6 marca 1877 r. w Krakowie, zm. 12 listopada 1943 r. w Warszawie po za-
yciu trucizny w chwili aresztowania przez gestapo. In ynier, technolog rolny, biochemik, profesor 

Wydzia u Rolniczo-Le nego Uniwersytetu Pozna skiego. Twórca i kierownik Zak adu Technologii 
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Rolnej, cz onek Akademii Rolniczej w Pradze. Opublikowa  liczne prace z zakresu enzymologii 
oraz popularnonaukowe z prawie wszystkich dziedzin technologii rolnej. Wysiedlony z Poznania
do Generalnego Gubernatorstwa, bra  udzia  w tajnym nauczaniu na Uniwersytecie Ziem Zachodnich 
w Warszawie, pe ni c do 1942/43 r. funkcj  dziekana Wydzia u Rolniczo-Le nego.
Dziewulski W adys aw, ur. 2 wrze nia 1878 r. w Warszawie, zm. 6 lutego 1962 r. w Toruniu, astro-
nom. Od 1920 r. do 1941 r. profesor astronomii i dyrektor obserwatorium astronomicznego w Wilnie. 
Rektor USB w latach 1924–1925, prorektor – 1925–1928 r. Podczs okupacji niemieckiej organizator 
i kierownik tajnych kompletów Wydzia u Matematyczno-Przyrodniczego USB. Po wojnie profesor 
UMK w Toruniu, cz onek PAU a nast pnie PAN, inicjator bada  z zakresu astroÞ zyki i astronomii 
gwiazdowej w Polsce. Autor licznych prac z zakresu mechaniki nieba, astrofotometrii, kinematyki 
gwiazd oraz obserwacji gwiazd zmiennych.
Glemma Tadeusz, ur. 25 pa dziernika 1895 r. w Che m y, zm. 7 maja 1958 r. w Krakowie, ks. kat., 
historyk Ko cio a. W 1924 r. uzyska  doktorat a w 1929 r. habilitacj  na Wydziale Teologicznym UJ, 
gdzie w 1930 r. obj  katedr  historii Ko cio a w Polsce, a w 1939 zosta  dziekanem. Aresztowany 
przez Niemców 6 listopada 1939 r. wraz z innymi profesorami UJ, przebywa  w obozie koncentracyj-
nym Sachsenhausen, zwolniony wróci  do Krakowa, gdzie kierowa  tajnym nauczaniem na Wydziale 
Teologicznym. Autor licznych prac z historii Ko cio a w j zyku polskim, niemieckim i francuskim. 
Opublikowa  m.in.: Stosunki ko cielne w Toruniu w stuleciu XVI i XVII na tle dziejów ko cielnych 

Prus Królewskich (1934), Z dziejów mi osierdzia chrze cija skiego w Polsce (1947).
Kapu ci ski Witold Juliusz (senior), ur. 4 maja 1910 r. w Halle, zm. 9 czerwca 1988 r. w Poznaniu, 
pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Ocznej UP od 1933 r. W okresie okupacji (1941–44) or-
dynator Oddzia u Ocznego Szpitala Ubezpiecze  Spo ecznych w Warszawie, lekarz AK, pracownik 
naukowy i dziekan (1944–45) Wydz. Lekarskiego tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Warsza-
wie. Po wojnie prodziekan, kierownik Katedry Okulistyki (1945–72) na Uniwersytecie Wroc awskim. 
Cz onek i cz onek honorowy wielu towarzystw naukowych krajowych i mi dzynarodowych, w tym 
Tow. Okulistów Francuskich i Kuba skich, cz onek redakcji kilku pism okulistycznych: polskich, 
w oskich, francuskich, szwajcarskich.
Klepacz Micha  ks. dr. ur. 23 lipca 1893 r. w Warszawie, zm. 27 stycznia 1967 r. w odzi, teolog 
i Þ lozof. W 1936 r. obj  katedr  Þ lozoÞ i chrze cija skiej na USB, w 1939 r. zosta  dziekanem Wy-
dzia u Teologii. Po zamkni ciu USB przez w adze litewskie zorganizowa  tajne nauczanie Wydzia u 
Teologicznego. Aresztowany przez Niemców w marcu 1942 r. wraz z innymi profesorami, osadzony 
w wi zieniu i obozach koncentracyjnych na Litwie. Zwolniony w 1944 r., od 1946 r. biskup ordyna-
riusz diecezji ódzkiej. Po uwi zieniu prymasa S. Wyszy skiego w 1953 r. by  przewodnicz cym Epi-
skopatu Polski. Opublikowa  m.in.: Duchowie stwo wobec nowoczesnych pr dów w szkole polskiej 
(1930), Kierunki organizacyjne oraz idea y wychowawcze we wspó czesnym szkolnictwie polskim 
(1937), Warto ci yciowe religii. Konferencje radiowe (1936).
Konopczy ski W adys aw, ur. 26 listopada 1880 r. w Warszawie, zm. 13 lipca 1952 r. w Krakowie. 
Od 1917 r. profesor UJ, od 1922 r. cz onek PAU. Znawca dziejów politycznych i ustrojowych Polski 
XVII i XVIII w. Z ramienia Zwi zku Ludowo-Narodowego w latach 1922–27 by  pos em na sejm.
W okresie okupacji (1939–1940) uwi ziony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen – Oranien-
burg. Po zwolnieniu i powrocie do Krakowa uczestniczy  w tajnym nauczaniu uniwersyteckim jako 
kierownik Studium Historycznego UJ. Spo ród jego bogatej twórczo ci naukowej wymieni  nale y: 
Liberum veto (1918), Konfederacja Barska (t. 1–2, 1936–38), Polska i Turcja 1863– 1792 (1936), Kwe-

stia ba tycka do XX w. (1947), Diariusze sejmowe z wieku XVIII (t. l –3, 1911–37).
Koskowski Bronis aw, ur. 12 wrze nia 1863 r. w aszczkowie woj. lubelskie, zm. 6 kwietnia 1946 r. 
w Warszawie, farmaceuta i dzia acz spo eczny. W latach okupacji, od 1942 r. – dziekan Wydzia u 
Farmaceutycznego UZZ w Warszawie; 1900–08 – kierowa  Szko  Farmaceutyczn  we Lwowie, na-
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st pnie pracowa  w przemy le farmaceutycznym w Warszawie. W latach 1922–1931 oraz od 1945 r. 
by  profesorem farmacji stosowanej na UW. Prezes Najwy szej Izby Aptekarskiej od 1945 r. Napisa  
m.in.: Podr cznik do analizy chemicznej wody do picia (1909), Propedeutyk  farmaceutyczn  (1933), 
Zarys historii leków (1935).
Kowalenko W adys aw, ur. 9 wrze nia 1884 r. w Mi sku, zm. 15 czerwca 1966 r. w Poznaniu, do-
cent UP, wspó organizator tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich (Uniwersytet Pozna ski), który 
powsta  jesieni  1940 r. w Warszawie. Cz onek senatu UZZ oraz od 1942 r. senatu morskiego studium 
gospodarczego (Instytut Morski UZZ). Autor ksi ki pt. Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Uni-

wersytet Pozna ski (1940–1945), Pozna  1961.
Kowalski Seweryn, ks., ur. 3 stycznia 1890 r. w Pleszewie, zm. 9 grudnia 1956 r. w Gnie nie, bi-
blista. W 1938 r. habilitowa  si  we Lwowie, od 1939 r. rektor seminarium duchownego w Poznaniu, 
po wkroczeniu Niemców aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau i Gusen; 
po zwolnieniu z obozu przebywa  od 1942 r. w Warszawie, prowadz c zaj cia na tajnym UZZ, gdzie 
w latach 1943–44 by  dziekanem Wydzia u Teologii Katolickiej, po wojnie wyk ada  w seminarium 
gnie nie skim, na UW i ATK. Prze o y  ca y Nowy Testament z j zyka greckiego (1957, 1990) i Listy 

w. Paw a (1955).
Kury owicz Boles aw, ur. 29 kwietnia 1891 r. w Petersburgu, zm. 27 wrze nia 1967 r. w Warszawie, 
chemik rolny; dzia acz ruchu robotniczego; profesor, po mierci Tadeusza Chrz szcza dziekan Wy-
dzia u Rolnego UZZ. Specjalista w dziedzinie gleboznawstwa i geologii.
Kury owicz Jerzy, ur. 26 sierpnia 1895 r. w Stanis awowie, zm. 28 stycznia 1978 r. w Krakowie. 
W latach 1929–45 profesor j zykoznawstwa indoeuropejskiego i ogólnego na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie. W okresie okupacji (1939–45) dziekan Wydzia u Humanistycznego tajnego 
UJK. Po wojnie (1946–48) we Wroc awiu, nast pnie w Krakowie. Od 1931 r. cz onek PAU, od 1952 r. 
PAN, gdzie by  przewodnicz cym Komitetu J zykoznawstwa. By  honorowany poza krajem, m.in. 
jako cz onek Institut de France i akademii nauk: du skiej, norweskiej, irlandzkiej i serbskiej oraz jako 
doktor h.c. Sorbony (1957) i uniwersytetu dubli skiego (1959). Poliglota, wi kszo  prac publikowa  
w j zyku francuskim i angielskim, a dotyczy y one g ównie fonetyki i morfologii j zyków indoeuro-
pejskich.
Kutrzeba Stanis aw, ur. 15 listopada 1876 r. w Krakowie, zm. 7 stycznia 1946 r. tam e, historyk pra-
wa polskiego i wydawca róde  dawnego prawa. Od 1908 r. profesor UJ, od 1914 r. cz onek PAU, a od 
marca 1939 r. prezes PAU i przewodnicz cy Komisji Prawniczej. W pocz tkowym okresie okupacji 
(1939–40) by  wi niem obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen Od 1942 r. organizowa  prac  
tajnego UJ, bra  w tej pracy czynny udzia , m.in. jako dziekan Wydzia u Prawa. Po wojnie zajmowa  
si  badaniem ustroju Polski (przed- i porozbiorowej), histori  prawa s dowego i histori  handlu. Jego 
Historia ustroju Polski w zarysie (1905) stanowi syntez , na której wykszta ci o si  wielu prawników 
i historyków. Wyda  Histori  róde  dawnego prawa polskiego (1926). Napisa  i opublikowa  oko o 
400 rozpraw i monograÞ i.
Listowski Anatol, ur. 15 pa dziernika 1904 r. w Hrubieszowie, zm. 7 sierpnia 1987 r. w Krako-
wie, botanik, agrobiolog. Od 1929 r. pracowa  w dziedzinie hodowli ro lin uprawnych, od 1935 r. 
zwi zany z UJ. W okresie okupacji dziekan tajnego Wydzia u Rolniczego UJ, na którym wyk ada  
agrobiologi . W latach 1947–51 profesor szczegó owej uprawy ro lin na UJ, nast pnie w SGGW 
w Warszawie. Organizator, a od 1951 r. dyrektor Instytutu Uprawy Nawo enia i Gleboznawstwa 
w SGGW, od 1952 r.cz onek PAN. Opublikowa  szereg rozpraw i artyku ów z zakresu Þ zjologii, 
hodowli i uprawy ro lin oraz odmianoznawstwa. Redaktor i wspó autor podr cznika Szczegó owa 

uprawa ro lin (wyd. 3 1960).
Loth Jerzy, ur. 4 sierpnia 1880 r. w Warszawie, geograf, profesor Wy szej Szko y Handlowej (pó niej 
Szko y G ównej Planowania i Statystyki). Wyk ada  tak e na UW (1921–64). Odby  liczne podró e 
po wiecie, a zw aszcza po Afryce, Ameryce Pó nocnej i rodkowej. Jeden z inicjatorów Polskiego 
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Towarzystwa GeograÞ cznego. Dzia acz sportowy, od 1918 r. cz onek Mi dzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego. W okresie okupacji niemieckiej by  kierownikiem Studiów Administracyjno-Han-
dlowych SGH i wspó pracowa  z UZZ (kursy uniwersyteckie w Cz stochowie 1944/45). G ówne 
prace naukowe: Wyk ad geograÞ i ekonomicznej ziemi Polski w granicach przedrozbiorowych (1921), 
Afryka Pó nocna i rodkowa, GeograÞ a gospodarcza Polski (1960, wraz z ZoÞ  Petra yck ).
Maziarski Stanis aw, ur. 27 kwietnia 1873 r. w Tarnowie, zm. 6 lipca 1956 r. w Krakowie, histolog. 
W latach 1904–50 profesor histologii UJ; od 1933–36 – rektor, od 1927 r. cz onek PAU. Znany z prac 
nad limakami oraz budow  tkanki mi niowej. W okresie okupacji by  dziekanem Wydzia u Le-
karskiego UJ. Opracowa  podr cznik Histolo-Þ zjologia cz owieka (wyd. 2 1949) oraz Podr cznik do 

wicze  histologicznych (wyd. 1938).
Nawroczy ski Bogdan, ur. 9 kwietnia 1882 r. w D browie Górniczej, zm. 17 stycznia 1974 r.
w Warszawie, pedagog. Od 1925 do 1926 r. profesor pedagogiki w UP, a od 1926 r. na Uniwersytecie 
Warszawskim. W czasie okupacji jeden z organizatorów tajnego nauczania uniwersyteckiego w War-
szawie, kierowa  Studium Pedagogicznym UW, po powstaniu warszawskim – w Cz stochowie, gdzie 
zorganizowa  Kursy Akademickie. W 1945 r. uczestniczy  czynnie w reaktywowaniu Uniwersytetu 
Warszawskiego, zosta  jego prorektorem, a nast pnie dziekanem Wydzia u Pedagogicznego. Jego 
zainteresowania naukowe dotycz  wielu dziedzin nauk pedagogicznych, ze szczególnym uwzgl d-
nieniem dydaktyki oraz teorii ustroju i organizacji szkolnictwa. G ówne prace: Ucze  i klasa (1923), 
O zawodzie nauczyciela (1929), Swoboda i przymus w wychowaniu (1929), Zasady nauczania (1932), 

ycie duchowe, Zarys Þ lozoÞ i kultury (1947).
Oko Jan, ur. 16 grudnia 1875 r. w Zameczku k/ ó kwi, zm. 8 wrze nia 1946 r. w Zakopanem, Þ lolog 
klasyczny. W latach 1920–39 profesor USB, 1926–29 i 1938–39 dziekan Wydzia u Humanistycz-
nego, podczas okupacji niemieckiej kierowa  tajnymi kompletami na tym Wydziale. Aresztowany 
przez Niemców we wrze niu 1943, jako zak adnik w grupie profesorów USB, wywieziony do obozu
w Browieniszkach pod Kownem, nast pnie zwolniony. Po wojnie profesor U . Cz onek Komisji 
Filologicznej PAU. Opracowa  do u ytku szkolnego tragedie Sofoklesa, kilka prac o autorach staro-
ytnych oraz o poezji polsko- aci skiej (szczególnie o M. Sarbiewskim).

Przyby owski Kazimierz, ur. 9 pa dziernika 1900 r. we Lwowie, zm. l pa dziernika 1987 r. w Kra-
kowie, specjalista z zakresu prawa cywilnego i mi dzynarodowego prywatnego. W latach 1929–39 
profesor UJK we Lwowie. W okresie okupacji bra  udzia  w tajnym akademickim nauczaniu, pe ni c 
jednocze nie obowi zki dziekana Wydzia u Prawa UJK. Od 1945 r. profesor UJ, od 1947 r. cz onek 
PAU, od 1932 cz onek Komisji KodyÞ kacyjnej II RP i w Polsce Ludowej. G ówne prace, m.in.: 
Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony posiadania, Prawo prywatne mi dzynarodowe, Cz  

ogólna (1935), Z problematyki stosowania obcych norm kolizyjnych (1959).
Rafacz Józef, ur. 30 stycznia 1890 r. w Czarnym Dunajcu k/ N. Targu, zm. 3 sierpnia 1944 r. roz-
strzelany przez Niemców podczas powstania warszawskiego, historyk prawa, od 1922 r. profesor 
historii ustroju dawnej Polski na Wydziale Prawa UW. Podczas okupacji wspó organizator i dziekan 
(od maja 1941 r.) tajnego Wydzia u Prawa UW i UZZ oraz kurator tajnego Ko a Prawników UW. Jego 
bogaty dorobek naukowy obejmuje dziedziny dawnego prawa karnego, procesowego oraz ustroju wsi 
podda czej. G ówne prace to: Nagana s dziego w dawnym procesie polskim (1921), Dawny proces 

polski (l925), Dawne polskie prawo s dowe w zarysie (1936).
Reicher Micha , ur. 17 wrze nia 1888 r. w Sosnowcu, zm. 31 sierpnia 1973 r. w Gda sku, anatom
i antropolog. W latach 1921–39 profesor anatomii w USB, 1940–44 – organizator i kierownik taj-
nych studiów lekarskich, zast pca szefa sanitarnego okr gu wile skiego AK. Po wojnie (1945–63) 
profesor anatomii na Akademii Medycznej w Gda sku, 1947 do 1948 r. rektor. Cz onek PAU (1949), 
doktor h.c. Akademii Medycznej w Gda sku (l965). Autor prac z zakresu anatomii, embriologii
i antropologii. Wspó autor i redaktor podstawowego podr cznika anatomii (zapocz tkowanego przez 
A. Bochenka) Anatomia cz owieka (t. 1–7, 1954–65).
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Rybarski Roman, ur. 3 lipca 1887 r. w Zatorze k/O wi cimia, uwi ziony przez Niemców zm.
6 marca 1942 r. w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Ekonomista, historyk, polityk, dr praw, pro-
fesor ekonomii politycznej na Wydziale Prawa UW (1924–1939), wcze niej na UJ w Krakowie i na 
Politechnice Warszawskiej. Dzia a  w Narodowej Demokracji, by  wiceministrem skarbu (1920–21), 
pos em na sejm i prezesem klubu sejmowego Stronnictwa Narodowego (1928–35). W okresie oku-
pacji by  wspó organizatorem i dziekanem Wydzia u Prawa tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich
i UW. Do 18 marca 1941, kiedy zosta  aresztowany przez Niemców, wyk ada  ekonomi  i skarbowo  
na tajnych kompletach studenckich. Bada  dzieje gospodarcze Polski XVI– XVIII w. zw aszcza prze-
mys u, handlu i skarbowo ci. Napisa  m.in.: Idea gospodarstwa narodowego (1919), System ekonomii 

politycznej (t. 1–3, 1924–29), Handel i polityka handlowa Polski w XVI w. (t. l –2, 1928) Skarbowo  

Polski w dobie rozbiorów (1937).
Szweykowski Zygmunt, ur. 7 kwietnia 1894 r. w Kro niewicach k/Kutna, zm. 11 lutego 1978 r.
w Poznaniu, historyk literatury polskiej. W latach 1932–39 profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, po-
cz tkowo w Warszawie, pó niej w odzi. W czasie okupacji niemieckiej wyk ada  na tajnych kom-
pletach uniwersyteckich w Warszawie, w latach 1941–43 by  dziekanem Wydzia u Humanistycznego 
Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Wydawca pism i kronik B. Prusa, autor monograÞ i: Lalka B. Prusa 

(1927), Twórczo  B. Prusa (1947) i in.
To winski Tadeusz, ur. 18 stycznia 1887 r. w Odessie, zm. 13 stycznia 1951 r., w Warszawie. Archi-
tekt i urbanista, po studiach w Karlsruhe (1905–11) by  wspó organizatorem Politechniki Warszaw-
skiej, od 1920 r. profesorem i kierownikiem Katedry Budowy Miast. Wspó pracowa  z Biurem Odbu-
dowy Stolicy, projektuj c liczne osiedla mieszkaniowe: w Z bkach, Podkowie Le nej, na Grochowie 
(1912–1915). Projektowa  równie  regulacj  i rozbudow  Lwowa, Kalisza, Ciechocinka (1922) budo-
w  gmachów szkolnych, m.in. gimnazjum Stefana Batorego (1923–24) oraz Muzeum Narodowego 
w Warszawie (1927–34). Od 1943 r. po mierci S. Bry y, dziekan Wydzia u Architektury tajnej PW. 
Autor wielu prac z dziedziny urbanistyki, m.in. Urbanistyka t. I 1934, t. II 1937, t. III 1963.
Wrzosek Adam, ur. 6 maja 1875 r. w Zagórzu k. D browy Górniczej, zm. 26 lutego 1965 r. w Pozna-
niu, lekarz patolog, antropolog, historyk medycyny. Cz onek PAU. W latach 1910–18 profesor patolo-
gii ogólnej i do wiadczalnej UJ; 1918–20 r. – Uniwersytetu Warszawskiego. W 1920 r. zorganizowa  
zak ad historii i Þ lozoÞ i medycyny oraz zak ad antropologii na Wydziale Lekarskim UP. W latach 
1920–23 utworzy  Wydzia  Lekarski przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i wyk ada  tam 
od 1935 do 1939 r. W czasie okupacji by  g ównym organizatorem i dziekanem (1942–43) Wydzia u 
Lekarskiego tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Warszawie. Opublikowa  ok. 500 prac na-
ukowych, w tym biograÞ  Karola Marcinkowskiego (1960/61) i J drzeja niadeckiego (1910) oraz 
BibliograÞ  antropologii polskiej (1959/60).
Zaleski Stefan, ur. 30 maja 1888 r. w Klonowcu pow. radomszcza ski, zm. w 1959 r. w Warszawie. 
Ekonomista i demograf, profesor UP (1920–38); od 1938 r. w Warszawie, podczas okupacji dziekan 
(1944–45) Wydzia u Ekonomicznego UZZ. G ówne prace: Idea s usznej p acy (1925), Wp yw post -

pu technicznego na bezrobocie (1937).

III. DU E WYDZIA Y TAJNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PODZIELONO NA 
SEKCJE, KTÓRYMI KIEROWALI PROFESOROWIE:

Sekcja Biologii – Andrzej Wac aw Roszkowski, ur. l pa dziernika 1886 r. w Broszkowie k/Siedlec, 
zm. 3 sierpnia 1944 r. rozstrzelany przez Niemców w Warszawie. Profesor zoologii na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Pa stwowego Muzeum 
Zoologicznego w Warszawie. W latach 1929–35 uczestniczy  w wyprawach badawczych do Egiptu, 
Brazylii, p d. Afryki i na Martynik . Zajmowa  si  g ównie morfologi , biologi  i zoogeograÞ .
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W okresie okupacji kierowa  tajnym nauczaniem studentów Sekcji Biologicznej Wydzia u Matema-
tyczno-Przyrodniczego UW.
Sekcja Chemii – Alicja Dorabialska, ur. 14 pa dziernika w 1897 r., zm. 7 sierpnia 1975 r. w Warsza-
wie. Od 1934 r. profesor chemii Þ zycznej na Politechnice Lwowskiej. W okresie okupacji niemieckiej 
kierowa a (1940/41) sekcj  Chemiczn  Wydzia u Matematyczno-Przyrodniczego tajnego UW, która 
od 1941/42 przyj a program politechniczny, wi c si  organizacyjnie z Politechnik  (kierownik 
– prof. Józef Zawadzki). Od 1945 r. profesor Politechniki ódzkiej, od 1960 r. prezes Polskiego To-
warzystwa Chemicznego. Autorka monograÞ i Promieniotwórczo  naturalna (1952), wspó autorka
i redaktor podr cznika wiczenia laboratoryjne z chemii Þ zycznej (1955) i innych prac.
Józef Zawadzki, ur. 14 lipca 1886 r. w Warszawie, zm. 2 lutego w Zalesiu k/Warszawy. Od 1923 
profesor, w latach 1936–39 rektor Politechniki Warszawskiej, od 1947 r. cz onek PAU i doktor honoris 

causa PW, w 1933 i 1939 r. prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zajmowa  si  statystyk  
i kinetyk  procesów technologicznych Opracowa  metod  wykorzystania polskich z ó  anhydrytu
i gipsu do produkcji kwasu siarkowego i cementu oraz wiele innych technologii u ytkowych. Bra  
czynny udzia  w rozwi zywaniu problemów gospodarczych kraju. W okresie okupacji prowadzi  tajne 
nauczanie, kieruj c Sekcj  Chemiczn  tajnej PW. Po wojnie przyczyni  si  do odbudowy Politechniki 
Warszawskiej. Autor Technologii chemicznej nieorganicznej (t. 1–2, 1948– 49).
Sekcja Filologii Klasycznej – Feliks Kazimierz Kumaniecki ur. 18 maja 1905 r. w Krakowie, zm.
8 czerwca 1977 r. w Warszawie, Þ lolog klasyczny. Studiowa  na UJ, w Berlinie, W oszech i we Fran-
cji. Od 1937 r. profesor UW. Podczas okupacji niemieckiej kierownik (od 1942/43) Sekcji Filologii 
Klasycznej tajnego UW. Autor licznych prac z zakresu literatury grecko-rzymskiej oraz polsko- aci -
skiej. Od 1950 r. cz onek PAU, a od 1956 r. – PAN. Wspó za o yciel miesi cznika „Meander” (od 
1946). Opublikowa  m.in. Histori  kultury staro ytnej Grecji i Rzymu (1955), monograÞ  Cyceron

i jego wspó cze ni (1951), t umaczy  Salustiusza (1947), Tukidydesa (1953), Witruwiusza (1956).
Sekcja FilozoÞ czna – Maria Ossowska z domu Nied wiedzka, ur. 26 stycznia 1896 r. w Warszawie, 
zm. 13 sierpnia 1974 r. w Warszawie, etyk, teoretyk i socjolog moralno ci. W latach okupacji niemiec-
kiej kierowa a sekcj  Þ lozoÞ czn  tajnego UW (1943–44). W latach 1945–48 profesor Uniwersytetu 

ódzkiego, od 1948 r. – Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1956–62 kierownik Zak adu Historii
i Teorii Moralno ci Instytutu FilozoÞ i i Socjologii PAN. ona Stanis awa Ossowskiego, socjologa, teo-
retyka kultury i metodologa nauk spo ecznych. G ówne prace: Podstawy nauki o moralno ci (1947), 
Motywy post powania (1949), Moralno  mieszcza ska (1956), Socjologia moralno ci (1963), Normy 

moralne (1970), Ethos rycerski i jego odmiany (1973).
Sekcja Fizyczna – Stefan Pie kowski, ur. 28 lipca 1883 r. w M ynowie woj. ódzkie, zm. 20 listopada 
1953 r. w Warszawie, Þ zyk, od 1919 r. profesor UW, trzykrotnie rektor w latach: 1925/26, 1933–36, 
1945–47. Twórca i kierownik zak adu Þ zyki do wiadczalnej UW, potem dyrektor Instytutu Fizyki 
Do wiadczalnej UW (1921–1953). Prace do wiadczalne prowadzi  g ównie nad fotoluminescencj , 
zjawiskiem Ramana, zastosowaniami promieni X do analizy strukturalnej i nadpromieniotwórczo-
ci . Stworzy  warszawsk  szko  Þ zyki do wiadczalnej, z której wysz o kilkudziesi ciu pó niej-

szych profesorów Þ zyki wy szych uczelni. Podczas okupacji niemieckiej kierowa  sekcj  Þ zyki 
tajnego UW. Od grudnia 1941 kierowa  ca o ci  prac dotycz cych nauki i szkolnictwa wy szego
w Departamencie O wiaty i Kultury Delegatury Krajowej emigracyjnego rz du polskiego. By  
cz onkiem PAU, a od roku 1952 cz onkiem PAN, wspó za o ycielem i wieloletnim prezesem Polskie-
go Towarzystwa Fizycznego, doktorem h.c. uniwersytetów zagranicznych, m.in. Sorbony, twórc  
czasopisma „Post py Fizyki” (od 1950). Autor znanego podr cznika Fizyka do wiadczalna.
Sekcja GeograÞ i – Stanis aw Lencewicz, ur. 19 kwietnia 1889 r. w Warszawie, zamordowany przez 
Niemców l wrze nia 1944 r. w Warszawie. Geograf, profesor, redaktor. Od 1922 r. profesor Uniwersy-
tetu Warszawskiego, gdzie zorganizowa  i kierowa  Zak adem GeograÞ i. Wspó za o yciel Polskiego 
Towarzystwa GeograÞ cznego. W latach 1922–1939 redaktor „Przegl du GeograÞ cznego oraz dzia u 
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polskiego w „Bibliographie Geographique” w Pary u. W latach 1942–1944 wyk ada  na tajnym Uni-
wersytecie Warszawskim, gdzie kierowa  sekcj  geograÞ i. Zajmowa  si  geomorfologi , geologi  
czwartorz du, hydrograÞ , limnologi  (opracowa  katalog jezior polskich) i kartograÞ . Napisa  m.in.: 
Kurs geograÞ i polskiej (1922), Wydmy ródl dowe Polski (1922), Dyluwium i morfologia rodkowego 

Powi la (l 927), Lodowce i ich wp yw na rze b  powierzchni ziemi (1954), Wody l dowe (1954).
Sekcja Historii – Tadeusz Manteuffel, ur. 15 marca 1902 r. w Rz ycy ( otwa), zm. 22 wrze nia 
1970 r. w Warszawie. Historyk mediewista, docent Uniwersytetu Warszawskiego (1930–39), o nierz 
AK, twórca i kierownik sekcji historii podziemnego UW, wspó redaktor tajnych „Wiadomo ci Pol-
skich” (1940–44). Po wojnie reaktywowa  Instytut Historyczny UW, profesor UW (1945–68), prezes 
Polskiego Towarzystwa Historycznego (1950–53), organizator i dyrektor Instytutu Historii PAN 
(1953–70), wybitny badacz dziejów Europy redniowiecznej, czy  badania nad histori  polityczn , 
ruchów spo ecznych i ideowych ze studiami struktur kulturowych. Cz onek PAU (od 1951) i PAN 
od (1952). Wa niejsze prace: Polityka uniÞ kacyjna Chlotara II (1925), Teoria ustroju feudalnego 

– wed ug Consuetudines Feudorum XII–XIII w. (1930), Dzieje wczesnego redniowiecza (1938), Pa-

piestwo i cystersi (l955), redniowiecze powszechne (1958), Narodziny herezji (1963), Historyk wobec 

historii (1976).
Sekcja Historii Sztuki – Micha  Walicki, ur. 8 sierpnia 1904 r. w Petersburgu, zm. 22 sierpnia 
1966 r. w Warszawie. Historyk sztuki. W okresie mi dzywojennym by  zwi zany z Zak adem Ar-
chitektury Politechniki Warszawskiej, w latach 1931–39 wyk ada  w warszawskiej szkole Sztuk 
Pi knych (pó niejsza ASP), od 1934 na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas okupacji dzia a
w ruchu oporu, uczestniczy  w tajnym nauczaniu akademickim jako kierownik Sekcji Historii Sztuki 
UW oraz w pracach nad zabezpieczeniem zabytków. Po wojnie (1945–49) kontynuowa  rozpocz t
w 1936 r. prac  jako kustosz Galerii Malarstwa Obcego w Muzeum Narodowym w Warszawie
i uczestniczy  w akcji rewindykacji dóbr kultury po 1945 r. Opublikowa  m.in.: Dzieje sztuki polskiej 

(1934, z J. Starzy skim), Malarstwo europejskie w zbiorach polskich 1300–1800 (1955, z J. Bia o-
stockim), Malarstwo polskie. Gotyk, renesans, wczesny manieryzm (1961), Obrazy bliskie i dalekie 

(1963), Z oty widnokr g (1965).
Sekcja Matematyczna – Karol Borsuk, ur. 8 maja 1905 r. w Warszawie, zm. tam e 24 stycznia 
1982 r., matematyk, od 1938 profesor UW. W latach okupacji niemieckiej wyk adowca tajnego UW, 
wspó organizator i kierownik Sekcji Matematycznej. Od 1952 r. cz onek PAN, przedstawiciel war-
szawskiej szko y topologicznej, wyk ada  w wielu uniwersytetach zagranicznych, wprowadzi  wiele 
nowych poj , które wywar y istotny wp yw na rozwój topologii. Opublikowa  m.in.: Geometria ana-

lityczna w wymiarach (1950), Podstawy geometrii (razem z Wand  Szmielew – 1955).
Franciszek Wac aw Sierpi ski, ur. 14 marca 1882 r. w Warszawie, zm. 21 pa dziernika 1969 r.
w Warszawie, matematyk. W 1906 r. wyk ada  matematyk  na Wy szych Kursach Naukowych, b -
d cych odpowiednikiem nieoÞ cjalnego Uniwersytetu Polskiego w Warszawie. W 1907 r. wyjecha  
na kilkumiesi czne studia do Getyngi, w lipcu 1908 r. habilitowa  si  na Uniwersytecie Lwowskim 
i rozpocz  tam w 1909 r. wyk ady z teorii mnogo ci. W czasie I wojny wiatowej internowany
w Rosji, gdzie nawi za  wspó prac  z Miko ajem uzinem, z którym opublikowa  kilka prac oraz 
napisa  I tom Analizy matematycznej, dedykuj c t  prac  Uniwersytetowi Polskiemu w Warszawie.
W lutym 1918 przez Finlandi , Szwecj  wróci  do Polski i przez semestr letni 1918 wyk ada  na Uni-
wersytecie Lwowskim, a od jesieni 1918 r. ju  na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w kwietniu 1919 
otrzyma  nominacj  na profesora zwyczajnego. W roku 1920 Sierpi ski wspólnie z Janiszewskim
i Mazurkiewiczem za o yli „Fundamenta Mathematicae” – pierwsze w wiecie specjalistyczne cza-
sopismo matematyczne, po wi cone teorii mnogo ci, jej zastosowaniom oraz logice matematycznej. 
W czasie wojny 1920 r. pracowa  w Wydziale Szyfrów Sztabu G ównego i przyczyni  si  do z ama-
nia sowieckiego szyfru wojskowego. W latach 1917–51 cz onek PAU, 1931–51 prezes Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego. By  organizatorem i prezesem I Kongresu Matematyków S owia skich 
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w Warszawie w 1929. Bra  udzia  jako delegat PAU w Mi dzynarodowych Kongresach Matematycz-
nych w Toronto (1924), Bolonii (1928), Zurychu (1932) i Oslo (1936). Wybuch II wojny wiatowej 
zasta  go w Warszawie. W okresie okupacji pracowa  formalnie jako urz dnik magistratu polskiego 
w Warszawie. Równocze nie nadal prowadzi  dzia alno  dydaktyczn , wyk adaj c na tajnym UW 
i kieruj c Sekcj  Matematyki. Nie przerwa  tak e pracy naukowej. Niektóre spo ród licznych jego 
prac by y publikowane w „Sprawo zdaniach Akademii Papieskiej w Rzymie”; napisa  te  Zasady 

algebry wy szej (1946). W lutym 1945 r. dotar  do Krakowa, wyk ada  na Uniwersytecie Jagiello -
skim, jesieni  wróci  na sw  katedr  do Warszawy i wznowi  wydawanie „Fundamenta Mathemati-
cae”. W 1948 rozpocz  prac  w Pa stwowym Instytucie Matematycznym, a po przekszta ceniu go
w Instytut Matematyczny PAN obj  w 1953 przewodnictwo Rady Naukowej Instytutu i piastowa  je 
do 1967. W 1956 po wznowieniu pisma „Acta Arithmetica” sprawowa  funkcj  redaktora naczelnego 
do 1969. Przez wszystkie te lata by  bardzo aktywny naukowo. Wyk ada  na wielu uczelniach zagra-
nicznych, zosta  uhonorowany licznymi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, otrzyma  liczne 
cz onkostwa honorowe towarzystw krajowych i zagranicznych instytucji naukowych. By  cz onkiem 
rzeczywistym PAN (od 1952) i jej wiceprezesem (do 1957), cz onkiem Mi dzynarodowej Akademii 
FilozoÞ i Nauki w Brukseli i jej wiceprezesem (1962–1965), a tak e cz onkiem zagranicznym Akade-

mii Nauk: w Limie, Neapolu, Pary u, oraz Akademii: Bu garskiej, Czechos owackiej, Holenderskiej, 

Jugos owia skiej, Niemieckiej, Papieskiej, Rumu skiej, Serbskiej, W oskiej. By  doktorem honoris 

causa uniwersytetów: we Lwowie (1929), Amsterdamie (1932), Tartu (1932), SoÞ i (1939), Bordeaux 

(1947), Pradze (1948), Wroc awiu (1948), Lakhnau (1949), Moskwie (1967). Pozostawi  olbrzymi 

dorobek naukowy obejmuj cy wiele ksi ek i artyku ów w j zyku polskim, francuskim i angielskim, 

dotycz cych teorii liczb, analizy matematycznej, ogólnej i deskryptywnej teorii mnogo ci, topologii 

mnogo ciowej, teorii miary i kategorii oraz teorii funkcji zmiennej rzeczywistej. Szczególne zna-

czenie maj  jego prace na temat pewnika wyboru i hipotezy continuum. By  twórc  polskiej szko y 

matematycznej, która wychowa a trzy pokolenia wybitnych matematyków. Opublikowa  tak e prace 

popularnonaukowe: Wst p do teorii liczb (1965), Wst p do teorii mnogo ci i topologii (1965), Czym 

si  zajmuje teoria liczb (l957).

Sekcja Medyczna – Eugeniusz Witold Or owski, ur. 24 stycznia 1874 r. w Norwidpolu (Mi skie), 
zm. 2 grudnia 1966 r. w Warszawie, lekarz internista, profesor medycyny. W latach 1909–1919 profe-
sor uniwersytetu w Kazaniu i organizator szkolnictwa polskiego na uchod stwie. W latach 1920–25 
profesor UJ; 1925–47 profesor UW i kierownik Kliniki Chorób Wewn trznych. Cz onek Towarzy-
stwa Internistów Polskich i redaktor jego organu – „Polskiego Archiwum Medycyny Wewn trznej” 
(1928–48). Cz onek PAU od 1928 r., cz onek PAN (1951) oraz Nowojorskiej Akademii Nauk (1959), 
doktor h.c. Akademii Medycznej w odzi (1958) i UJ w Krakowie (1964). Podczas okupacji prowa-
dzi  tajne nauczanie, kieruj c sekcj  medycyny: choroby wewn trzne. Wychowawca kilku pokole  
lekarzy polskich. Pionier patoÞ zjologicznego i biochemicznego kierunku w klinistyce chorób we-
wn trznych. Autor ok. 200 prac naukowych po wi conych g ównie kardiologii, a przede wszystkim 
o miotomowego dzie a Nauka o chorobach wewn trznych.
Sekcja Pedagogiczna – Stefan Baley, ur. 4 grudnia 1885 r. w Borkach Wielkich k. Tarnopola, zm.
13 wrze nia 1952 r. w Warszawie, psycholog. Studiowa  na uniwersytetach we Lwowie, Berlinie
i Pary u. Od 1928 do 1952 r. profesor UW, za o yciel katedry psychologii wychowawczej, od 1936 
dyrektor Instytutu Pedagogicznego ZNP. Zajmowa  si  psychologi  rozwojow , wychowawcz  i spo-
eczn , g ównie zagadnieniami rozwoju umys owego dziecka. W latach okupacji wyk ada  na tajnym 

UW, gdzie jesieni  1940 zorganizowa  wraz z B. Nawroczy skim Sekcj  Pedagogiczn , w której kie-
rowa  nauczaniem psychologii. Opublikowa  m.in.: Zarys psychologii w zwi zku z rozwojem psychiki 

dziecka (l933), Psychologia wieku dojrzewania (1935), Psychologia wychowawcza w zarysie (1938, 
wyd. 3 1958), Drogi samopoznania (1946).
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Sekcja Polonistyczna – Julian Krzy anowski, ur. 4 lipca 1892 r. w Stojanicach pod Lwowem, zm. 
19 maja 1976 r. w Warszawie, historyk literatury i badacz folkloru polskiego. Podczas I wojny wiato-
wej internowany i wywieziony na Syberi , powróci  w 1920 r. Habilitowany w 1926 r. W latach 1927–
1930 wyk adowca w School of Slavonic and East Eastern Studies w Londynie, 1930–35 profesor uni-
wersytetu w Rydze. Od 1934 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Cz onek m.in. Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego (1934), Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (od 1946 prezes), 
Polskiej Akademii Umiej tno ci (1933) i Polskiej Akademii Nauk (1951), a tak e Serbskiej Akademii 
Nauk (1963). W okresie okupacji niemieckiej bra  udzia  w tajnym nauczaniu, kieruj c sekcj  polo-
nistyki, która – obok sekcji historycznej – zapocz tkowa a w 1940 tajne studia UW. W trzy lata pó -
niej sekcja polonistyczna obj a z gór  200 studentów. W 1964 UJ obdarzy  go tytu em doktora h.c. 
Autor licznych prac, m.in.: monograÞ i o W adys awie Orkanie (1927) i o W adys awie S. Reymoncie 
(1937), Historii literatury polskiej od redniowiecza do XIX w. (1939), W wiecie romantycznym 
(1961), W kr gu wielkich realistów (1962), Twórczo  Henryka Sienkiewicza (1970). Tak e redaktor
i autor zbiorów folklorystycznych: Polska bajka ludowa w uk adzie systematycznym (t. l–2, 1947, 
wyd. rozszerz. 1962–63), M drej g owie do  dwie s owie (t. 1–2, 1958–60), S ownik folkloru pol-

skiego (1965). Edytor, cz onek wielu komitetów redakcyjnych, by  jednym z najwybitniejszych histo-
ryków literatury polskiej.

IV. INNI

Henryk Batowski, ur. 12 maja 1907 r. we Lwowie, zm. 25 marca 1999 r. w Krakowie, historyk
i publicysta. Od pa dziernika 1944 r. do stycznia 1945 r. kierowa  tajn  Szko  Nauk Politycznych
w Krakowie, zatrudniaj c w niej naukowców wysiedlonych ze stolicy po powstaniu warszawskim. 
Redaktor „ ycia S owia skiego” (1945–50), od 1951 profesor UW, od 1955 – profesor UJ. G ówne 
prace: Pa stwa ba ka skie 1800–1923 (1938), Legion Mickiewicza w kampanii w osko-austriackiej 

1848 r. (1956), Kryzys dyplomatyczny w Europie jesie  1938 – wiosna 1939 (1962).
Ludwik Hirszfeld, ur. 5 sierpnia 1884 r. w Warszawie, zm. 7 marca 1954 r. we Wroc awiu, lekarz 
mikrobiolog, wybitny immunolog i serolog. Cz onek Warszawskiego Towarzystwa Naukowego
i PAN. Stworzy  podstawy nauki o grupach krwi. Wprowadzi , wraz z niemieckim lekarzem Emi-
lem Dungernem z Heidelbergu, oznaczenie grup krwi: A, B, AB, O przyj te od 1928 r. na ca ym 
wiecie. W latach 1911–15 prowadzi  w Zurychu badania nad wolem endemicznym. Po powrocie do 

kraju w 1920 r. pracowa  w Pa stwowym Zak adzie Higieny, od 1924 r. profesor Wolnej Wszechnicy 
Polskiej w Warszawie. W okresie okupacji hitlerowskiej, po ucieczce z getta ydowskiego, w którym 
prowadzi  komplety medyczne na kursie zorganizowanym przez J. Zweibauma, ukrywa  si  przed 
Niemcami. Ju  w 1944 r. uczestniczy  w organizowaniu UMCS w Lublinie, a od 1945 r. zorganizowa  
Wydzia  Lekarski na Uniwersytecie Wroc awskim i tam zosta  profesorem mikrobiologii. Napisa  
m.in.: Grupy krwi w zastosowaniu do biologii, medycyny i prawa (1934), Immunologia ogólna (1948) 
oraz autobiograÞ  Historia jednego ycia (wyd. 2 1957).
Juliusz Zweibaum, ur. l maja 1887 r. w Warszawie, zm. 6 maja 1959 r. tam e. Od 1926 r. docent, 
od 1945 r. profesor histologii i embriologii UW, pó niej Akademii Medycznej. Redaktor naczelny 
czasopisma „Folia Morphologica” (1950–1957), od 1952 cz onek PAN. Zainicjowa  w Polsce badania 
tkanek w hodowlach in vitro. Autor, wspó autor i redaktor wielu prac, w tym podr cznika Histologia 
(1955), by  wspó organizatorem i wyk adowc  legalnego kursu Przysposobienia Sanitarnego do wal-
ki z Epidemiami, pod szyldem którego prowadzi  tajne komplety medyczne w getcie warszawskim 
(od maja 1941 do lipca 1942 r.). 
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1. ADAMSKI TADEUSZ – pedagog, kurator Okr gu Szkolnego Wo y skiego. Zgin  podczas po-
wstania warszawskiego 1944 r. 
2. ALS MARIA (z d. Fedorów) – ur. 11.08.1891 r. w Kosowie Huculskim, pow. Kosów Huculski, woj. 
stanis awowskie. Absolwentka Cesarsko-Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego e skiego we 
Lwowie. Po 1918 r. organizatorka szkolnictwa w górskich rejonach Czarnohory. Cz onek Towarzystwa 
„Sokó ”. Nauczycielka PSP w Kosowie Starym, pow. Kosów Huculski. Aresztowana 11.11.1942 r. 
jako zak adniczka. Wraz z grup  kilkunastu osób nale cych do miejscowej inteligencji zosta a uwi -
ziona w Ko omyi, sk d po 3 miesi cach przetransportowano J  do obozu koncentracyjnego Majdanek,
a nast pnie w 1943 r. do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Potem Mari  Als, nr obozowy 21332, 
przewieziono do Komanda Velten Mark k. Berlina, gdzie wi niowie pracowali w fabryce karabinów 
maszynowych. Obóz ten pod koniec wojny podporz dkowano obozowi koncentracyjnemu Sachsen-
hausen-Oranienburg. Prze y a i wróci a do Warszawy. W sierpniu 1945 r. podj a prac  nauczycielsk . 
Zosta a kierowniczk  szko y w Krupskim M ynie, pow. Strzelce Opolskie. Szko  t  organizowa a od 
podstaw. Pracowa a tam do czasu przej cia na emerytur , tj. do 1950 r. Zmar a w 1958 r. Spoczywa 
na cmentarzu w Wieliczce k. Krakowa.
3. AMBICKA WANDA – nauczycielka w Stryju, woj. stanis awowskie. W czasie okupacji niemiec-
kiej, w latach 1941–1944, uczy a j zyka polskiego w e skiej PSP nr 5 z polskim j zykiem nauczania 
w Stryju. Równocze nie na tajnych kompletach wyk ada a histori , geograÞ  oraz podstawy j zyka 
niemieckiego. Aresztowana w 1944 r. i, wg informacji przekazanej w szkole, wywieziona do obozu 
koncentracyjnego w O wi cimiu. 
4. BARZYCKA ANTONINA – nauczycielka j zyka polskiego w latach 1937–1939 w Gimnazjum
w Z oczowie. Pó niej pracowa a w Nisku. Zgin a w czasie bombardowania Niska we wrze niu 
1939 r.
5. prof. BEDNAROWSKI ADOLF – Þ lolog klasyczny, pedagog, nauczyciel gimnazjalny, lektor 
UJK. Zmar  we Lwowie w 1941 r. lub 1942 r. 
6. BERE NIEWICZ JÓZEF – nauczyciel z Ziem Wschodnich II RP. Rozstrzelany przez Niemców. 
7. ks. BIENIEK ANTONI – proboszcz w paraÞ i Kowalówka k. Monasterzysk. Prowadzi  nauczanie 
na tajnych kompletach. Cz onek AK. Plebania stanowi a punkt kontaktowy, przechowywano tam rów-
nie  bro  oraz radiostacj . Aresztowany przez Niemców w sierpniu 1943 r. wraz z ks. wikariuszem. 
Rozstrzelany w grupie innych osób w wi zieniu w Czortkowie. 
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8. BLAUSTEIN EUGENIA (z d. Ginsberg) – Þ lozof. Zamordowana we Lwowie w 1942 r. 
9. mgr BORUTA KAZIMIERZ JAN (ppor.) – ur. 28.01.1914 r. w Chyrowie, pow. Sambor, woj. 
lwowskie. Absolwent Pa stwowego Seminarium M skiego w Samborze (1934 r.). Naczelnik Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokó ” w Chyrowie. W 1935 r. powo any do Szko y Podchor ych 19. 
pu ku piechoty we Lwowie. Po uko czeniu kursu dowódców plutonu i uzyskaniu dyplomu instruktora 
Junackich Hufców Pracy otrzyma  funkcj  oÞ cera sportowego w 14. batalionie Junackich Hufców 
Pracy w Wilnie. Jako sekretarz Wile skiego Okr gu Lekkoatletycznego organizator mi dzynarodo-
wych zawodów Warszawa – Kowno oraz Wilno – Kowno. W 1939 r. zosta  oÞ cerem zawodowym
w 40. pu ku piechoty im. „Dzieci Lwowskich” we Lwowie. Bra  udzia  w wojnie obronnej we wrze-
niu 1939 r. (walczy  w obronie Warszawy), dwukrotnie ranny. Odznaczony Krzy em Srebrnym (V kl.) 

Virtuti Militari i awansowany do stopnia podporucznika. W czasie okupacji sowieckiej Ziem Wschod-
nich II RP pracowa  jako nauczyciel w szko ach powszechnych w Trzcianie i Staszowie, pow. Sambor, 
woj. lwowskie. W Staszowie zosta  dowódc  placówki ZWZ. W 1942 r. aresztowany przez policj  
niemieck  i osadzony w obozie koncentracyjnym w O wi cimiu, a nast pnie Flossenburgu i Dachau. 
W 1945 r. podj  prac  w Wydziale O wiaty w Brzegu. Dyplom magistra wychowania Þ zycznego 
uzyska  w 1950 r. W latach 1947–1970 nauczyciel Pa stwowego Liceum Pedagogicznego w Brzegu. 
Organizator wakacyjnych kursów dla nauczycieli wychowania Þ zycznego. Za o yciel Klubu Spor-
towego „Orlik” w Brzegu (1957 r.). W latach 1970–1974 dyrektor Szkolnego O rodka Sportowego
w Brzegu. Zmar  w 1987 r. Spoczywa na cmentarzu w Brzegu.
10. mgr BRO  JÓZEF – ur. 12.12.1907 r. w Be zie, pow. Sokal, woj. lwowskie. Absolwent UJK 
(1934 r.). Magister Þ lozoÞ i. Prac  nauczycielsk  rozpocz  w 1935 r. w Gimnazjum Miejskim
w Dobromilu. Po wybuchu wojny w 1939 r. opu ci  kraj i uda  si  na W gry. Tam w Balatonboglar 
prowadzi  tajne nauczanie w Gimnazjum Polskim. W 1944 r. aresztowany i osadzony w obozie 
koncentracyjnym w Mauthausen. Do PRL wróci  w 1945 r. Podj  prac  nauczycielsk  w Gimna-
zjum w Poroninie, a nast pnie w 1946 r. w miejscowo ci Zawadzkie, pow. Strzelce Opolskie, w LO
im. Mieszka I. W latach 1954–1957 dyrektor tego liceum. Od 1964 r., a  do przej cia na emerytur
w 1970 r., dyrektor Technikum Hutniczego i ZSZ w Zawadzkiem. Dzia acz ZNP oraz ZBOWiD. 
Wieloletni radny miasta Zawadzkie. Odznaczony Krzy em Kawalerskim OOP i Z ot  Odznak  ZNP. 
Zmar  w 1988 r. Spoczywa na cmentarzu w Zawadzkiem.
11. ks. CSESZNAK KAROL – ur. 1882 r., liturgista, dzia acz spo eczny, wyk adowca UJK i Se-
minarium Duchownego, katecheta szkó  rednich, kapelan sióstr Urszulanek. Zmar  we Lwowie 
5.05.1944 r. 
12. ks. CHLEBI SKI ADAM – katecheta Gimnazjum w Borys awiu. Zgin  w obozie koncentra-
cyjnym. 
13. Ks. CH OPECKI ROMUALD – emerytowany katecheta gimnazjum. Ks. z paraÞ i Ko omyja, 
woj. stanis awowskie. Dnia 11.02.1943 r. funkcjonariusz gestapo zawiadomi  s u c  Franciszk  Pry-
ma, e ks. Romuald Ch opecki zmar  26.02.1943 r. Przyczyny i miejsca mierci nie podano. 
14. CHOCIEJ JAN (kpt.) – dyrektor Gimnazjum w Z oczowie w latach 1936–1939, nauczyciel 
j zyka polskiego. Bra  udzia  w wojnie obronnej we wrze niu 1939 r. Internowany na W grzech.
W obozie odebra  sobie ycie.
15. CZOPER STANIS AW – nauczyciel we wsi Barysz. Zamordowany w lipcu 1941 r.
16. ks. CHWASTEK (CHWASTYK?) MICHA  – ur. 1896 r. Do 1939 r. naucza  w III Pa stwo-
wym Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika (nr 610) w Tarnopolu. Zgin  10.03.1944 r. podczas 
obl enia miasta od niemieckiego granatu wrzuconego do domu, w którym szuka  schronienia. 
17. D BCZAK STANIS AW – ur. 9.04.1917 r., s. Antoniego i Marii. Nauczyciel. Podchor y re-
zerwy WP. Uczestnik kampanii wrze niowej w 1939 r. W latach 1939 – 1945 jeniec stalagu w Niem-
czech. Po zako czeniu II wojny wiatowej przebywa  na emigracji w Kanadzie. 
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18. D BROWSKI JAN – nauczyciel Publicznej Szko y Powszechnej im. J. S owackiego w Rów-
nem, woj. wo y skie. Dzia a  w konspiracji. Aresztowany przez Niemców i rozstrzelany w Równem 
przy ul. Bia ej. 
19. DR GIEWICZ TADEUSZ – ur. 30.07.1890 r. w Stanis awowie, s. Antoniego i Antoniny
z d. Piaseczna. Nauczyciel i dzia acz sportowy. W 1908 r. rozpocz  studia historyczno-geograÞ czne 
na Wydziale FilozoÞ cznym UJK. Zmobilizowany do wojska austriackiego. W marcu 1915 r. podczas 
ofensywy rosyjskiej na froncie karpackim dosta  si  do niewoli i przez Lwów zosta  deportowany 
do Rosji. W 1917 r. przebywa  na Syberii w Krasnoj Rieczce. Po rewolucji zwolniony. Zamieszka  
w Chabarowsku. W 1918 r. podczas deportacji do Irkucka, zbieg  i przy pomocy Polaków wróci  do 
kraju. Wst pi  do WP. W 1920 r. zawar  zwi zek ma e ski z Jadwig  Wyrzykowsk , córk  lekarza. 
Od 1921 r. pracowa  jako nauczyciel we Lwowie. Cz onek organizacji ,,Sokó ”. Wspó pracowa
z redakcjami czasopism lwowskich. W 1919 r. wspó organizator OZPN-Lwów i jego prezes. W 1920 r. 
mistrz Polski w biegu sztafetowym na 3 km. W 1939 r. zmobilizowany do WP. Przebywa  w obozie na 
W grzech. By  nauczycielem w tajnym polskim gimnazjum i liceum. W kwietniu 1944 r. aresztowany 
wraz z innymi nauczycielami i zes any do obozu hitlerowskiego. Po oswobodzeniu w 1945 r. za-
mieszka  w Krakowie. Powróci  do pracy nauczycielskiej, dzia a  w OZPN. Zmar  nagle 18.01.1968 r.
w Krakowie. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim. 
20. DYKA WALENTY – kierownik szko y w Dera nem. Aresztowany w kwietniu 1942 r. i rostrze-
lanej przez gestapo w Równem.
21. DYNOWSKI STANIS AW – ur. 14.10.1914 r. w miejscowo ci Rosochowaciec, pow. Podhajce, 
woj. tarnopolskie. Plutonowy podchor y rezerwy. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Tar-
nopolu (1936 r.). Naucza  w Buszczu, woj. tarnopolskie. Cz onek ,,Strzelca” w Brze anach (1938 r.). 
Uczestniczy  w kampanii wrze niowej. Po rozbiciu przez Niemców 51. pp zagin  bez wie ci. 
22. ks. dr DYMITROWSKI JAKUB – jeden z najbli szych wspó pracowników metropolity 
lwowskiego b ogos awionego ks. abp. Józefa Bilczewskiego. Pe nomocnik w maj tkach ziemskich 
archidiecezji lwowskiej, wicerektor lwowskiego seminarium duchownego w latach inwazji ukrai -
skiej i bolszewickiej. Wyk adowca i adiunkt Wydzia u Teologicznego UJK we Lwowie. Po mierci 
arcybiskupa Bilczewskiego obj  paraÞ  i dekanat w Be zie, pow. Sokal. Naukowiec, znawca Starego 
Testamentu. Znajomo  j zyka hebrajskiego umo liwia a mu swobodny kontakt z ludno ci  ydow-
sk  w Be zie, mie cie zdominowanym przez t  nacj . Prowadzi  prac  badawcz  nad histori  Be za. 
Zgromadzone przez niego bezcenne ród a uda o si  ocali  i po zako czeniu II wojny wiatowej 
zosta y przekazane do Archiwum ojców Paulinów na Jasn  Gór . Podczas II wojny wiatowej, po 
kl sce wrze niowej, ks. Dymitrowski pomaga  polskim o nierzom przedzieraj cym si  z Lubelsz-
czyzny przez Lwów do polskich si  zbrojnych na zachodzie. Dzia a  w obronie m odych ksi y wi -
zionych w tzw. obozie reedukacyjnym SS. Chroni  polsk  m odzie  przed wywozem na roboty do 
Niemiec, opiekowa  si  lud mi prze ladowanymi przez okupanta. Wspomaga  dzia aczy spo ecznych 
i o nierzy Polski Podziemnej. 27.08.1941 r. w Be zie zosta  aresztowany przez policj  niemieck
a nast pnie zamordowany razem z katolickimi dzia aczami spo ecznymi i o nierzami ZWZ z Be za. 
O mierci kap ana w adze niemieckie nie zawiadomi y ani rodziny, ani w adz ko cielnych. Miejsce 
spoczynku oÞ ar nie jest znane. W 64. rocznic  mierci ks. dr J. Dymitrowskiego staraniem dawnych 
mieszka ców Be za (Rajmunda Husarskiego, by ego o nierza AK obwodu Sokal i Romana Kowal-
skiego) umieszczono tablic  ku jego czci na frontonie kaplicy grobowej ksi y rzymskokatolickich
w Be zie. Tablic  po wi ci  miejscowy proboszcz cerkwi grekokatolickiej ks. Michaj o Pata aj.
23. FALI SKI FELIKS – w latach 1937–1939 uczy  si  w Liceum Pedagogicznym w Tarnopolu. Od 
kwietnia 1944 r. o nierz LWP. Dosta  si  do niewoli niemieckiej. 
24. FALI SKI JÓZEF – w latach 1930–1936 uczy  si  w Seminarium Nauczycielskim im. H. 
Sienkiewicza w Tarnopolu. W latach 1942–1944 o nierz AK-Zborów. Od kwietnia 1944 r. w LWP.
W maju 1945 r. zgin  pod Berlinem. 
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25. mgr FALKOWSKA JADWIGA, ps. ,,Jaga”, ,,Ludwika”, ,,Zdzis awa” – ur. 13 (12?).11.1889 r. 

w Twerze nad Wo g . W 1908 r. uko czy a szko  redni  ze z otym medalem. Studia rozpocz a na 

Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK (specjalizacja Þ zyka teoretyczna i eksperymentalna 

oraz astronomia), a nast pnie kontynuowa a je na Uniwersytecie Jagiello skim (1913 r.). Wybuch I 

wojny wiatowej zasta  j  u rodziny w Twerze, w zwi zku z tym wyjecha a w 1915 r. do Moskwy, 

by kontynuowa  studia. Do Polski wróci a w 1918 r. Prac  zawodow  rozpocz a jako asystentka na 

Politechnice Warszawskiej w 1918 r. oraz na USB w 1920 r. W 1925 r. powróci a do Warszawy. Po 

przyj ciu propozycji pracy w szko ach Liceum Krzemienieckiego przenosi si  w 1928 r. na Ziemi  

Wo y sk . Naucza a Þ zyki w Gimnazjum im. T. Czackiego, Seminarium Nauczycielskim i Pedago-

gium. Równocze nie w latach 1932–1936 by a dyrektorem internatów licealnych. W 1938 r. przerwa a 

prac  w Liceum i podj a w Warszawie studia z zakresu psychologii. Dzia aczka niepodleg o ciowa. 

Od 1908 r. nale a a do organizacji „Zarzewie”. W 1911 r. razem z Andrzejem Ma kowskim i Olg  

Drahonowsk  organizowa a we Lwowie pierwsze dru yny skautowe. W 1912 r. zosta a komendantk  

e skich dru yn skautowych, równocze nie organizowa a dru yny skautowe w Warszawie, Wilnie

i Poznaniu. W latach 1919–1920 dzia a a w harcerskiej s u bie sanitarnej, organizuj c czo ówk  fron-

tow . Cz onek Naczelnej Rady Harcerskiej, dwukrotnie Harcmistrzyni Rzeczypospolitej. Odznaczona 

Srebrnym Krzy em Zas ugi (1931 r.) i Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1934 r.).

W latach 1939–1942 komendantka Chor gwi Warszawskiej. Od jesieni 1942 r. wesz a w sk ad ko-

mendy G ównej AK. Zgin a mierci  o nierza w powstaniu warszawskim 7.08.1944 r. Po miertnie 

odznaczona Z otym Krzy em Zas ugi z Mieczami.

26. Ks. prof. dr hab. FRANKL STANIS AW – ur. 15.01.1903 r. w T ustem, woj. tarnopolskie,

s. Adolfa i ZeÞ ryny z d. Venzel. Szko  powszechn  uko czy  w T ustem. Kl. I, III i IV przerobi  

prywatnie, kl. II i V w pa stwowym Gimnazjum typu humanistycznego im. Juliusza S owackiego

w Czortkowie. Kontynuuj c nauk  w gimnazjum, wst pi  do Ni szego Seminarium Duchownego we 

Lwowie. 11.06.1924 r. zda  egzamin dojrza o ci z odznaczeniem, po czym zg osi  si  do Wy szego 

Seminarium Duchownego obrz dku aci skiego we Lwowie i zosta  przyj ty. Po drugim roku studiów 

na UJK zosta  wys any na dalsze studia do Innsbrucka w Austrii. Po 5 latach studiów Þ lozoÞ czno-

teologicznych, w tym dwóch latach Þ lozoÞ i we Lwowie i trzech latach teologii w Innsbrucku, zosta  

26.08.1929 r. wy wi cony na kap ana. Studia w Innsbrucku uko czy  10.07.1930 r. W 1931 r. uzyska  

tam stopie  doktora teologii na podstawie rozprawy pt. Ukamienowanie w. Szczepana, napisanej pod 

kierunkiem ks. prof. Urbana Holzmeistera, wyk adowcy Pisma w. na Uniwersytecie w Innsbrucku. 

Po odbytych studiach podj  prac  duszpastersk  i katechetyczn . Przez rok by  wikarym w Radzie-

chowie, gdzie zaanga owa  si  w prac  wychowawcz  w katolickich organizacjach m odzie owych. 

Za o y  Stowarzyszenie M odzie y Polskiej e skiej i m skiej. Latem 1931 r. przeniesiono go na 

wikariat do bazyliki metropolitalnej we Lwowie i równocze nie otrzyma  urlop celem kontynuowania 

studiów teologicznych w Rzymie. Przez dwa lata ucz szcza  na Papieski Uniwersytet Gregoria ski 

na studia z zakresu teologii dogmatycznej, które uko czy  6.12.1934 r. Prac  naukow  na temat: Dok-

tryna Hozjusza o znamionach Ko cio a Rada Wydzia u Teologii UJK uchwa  z dnia 17.06.1935 r. 

przyj a jako habilitacyjn . S. Frankl zosta  docentem teologii fundamentalnej i zast pc  profesora 

teologii dogmatycznej. W roku akademickim 1934/1935 zosta  mianowany na stanowisko prefekta 

Seminarium Duchownego. W sierpniu 1939 r. S. Frankl otrzyma  nominacj  na stanowisko rektora 

Seminarium Duchownego we Lwowie. Po zaj ciu Ziem Wschodnich II RP przez Armi  Czerwon  

rozpocz te 2.10.1939 r. zaj cia w seminarium ju  1.11.1939 r. zosta y zawieszone w zwi zku z likwi-

dacj  seminarium. Budynek seminarium w adze sowieckie upa stwowi y i zamieni y na Dom Studen-

tów Medycyny. W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP S. Frankl zapewnia  lokalowe 

(odzyska  gmach seminarium), naukowe, duchowe i materialne rodki, które umo liwi y istnienie

i funkcjonowanie seminarium duchownego. S. Frankl kontynuowa  tak e prac  duszpastersk ,
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systematycznie wyg asza  konferencje na tematy wiatopogl dowe, dogmatyczne i moralne. Teksty 
jego wyk adów by y powielane na papierze z tzw. odpadów drukarskich, a nast pnie rozpowszechniane.
W grudniu 1939 r. S. Frankl wyda  skrócony kalendarz na rok 1940 a dla potrzeb duszpasterskich 
rubrycel , której nie mo na by o wyda  drukiem. Wyg asza  odwa ne kazania w ko cio ach. Mia  
kontakty z AK. Szczegó y dzia alno ci patriotyczno-narodowej nie s  znane. We wrze niu 1941 r. rek-
torat seminarium lwowskiego wznowi  w zmienionych warunkach studia teologiczne, pomimo zakazu 
w adz hitlerowskich, przyj to te  nowych alumnów na I rok studiów w liczbie 38. W adze okupacyjne 
dowiedzia y si  o wszystkim i rozpocz y inwigilacj  seminarium. 27.01.1942 r. dr S. Frankl wraz
z ks. dr Bizuniem i kilkoma alumnami zosta  aresztowany przez policj  niemieck . G ównym za-
rzutem by o jego przemówienie wyg oszone do alumnów w wi ta Bo ego Narodzenia, w którym 
mówi  m.in., e okupacja niemiecka nie potrwa d ugo. Po przes uchaniu zosta  aresztowany i uwi -
ziony przy ul. Kazimierzowskiej 34 we Lwowie. W listopadzie 1942 r. sporz dzono akt oskar enia 
przeciwko niemu. Dzi ki upozorowanej chorobie, pomocy polskich lekarzy, zosta  przewieziony
z wi zienia do szpitala na Zamarstynowie, gdzie panowa y lepsze warunki do ycia i gdzie istnia-
a perspektywa ucieczki. Po akcji grupy uderzeniowej AK 15.04.1943 r. ks. Frankl wraz z innymi 

chorymi uciek  ze szpitala i ukrywa  si  w klasztorze, gdzie spisywa  relacje wiadków masowych 
mordów dokonywanych na ludno ci polskiej przez nacjonalistów ukrai skich. Materia y te by y 
nast pnie przekazywane prawdopodobnie dzia aczom organizacji podziemnych. Na skutek s abego 
zdrowia, nadmiernej pracy umys owej, braku wystarczajacej ilo ci snu oraz niedo ywienia zachoro-
wa . G ówn  przyczyn  mierci by a gru lica. Zmar  26.06.1944 r. Zosta  pochowany 28.06.1944 r. 
pod nazwiskiem Jan Gliniecki. Po ponownym wkroczeniu Armii Czerwonej na Ziemie Wschodnie
II RP tabliczka z fa szywym nazwiskiem zosta a zast piona napisem o w a ciwym brzmieniu. 
27. FRIES JAN – pedagog, nauczyciel II Gimnazjum w Stryju, rozstrzelany w lipcu 1944 r.
28. doc. FRITZ JÓZEF – ur. 1888 r. Docent UJK. Zgin  w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen.
29. GAJ UKASZ – nauczyciel Gimnazjum w ucku, woj. wo y skie. Od 1938 r. dyrektor Gimna-

zjum Zwi zku Osadników w Równym. Po zaj ciu Wo ynia przez Armi  Czerwon  zaanga owa  si

w prac  konspiracyjn  – cz onek AK. W 1942 r. przebywa  w wi zieniu w Równym. Zosta  rozstrze-

lany przez policj  niemieck  w 1942 r. lub 1943 r. jako zak adnik. 

30. GRABOWSKI (imi  nieznane) – nauczyciel w szkole powszechnej na ziemiach po udniowo-

wschodnich II RP. Aresztowany 1.10.1942 r., wywieziony do Równego, a nast pnie rozstrzelany. 

31. dr GROSZCZY SKI KAZIMIERZ – ur. w 1906 r. w odzi, gdzie uko czy  Gimnazjum 

Miejskie im. J. Pi sudskiego. Studiowa  na Uniwersytecie Warszawskim. W 1930 r. podj  prac  

pedagogiczn  w Liceum Krzemienieckim. Uczy  j zyka polskiego w wy szych klasach Liceum

i seminarium nauczycielskim. Organizowa  i wspó tworzy  dzia alno  artystyczn  szko y, wyk ada  

w istniej cych wokó  Krzemie ca uniwersytetach ludowych. Dzia a  w nauczycielskich wakacyj-

nych ogniskach kulturalnych, prowadzi  przez wiele lat wieczory dyskusyjne, kierowa  dzia alno ci  

redakcyjn  miesi cznika „ ycie Liceum Krzemienieckiego”. Z okazji jubileuszu urodzin Juliusza 
S owackiego opracowa  album „Miasto Wielkiej T sknoty” (do czasów wspó czesnych zachowa o 
si  kilka egzemplarzy albumu). W czasie okupacji sowieckiej Ziem Wschodnich II RP, po likwida-
cji Liceum, pracowa  w szkole polskoj zycznej w warunkach politycznej presji, wywózek i terroru  
NKWD. Z Warszawy zosta  wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Po powrocie jeszcze
w warunkach okupacyjnej konspiracji podj  prac  w Gimnazjum i Liceum w Godzianowie k. Skier-
niewic. Ze wzgl dów idelologicznych zmuszony by  do odej cia z tej placówki. Od 1951 r. rozpo-
cz  prac  w Ministerstwie Szkolnictwa Wy szego. Po nawi zaniu w 1958 r. wspó pracy z Katedr  
Pedagogiki SGGW podj  tam prac  etatow . Prowadzi  zaj cia w zakresie kszta cenia nauczycieli 
zawodów rolniczych oraz pedagogiki, o wiaty i kultury doros ych. Badania nad sytuacj  socjaln
i kulturaln  pracowników PGR i ich rodzin zwie czone zosta y prac  doktorsk . Uczestniczy
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w dzia aniach podejmowanych przez sekcj  Agronomii Spo ecznej PAN oraz Stowarzyszenia O wia-

towców Polskich i TWWP. By  cz onkiem redakcji miesi cznika ,,O wiata Doros ych”. Po 50 latach 

pracy w zawodzie nauczyciela w 1980 r. przeszed  na emerytur . Utrzymywa  aktywne wi zi z wy-

chowankami swych szkó  oraz ze rodowiskiem krzemie czan, zarówno w Polsce jak i ,,za kordo-

nem”. Zmar  3.03.1991 r. w Warszawie.

32. ks. GRY LAK ANTONI – ur. w 1909 r. wi cenia kap a skie przyj  w 1935 r. W latach 1938–

1939 katecheta Pa stwowego Liceum Pedagogicznego im. H. Sienkiewicza (nr 131) w Tarnopolu. 

Jeden z organizatorów Tajnej Organizacji Harcerskiej ZWZ-M ody Las. Z polecenia kardyna a Sa-

piehy uda  si  dobrowolnie do Niemiec, by pracowa  w ród Polaków wywiezionych na przymusowe 

roboty. Zdemaskowany i po uwi zieniu 4.03.1945 r. przez Niemców zmar  w obozie koncentracyjnym 

Gross-Rosen (numer obozowy 49 884). 

33. GOTTFRIED MAREK – nauczyciel religii moj eszowej w gimnazjum w Tarnopolu (miesz-

ka  tam e przy ul. Kopernika 8). W 1942 r. na polecenie Gestapo opracowa  list  100 ydowskich 

prominentów, którzy mieli utworzy  Judenrat. Zosta  zamordowany wraz z nimi na terenie cegielni

w Petrykowie. 

34. GOTTLIEB WOJCIECH – nauczyciel j zyka niemieckiego. Zmar  we Lwowie w 1941 r. 

35. GRABOWSKI (imi  nieznane) – nauczyciel szko y powszechnej w Krzemie cu (?), woj. wo y -

skie. Aresztowany 1.10.1942 r. przez Niemców, a nast pnie wywieziony do Równego i rozstrzelany. 

36. HAHNOWA ZOFIA (z d. Bryli ska) – ur. 1876 r., dzia aczka o wiatowa w czasach zaborów, 

uczestniczka tajnego stowarzyszenia „Warta”. Zmar a we Lwowie 17.02.1945 r. 

37. HALEWSKI TADEUSZ – wyk adowca prawa lotniczego na UJK. Zgin  mierci  lotnika

w Wielkiej Brytanii.

38. HAUSMAN WIKTOR – muzyk, kompozytor i krytyk. By y dyrektor Konserwatorium Mu-

zycznego w Stanis awowie. Zgin  w obozie koncentracyjnym w O wi cimiu w 1943 r. 

39. HORAK ADAM – nauczyciel szko y w Równem, woj. wo y skie. Dzia acz przedwojennego 

PZN. Rozstrzelany przez policj  niemieck  w sierpniu 1941 r. 

40. HORODY SKI (imi  nieznane) – kierownik e skiej Publicznej Szko y Powszechnej w Ku-

tach, pow. Kosów Huculski, woj. stanis awowskie. Aresztowany przez policj  niemieck  w listo-

padzie 1942 r. i deportowany do O wi cimia. Wg innej wersji zgin  w obozie koncentracyjnym

w Majdanku.

41. HRYNKIEWICZ JULIAN – lat ok. 39. Nauczyciel, absolwent Seminarium Nauczycielskiego

w Krzemie cu (1925 r.). Kierownik szko y. Malarz–amator. Zmar  w 1944 r. w obozie pod Lip-

skiem. 

42. IGNATOWICZ BOLES AW KAZIMIERZ (por.), ps. „Boles aw”, „Borys” – ur. 17.04.1906 r. 

w Kiszyniowie, s. Bronis awa i Joanny z d. cigalskiej. ,,Uczy  si  w szkole realnej w Kiszyniowie 

1917/1918, ko cz c I klas , a nast pnie 1918–1924 w II pa stwowej szkole realnej we Lwowie, uzy-

skuj c matur . Od l.11.1929 r. do 1936 r. pracowa  jako nauczyciel matematyki i Þ zyki w Korpusie 

Kadetów nr l we Lwowie. Od 16.08.1930 r. do 26.06.1931 r. by  w Baonie Podchor ych Rezerwy 

Piechoty nr 6 a w Rawie Ruskiej. Od 1936 r. pracowa  jako nauczyciel w Korpusie Kadetów w Ra-

wiczu. Bra  udzia  w kampanii wrze niowej 1939 w szeregach 55 pp. W konspiracji od grudnia 1941, 

w 1942 obj  komend  Dzielnicy Po udniowej Inspektoratu Lwów-miasto. Ju  21.11.1942, przypusz-

czalnie zdradzony przez aresztowanego wcze niej oÞ cera, zosta  aresztowany w biurze przez gesta-

po. Po ca onocnym przes uchaniu przy ul. Pe czy skiej, po czonym z torturowaniem pr dem, rano

o godz. 3 odprowadzany do wi zienia przy ul. ckiego, z kajdankami na r kach rzuci  si  do ucieczki 

i pomimo ostrza u zbieg , schroni  si  u przyjació . Wezwany brat, Stanis aw, rozku  go. Zacz  si  

ukrywa  u siostry swej szwagierki, Michaliny Schab i pomimo polece  nie opu ci  Lwowa. Zacz  

wychodzi  z domu zapu ciwszy brod , ale rozpoznany, zosta  w styczniu 1943 ponownie aresztowany 

wraz z narzeczon . W pa dzierniku 1943 wywieziono go do obozu. Ostatnio by  w Neungamme ko o 
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Hamburga (nr 25 375), sk d w kwietniu 1945 z grup  wi niów by  p dzony do Lubeki i za adowany 
na statek („Cap Arcona” lub „Thielbeck”). 3 maja 1945 angielskie samoloty zbombardowa y statki;
I. by  w ród zabitych. Odznaczony by  Krzy em Walecznych (3.02.1943). Rodziny nie za o y ”. 
43. ILODT (imi  nieznane) – dyrektor m skiego Gimnazjum w Samborze, woj. lwowskie. Aresz-
towany przez Niemców w 1941 r. i wywieziony do obozu koncentracyjnego w O wi cimiu sk d nie 
powróci .
44. IWO (?) – nauczyciel w woj. wo y skim (w ,,Ma ym Pary u”). W czasie okupacji niemieckiej na-
ucza  w tajnych kompletach. Aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego 
sk d nie powróci .
45. JANICKI BOLES AW – w latach 1922–1939 nauczyciel III Pa stwowego Gimnazjum i Li-
ceum im. M. Kopernika (nr 610) w Tarnopolu. Uczestnik kampanii wrze niowej. W latach 1933–1945 
przebywa  w oß agu w Niemczech. Wróci  do kraju w 1945 r. 
46. ks. JANICKI FRANCISZEK – ur. 1881 r., pedagog, d ugoletni dyrektor Gimnazjum ss. Urszu-
lanek w Stanis awowie, proboszcz ko cio a akademickiego we Lwowie. Zmar  tam e w 1943 r. 
47. JASTRZ BSKI (imi  nieznane) – dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Samborze, woj. 
lwowskie. Aresztowany przez Niemców w 1941 r. i wywieziony do obozu koncentracyjnego w O wi -
cimiu sk d nie powróci . 
48. KIMEL (imi  nieznane) – nauczyciel gimnastyki w szkole w Monasterzyskach. Rozstrzelany 
przez Niemców. 
49. KISTRYN MIECZYS AW (1885–1943) – ur. 23.05.1885 r., s. Jana i Anieli z d. J drzejeckich. 
Szko  podstawow  i seminarium nauczycielskie uko czy  we Lwowie. Prac  w charakterze nauczy-
ciela rozpocz  w 1901 r. w szkole im. A. Mickiewicza we Lwowie. W roku szkolnym 1909/1910 otwo-
rzy  prywatn  szko  powszechn , a w trzy lata pó niej gimnazjum m skie typu humanistycznego im. 
Henryka Jordana we Lwowie. Prywatny Zak ad Naukowy rozwija  si  i w roku 1915/1916 otrzyma  
pe ne prawa szkolnictwa pa stwowego. Straci  je w 1929 r., po czym cz ciowo odzyska  w 1930 r. 
po przeniesieniu zak adu do lepszego lokalu. Po zaj ciu Ziem Wschodnich II RP przez Armi  Czer-
won  szko a zosta a upa stwowiona, jej dawny w a ciciel pozosta  jednak w gronie nauczycielskim. 
W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP zak ad uleg  ca kowitej likwidacji. Kistryn 
wraz z innymi nauczycielami prowadzi  tajne nauczanie. W 1942 r. otrzyma  licencj  na prowadze-
nie kolektury pa stwowej, dzi ki czemu prowadzenie konspiracyjnej dzialalno ci by o ,, atwiejsze”.
 W 1943 r. zachorowa  na gru lic  i zmar  we Lwowie 14.06.1943 r. Jego byli wychowankowie za o-
yli „Zwi zek by ych Kistryniaków”, który istnia  do 17.09.1939 r.

50. ks. KOPPENS ROMUALD – ksi dz TJ, pedagog, polonista, nauczyciel gimnazjum w Chyrowie. 
Zmar  14.09.1943 r. w Starej Wsi. By  autorem m.in. artyku ów: Okres rzymski w twórczo ci Mickie-

wicza, ,,Przegl d Powszechny” (Kraków) 1906, t. 90, s. 161–175, t. 91, s. 52–66 oraz Pismo wi te

a Skarga, „Przegl d Powszechny” Kraków 1913. 

51. prof. doc. dr hab. KOZARSKA-DWORSKA JADWIGA JÓZEFA – ur. 25.05.1920 r.

w Tarnopolu. Szko  powszechn  uko czy a w Czortkowie. W roku szkolnym 1938/1939 uczennica 

kl. II Pa stwowego Licum Humanistycznego w Buczaczu. W 1939 r. z o y a egzamin dojrza o ci. 

Po zaj ciu Ziem Wschodnich II RP przez Armi  Czerwon  w listopadzie 1939 r. rozpocz a prac  

jako nauczycielka we wsi Ossowce k. Buczacza, gdzie uczy a biologii, matematyki i j zyka nie-

mieckiego. W 1940 r. uczy a w szkole w Nagórzance k. Buczacza. W czasie okupacji niemieckiej 

Ziem Wschodnich II RP przebywa a we Lwowie, gdzie pracowa a jako telefonistka i t umaczka w 

Amt für Preisüberwechung. W 1942 r. nawi za a kontakt z podziemiem. W listopadzie tego roku 

aresztowana przez policj  niemieck  i wi ziona przez trzy miesi ce. Na prze omie 1943/1944 podj a 

studia medyczne, zaliczy a I i II semestr, po oswobodzeniu pracowa a w banku. W 1945 r. wysz a za 

m  za Bronis awa Piaseckiego. W 1947 r. podj a studia na Akademii Medycznej we Wroc awiu.

W 1952 r. uzyska a absolutorium i dyplom lekarza. W latach 1951–1954 pracowa a we Wroc awskim 
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Pogotowiu Ratunkowym i równocze nie w 1952 r. w Klinice Psychiatrycznej. W 1953 r. ponownie 

wysz a za m  za Adama Puk o. W latach 1952–1957 uzyska a I stopie  specjalizacji psychiatrycznej,
w 1959 r. II stopie  specjalizacji. W 1965 r. obroni a doktorat. Od 1971 r. pracowa a na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Wroc awskiego, gdzie organizowa a pracowni  ekspertyz s dowo-
psychiatrycznych oraz Zak ad Kryminologii Klinicznej, którego zosta a kierownikiem na stanowi-
sku docenta. Habilitacj  uzyska a w 1977 r. w Akademii Medycznej w Krakowie. W 1969 r. wysz a 
ponownie za m  za Mieczys awa Dworskiego. Autorka wiele prac naukowych z zakresu psychiatrii 
oraz licznych ekspertyz s dowo-psychiatrycznych. By a bieg ym S du Wojewódzkiego we Wroc a-
wiu. W 1981 r. wyjecha a do Niemiec na roczny kontrakt naukowy w Klinice Psychiatrii S dowej
w Bedburg-Hau. W latach 1981–1987 by a kierownikiem tej kliniki. Od 1988 r. na emeryturze. 
52. mgr KOZ OWSKI JULIAN JAN, ps. ,,Cichy” – ur. 6.01.1898 r. w Warszawie. Absolewnt AWF. 
W latach 1927–1939 pracowa  w Liceum Krzemienieckim. W czasie II wojny wiatowej by  o -
nierzem Polskich Si  Zbrojnych-cichociemnym, zast pc  i Okr gowym Delegatem Rz du (Wo y ). 
Poleg  w powstaniu warszawskim. 
53. KRAWCZYK JERZY – ur. 1917 r. w Tarnopolu. Instruktor szybowcowy. W 1939 r. bra  udzia  
w kampanii wrze niowej, nast pnie francuskiej. Pó niej w lotnictwie polskim RAF w Anglii, gdzie 
by  radiotelegraÞ st . Zgin  12.06.1941 r.  
54. LEWICKI TADEUSZ MARIA – ur. 1865 r., Þ lolog klasyczny, autor podr czników. Emery-
towany wizytator szkó  rednich, dzia acz katolicki na terenie województwa lwowskiego. Zmar  
13.12.1943 r. 
55. LISSO  JAN, ps. ,,Cie ” – nauczyciel. W 1942 r. organizator i dowódca placówki AK w Ostrów-
kach, woj. wo y skie (obwód AK-Luboml). Nast pnie cz onek Wyodr bnionego Oddzia u Polskiej 
Partyzantki utworzonej przez por. Kazimierza Filipowicza, ps. ,,Kord” i por. Ryszarda Markiewicza, 
ps. ,,Mohort”. Poleg  28.06.1944 r. pod Parczewem. 
56. OPUSKI EDMUND – nauczyciel w Tarnopolu lub w woj. tarnopolskim. Bra  udzia  w wojnie 
obronnej w 1939 r. Walczy  z Armi  Niemieck  i Armi  Czerwon . o nierz AK, a pó niej I Dywizji 
WP. Zgin  w walce o Ko obrzeg w 1945 r.
57. OZI SKI LUDOMIR (pchor.) – ur. 13.06.1918 r. w merynce. Absolwent Pa stwowego Se-
minarium Nauczycielskiego w Krzemie cu (1937 r.). Zgin  w masowej egzekucji dokonanej przez 
Niemców 27/30.07.1941 r. w Krzemie cu. 
58. MAGDZI SKI (imi  nieznane) – nauczyciel biologii w Równem, woj. wo y skie. Rozstrzelany 
przez policj  niemieck  w sierpniu 1941 r. 
59. MAYZEL CZES AW – ur. 1886 r. Artysta-malarz. W Liceum Krzemienieckim naucza  rysunku 
i malarstwa. Zgin  w obozie koncentracyjnym w Treblince. 
60. M DRY JANINA – nauczycielka w Samborze, woj. lwowskie. Aresztowana przez Niemców
i wywieziona do obozu koncentracyjnego w O wi cimiu sk d nie powróci a.
61. M DRY MARIA – nauczycielka w Samborze, woj. lwowskie. Aresztowana przez Niemców
i wywieziona do obozu koncentracyjnego w O wi cimiu sk d nie powróci a.
62. MEERSAND LEON – nauczyciel II Gimnazjum w Tarnopolu. 10.04.1943 r. zamordowany z o-
n  i córk  podczas likwidacji getta. 
63. MIERZWIAK W ADYS AW – ur. 10.08.1915 r. w m. Soroki, pow. Buczacz, woj. tarnopolskie. 
Matur  zda  w gimnazjum w Buczaczu. S u b  wojskow  odby  w 9. pu ku u anów w Trembowli. 
Uko czy  podoÞ cersk  szko  kawalerii. W sierpniu 1939 r. zmobilizowany do 6. pu ku u anów
w Stanis awowie. Po wybuchu II wojny wiatowej walczy  z Niemcami we Wrze ni, Poznaniu, -
czycy, Uniejowie, pod Kutnem. Ranny w Puszczy Kampinoskiej. Internowany w obozie jenieckim
w Dzia dowie. W grudniu 1939 r. zdo a  wróci  do rodzinnej wsi, gdzie uczy  w szkole. Podczas oku-
pacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Podczas 
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transportu zbieg  i ukrywa  si . Zagro ony aresztowaniem wyjecha  do Tarnowa, gdzie dzia a  w AK. 
W 1944 r. wcielony do LWP. Po zako czeniu wojny pracowa  m.in. w Kuratorium Szkolnym w Prze-
my lu. Zmar  nagle 4.06.1999 r. w Przemy lu.
64. MIGOCKI LEOPOLD – kierownik m skiej Publicznej Szko y Powszechnej w Kutach, pow. 
Kosów Huculski, woj. stanis awowskie. Aresztowany przez policj  niemieck  w listopadzie 1942 r. 
i deportowany do O wi cimia. Wg innej wersji zgin  w obozie koncentracyjnym w Majdanku.
65. MIRSKI JÓZEF – prawdopodobnie mieszka  w Z oczowie. Wizytator ministerialny, organiza-
tor kursów programowych ministerstwa, t umacz. Zamordowany przez hitlerowców w Warszawie
w 1940 r. lub 1941r. 
66. MORAWSKI STANIS AW – ur. 1912 r. Nauczyciel, kierownik Publicznej Szko y Powszechnej 
w Boremlu, powiat Dubno, woj. wo y skie. Bra  udzia  w wojnie obronnej we wrze niu 1939 r. Dosta  
si  do niewoli niemieckiej. Z ofß agu wróci  do kraju w 1945 r. By  starszym wyk adowc  WSP (obec-
nie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego) w Kielcach. Zmar  w 1979 r.
67. MÜNZER LEOPOLD – nauczyciel gry na fortepianie w Konserwatorium Muzycznym we Lwo-
wie. Zamordowany. 
68. NEJMAK WAC AW ks. (1882–1942) – rektor i nauczyciel w Seminarium Duchownym
w ucku. W latach 1921–1922 katecheta w Liceum Krzemienieckim. Rozstrzelany w Ko dyczewie
k. Baranowicz w 1942 r. 
69. NIEMCZYK IGNACY (oÞ c.) – lat ok. 35. Absolwent Pa stwowego Seminarium Nauczyciel-
skiego w Krzemie cu (1924 r.). Kierownik szko y. Poleg  we wrze niu 1939 r.
70. NICZAJEWSKI BOLES AW – w latach 1899–1900 ucze  I kl. Gimnazjum w Z oczowie. Po 
stracie rodziców sierot  wychowywa  ks. proboszcz w Go ogórach. W latach 1912–1937 naucza
w gimnazjum j zyków: aci skiego, greckiego, polskiego oraz propedeutyki Þ lozoÞ i. Organizator 
k pieliska dla mieszka ców Z oczowa i okolic. Za o yciel spó dzielni szewskiej. W 1937 r. wskutek 
zatargu z dyrektorem Gibczy skim przeniesiony do Ko omyji. Zastrzelony przez hitlerowców. 
71. ks. NOGAJ ANDRZEJ – nauczyciel III Gimnazjum w Stanis awowie, Þ lantrop. Zmar  w 1940 r. 
(1942 r.?). 
72. OBERC (imi  nieznane) – nauczyciel. Bra  udzia  w wojnie obronnej we wrze niu 1939 r. PodoÞ -
cer Oberc poleg  9.09.1939 r. pod I .
73. OLCHAWA JULIA (z d. Rudawska) – ur. 1886 r. Absolwentka redniej szko y pedagogicznej. 
W latach 1910–1944 naucza a w szkole powszechnej w Trybuchowcach. W maju 1944 r. zgin a 
(obok ko cio a buczackiego) podczas bombardowania miasta przez samoloty niemieckie. Spoczywa 
we wspólnej mogile. 
74. ks. OSIKOWICZ ANDRZEJ – katecheta w szkole powszechnej w Borys awiu. Dziekan i pro-
boszcz w Borys awiu, dzia acz spo eczny. Za udzielenie pomocy ydom zosta  zes any do obozu 
koncentracyjnego w Majdanku, gdzie zgin  w 29.12.1943 r.
75. dr OPOLSKI ZDZIS AW – nauczyciel Gimnazjum i Liceum w Krzemie cu, woj. wo y skie, 
doktor geologii, doktor geograÞ i i doktor biologii UJK. Ur. 16.01.1884 r. we Lwowie, s. dr Wiktora 
Opolskiego. Z domu rodzinnego wyniós  mi o  do ludzi, g ód wiedzy i wszechstronne zaintereso-
wania kulturalne. Studia na wydziale biologii UJK uko czy  w 1906 r. Ju  w tym czasie interesowa  
si  naukami geologicznymi i geograÞ . Po uko czeniu studiów we Lwowie kontynuowa  nauk  na 
wydziale mineralogii w Institut de France w Pary u. Odby  podró e po Francji, W oszech i Hiszpa-
nii. Tytu  doktora Þ lozoÞ i otrzyma  w 1912 r. na UJK na podstawie pracy: Próba podzia u klimatów 

na podstawie Þ zjologicznego oddzia ywania czynników meteorologicznych na ustrój cz owieka.
W 1915 r. wst pi  w zwi zek ma e ski i rozpocz  prac  zarobkow . Od 1915 r. do 1918 r. pracowa  
jako nauczyciel w gimnazjum nr 6 we Lwowie. W latach 1918–1923 uczy  w Gimnazjum nr 10. Jed-
nocze nie w latach 1915–1925 by  starszym asystentem przy katedrze mineralogii i petrograÞ i UJK.
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W 1921 r. otrzyma  propozycj  obj cia katedry na uniwersytecie pozna skim. Z powodów rodzinnych 
propozycj  t  odrzuci . Przez pewien czas w latach 1923–1925 pracowa  w Borys awiu w sp. akcyjnej 
,,Nafta” jako geolog na kontrakcie.W 1925 r. przeniós  si  do Krzemie ca, gdzie rozpocz  prac  na-
uczyciela w Liceum Krzemienieckim im. Tadeusza Czackiego, które by o w tamtym czasie wa nym 
o rodkiem ycia umys owego i kulturalnego. Interesowa  si  wieloma dziedzinami ycia kulturalne-
go i artystycznego: malarstwem, rze b , muzyk . Podczas wakacji prowadzi  badania geologiczne
w Karpatach z ramienia Pa stwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Oprócz znajomo ci 
biologii, geograÞ i, geologii orientowa  si  w innych dziedzinach wiedzy jak: paleontologia, antropo-
logia, archeologia. Osobi cie zna  i utrzymywa  stale stosunki z czo owymi przedstawicielami tych 
nauk w Polsce. Ju  w tych czasach by  or downikiem ochrony przyrody. W miar  swoich mo liwo ci 
walczy  o zachowanie otaczj cego go krajobrazu w stanie nienaruszonym. Zdawa  sobie doskonale 
spraw  z tego, e najwi kszym zagro eniem dla rodowiska jest rozwijaj ca si  cywilizacja. Wyrazem 
tego by  udzia  Z. Opolskiego w ochronie zabytków starego budownictawa w Krzemie cu. By  kon-
sultantem konserwatora wo y skiego w typowaniu ró nych zabytków do ochrony czy remontu. Wal-
czy  o kolory cian, dachów a nawet p otów. Zwraca  uwag  na niew a ciwie postawion  tablic , czy 
szyld. B d c przeciwnikiem blachy, przekonywa  do zachowywania gontów na starych budynkach. 
Dom Zdzis awa Opolskiego by  zawsze otwarty dla wszystkich uczniów, którzy pragn li prowadzi
z nim dyskusje. Z prawa tego korzysta o wielu, pozostaj c mu wiernymi nawet po opuszczeniu murów 
szkolnych. Z powodu choroby dwunastnicy ci ko znosi  trudy ycia wojennego. Aresztowany zosta  
wraz z wieloma innymi przedstawicielami inteligencji w Krzemie cu podczas okupacji niemieckiej 
Ziem Wschodnich II RP. Stracony w egzekucji pod Gór  Krzy ow  w Krzemie cu 28–30.07.1941 
r. ,,Podzieli  (...) los wielu profesorów Uniwersytetu Jagiello skiego oraz los profesorów wy szych 
uczelni lwowskich. Los tysi cy ludzi ducha narodu polskiego jak te  innych narodów”.
76. PALUSZKIEWICZ JAN, ps. ,,Selim” – ur. 28.12.1911 r. Absolwent Seminarium Nauczyciel-
skiego w Samborze. Prac  zawodow  rozpocz  w Kosowie Huculskim i naucza  w tamtejszych 
szko ach do 1936 r. W latach 1936–1940 r. by  kierownikiem szko y w Kulikowie k. Lwowa. Dzia acz 
harcerski. Po zaj ciu Ziem Wschodnich II RP przez Armi  Czerwon  w obawie przed utrat  ycia 
przeniós  si  wraz z rodzin  do Sambora, gdzie z polecenia ZWZ, jako jeden z pierwszych, zorgani-
zowa  samborsk  konspiracj . Zagin  lub zgin  w czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich
II RP 13.10.1943 r. Po powtórnym wkroczeniu Armii Czerwonej na Ziemie Wschodnie II RP by  po-
szukiwany przez s u by NKWD (sic!). 
77. PFAFFIUS STANIS AWA – lat ok. 24. Absolwentka Pedagogium. Nauczycielka. Poleg a
w powstaniu warszawskim. 
78. PIERZCHA A LUDWIK – ur. 1862 r., pedagog, emerytowany dyrektor szko y wydzia owej we 
Lwowie, historyk, heraldyk. Zmar  22.04.1942 r. w Zakopanem. 
79. dr Þ lozoÞ i PISOWICZ MARIAN – wizytator szkó  rednich, publicysta, nauczyciel j zyka 
polskiego w Gimnazjum w Równem, woj. wo y skie. 30.08.1941 r. aresztowany przez gestapo,
a 3.09.1941 r. rozstrzelany.
80. ks. P OSKIEWICZ WALERIAN – by y kanclerz Kurii Metropolitarnej w Petersburgu, by y 
referent spraw watyka skich w MSZ w Warszawie, by y rektor Seminarium Duchownego w ucku. 
Zgin  w czasie powstania warszawskiego w 1944 r. 
81. ks. dr PODOLECKI ADOLF – katecheta wydzia owej szko y e skiej w Z oczowie, woj. tarno-
polskie. Wi ziony przez Niemców. Zmar  w 1962 r. 
82. POLA SKI (imi  nieznane) – nauczyciel Þ zyki w Gimnazjum w Równem, woj. wo y skie. Stra-
cony przez Niemców w sierpniu 1941 r
83. PONIKOWSKI WAC AW – by y prof. Akademii w Dublanach, wspó pracownik Pa stwo-
wego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Pu awach. Zgin  w czasie powstania warszawskiego
w 1944 r. 
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84. PRZYBY  MARIA (z d. Daisenberg) – nauczycielka, dzia aczka TSL na ziemiach po udniowo-
wschodnich II RP, a tak e na l sku. Zamordowana w obozie koncentracyjnym w O wi cimiu. 
85. RAMBERG JULIAN – slawista. Zamordowany we Lwowie w lipcu 1941 r. 
86. RUNIEWICZ MARIAN – ur. 15.07.1909 r. w Tarnopolu, s. Józefa i Marii. Absolwent II Pa -
stwowego Gimnazjum im. J. S owackiego i Seminarium Nauczycielskiego w Tarnopolu (1930 r.). 
Nauczyciel. OÞ cer rezerwy lotnictwa. Bra  udzia  w wojnie obronnej we wrze niu 1939 r., a nast pnie 
w kampanii francuskiej w 1939/1940, pó niej w lotnictwie polskim w Anglii (RAF) w 305. Dywi-
zjonie Bombowym. Zgin  3.07.1943 r. w locie bojowym nad Hamburgiem. Spoczywa na cmentarzu 
wojskowym w Kilonii.
87. RU YCKA IRENA – d ugoletnia sekretarka Wydzia u Prawa UJK. Zmar a we Lwowie
w 1941 r. 
88. RYBI SKI ADAM – s. Micha a. Nauczyciel I Pa stwowego Gimnazjum i Liceum w Tarnopolu. 
Uczy  j zyka niemieckiego. Po zaj ciu Ziem Wschodnich II RP przez Armi  Czerwon  do 1940 r. 
nauczyciel w szkole sowieckiej nr 3 z polskim j zykiem nauczania i kierownik biblioteki. W kwietniu 
1944 r. zgin  wraz z córk  w piwnicy w asnego mieszkania przy ul. Brodzkiej 16 podczas obl enia 
miasta.
89. SCHÄCHTER REGINA – Þ lolog klasyczny, nauczycielka Gimnazjum w Brze anach. Zamor-
dowana w 1943 r. 
90. SIDORÓW RUDOLF (ppor.), ps. „Szpak” – ur. 25.11.1911 r. w Stanis awowie, s. Albina i ZoÞ i
z d. Bere a skiej. ,,Uko czy  Seminarium Nauczycielskie w Stanis awowie, nast pnie jako nauczy-
ciel pracowa  w szko ach powszechnych w Gaiku, Kuropatnikach i Drohomirczanach w okolicach 
Stanis awowa. Odby  s u b  wojskow  w Szkole Podchor ych Rezerwy we Lwowie, uzyska  sto-
pie  ppor. rez. i zosta  przydzielony do 48. pp. W czasie kampanii wrze niowej dowodzi  plutonem
w I batalionie tego pu ku, 20.09.1939 r. dosta  si  do niewoli niemieckiej we wsi Zielona ko o Krasno-
brodu na Lubelszczy nie. Uciek  z niej w P aszowie w trakcie transportu do oß agu i powróci  do domu 
8.10.1939. Za zgod  w adz sowieckich powróci  do pracy w szkole w Drohomirczanach jako nauczy-
ciel. Po wkroczeniu Niemców wraz z on  zamieszka  w Stanis awowie. W ZWZ od l.11.1941, organi-
zowa  plutony bojowe i komórki wywiadu. W 1942 zosta  mianowany komendantem m. Stanis awowa 
(wed ug innych danych pocz tkowo pe ni  funkcj  komendanta obwodu Stanis awów–miasto ZWZ). 
Od listopada 1942 by  krótko p.o. inspektora Inspektoratu Stanis awów, aresztowany w lutym 1943 
przez Niemców, wi ziony by  w Stanis awowie i we Lwowie. Przebywa  potem w obozach koncentra-
cyjnych na Majdanku (od 30.04.1943 do kwietnia 1944), w Gross-Rosen (do 15.11.1944) i we Flos-
senburgu (do 8.05.1945). Po powrocie do Polski pracowa  1945–1952 jako nauczyciel w Gimnazjum 
i Liceum Mechanicznym i Ogrodniczym w Ropczycach oraz jako kierownik internatu w Witkowicach 
ko o Ropczyc. 1952–1972 pracowa  jako kierownik internatu w Zasadniczej Szkole Zawodowej
w Przemy lu. Przeszed  na emerytur  31.08.1972. Zmar  21 marca 1996 w Przemy lu. Odznaczony by  
m.in. Z otym Krzy em Zas ugi (1970), Orderem Odrodzenia Polski 5 kl. (1976) i medalami (...)”.
91. ks. SMACZNIAK JÓZEF, ps. ,,Nadwórny”– ur. 1896 r. W 1919 r. przyj  we Lwowie wi cenia 
kap a skie. W latach 1928–1929 katecheta w gimnazjum w Z oczowie. W latach 1931–1941 pro-
boszcz w paraÞ i Nadwórna, woj. stanis awowskie. Po rozpocz ciu II wojny wiatowej w 1939 r. przy-
j  na plebani  rodzin  Matyldy Matkowskiej (z Mo otkowa k. Nadwornej), której wnuczka by a cz-
niczk . W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP dzia acz konspiracyjny. 7.08.1941 r. 
aresztowany przez Ukrai ców i wydany Niemcom. Oskar ony o wywiad na rzecz polskiego ruchu 
emigracyjnego. Wi ziony w Stanis awowie, gdzie zmar  rzekomo na tyfus w 1941 r. 
92. SKRZYNKOWSKI (SKRY KOWSKI do ok. 26.01.1939 r.) TOMASZ – ur. 27.03.1909 r. 
w Soko owie, pow. Podhajce, woj. tarnopolskie. W latach 1923–1926 ucz szcza  do Szko y Powszech-
nej 7-klasowej m skiej im. Króla Jana III Sobieskiego w Podhajcach. Absolwent Pa stwowego Se-
minarium Nauczycielskiego M skiego im. H. Sienkiewicza w Tarnopolu (1931 r.). 20.11.1936 r. zda  
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pomy lnie praktyczny egzamin na nauczyciela publicznych szkó  powszechnych. Uczy  w Publicznej 
Szkole Powszechnej stopnia III w Podhajcach (nr 1). Przed wybuchem II wojny wiatowej uciek  na 
W gry i przedosta  si  do Francji. Po kapitulacji Francuzów uda  si  do Hiszpanii. Na granicy zosta  
z apany przez Niemców i zes any do obozu koncentracyjnego Sachenhausen-Oranienburg, gdzie prze-
bywa  do 22.04.1945 r. Po wyzwoleniu pracowa  w zak adach chemicznych we Francji do 1950 r. Na-
st pnie wróci  do Bytomia do ony Marii. By  zatrudniony jako dziennikarz w ,, yciu Bytomskim”,

w Urz dzie Miejskim, a nast pnie zosta  kierownikiem Klubu Pi ki No nej ,,Polonia Bytom”. 

93. SMO A STANIS AW – nauczyciel, g ównie geograÞ i i nauk przyrodniczych. Do 1939 r. uczy  

w m. Kowalówka k. Monasterzysk. W sierpniu 1943 r. aresztowany przez policj  niemieck  i wi zio-

ny w Czortkowie. W 1944 r. zwolniony z wi zienia. Po ekspatriacji osiedli  si  w Tarnowskich Górach 

i tam pracowa  jako nauczyciel. Zmar  w 1970 r. 

94. SOBOLEWSKI (imi  nieznane) – nauczyciel Gimnazjum w Samborze, woj. lwowskie. Aresz-

towany przez Niemców w 1941 r. i wywieziony do obozu koncentracyjnego w O wi cimiu sk d nie 

powróci .

95. SOMMERSTEIN (imi  nieznane) – nauczyciel przyrody w Gimnazjum im. J. S owackiego

w Czortkowie, woj. tarnopolskie. Zamordowany przez Niemców. 

96. STADLER ALFRED – muzyk, kapelmistrz, by y dyrektor opery lwowskiej, dyrektor Instytutu 

Muzycznego w Stanis awowie, kompozytor i dyrygent. Rozstrzelany przy ul. Ormia skiej we Lwowie 

2.02.1944 r. 

97. STANKIEWICZ JANINA – nauczycielka w szkole w Weso ówce k. Krzemie ca, woj. wo y -

skie. ona Wincentego. Zmar a 3.08.1942 r. 

98. STANKIEWICZ WINCENTY – w 1923 r. uko czy  seminarium nauczycielskie i podj  prac

w charakterze kierownika szko y w G owicy Wielkiej k. Krzemi ca, woj. wo y skie. W 1928 r. 

otrzyma  przeniesienie do Weso ówki. Pocz tkowo szko a mie ci a si  w domu prywatnym.

W 1930 r. wybudowano jednopi trowy budynek z przeznaczeniem na szko . Zaj cia prowadzi  tam

i kierowa  placówk  do 1939 r. Po zaj ciu Ziem Wschodnich II RP przez Armi  Czerwon  i likwidacji 

szko y polskiej uczy  w utworzonej przez w adze sowieckie szkole ukrai skiej. W czasie okupacji 

niemieckiej Ziem Wschodnich II RP W. Stankiewicz zosta  zwolniony z pracy w szkole. Zatrudni  

go w charakterze sekretarza ks. Stefan Iwanicki w Krzemie cu. 1.10.1942 r. W. Stankiewicz zosta  

aresztowany przez policj  niemieck  i uwi ziony w Krzemie cu, gdzie przebywa  do 15.01.1943 r. Po 

oswobodzeniu uciek  z Ziem Wschodnich II RP przez tzw. zielon  granic . 

99. mgr STEBNICKI- MUDA STEFAN (ppor.), ps. „Seweryn”– ur. 1908 r. Dyrektor szko y 

redniej. Od 1942 r. cz onek AK, pocz tkowo jako kwatermistrz lokalu sztabu Komendy Dzielnicy 

Pó nocnej, nast pnie komendant akcji na terenie wiejskim i komendant Rejonu Wiejskiego. Areszto-

wany przez policj  niemieck  21.11.1943 r. podczas inspekcji lokalu radiostacji Komendy Obszaru

w Malechowie. Tu  przed rozstrzelaniem w lutym 1944 r. zdo ano go wykupi . Po odzyskaniu zdro-

wia i zmianie nazwiska na Stefan muda, ps. „Jacek”, zosta  dowódc  oddzia u le nego (dowódca 

kompanii 19. pp Dzielnicy Pó nocnej AK Lwów-Miasto). Bra  udzia  w skutecznej akcji bojowej na 

Mokrotyn, gdzie rozgromiono grup  UPA. Prowadzi  szkolenie wojskowe m odzie y. Uczestniczy  

w akcji „Burza”. Odznaczony: Krzy em Walecznych, Krzy em AK oraz Krzy em Virtuti Militari. 

Awansowa  do stopnia podporucznika. Po akcji „Burza” i rozwi zaniu oddzia ów AK ekspatriowa-

ny. Osiad  we Wroc awiu. Bezskutecznie stara  si  o podj cie pracy w szkolnictwie powszechnym. 

10.05.1948 r. zosta  aresztowany. W czasie przes ucha  stosowano wobec niego ró ne przest pcze 

metody ledcze: bicie (w wyniku którego straci  7 z bów), wielogodzinne przes uchania w pozycji 

stoj cej, „pal Andersa”, „kantówki”, g odzenie a nast pnie karmienie solonymi ledziami bez poda-

wania p ynów. Wojskowy S d Rejonowy we Wroc awiu wyrokiem z 24.12.1948 r. skaza  go na 10 lat 

wi zienia, utrat  praw obywatelskich i przepadek mienia w ca o ci. Po amnestii kar  wi zienia obni-

ono do sze ciu lat. Oswobodzony w 1954 r. Na skutek ró nych chorób, m.in. gru licy p uc, podj  
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leczenie. S d Najwy szy w marcu 1966 r. uchyli  wyrok z 1948 r., a S d Wojewódzki we Wroc awiu 
po ponownym rozpoznaniu sprawy uniewinni  S. Stebnickiego- mud  od wszystkich zarzutów. Za 
prac  zawodow  w szkolnictwie, do której zosta  dopuszczony dopiero po 1956 r., otrzyma  w 1969 r. 
Krzy  Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zmar  w 1987 r.
100. STECKÓW MARIAN – polonista, nauczyciel IX Gimnazjum i Liceum we Lwowie. Publicy-
sta. Zmar  w kwietniu 1941 r.
101. STRZYGOCKI JERZY – ur. 4.04.1901 r. w Da dówce na Kresach Wschodnich, s. Cezarego
i Janiny z d. Jasieniecka. Na po udnie od Chocimia w maj tku dzier awionym przez jego ojca prze y  
dzieci stwo i m odo . By  najstarszym dzieckiem z pi ciorga rodze stwa. W czasie I wojny wiato-
wej matka z trojgiem najm odszych dzieci wyjecha a do Petersburga, gdzie przebywa a kilka lat. Za-
rabia a na ycie, akompaniuj c do niemych Þ lmów i udzielaj c korepetycji z gry na fortepianie. Ojciec 
obawiaj c si  zagro enia ze strony zrewoltowanych ch opów, przeniós  si  z dwoma najstarszymi sy-
nami Jerzym i Bogdanem na Podole, gdzie podj  prace w cukrowni, a jego synowie poszli do szko y. 
Jerzy uko czy  gimnazjum. Wkrótce ojciec zachorowa  i zmar . Dla kilkunastoletnich m odzie ców 
zacz  si  okres tu aczek, a tak e s u ba w szeregach u anów polskich. Wydarzenia I wojny wiato-
wej przyczyni y si  do rozbicia rodziny i w zasadniczy sposób zmieni y jej sytuacj . Po zako czeniu 
dzia a  wojennych J. Strzygocki dotar  do Warszawy, podobnie jak jego siostra Hanna i brat Janek 
wys ani przez matk  z Petersburga. Matka z najm odsz  córk  Felicj  pozosta a w Rosji i dopiero po 
ponad 30 latach zosta a odnaleziona i przyjecha a do Polski. Lata powojenne Jerzy sp dzi  w Warsza-
wie. Bra  udzia  w walkach, w obronie Polski. By  starszym szwole erem. Zosta  odznaczony Krzy-
em Walecznych. Uko czy  o mioklasowy Kurs Przysposabiaj cy zorganizowany przez III Oddzia  

Sztabu DOK i zda  egzamin dojrza o ci w dn. 7.07.1924 r. W jesieni podj  studia na Politechnice 
Warszawskiej na Wydziale Chemii. Sytuacja materialna rodziny zmusi a go do porzucenia uczelni
i podj cia pracy zarobkowej. Pojecha  na Wo y , gdzie pracowa  jako nauczyciel, pocz tkowo na wsi 
(w latach 1925–1931 w M odawie W o cia skiej i w Kniahininie), a potem w Dubnie. W okresie od 
1.09.1931 r. do 28.06.1932 r. korzysta  z p atnego urlopu w celu uko czenia nauki na Wy szym Kursie 
Nauczycielskim po zako czeniu którego zosta  przeniesiony do Dubna. Tam po wygraniu konkursu 
awansowa  w roku 1934 na stanowisko kierownika szko y podstawowej nr 1. Funkcj  t  pe ni  do 
wrze nia 1939 r. W 1937 r. o eni  si  z nauczycielk  Joann  ZoÞ  Kurdziel. W roku 1938 urodzi  
mu si  syn Andrzej. Z relacji wiadków wynika, e by  aktywnym dzia aczem Zwi zku Nauczy-
cielstwa Polskiego, do którego wst pi  1.02.1933 r. (nr legitymacji 962). Prezes ZNP w Dubnie oraz 
cz onek Zarz du Powiatowego ZNP. Autor artyku ów publikownych w ,,G osie Nauczycielskim”. 
Demokrata, dzia acz na rzecz porozumienia i wspó pracy pomi dzy przedstawicielami ró nych na-
rodów zamieszkuj cymi Ziemie Wschodnie II Rzeczpospolitej. Od wrze nia 1939 r., po zaj ciu Ziem 
Wschodnich II RP przez Armi  Czerwon , pracowa  jako dyrektor niepe no redniej szko y polskoj -
zycznej w Dubnie. W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP, po zlikwidowaniu szko y 
przez Niemców, J. Strzygocki zosta  zatrudniony jako pracownik biurowy (prowadzi  ksi gowo
w miejscowej fabryce konserw). Jego praca i sposób zaanga owania si  w dzia alno  konspiracyjn  
nie s  dok adnie znane. Z wypowiedzi wdowy po Jerzym wynika jednak, e np. we wrze niu 1939 r. 
odda  niemal wszystkie swoje ubrania o nierzom polskim pragn cym unikn  uwi zienia przez 
sowietów. J. Strzygocki zosta  aresztowany przez hitlerowców w lipcu 1943 r. „za udzia  w tajnej 
organizacji polskiej”. Wi ziony w Równem, a nast pnie zmordowany tam 18.11.1943 r. w grupie ok. 
400 Polaków. By  to odwet za skuteczny zamach dokonany przez polskie podziemie na hitlerowskie-
go dygnitarza Alfreda Funka. 
102. STUPNICKI STEFAN – ur. 1895 r. Nauczyciel Gimnazjum im. W adys awa Jagie y w Dro-

hobyczu. Malarz i rysownik. Zamordowany w 1942 r. w Bronicy. 

103. SZMIGIELSKI MICHA  – ur. 12.10.1916 r. W latach 1931–1936 ucz szcza  do Seminarium 
Nauczycielskiego w Tarnopolu. W 1939 r. bra  udzia  w kampanii wrze niowej. W latach 1939–1945 
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jeniec oß agu. Aresztowany w oß agu X a Sandbostel za przynale no  do tajnej organizacji wojskowej 
(po zdradzie przez majora Syno ). 
104. SZMILEWSKI ANTONI – do 1939 r. nauczyciel gimnastyki w Pa stwowym I Gimnazjum
i Liceum im W. Pola w Tarnopolu (nr 608). Polak – zamordowany 3.07.1941 r. w czasie pogromu 

ydów (z powodu d ugiej brody). 
105. SZUMIGALSKI JAN (oÞ c.) – w latach 1927–1932 ucz szcza  do Seminarium Nauczycielskie-
go w Tarnopolu. OÞ cer WP. Bra  udzia  w kampanii wrze niowej w 1939. W latach 1939–1945 jeniec 
oß agu w Niemczech. Po wojnie na emigracji politycznej w Kanadzie. 
106. WITKOWSKI JÓZEF – wyk adowca Politechniki Lwowskiej. Literat, publicysta, badacz 
zjawisk psychologicznych. Zmar  we Lwowie w 1943 r. 
107. mgr TARGO SKI JAN – ur. 18.07.1908 r. w Baszynce na Podolu. Po uko czeniu Gimna-
zjum w Milanówku podj  studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Po uzyska-
niu dyplomu w 1932 r. rozpocz  prac  w Liceum Krzemienieckim. W 1939 r. po wej ciu wojsk 
sowieckich do Krzemie ca by  podejrzany o dzia alno  szerzenia polsko ci na Kresach. W 1940 r. 
zosta  za to aresztowany przez NKWD i osadzony w miejscowym wi zieniu. Zdo a  z niego uciec 
podczas bombardowania miasta w czerwcu 1941 r. W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich
II RP aresztowany przez policj  niemieck  i stracony w egzekucji pod Gór  Krzy ow  w Krzemie cu 
28–30.07.1941 r. 
108. TERESZKIEWICZ JULIAN – ur. 1906 r. Nauczyciel w m. Medenice, Nahujowice. OÞ cer 
rezerwy 6. PSP. o nierz AK. Zgin  w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. 
109. WA UKIEWICZ EMIL – do 1939 r. instruktor w Szkole Szybowcowej LOPP w Brze anach. 
Internowany w Rumunii i przetrzymywany w obozie jenieckim w Konstancji, sk d w pa dzierniku 
1939 r. uciek . Lotnik RAF, radiotelegraÞ sta. Po wojnie zamieszka  w Bytomiu Odrza skim. 
110. WARCHO  KAZIMIERZ (ppor.) – pochodzi  z Krosna n. Wis okiem. Nauczyciel szko y
w Buszczu. Od 1936 r. kierownik kó ka dramatycznego. W 1937 r. za o y  orkiestr  d t  i chór mie-
szany na 4 g osy. Zmobilizowany w 1939 r. do 51. pp w Brze anach w stopniu podporucznika. Pod-
czas walk wzi ty do niewoli niemieckiej. Po wyzwoleniu wyjecha  do Chicago, gdzie zmar  w 1975 
r. Spoczywa w Chicago.
111. WA KIEWICZ FRANCISZEK – ur. 2.04.1903 r. w Nowosybirsku. Absolwent Seminarium 
Nauczycielskiego w Wilnie (1922 r.). Prac  nauczycielsk  rozpocz  na Wile szczy nie, gdzie
w latach 1922–1941 uczy  w szko ach powszechnych. Od 1927 r. kierownik szko y. W tym okresie 
uko czy  Wy szy Kurs Nauczycielski w zakresie historii i geograÞ i. W czasie okupacji niemieckiej 
Ziem Wschodnich II RP aresztowany i wi ziony. W 1944 r. zmobilizowany do I Armii WP. Przez 
rok pe ni  funkcj  pisarza w I Zapasowym Pu ku, pó niej w MON. W 1946 r. zwolniony z wojska.
W tym e roku przyby  do Kietrza i obj  stanowisko kierownika Szko y Podstawowej w tej e miejsco-
wo ci. Cz onek ZNP (od 1922 r.). Zmar  w 1948 r. Spoczywa na cmentarzu w Kietrzu.
112. WEJGELT STANISLAW – przyrodnik, botanik, by y asystent przy katedrze Þ zjologii ro lin
w Dublanach i w Krakowie. Zmar  w Warszawie w 1943 r. 
113. W CLEWSKA FELICJA – ur. 1859 r. Dyrektor Szko y Wydzia owej i Przemys owej im.
A. Mickiewicza we Lwowie, dzia aczka spo eczna, d ugoletnia sekretarka i instruktorka kolonii wa-
kacyjnych dla dzieci. Przewodnicz ca Towarzystwa Wzajemnej Pomocy nauczycielstwa lwowskiego. 
Zmar a w Zakopanem 16.03.1940 r. 
114. WIKTOR JADWIGA – ur. 1908 r. Nauczycielka we Lwowie. W czasie okupacji niemiec-
kiej Ziem Wschodnich II RP bra a udzia  w tajnym zorganizowanym nauczaniu we Lwowie 
w komplecie o kryptonimie ,,K2”. Cz onek AK, zaanga owana w wywiad wschodni (Odcinek III – 
Ukraina) Oddzia u II KG AK. Aresztowana wraz z matk  i ciotk  w 1943 r. Przebywa a w obozach
koncentracyjnych w O wi cimiu i Ravensbr ck, sk d ci ko chor  zabra  Szwedzki Czerwony Krzy . 
W Szewcji wysz a za m  za o nierza AK, by ego wi nia O wi cimia Tadeusza liw . 
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115. WOJCIECHOWSKI (imi  nieznane) – nauczyciel w Gimnazjium i Liceum w Równem, woj. 
wo y skie. Zosta  zastrzelony (podczas zdejmowania anteny radiowej) przez Niemców w dniu wej-
cia ich wojsk do Równego. 

116. WO NIAK W ADYS AW (oÞ c.) – absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Tarnopo-
lu (1925 r.). OÞ cer zawodowy WP. Bra  udzia  w kampanii wrze niowej w 1939 r. Cz onek AK.
W 1943 r. rozstrzelany w obozie koncentracyjnym w Majdanku. 
117. dr ZALEWSKI FRANCISZEK – ur. 15.08.1918 r. w Bara u, woj. wo y skie. W 1937 r. roz-
pocz  studia na UJK, a po 1939 r. kontynuowa  je na Uniwersytecie w Kijowie. W 1941 r. cz onek 
ekspedycji Akademii Nauk Ukrainy badaj cej rodowisko geograÞ czne Bukowiny i Podkarpacia. 
Prac  nauczycielsk  rozpocz  w 1941 r. w szkole powszechnej w Bara u. W latach 1942–1945 wi -
ziony w obozie pracy przymusowej w Lipsku (Niemcy). Wróci  do PRL w 1945 r. i kontynuowa  
prac  pedagogiczn  w Prywatnym Koedukacyjnym Liceum Powiatowego Zwi zku Samorz dowego 
we W oszczowej, woj. kieleckie, a nast pnie w Pa stwowym Gimnazjum i Liceum we W oszczo-
wej. Absolwent Wydzia u Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Warszawskiego (1947 r.).
W latach 1947–1951 nauczyciel Pa stwowego Liceum Pedagogicznego w widnicy, woj. wroc aw-
skie i jednocze nie kierownik O rodka Dydaktyczno-Naukowego GeograÞ i dla nauczycieli woj. 
wroc awskiego oraz wyk adowca wy szych kursów nauczycielskich w widnicy. W latach 1952–
1968 kierownik Pa stwowego Liceum Pedagogicznego w widnicy, a nast pnie do 1973 r. dyrektor 
Studium Nauczycielskiego w Legnicy. W 1973 r. kierownik Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Raciborzu. Od 1974 r., a  do przej cia na emerytur  pracowa  jako zast pca dyrektora Instytutu 
Kszta cenia Nauczycieli i Bada  O wiatowych oraz Oddzia u Doskonalenia Nauczycieli w Opo-
lu. W latach 1950–1953 cz onek Komisji Programowej Metodyki GeograÞ i Ministerstwa O wiaty 
(bra  udzia  w opracowaniu programów dla studiów nauczycielskich w wy szych szko ach pedago-
gicznych). W 1964 r. uzyska  dyplom doktora nauk przyrodniczych Uniwersytetu Wroc awskiego. 
Dzia acz rad narodowych. W latach 1954–1968 przewodnicz cy Komisji O wiaty Miejskiej Rady 
Narodowej w widnicy. Kierownik naukowy Centralnych Wakacyjnych Kursów Nauczycieli Geo-
graÞ i w Gi ycku, Gda sku i Ko obrzegu. Autor kilkudziesi ciu artyku ów, opracowa  metodycz-
no – naukowych. Uczestnik mi dzynarodowych konferencji naukowych w Poczdamie i Rostocku 
(Niemcy). Odznaczony Krzy em Kawalerskim OOP, Medalem KEN, Z ot  Odznak  ZNP. Zmar
w czerwcu 1995 r. Spoczywa na cmentarzu w Opolu.
118. ZAWALNICKI LUDWIK – nauczyciel Gimnazjum i Liceum w Krzemie cu, woj. wo y skie. 
Prawdopodobnie aresztowany przez policj  niemieck  i stracony w egzekucji pod Gór  Krzy ow
w Krzemie cu 28–30.07.1941 r.
119. ZAYKOWSKA ADELINA – dzia aczka spo eczna i o wiatowa w ucku. Zgin a tragicznie
w czerwcu 1941 r. 
120. ZIEMSKI JAN – nauczyciel IV Gimnazjum e skiego im. J. Pi sudskiego w Tarnopolu.
W 1939 r. bra  udzia  w kampanii wrze niowej jako oÞ cer rezerwy WP. W latach 1939–1945 jeniec 
oß agu w Niemczech. Wróci  do PRL w 1945 r.
121. ks. O NIERCZYK FRANCISZEK – d ugoletni katecheta I Gimnazjum w Samborze, by y 
kapelan wojskowy. Zmar  w Samborze w 1944 r. 
122. YROMSKI TADEUSZ JÓZEF – ur. 1911 r. w Nisko yzach k. Buczacza, woj. tarnopolskie,
s. Wiktora. Nauczyciel. Zamordowany przez policj  niemieck  we Lwowie w 1941 r.
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z dziejów szkó  krzemienieckich. Biblioteki liceum, ich zasoby i losy, Kielce 2000, s. 125. M. Walczak, 

Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny wiatowej. Ksi ga strat osobowych, Warszawa 

1995, s. 275.

26. Biogram opracowano na podstawie ksi ki W. Szetelnickiego, Zapomniany lwowski bohater ks. 

Stanis aw Frankl (1903–1944), Rzym 1983. Zob. tak e, E. Jaworski, Lwów. Losy mieszka ców i o -

nierzy Armii Krajowej w latach 1939–1956, Pruszków 1999, s. 87–89. Zob. Karta okoliczno ciowa

z 2000 r. po wi cona pami ci ks. prof. doc. dr hab. Stanis awa Frankla. Zbiory autorki. 
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27. Lista strat kultury..., s. 65. K. Bara ski, Przemin li zago czycy, chliborobi, chasydzi... rzecz

o ziemi stanis awowsko – ko omyjsko – stryjskiej, Londyn 1988, s. 261. 
28. Relacja Romana Lorenza z dnia 10.06.2003 r., Legnica. Zbiory autorki.
29. Relacja dr Wadiusza Kiesz z dnia 21.03.2003 r. i 24.05.2007 r., Starachowice. Zbiory autorki. 
Relacja Adama Peretiatkowicza z dnia 11.05.2003 r., Katowice. Zbiory autorki. A. Peretiatkowicz, 
Gimnazjum Pa stwowe im. Tadeusza Ko ciuszki 1918–1939 w ucku, Katowice 1996, s. 80 oraz
s. 76, 79, 120. A. Peretiatkowicz, Wo y ska samoobrona w dorzeczu Horynia, Katowice 1997,
s. 200.
30. B. Marciniak z d. Stankiewicz, Zapomniana Weso ówka, ,, ycie Krzemienieckie” 2000, nr 20,
s. 20–21. 

31. Z kroniki a obnej, ,, ycie Krzemienieckie” bd. Zbiory autorki.
32. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola..., s. 38. C. E. Blicharski, Historia gimnazjów i seminariów..., t. 
III, Biskupice 1996, s. 9. 
33. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola..., s. 35. C. E. Blicharski, ,,W pó wiekow  rocznic ...”, s. 30. 
34. Lista strat kultury..., s. 76.
35. B. Marciniak z d. Stankiewicz, Zapomniana Weso ówka..., s. 20–21. 

36. Lista strat kultury..., s. 84.

37. Tam e, s. 84.

38. Tam e, s. 86.

39. Relacja Adama Peretiatkowicza z dnia 11.05.2003 r., Katowice. Zbiory autorki. A. Peretiatkowicz, 

Wo y ska samoobrona w dorzeczu..., s. 200.

40. Relacja Leopolda Kurja skiego z dnia 28.04.2003 r., Wroc aw. Zbiory autorki. Relacja Jakuba 

Antoniewicza z dnia 27.04.2003 r., O awa. Zbiory autorki.

41. Biesiada Krzemieniecka..., z. 3, Londyn 1998, s. 133.

42. Cyt. za: G. Mazur, J. W gierski, Konspiracja lwowska 1939–1944. S ownik biograÞ czny, Katowi-

ce 1997, s. 80. 

43. Relacja Janiny Siemon (z d. Isa ska) z dnia 25.04.2003 r., Kluczbork. Zbiory autorki. Otrzyma am 

dzi ki uprzejmo ci Mieczys awa Budzianowskiego z Kluczborka.

44. Relacja anonimowa. Zbiory autorki. Pomimo konsultacji z by ymi mieszka cami Ziem Wschod-

nich II RP, nie zdo ano ustali  jak  miejscowo ci  nazywano ,,Ma y Pary ”. 
45. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola..., s. 49. 
46. Lista strat kultury..., s. 96.
47. Relacja Janiny Siemon (z d. Isa ska) z dnia 25.04.2003 r., Kluczbork. Zbiory autorki. Otrzyma am 
dzi ki uprzejmo ci Mieczys awa Budzianowskiego z Kluczborka. 
48. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola ..., s. 58.
49. S. Korajska, Kistryn Mieczys aw (1885–1943), J. Kowalczuk, Prywatne Gimnazjum Humanistycz-

ne im. Henryka Jordana we Lwowie (w a ciciel: Mieczys aw Kistryn) lata szkolne 1909–1939. Zacho-

wane w pami ci i dokumenty przesz o ci, t. II, Kraków 2005, s. 116–117. Zob. tak e, J. Kowalczuk, 

Gimnazjum Humanistyczne im. Henryka Jordana we Lwowie (w a ciciel: Mieczys aw Kistryn) lata 

szkolne 1909–1939. Zachowane w pami ci i dokumenty przesz o ci. Suplement, Kraków 2006. Lista 

strat kultury..., s. 111. Ciep e wspomnienie o tym niezapomnianym wychowawcy m odzie y ukaza o 

si  w ,,Roczniku Lwowskim 1991”. Z. Pop awski, Gimnazja na od czonych ziemiach Ma opolski 

Wschodniej, www.geocities.com/staszekkos/semper/gimnazja.html. 
50. Lista strat kultury..., s. 334. 
51. W. Szklarz, yciorysy buczaczan, Wroc aw 2007, s. 255. 
52. Biesiada Krzemieniecka..., z. 3, Londyn 1998, s. 128. 
53. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola..., s. 65. 
54. Lista strat kultury..., s. 146.
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55. Wo y ski Testament, oprac. L. Popek, T. Trusiuk, P. Wira, Z. Wira, Lublin 1997, s. 29, 35, 38, 74, 
93, 148. 
56. Relacja anonimowa. Zbiory autorki. 
57. Biesiada Krzemieniecka..., z. 3, Londyn 1998, s. 134. 
58. Relacja Adama Peretiatkowicza z dnia 11.05.2003 r., Katowice. Zbiory autorki. A. Peretiatkowicz, 
Wo y ska samoobrona w dorzeczu..., s. 200.
59. Biesiada Krzemieniecka..., z. 3, Londyn 1998, s. 128.
60. Relacja Janiny Siemon (z d. Isa ska) z dnia 25.04.2003 r., Kluczbork. Zbiory autorki. Otrzyma am 
dzi ki uprzejmo ci Mieczys awa Budzianowskiego z Kluczborka. 
61. Tam e. 
62. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola..., s. 85. 
63. Tam e, s. 86. 
64. Relacja Leopolda Kurja skiego z dnia 28.04.2003 r., Wroc aw. Zbiory autorki. Relacja Jakuba 
Antoniewicza z dnia 27.04.2003 r., O awa. Zbiory autorki.
65. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola..., s. 87. 
66. Relacja dr Wadiusza Kiesz z dnia 21.03.2003 r., Starachowice. Zbiory autorki. W. Kiesz, Od Bo-

remla do Chicago. Opowiadania, Starachowice 1999, s. 108–109. 
67. Lista strat kultury..., s. 177.
68. Biesiada Krzemieniecka..., z. 3, Londyn 1998, s. 129.
69. Tam e, s. 134. 
70. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola..., s. 92. 
71. Lista strat kultury..., s. 183.
72. T. Mikulski, FotograÞ a zbiorowa Polaków deportowanych do okr gu paw odarskiego, Wroc aw 
1995, s. 449. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola…, s. 94.
73. W. Szklarz, yciorysy buczaczan..., s. 390. 
74. Relacja Romana Lorenza z dnia 10.06.2003 r., Legnica. Zbiory autorki. Lista strat kultury...,
s. 192. 
75. W. Opolski, Szkic biograÞ czny skre lony przez syna, tekst niepublikowany z 2004 r. w posiadaniu 
autorki. Relacja S awomira M czaka z dnia 1.04.2003 r., Warszawa. Zbiory autorki. Relacja Ada-
ma Peretiatkowicza z dnia 11.05.2003 r., Katowice. Zbiory autorki. Por. M. Walczak, Ludzie nauki

i nauczyciele..., s. 544 (tu informacja, e zgin  w obozie koncentracyjnym). Zob. foto: dr Zdzis aw 
Opolski. Zob. foto: Uroczyste po wi cenie pomnika zbudowanego na cmentarzu katolickim w Krze-
mie cu ku czci 50-tej rocznicy zamordowania przez hitlerowców przedstawicieli inteligncji polskiej 
na stokach Góry Krzy owej w Krzemie cu. Po wi cenia dokona  biskup Marcin TroÞ miak. W cz -
ci przedniej pomnika pochowane s  szcz tki oÞ ar wyp ukane przez deszcz z miejsca ka ni. Cz  

szcz tek wydobytych podczas bada  w 1944 r. zosta a pochowana w Krzemie cu na cmentarzu ba-
zylja skim. Krzemieniec, 30 lub 31.07.1991 r. Wszystkie fotograÞ e pochodz  z archiwum rodzinnego 
Wojciecha Opolskiego z Poznania. Za ich udost pnienie autorka serdecznie dzi kuje. 
76. Relacja Anny Milewskiej (z d. Paluszkiewicz) z 10.03.2003 r., Buczynów. Zbiory autorki.
A. Milewska (z d. Paluszkiewicz), Wyp dzeni. Wspomnienia, bd. Zbiory autorki. A. Milewska
z d. Paluszkiewicz, Kresowe tragedie (list do redakcji), ,,Nasz Dziennik” (Warszawa) 16–17.01.2003 

r., s. 27. A. Milewska (z d. Paluszkiewicz), Tej podró y nigdy nie zapomn !, ,,Nasz Dziennik” 

21.06.2004 r., s. 15. Zob. foto: Seminarzy ci Seminarium Nauczycielskiego w Samborze. Rok 1935. 

Zob. foto: Jan Paluszkiewicz z ma onk  ZoÞ , ps. ,,Sonia” – nauczycielk , czniczk  w ZWZ-AK. 

Sierpie  1943 r. Wszystkie fotograÞ e pochodz  z archiwum rodzinnego Anny Milewskiej (z d. Pa-

luszkiewicz) z Buczynowa. Za ich udost pnienie autorka serdecznie dzi kuje. 

77. Biesiada Krzemieniecka..., z. 3, Londyn 1998, s. 135. 

78. Lista strat kultury..., s. 204. 
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79. Relacja dr Wadiusza Kiesz z dnia 21.03.2003 r. i 24.05.2007 r., Starachowice. Zbiory autorki. Re-
lacja Aliny Latoszek (z d. Kawka) z dnia 28.05.2003 r., Hamilton (Kanada). Zbiory autorki. Relacja 
Adama Peretiatkowicza z dnia 11.05.2003 r., Katowice. Zbiory autorki. A. Peretiatkowicz, Wo y ska 

samoobrona w dorzeczu..., s. 200.
80. Lista strat kultury..., s. 207.
81. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola..., s. 104. 
82. Relacja Adama Peretiatkowicza z dnia 11.05.2003 r., Katowice. Zbiory autorki. A. Peretiatkowicz, 
Wo y ska samoobrona w dorzeczu..., s. 200.
83. Lista strat kultury..., s. 211.
84. Tam e, s. 217.
85. Tam e, s. 223. 
86. C. E. Blicharski, Tarnopolanie na starym ojców…, s. 136. C. E. Blicharski, ,,W pó wiekow  rocz-

nic …”, s. 78.
87. Lista strat kultury..., s. 236.
88. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola..., s. 114. C. E. Blicharski, Historia gimnazjów i seminariów...,
t. III, Biskupice 1996, s. 11. 
89. Lista strat kultury..., s. 243.
90. Cyt. za: G. Mazur, J. W gierski, Konspiracja lwowska 1939–1944..., s. 176. 
91. Lista strat kultury..., s. 252. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola..., s. 124–125. 
92. Relacja Mariana Stefaniaka z dnia 9.09.2005 r., Bytom. Zbiory autorki. Dokumenty z archiwum 
rodzinnego Mariana Stefaniaka z Bytomia. Zob. foto: Absolwenci Pa stwowego Seminarium Na-
uczycielskiego M skiego im. H. Sienkiewicza w Tarnopolu. 3.06. 1931 r., Tarnopol. Tomasz Skry -
kowski (pó niej Skrzynkowski) stoi w drugim rz dzie pi ty od lewej (zaznaczony kropk ). Z archi-
wum rodzinnego Mariana Stefaniaka z Bytomia. Za udost pnienie dokumentów i fotograÞ i autorka 
serdecznie dzi kuje.
93. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola..., s. 125. 
94. Relacja Janiny Siemon (z d. Isa ska) z dnia 25.04.2003 r., Kluczbork. Zbiory autorki. Otrzyma am 
dzi ki uprzejmo ci Mieczys awa Budzianowskiego z Kluczborka. 
95. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola..., s. 128. 
96. Lista strat kultury..., s. 257.
97. B. Marciniak z d. Stankiewicz, Zapomniana Weso ówka..., s. 19–20. 
98. Tam e, s. 19–21. 
99. E. Jaworski, Lwów. Losy mieszka ców..., s. 183–184. 
100. Lista strat kultury..., s. 261.
101. A. S., Jerzy Strzygocki, bd. Zbiory autorki. 
102. Relacja Romana Lorenza z dnia 10.06.2003 r., Legnica. Zbiory autorki.
103. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola..., s. 138. 
104. Tam e. C. E. Blicharski, Historia gimnazjów i seminariów..., t. III, Biskupice 1996, s. 11. 
105. C. E. Blicharski, Miscellanea Tarnopolskie, t. II, Biskupice 1995, s. 459. 
106. Lista strat kultury..., s. 282. 
107. Maria Bogus awska, Prof. Jan Targo ski, ,, ycie Krzemienieckie” 1992, nr 3, s. 8. Relacja 

S awomira M czaka z dnia 1.04.2003 r., Warszawa. Zbiory autorki. Relacja Adama Peretiatkowicza

z dnia 11.05.2003 r., Katowice. Zbiory autorki. Biesiada Krzemieniecka..., z. 3, Londyn 1998,

s. 129. 

108. Ksi ga Pami ci Ziemi Drohobyckiej 1939–1945, oprac. R. Lorenz, Legnica 1995, s. 33. 

109. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola..., s. 148. 

110. Tam e. 

111. J. Duda, A. Szelka, F. Dzionek, S ownik BiograÞ czny nauczycieli…, cz. II, Opole 1996, s. 88.
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112. Lista strat kultury..., s. 300.
113. Tam e, s. 302.
114. Relacja s. dr Krystyny migiel z dnia 14.03.2003 r., Warszawa. Zbiory autorki. G. Mazur, J. W -
gierski, Konspiracja lwowska..., s. 220. 
115. Relacja Ryszarda Mejera z dnia 10.05.2003 r., Malbork. Zbiory autorki.
116. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola..., s. 156–157. C. E. Blicharski, Tarnopolanie na starym oj-

ców…, s. 173. C. E. Blicharski, ,,W pó wiekow  rocznic ...”, s. 103. 

117. J. Duda, A. Szelka, F. Dzionek, S ownik BiograÞ czny nauczycieli l ska Opolskiego, cz. II, Opo-

le 1996, s. 91–92.

118. Relacja S awomira M czaka z dnia 1.04.2003 r., Warszawa. Zbiory autorki. Relacja Adama Pe-

retiatkowicza z dnia 11.05.2003 r., Katowice. Zbiory autorki.

119. Lista strat kultury..., s. 322.

120. Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola..., s. 161–162. C. E. Blicharski, Tarnopolanie na starym oj-

ców…, s. 178. C. E. Blicharski, ,,W pó wiekow  rocznic ...”, s. 106.

121. Lista strat kultury..., s. 329.

122. W. Szklarz, yciorysy buczaczan..., s. 657.

Lista oÞ ar 143 nauczycieli-Polaków ze Stanis awowa i okolic aresztowanych 8–9.08.1941 r.
a nast pnie rozstrzelanych przez Niemców w Czarnym Lesie (wokó  którego znajdowa y si
cztery wsie: Pawe cze, Rybno, Zagwó d  oraz Uhrynów Dolny, Szlachecki i Górny) ko o Stani-
s awowa. Wykonawcami wyroku byli: bracia Johann i Wilhelm Mauerowie, Oskar Brandt, Müller, 
Remarb oraz polski renegat volksdeutsch Zygmunt Adamski. Aresztowa  dokonywano na podstawie 
listy sporz dzonej przez Ukrai ców szowinistycznie nastawionych do Polaków. Na li cie znajdowali 
si , oprócz kilku ydów, wy cznie Polacy–nauczyciele, których oskar ono o rzekome sympatie do 
komunistów, cho  aden z nich komunist  nie by . Dokumenty imienne wraz z adresami: listy p ac 
oraz wykaz cz onków Zwi zku Zawodowego Nauczycieli, przechowywano w Inspektoracie sowiec-
kiego Wydzia u O wiaty, a pochodzi y one z okresu pierwszej okupacji sowieckiej Ziem Wschodnich 
II Rzeczypospolitej. Jak wynika z zezna  wiadków aresztowa  nauczycieli–Polaków dokonywali 
funkcjonariusze Ukrai skiej Policji Pomocniczej (Hilfspolizei). Dane opracowano na podstawie 
dokumentacji gromadzonej przez kilkadziesi t lat przez stanis awowianina Adama Rubaszewskiego 
z Warszawy, by ego o nierza ZWZ-AK, wi nia hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Wyko-
rzystano List  oÞ ar Adama Rubaszewskiego oraz List  oÞ ar–nauczycieli ze Stanis awowa i okolic, 
których upami tni  inny by y o nierz ZWZ-AK prof. Marian Walczak w pracy Ludzie nauki i na-

uczyciele polscy podczas II wojny wiatowej. Ksi ga strat osobowych (Warszawa 1995) a tak e list  
oÞ ar zamieszczon  w opracowaniu T. Kami skiego, Tajemnica Czarnego Lasu, Kraków 2001.

Lista oÞ ar

1. ANTOSZEWSKA STANIS AWA – nauczycielka Þ zyki
2. APERMAN JERZY
3. BABCZYSZYNOWA ANNA
4. BABIJ LEON
5. BAGIER W ADYS AW – nauczyciel przedmiotów pedagogcznych
6. BA KOWSKA JANINA (TY MIENICA)
7. BA KOWSKI (imi  nieznane), m  Janiny (TY MIENICA)
8. BARG KLEMENS
9. BARG LEONTYNA s. Blanka
10. BARTA FRANCISZEK (OPRYSZOWCE)
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11. BIA OUS FRANCISZEK
12. BIE KOWSKA MARIA
13. BOGUCKI JÓZEF (HALICZ)
14. BRYCZKOWSKI TADEUSZ
15. BRY  STEFAN
16. BRZOZÓWNA STANIS AWA (MARIA ?)– nauczycielka matematyki
17. BUCHOWSKI LEON – nauczyciel przyrody
18. BURGHARDT WINCENTA
19. CHIROWSKA MARIA (TY MIENICA)
20. CHUDIO MAKSYMILIAN – nauczyciel historii
21.  CHUDIOWA MARTA (MARIA ?) – wkrótce po aresztowaniu, na skutek tortur, pope ni a samo-

bójstwo 
22. CZAPRA ANKA STANIS AWA – nauczycielka wychowania Þ zycznego 
23. CZERNY MARIA
24. D BROWSKI WITOLD – nauczyciel matematyki 
25. D LLER JÓZEF
26. D LLEROWA ZOFIA
27.  DRABIK W ADYS AW (STANIS AW?) – dyrektor liceum m skiego, nauczyciel j zyka pol-

skiego
28. DROZD JÓZEF – nauczyciel j zyka polskiego
29. DUBAS JULIAN
30. DUBASOWA STEFANIA
31. DUBICKA ALBINA
32. DZIEDZINIEWICZ MIECZYS AW (MIECZYS AWA?) – (TY MIENICA)
33. FILIPSKA STANIS AWA
34. FIRGANEK KAZIMIERZ – emerytowany dyrektor gimnazjum
35. FOLGER MARCIN dr – nauczyciel j zyka niemieckiego 
36. FRESZEL MAKSYMILIAN – nauczyciel j zyka niemieckiego
37. FURMAN KAZIMIERZ
38. GADZI SKA ELEONORA
39. GARBARCZYKÓWNA JÓZEFA
40. GATNIKIEWICZ WIKTOR
41. GORZKOWSKA HELENA
42. HACZKO KAJETAN
43. HALPERN HENRYKA – nauczycielka j zyka farncuskiego
44. HANUSZ ADAM
45. HANUSZOWA JÓZEFA
46. HANUSZÓWNA KAZIMIERA
47. HEYZMANÓWNA W ADYS AWA – nauczycielka j zyka farncuskiego
48. HO Y SKA MARIA
49. HUBICKA JANINA (HELENA?) 
50. ILCZYSZYN ALEKSANDER
51. ILCZYSZYNOWA MARIA
52. ISAKIEWICZ KAJETAN – Þ lolog 
53. JACYK ROMAN – nauczyciel geograÞ i
54. JAKUBIEC WAWRZYNIEC – Þ lolog klasyczny 
55. JAROSZOWA STANIS AWA (STEFANIA?) 
56. JAWECKI RADOS AW (JAROS AW?) – nauczyciel matematyki 
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57. JAWORSKA JANINA
58. J DRZEJOWSKA STANIS AWA (T UMACZ)
59. JORDAN ALEKSANDER – nauczyciel j zyka polskiego 
60. JUN FRANCISZEK
61. KACZMARCZYKÓWNA KRYSTYNA
62. KANARSKI HENRYK – nauczyciel historii
63. KAMI SKI W ODZIMIERZ (ZYGMUNT?) – nauczyciel Þ zyki i matematyki 
64. KARASIOWA STEFANIA
65. KARSZNIA ANTONI – nauczyciel rysunku
66. KAWALCÓWNA STEFANIA
67. KAZIMIERSKA KAZIMIERA
68. K DLARSKA KRYSTYNA
69. KOKÓWNA KAROLINA (TY MICNICA)
70. KOPYTA STANIS AW – nauczyciel historii
71. KROPIWNICKA KAMILA – nauczyciel historii
72. KRZYWIECKA STANIS AWA 
73. KUJBIDA JÓZEF
74. KUZYSZYNÓWNA ANTONINA
75. KU NIARÓWNA (imi  nieznane)
76. LATOCHA JADWIGA
77. LAUNIK STANIS AW (TY MIENICA)
78. LAURUK STANIS AW
79. LEWICKA STANIS AWA
80. UCZY SKI W ADYS AW (EDMUND?) – nauczyciel rysunku
81. MAJ KULOWA HELENA
82. MAJGER (MAJGIER?) JÓZEF – nauczyciel j zyka polskiego
83. MAJKUT HELENA
84. MAJKUT TADEUSZ
85. MAL G (MALAG?) JÓZEF (JÓZEFA?) – (TY MIENICA)
86. MARKIEWICZOWA EMILIA
87. MA EWSKA HELENA – nauczycielka biologii 
88. M CZKA ROMAN
89. MISIO KÓWNA MARTA (MARIA?) 
90. MOCZYD OWSKA STANIS AWA (DROHOMIRCZANY)
91. MOLDAUER IRENA – nauczycielka j zyka niemieckiego
92. NIKOSIEWICZOWA APOLONIA
93. PALESTRÓWNA NATALIA
94. PERUCKI JÓZEF
95. PILAWSKI TEODOR
96. PISKOZUB W ADYS AW – dyrektor 
97. PLANER EMIL – nauczyciel j zyka niemieckiego
98. P ACZEK MARIAN – nauczyciel j zyka polskiego
99. POPOWICZOWA JADWIGA
100. PROCYK W ODZIMIERZ
101. RADONIEWICZ BOGUS AWA
102. RADONIEWICZ JANINA– kierownik 
103. RADWANOWA MODESTA
104. RADWANY PIOTR
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105. ROGOZI SKA JANINA (STANIS AWA?) – nauczycielka wychowania Þ zycznego 
106. ROSENBAUM MAKSYMILIAN – nauczyciel j zyka niemieckiego
107. ROTTER ALOJZY – nauczyciel matematyki 
108. RUBINOWA (ROBINOWA ?) JADWIGA – Þ lolog klasyczny 
109. RZEMIENIECKI W ADYS AW (KNIHININ)
110. SAWICKA ZOFIA
111. SAWICKI FRANCISZEK – nauczyciel geograÞ i 
112. SCHERMAN ANATOL – nauczyciel j zyka niemieckiego
113. SCHÜSSELOWA FELICJA
114. SKWARCZY SKA KAZIMIERA – nauczycielka zaj  praktycznych 
115. SOKOLNICKA ANIELA
116. SOWI SKI STANIS AW
117. SOWÓWNA ROMANA
118. STAMPER IGNACY – nauczyciel j zyków: francuskiego i niemieckiego 
119. STATKIEWICZOWA ANIELA (TY MIENICA)
120. STEFANOWOWA MARIA
121. STEFANÓW MARIAN – DYREKTOR LICEUM E SKIEGO
122. STEFA SKA JANINA – na emeryturze
123. STUDZI SKI FERDYNAND (ODAJE)
124. SWACZY SKA ANNA
125. SZAFRA SKI FRANCISZEK
126. SZCZEPANOWSKA KAMILA – nauczycielka historii 
127. SZCZEPANOWSKI STANIS AW – nauczyciel j zyka polskiego
128. TELICHOWSKI STANIS AW – nauczyciel matematyki i przyrody (zob. Jego indeks)
129. TOKARSKI LUCJAN ks. dr – zosta  zam czony przez policj  niemieck  jesieni  1941 r. 
130. TYBERSKA CZES AWA – nauczycielka historii 
131. UMA SKI STANIS AW – dyrektor, Þ lolog
132. URBA SKA JANINA
133. WAJDA STANIS AW (TY MIENICA)
134. WALIGÓRA KAZIMIERZ – nauczyciel Þ zyki 
135. WIELICZKOWA ANTONINA
136. WIKTORCZYKOWA ALBINA
137. WO Y SKI ADOLF (WO CZYNIEC)
138. WYSOCKA HELENA (TY MIENICA)
139. ZAJ CÓWNA ZOFIA – nauczycielka j zyka francuskiego i historii
140. ZARZYCKA HALINA
141. ZELMANOWICZOWA OLGA
142. ZIOMKOWA JADWIGA (TY MIENICA) (zob. Jej fotograÞ )
143. URAWSKA CZES AWA 

Wykaz aresztowanych z 3/4.07.1941 r. profesorów lwowskich na podstawie wcze niej sporz -
dzonej listy proskrypcyjnej naukowców lwowskich, rozstrzelanych wraz z rodzinami i osobami 
przypadkowymi przez ukrai ski batalion SS ,,Nachtigall” pod dowództwem Theodora Oberla-

endera w zbiorowej egzekucji na stokach Wzgórz Wóleckich we Lwowie 4.07.1941 r. 

1. prof. dr CIESZY SKI ANTONI
2. prof. dr DOBRZANIECKI W ADYS AW
3. prof. dr GREK JAN
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4. GREK MARIA 
5. doc. dr GRZ DZIELSKI JÓZEF MICHA  (JERZY) 
6. prof. dr HAMERSKI EDWARD 
7. prof. dr HILAROWICZ HENRYK
8. ks. doc. dr KOMORNICKI W ADYS AW
9. KOSTECKI EUGENIUSZ 
10. prof. KRUKOWSKI W ODZIMIERZ 
11. prof. LONGCHAMPS de BERRIER ROMAN
12. LONGCHAMPS DE BERIER BRONIS AW 
13. LONGCHAMPS DE BERIER ZYGMUNT 
14. LONGCHAMPS DE BERIER KAZIMIERZ
15. prof. dr OMNICKI MRIAN ANTONI
16. M CZEWSKI STANIS AW
17. MI SOWICZ ADAM 
18. prof. dr NOWICKI WITOLD WALERIAN
19. dr med. NOWICKI JERZY
20. prof. OSTROWSKI TADEUSZ
21. OSTROWSKA JADWIGA 
22. prof. dr PILAT STANIS AW 
23. prof. dr PROGULSKI STANIS AW
24. in . PROGULSKI ANDRZEJ 
25. prof. honor. RENCKI ROMAN 
26. REYMAN MARIA 
27. dr med. RUFF STANIS AW
28. RUFF ANNA
29. in . RUFF ADAM 
30. prof. SIERADZKI W ODZIMIERZ 
31. prof. dr SO OWIJ ADAM
32. prof. STO EK W ODZIMIERZ 
33. in . STO EK EUSTACHY 
34. STO EK EMANUEL
35. dr praw TAPKOWSKI TADEUSZ 
36. prof. dr VETULANI KAZIMIERZ
37. prof. dr WEIGEL KACPER 
38. mgr praw WEIGEL JÓZEF
39. in . WITKIEWICZ ROMAN 
40. WALISCH (WOLISCH?) (imi  nieznane) 
41. prof. dr BOY- ELE SKI TADEUSZ

Ponadto w dniu 5.07.1941 r. rozstrzelani zostali:
1. DEMKO KATARZYNA 
2. doc. dr M CZY SKI STANIS AW 

W dniu 12.07.1941 r. zamordowani zostali:
3. prof. dr KOROWICZ HENRYK 
4. prof. dr RUZIEWICZ STANIS AW

W dniu 26.07.1941 r. zamordowany zosta :
5. prof. dr BARTEL KAZIMIERZ 
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,,Win ” wymienionych pracowników nauki by o to, e nale eli do czo owych postaci inteligencji pol-
skiej, a wielu z nich by o te  obro cami Lwowa w 1918 r. Zbrodnia na profesorach lwowskich nigdy 
nie zosta a ukarana.

ród a: M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny wiatowej. Ksi ga strat osobo-

wych, Warszawa 1995. Kto upomni si  o zamordowanych profesorów lwowskich? www.lwow.com.pl/
kto.html.

Wykaz skrótów:
bd – brak danych

OZPN – Okr gowy Zwi zek Pi ki No nej

pow. – powiat

ppor. – podporucznik

UJK – Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie

woj. – województwo

Maria Als (z d. Fedorówna) wraz z córk  ZoÞ . Rok 1934 r. Z archiwum rodzinnego ZoÞ i Als-

-Iwa skiej z K trzyna
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List pochwalny z 2.11.1019 r. dla nauczycielki Marii Fedorówny. Z archiwum rodzinnego 
ZoÞ i Als-Iwa skiej z K trzyna
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Zezwolenie (sic!) z dnia 19.08.1920 r. Rady Szkolnej Okr gowej w Kosowie na zawarcie zwi zku 

ma e skiego przez ZoÞ  Fedorówn  z Ottonem Alsem. Z archiwum rodzinnego ZoÞ i Als-Iwa skiej

z K trzyna
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Wypowiedzenie zatrudnienia z 1940 r. (pierwsza okupacja sowiecka Ziem Wschodnich II RP)
w szkole w Kosowie Starym, zatwierdzone przez sowieckiego inspektora o wiaty za apolityczny 
stosunek Marii Alsowej (z d. Fedorówna) do organizacji obchodów komunistycznego wi ta 1 maja. 
Z archiwum rodzinnego ZoÞ i Als-Iwa skiej z K trzyna
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Strona tytu owa podr cznika do historii z w asnor cznym podpisem w a cicielki – nauczycielki 
tajnych kompletów Wandy Ambickiej. Z ksi ki korzysta a m.in. uczennica Jadwiga Pa ków. Z archi-
wum rodzinnego Jadwigi Pa ków z Wroc awia
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Karta okoliczno ciowa z 2000 r. po wi cona pami ci ks. prof. doc. dr hab. Stanis awa Frankla. 
Zbiory autorki

Dr Zdzis aw Opolski. Z archiwum rodzinnego Wojciecha Opolskiego z Poznania
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Uroczyste po wi cenie pomnika zbudowanego na cmentarzu katolickim w Krzemie cu ku czci 
50-tej rocznicy zamordowania przez hitlerowców przedstawicieli inteligencji polskiej na stokach 
Góry Krzy owej w Krzemie cu. Po wi cenia dokona  biskup Marcin TroÞ miak. W cz ci przedniej 
pomnika pochowane s  szcz tki oÞ ar wyp ukane przez deszcz z miejsca ka ni. Cz  szcz tków 
wydobytych podczas bada  w 1944 r. zosta a pochowana w Krzemie cu na cmentarzu bazylja skim. 
Krzemieniec, 30 lub 31.07.1991 r. Z archiwum rodzinnego Wojciecha Opolskiego z Poznania
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Seminarzy ci Seminarium Nauczycielskiego w Samborze. Rok 1935. Od lewej stoj : NN, Stanis aw 
Dutkowski (prze y  II wojn  wiatow , po ekspatriacji mieszka  na l sku), Józef Drozd – o nierz 
ZWZ-AK, zgin  w 1944 r., Jan Paluszkiewicz, ps. ,,Selim”- o nierz ZWZ-AK, zgin  lub zagin
w 1943 r. Z archiwum rodzinnego Anny Milewskiej (z d. Paluszkiewicz) z Buczynowa

Jan Paluszkiewicz z ma onk  ZoÞ , ps. ,,Sonia”- nauczycielk , czniczk  w ZWZ-AK. Sierpie  

1943 r. Z archiwum rodzinnego Anny Milewskiej (z d. Paluszkiewicz) z Buczynowa
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Absolwenci Pa stwowego Seminarium Nauczycielskiego M skiego im. Henryka Sienkiewicza
w Tarnopolu. 3.06.1931 r., Tarnopol. Tomasz Skry kowski (pó niej Skrzynkowski) stoi w drugim 
rz dzie pi ty od lewej (zaznaczony kropk ). Z archiwum rodzinnego Mariana Stefaniaka z Bytomia 

Nauczycielka Jadwiga Ziomkowa (1896-1941). Zdj cie z  lat mi dzywojennych.
Z archiwum Janiny Stobi skiej z Krakowa
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Mogi y pomordowanych nauczycieli w Czarnym Lesie. Z archiwum Janiny Stobi skiej z  Krakowa 

  

Folder (awers i rewers) Zjazdu-Pielgrzymki Stanis awowian z okazji 60-tej rocznicy mordu na 
przedstawicielach inteligencji polskiej; 1941 sierpie  2001. Zbiory autor
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Tablica pami tkowa ku czci zamordowanych profesorów lwowskich i ich rodzin. Zbiory autorki
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Indeks Stanis awa Telichowskiego (1893–1941). Z archiwum Saturniny Doniec z Krakowa
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SZKO A „OFICERÓW O WIATOWYCH”*. PA STWOWY KURS
PEDAGOGICZNO-O WIATOWY W ODZI W LATACH 1948–1952

W czasie wojny i po jej zako czeniu, w ród istniej cej niewielkiej grupy dzia aczy o wiatowych 
PPR panowa o przekonanie o potrzebie wprowadzenia g bokich zmian w szkolnictwie polskim 1. 
Podobne pogl dy prezentowa a grupa ludzi zwi zanych z Wydzia em Szkolnym Prezydium Zwi zku 
Patriotów Polskich 2. Stanowisko takie nie by o bynajmniej nowe w pierwszej po owie dwudziestego 
wieku. Wprowadzenie g bokich reform w szkolnictwie w niepodleg ej Polsce postulowa  w czasie 
drugiej wojny wiatowej Urz d O wiaty i Spraw Szkolnych na czele z genera em Józefem Hallerem, 
Ministerstwo Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego rz du RP w Londynie pod kierownic-
twem Zygmunta Kaczy skiego oraz Departament O wiaty i Kultury Delegatury Rz du Polskiego 
na Kraj w Warszawie z Czes awem Wycechem, a tak e wszystkie wa niejsze partie polityczne, jak 
równie  organizacje nauczycielskie  3. 

Sytuacja polityczna, jaka wytworzy a si  w Polsce po usuni ciu si  okupanta niemieckiego, 
spowodowa a, e koncepcje rz dowe, organizacji nauczycielskich i partii politycznych zwi zanych
z Polsk  przedwojenn , dotycz ce reaktywowania o wiaty nie mia y szans realizacji. Pe ne warunki 
rozwoju mia y natomiast tylko ogólne propozycje i has a odbudowy oraz zreformowania szkol-
nictwa sformu owane przez niewielk  grup  dzia aczy o wiatowych Polskiej Partii Robotniczej.

* Nazwa „oÞ cerowie o wiatowi”pojawi a si  w sposób udokumentowany i oÞ cjalny w kilka lat po uruchomieniu Kursu. 
W dniu 1 pa dziernika 1951 roku na uroczystym rozpocz ciu nauki kolejnego rocznika Kursu Pedagogiczno-Spo ecznego 
(KPS) wiceminister o wiaty, d r  H e n r y k  J a b o s k i  (...) „przyrówna  s uchaczy do czasowo wycofanych z pozycji 
o nierzy, którzy po uzbrojeniu w or  wiedzy opartej o naukowy pogl d na wiat wyruszaj  w bój w randze oÞ cerskiej, 

do walki o wychowanie nowego cz owieka. (...) Przemówienie dr. Jab o skiego zosta o przyj te z wielkim przez s uchaczy 
entuzjazmem. Jeden z uczestników kursu w imieniu ca ego kolektywu z o y  przyrzeczenie, e na o one zadania i cele wy-
pe nimy (chodzi tu o s uchaczy) z honorem i pe n  odpowiedzialno ci  oÞ cerów o wiatowych”, zob. Kronika Pa stwowego 

Kursu Pedagogiczno-Spo ecznego Ministerstwa O wiaty w odzi (od 20 stycznia 1949 do 14 czerwca1952 roku), (dalej: 
Kronika KPS) w posiadaniu autora, bez paginacji (dalej: bp). W nast pnych latach nazwa ta przyj a si  w ród s uchaczy
i absolwentów KPS. U ywano te  okre lenia „oÞ cerowie o wiaty”.

1 B. P l e n i a r s k i, Koncepcje o wiaty powojennej w programach polskiej konspiracji 1939–1945, Warszawa 1982,
s. 221–246.

2 Plan pracy Wydzia u Szkolnego przy Zarz dzie G ównym ZPP na rok 1944, F. Ty c h (red.), Archiwum Ruchu Robot-

niczego, t. II, Warszawa 1975, s. 124–126.
3 W. C h m i e l e w s k i , Niektóre aspekty koncepcji o wiatowych rz du polskiego w czasie drugiej wojny wiatowej, 

„Przegl d Historyczno-O wiatowy” (dalej: PHO), s. 41–57; B. P l e n i a r s k i, tam e, s. 32–211.
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W wysuwanych przez to rodowisko polityczne ogólnych postulatach d ono do wprowadzenia istot-
nych zmian programowych, podr cznikowych i organizacyjnych w szkolnictwie. Zamiar wytyczenia 
nowych tre ci w nauczaniu i wychowaniu m odego pokolenia wynika  z za o e  ideologicznych PPR, 
która d y a do zmiany ustroju w Polsce. Utworzony w ramach Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego Resort O wiaty podj  realizacj  tego zagadnienia ju  w pierwszych tygodniach dzia al-
no ci   4. We wdra aniu i upowszechnianiu nowych tre ci nauczania i wychowania kluczowa rola przy-
pada a kadrze pedagogicznej wszystkich typów szkó . W zwi zku z tym w pracy nad wznowieniem
i odbudow  szkolnictwa szczególn  uwag  zwrócono na spraw  doboru i kszta cenia ideowopolitycz-
nego nauczycieli. Po raz pierwszy po „wyzwoleniu” kierownictwo PPR zaj o si  kwesti  reformy 
szkolnej, w tym równie  jej obliczem ideowym na posiedzeniu Biura Politycznego KC 30 marca 1945 
roku 5. Wiedz c, jak du  rol  przywi zywa a ta partia do spraw kadrowych i postawy nauczycieli,
z du  doz  prawdopodobie stwa mo na s dzi , e podj to wówczas tak e kwesti  zapewnienia od-
powiedniej kadry pedagogicznej dla szkolnictwa.

Zagadnienie to by o równie  przedmiotem obrad pierwszej krajowej konferencji nauczycieli 
cz onków PPR 13 i 14 maja 1945 roku. Minister O wiaty Stanis aw Skrzeszewski w trakcie swe-
go przemówienia stwierdzi  wówczas: „Trzeba prowadzi  systematyczn  prac  nad wychowaniem 
polityczno-spo ecznyM nauczycieli. Na prowincji jest g ód literatury. Trzeba organizowa  wspólne 
czytanie, omawianie, referowanie polityki rz du. Wykorzysta  materia y z sesji KRN, wyst pienie 
przedstawiciela Komisji Centralnej Zwi zków Zawodowych w sprawie poprawy bytu nauczycieli”  6. 
Natomiast . Kormanowa, dyrektor Departamentu Reformy Szkolnej, jedna z najbardziej wp ywo-
wych postaci Ministerstwa, referuj c propozycje zmian w ustroju szkolnym powiedzia a: „Musimy 
wychowa  cz owieka, który b dzie budowniczym nowego, demokratycznego pa stwa” 7. Przy czym 
wyraz „demokracja” mia  tu inne znaczenie, zgodne z pepeerowskim systemem warto ci i rozumie-
niem zagadnie  spo eczno-politycznych. Rozwojowi tej linii programowej i ideowopolitycznej szko y 
polskiej przy wieca o zwo anie Ogólnopolskiego Zjazdu O wiatowego w odzi  od 18 do 22 czerwcu 
1945 roku, jak równie  inicjatywy wp ywowych dzia aczy PPR w sferze szkolnictwa, podejmowane 
w okresie sprawowania kierownictwa o wiat  polsk  przez Czes awa Wycecha. Do bardziej znacz -
cych nale : stanowisko komórki PPR w Ministerstwie O wiaty wobec polityki kierownictwa Resortu 
od lipca 1945 do ko ca 1946 roku, przebieg i wyniki dyskusji drugiej krajowej konferencji nauczycieli 
nale cych do PPR w pa dzierniku 1945 roku, ocena rezultatów obrad Zjazdu Bytomskiego Zwi zku 
Nauczycielstwa Polskiego 25–28 listopada tego  roku, a przede wszystkim uchwa y i decyzje Ogólno-

polskiej Egzekutywy Sekcji O wiatowej PPR i Kolegium O wiatowo-Kulturalnego KC PPR  8.

Podczas jednej z pierwszych partyjnych narad o wiatowych, zorganizowanych po „zwyci skich” 
wyborach do Sejmu Ustawodawczego, niektórzy dzia acze PPR poruszyli kwesti  kszta cenia na-
uczycieli i organizowania kursów turystyczno-krajoznawczych, na których mo na by przekazywa  
równie  tre ci ideowo-wychowawcze. Domagano si  wyodr bnienia „strony o wiatowej” w „G o-
sie Ludu” celem zamieszczania na jego amach odpowiednio redagowanych pod wzgl dem tre ci 
publikacji, wspieraj cych pepeerowskie poczynania w zakresie szkolnictwa i propaguj cych ustrój 

4 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), zespó  akt: S. S k r z e s z e w s k i, sygn 478/280, Lublin, Przemówie-

nie na wiecu nauczycielskim w Sali Gimn(azjum i Liceum Zgromadzenia Kupców im.) Vetterów (sierpie  1944), k. 13–16. 
5 Tam e, S. S k r z e s z e w s k i, sygn. 478/14, Brulion S. S k r z e s z e w s k i e g o, k. 98, Posiedzenie Biura Politycznego CK 

(sic!) PPR, 30. 3. 1945 r. 
6 Sprawozdanie z konferencji nauczycieli – cz onków PPR, odbytej w dniach 13,14 maja 1945 r., F. T y c h, tam e, s. 241.
7 Tam e.
8 W. C h m i e l e w s k i, Kszta cenie nauczycieli w okresie ideologizacji szkolnictwa, Wyd. Neriton, Warszawa 2006,

s. 25–35.
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panuj cy w ZSRR. Wysuni to postulat szerszego zainteresowania radia prac  nauczycieli na rzecz 
budowy socjalizmu i wyst piono z inicjatyw  spopularyzowania w rodowisku o wiatowym za o e  
planu trzyletniego 9. 

Kwesti  podniesienia, tak po danego przez centralny aktyw o wiatowy i w adze PPR, poziomu 
ideologicznego i politycznego nauczycieli podkre lono w przygotowywanym na posiedzenie Biura 
Politycznego KC w kwietniu 1947 roku projekcie rezolucji o wiatowej. W rozdziale drugim tego do-
kumentu pt. Demokratyzacja kadr w administracji szkolnej, szko ach, zak adach wychowawczych 

zapisano: „A. W zakresie wychowania ideologicznego: (…) Podj  akcj  przeszkalania ideowopo-
litycznego kadr pedagogicznych w formie: a) systemu kursów w zakresie nauki o Polsce i wiecie 
wspó czesnym, b) zorganizowania akcji wydawniczej w zakresie tego przedmiotu (…)  Wprowadzi  
przymus przerabiania przez nauczycielstwo tre ci podr cznika nauki o Polsce i wiecie wspó cze-
snym oraz pogadanek na tematy aktualne, drukowane w duchu ideologii Polski Ludowej w periodyku 
dla nauczycieli. (…)  Powo a  nauczycieli nauki o Polsce i wiecie wspó czesnym i podnie  ich rol
w szkole i w aparacie administracji szkolnej przez powierzenie im funkcji zast pców dla spraw spo-
eczno-wychowawczych kierownika i dyrektora szko y” 10. Jak powszechnie wiadomo, rezolucja ta nie 

uzyska a rangi oÞ cjalnego dokumentu kierownictwa partyjnego na posiedzeniu Biura Politycznego
23 kwietnia 1947 roku, niemniej jednak zawarte w niej dyrektywy w zakresie szkolenia ideowopoli-
tycznego konsekwentnie realizowano przez kilka lat. 

W lad za politycznymi wytycznymi sz y konkretne dzia ania ideologizacji szkolnictwa w kie-
runku okre lonym przez PPR. Pierwsze formy dokszta cania nauczycieli o charakterze zawodowym 
z uwzgl dnieniem problematyki ideowopolitycznej organizowane przez Ministerstwo O wiaty poja-
wi y si  g ównie za spraw  . Kormanowej w okresie wakacji w 1945 roku11. Na podstawie zalece  
Ministerstwa O wiaty z dnia 14 kwietnia 1946 roku przyst piono tak e do organizowania w poszcze-
gólnych województwach narad szkoleniowych i kursów ródrocznych, g ównie dla dyrektorów szkó  
rednich ogólnokszta c cych, zak adów kszta cenia nauczycieli, kierowników ognisk metodycznych, 

wyznaczonych kierowników szkó  powszechnych oraz niektórych nauczycieli wybranych przedmio-
tów, np. j zyka polskiego i historii 12.

W nast pnych latach podejmowano kolejne inicjatywy w zakresie dokszta cania ideowego i za-
wodowego kadry kierowniczej w o wiacie. Szczególna rola wyznaczona zosta a powsta emu z inicja-
tywy S. Skrzeszewskiego 2 grudnia 1947 roku Seminarium Pedagogiczno-Naukowemu Ministerstwa 
O wiaty. Jego pracami kierowa  naczelnik Wydzia u Kszta cenia Nauczycieli Departamentu II Mini-
sterstwa – Edward Czernichowski i wizytator tego  Wydzia u – Konstanty Lech, a uczestnikami byli 
pracownicy pedagogiczni tego resortu. W niektórych zaj ciach brali udzia  naczelnicy wydzia ów 
szkól rednich i zak adów kszta cenia nauczycieli kuratoriów okr gów szkolnych oraz pracownicy 
pedagogiczni KOS Warszawskiego. Celem Seminarium by o zapoznanie s uchaczy w uj ciu mar-
ksistowskim z obecnym stanem nauk pedagogicznych, dorobkiem szkolnictwa za granic , zw aszcza 
w Zwi zku Sowieckim i podniesienie poziomu ideologicznego kadry pedagogicznej Ministerstwa,
a w szczególno ci poznanie wp ywu „podstaw socjalistycznego pogl du” zarówno na my l pedago-

giczn  jak i jej praktyczne zastosowanie w dzia alno ci dydaktyczno-wychowawczej. „Osi  progra-

mu Seminarium w roku szkolnym 1947/48 by o zagadnienie nowej my li pedagogicznej, reformy

9 AAN, zespó  akt: Polska Partia Robotnicza (dalej: PPR), sygn. 295/XVII–1, Sprawozdanie z odprawy instruktorów 

o wiatowych w dn. 22 II 1947 r. k. 181, 182. 
10 Tam e, sygn295/V–3, Projekt rezolucji o wiatowej wg stanu z marca 1947 r., trzecia redakcja, k. 46, 47.
11 W. C h m i e l e w s k i, Kszta cenie..., s. 101.
12 AAN, Min. O w., sygn. 4237, Kuratorium Okr gu Szkolnego Pomorskiego, Sprawozdanie z kursu ideowo-wycho-

wawczego z 4 maja1946 roku, przes ane do Ministerstwa O wiaty, k. 21.
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wychowania i szkolnictwa w Polsce Ludowej” 13. Program Seminarium obejmowa  wybrane zagadnie-

nia: marksistowskiego pogl du na wiat, materializmu dialektycznego i historycznego, my li i prakty-

ki pedagogicznej w Polsce Ludowej, socjologii, psychologii oraz historii spo eczno-gospodarczej. Na 

zaj ciach podejmowano mi dzy innymi takie zagadnienia, jak: O konieczno ci krytycznego przegl du 

spu cizny pedagogicznej (referent: S. Skrzeszewski); Marksizm, jego ród a ideologiczne i miejsce w 

dzisiejszej rzeczywisto ci (Adam Schaff); Materializm historyczny z uwzgl dnieniem potrzeb dziejopi-

sarstwa polskiego (Józef Sieradzki); Wspó czesne pr dy ideologiczne (Stefan ó kiewski); Cele wy-

chowania a ustrój spo eczny (Zygmunt Mys akowski); Analiza zmienionej i zmieniaj cej si  sytuacji 

spo eczno-kulturalnej naszej epoki i wynikaj cych st d nast pstw dla teorii i praktyki wychowawczej 

(Bogdan Suchodolski); Elementy socjalistycznej tre ci wychowawczej (Powiadowska-Kowalewska); 

Idea narodu i idea socjalizmu w dziejach nowoczesnej Europy (Józef Cha asi ski); Zagadnienia na-

rodowe i wie  mi dzynarodowa (Stanis aw Ossowski); Zasady przebudowy psychologii w ZSRR (Ta-

deusz Tomaszewski); Wspó czesna psychologia ameryka ska (Stefan Baley); Z dziejów kapitalizmu, 

klasy robotniczej socjalizmu na ziemiach polskich ( anna Kormanowa); Sprawa ch opska w nowo-

czesnej Polsce i Europie (Natalia G siorowska). Ponadto S. Skrzeszewski prowadzi  konwersatorium 

po wi cone „selekcji pozytywnej i negatywnej nauczycieli” realizowanej przez nadzorowan  przez 

niego administracj  szkoln 14. Nie zosta  natomiast zrealizowany planowany cykl zaj  po wi conych 

pedagogice i szkolnictwu za granic , z wyj tkiem wyk adu Micha a Szulkina pt. Teoretyczne za o e-

nia szko y radzieckiej. Pozytywnie oceniaj c prac  Seminarium w procesie ideologicznej indoktry-

nacji ministerialnej kadry pedagogicznej, postanowiono jego prac  kontynuowa  w nast pnym roku 

szkolnym.

 Na kanwie dzia alno ci Seminarium Pedagogiczno-Naukowego i innych form szkolenia i indok-

trynacji rodowiska o wiatowego, a przede wszystkim z uwagi na potrzeb  – zdaniem pepeerowskie-

go kierownictwa Ministerstwa O wiaty – wykszta cenia nowej kadry kierowniczej w szkolnictwie, 

w kr gach decyzyjnych dojrzewa a my l o utworzeniu stabilnej formy podwy szania kwaliÞ kacji 

ideowopolitycznych i zawodowych wytypowanych osób, przeznaczonych do pe nienia odpowiedzial-

nych stanowisk w szkolnictwie i administracji o wiatowej, nazwanych pó niej dumnie – „oÞ cerami 

o wiatowymi”. Prace koncepcyjno-organizacyjne podj te zosta y w Wydziale Kszta cenia Nauczy-

cieli Departamentu II Ministerstwa O wiaty. W ich rezultacie powsta  projekt zarz dzenia Ministra 

O wiaty „w sprawie otwarcia Pa stwowego Kursu Pedagogiczno-Spo ecznego Ministerstwa O wiaty 

w odzi”, który – jako bardzo pilny – by  konsultowany z w a ciwymi wydzia ami Gabinetu Mini-

stra i Departamentu I. 8 marca 1948 roku zaakceptowano wydatki Þ nansowe zwi zane z organizacj  

i prowadzeniem Kursu, natomiast kilka dni pó niej uzyskano aprobat  Departamentu VI, opart  

o opini  funkcjonuj cego w jego strukturze Wydzia u Dokszta cania Kadr. W paragraÞ e pierwszym 

zarz dzenia Ministra stwierdzono, e „celem doskonalenia zawodowego i ideologicznego nauczycieli 

i pracowników pedagogicznych do administracji szkolnej oraz przysposobienia nauczycieli do pracy 

na stanowiskach kierowniczych w szko ach i administracji szkolnej (dyrektorów szkó , inspektorów 

szkolnych, wizytatorów szkó , naczelników wydzia ów itd.), tworzy si  Pa stwowy Kurs Pedago-

giczno-Spo eczny w odzi, bezpo rednio podleg y Ministerstwu O wiaty” 15. Program i organizacj  

Kursu mia  okre li  statut. 

13 E. C z e r n i c h o w s k i, Seminarium Pedagogiczno-Naukowe Ministerstwa O wiaty, „Nowa Szko a”, 1949, nr 5–6,

s. 122–128.
14 Tam e, s. 123, 124.
15 AAN, Min. O w., sygn.1716, Zarz dzenie Ministra O wiaty z dnia 12 kwietnia 1948 (Nr II KN–1331/48) w sprawie 

otwarcia Pa stw. Kursu Pedagogiczno-Spo ecznego w odzi podpisane przez S. S k r z e s z e w s k i e g o, k. 2, 3. Na wiadec-

twach uko czenia Kursu z 1949 roku widnieje data zarz dzenia: 14 kwietnia 1948, por. tam e, k. 168.
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Wraz z pracami nad zarz dzeniem Ministra podj to kroki o charakterze organizacyjnym i kadro-
wym. Ju  na pocz tku marca 1948 roku zaopiniowano kandydatur  prof. dra Józefa Cha asi skiego 
z Instytutu Socjologii Uniwersytetu ódzkiego na stanowisko dyrektora Kursu, a powierzenie tego 
stanowiska zaproponowano mu z dniem 1 kwietnia tego  roku 16. Na zast pc  dyrektora Kursu (dy-
rektora administracyjnego) zamierzano powo a  wskazanego przez Kuratorium Okr gu Szkolnego 

ódzkiego – ob. Kappesa 17. Jednocze nie przyst piono do czynno ci zmierzaj cych do utworzenia 
Komisji Programowo-Organizacyjnej, opracowania programu nauki, statutu, regulaminu wewn trz-
nego, sformu owania zasad i kryteriów rekrutacji kursantów i przygotowania preliminarza kosztów 
zorganizowania biura KPS. Po konsultacji Minister O wiaty zamierza  powo a  w sk ad Komisji 
Programowo-Organizacyjnej przy dyrekcji Kursu nast puj ce osoby: dra Józefa Cha asi skiego, 
profesora U  – na przewodnicz cego, dr ZoÞ  Cybulsk , adiunkta U , prof. dr Natali  G siorowsk , 
dyrektora Wy szej Szko y Pedagogicznej w odzi, dra Mariana Gluta, profesora U , Józefa Pietera, 
dyrektora Instytutu Pedagogicznego w Katowicach, dra Adama Schaffa, profesora U  oraz delegata 
KOS ódzkiego i zast pc  dyrektora KPS 18. 

Jedn  z pierwszych powinno ci Komisji by o opracowanie statutu. Zadanie to mia a ona wyko-
na  na podstawie tez ministerialnych 19. Cele KPS brzmia y tak samo jak cytowany powy ej artyku  
pierwszy zarz dzenia Ministra O wiaty. Zamierzano je osi gn  poprzez prawid ow  organizacj  
zaj , odpowiednio dobrany program, nale yte oddzia ywanie ideowo-wychowawcze na s uchaczy, 
w a ciwie prowadzon  praktyk  pedagogiczno-spo eczn , podstawowe zabezpieczenie warunków so-
cjalnych (internat, wy ywienie, wczasy) i systematyczne wdra anie kursantów do koncepcyjnej pracy 
dydaktyczno-wychowawczej. Organizatorem KPS by o Ministerstwo O wiaty. Rekrutacj  s uchaczy 
zamierzano prowadzi  w ród nauczycieli szkó  wszystkich typów i administracji szkolnej. Szczególn  
uwag  postanowiono zwróci  na ich walory intelektualne, moralne, a przede wszystkim ideologiczne. 
Uczestnicy KPS otrzymywali na ca y okres nauki urlop p atny.

Wytyczne dla opracowania statutu wykracza y poza zakres tematyczny zapowiadany w tytule 
dokumentu i wiele uwagi po wi ca y tak e programowi nauczania i wychowania, informuj c, e 
zagadnienia te opracuje specjalnie powo ana komisja programowa, a zatwierdzone zostan  one 
przez Ministerstwo O wiaty. Liczne odr czne uzupe nienia w maszynopisie dokumentu wiadcz , 
e kwestia sformu owania programu nauczania by a ci gle ywa i budzi a spore kontrowersje w ród 

autorów jego koncepcji. Wytyczne... nawi zywa y w tym obszarze tematycznym wyra nie do tre ci 
zawartych w trzeciej redakcji rezolucji o wiatowej, a zw aszcza do problematyki podejmowanej na 
Seminarium Pedagogiczno-Naukowym Ministerstwa O wiaty. Mocno nasycony ideologi  program 
KPS projektowano podzieli  na trzy podstawowe dzia y obejmuj ce wiadomo ci z zakresu: nauki
o Polsce i wiecie wspó czesnym wraz z polityk  mi dzynarodow , wybrane zagadnienia z pedagogi-
ki, dydaktyki i historii wychowania ze szczególnym uwzgl dnieniem radzieckiej my li pedagogicznej 
(dorobku szkolnictwa powszechnego i nauki pedagogicznej w Zwi zku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich) oraz praktyk  pedagogiczn  i spo eczn . W dziale pierwszym proponowano ostatecz-
nie wyodr bni  nast puj ce obszary nauczania (przedmioty): Wspó czesne kierunki Þ lozoÞ i. Zasady 

biologii wychowawczej, Wybrane zagadnienia psychologii wychowawczej, Socjologia wychowania

16 Tam e, Projekt pisma S. S k r z e s z e w s k i e g o  z 2 kwietnia 1948 roku do dra J. C h a a s i s k i e g o  w sprawie 
powierzenia mu obowi zków dyrektora Kursu Pedagogiczno-Spo ecznego w odzi, k .4.

17 Tam e, Projekt pisma wz Ministra, J ó z e f a  B a r b a g a – dyrektora Gabinetu Ministra z 2 kwietnia 1948 roku do 
Kuratorium Okr gu Szkolnego ódzkiego w sprawie obj cia stanowiska dyrektora administracyjnego KPS przez K a p p e s a, 
k. 4. 

18 Tam e, Projekt pisma Ministra O wiaty z 8 kwietnia 1948 roku do dyrekcji KPS w sprawie podj cia prac zwi zanych 
z uruchomieniem Kursu, k. 1, 9.

19 Tam e, Pa stw. Kurs Spo eczno-Pedagogiczny (sic!) Ministerstwa O wiaty w odzi. Wytyczne dla opracowania 

statutu, k. 7, 8.
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w zarysie, Ekonomia polityczna w zarysie, Podstawowe za o enia marksizmu, Z dziejów walk spo-

ecznych ze szczególnym uwzgl dnieniem ruchów robotniczego i ch opskiego w XIX i XX w., Technika 

pracy umys owej   20. W dziale drugim – obejmuj cym wybrane zagadnienia z przedmiotów pedago-
gicznych – zalecano podj cie nast puj cych problemów: Organizacja pracy kierownika (dyrektora) 

szko y, inspektora szkolnego, wizytatora; Reforma szkolnictwa w Polsce i w wiecie wspó czesnym, 

Ustawodawstwo szkolne i organizacja szkolnictwa. Zagadnienia nauczyciela (psychologia i socjolo-

gia nauczyciela); Organizacje zawodowe nauczycielstwa i jego udzia  w walce o pokój i demokracj ; 

ZNP, jego tradycje, dorobek i zadania; Praca spo eczna, a uspo ecznienie nauczycielstwa; Higiena 

szkolna i spo eczna (wybrane zagadnienia); Czytelnictwo dzieci i m odzie y; Kszta cenie doros ych, 

Opieka nad dzieckiem; Statystyka szkolnictwa; Teoria i organizacja wychowania Þ zycznego   21. 
W dziale trzecim wymieniono organizacj  oraz prowadzenie praktyki pedagogicznej i spo ecznej, nie 
sformu owano jednak tez szczegó owych. W dalszej cz ci Wytycznych... przewidziano organizowa-
nie kolokwiów, pisanie prac seminaryjnych, egzaminów oraz za o enie dla ka dego s uchacza zeszytu 
obserwacyjnego 22.

 rodki na dzia alno  Kursu, s u cego realizacji celów PPR, a nast pnie Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej, zamierzano wyasygnowa  z bud etu Ministerstwa O wiaty. Wydatki na wynagro-
dzenie kadry pedagogicznej (wyk adowców), funkcjonowanie biblioteki i gabinetów metodycznych 
okre lono na 239 tysi cy ówczesnych z otych. Wydatki rzeczowe, na które sk ada y si  mi dzy innymi 
utrzymanie s uchaczy (1 milion 800 tysi cy z ), opa , wiat o, praca biura, kuchni, utrzymanie czysto-
ci itp. przewidywano w wysoko ci 2 milionów 126 tysi cy z . cznie miesi czny koszt dzia alno ci 

KPS skalkulowano na 2 miliony 365 tysi cy z  23. Wkrótce okaza o si , e jest to kwota niewystarcza-
j ca. Jednocze nie podj to wst pne kroki na rzecz pozyskania pomieszcze  na siedzib  Kursu w bu-
dynku Wy szej Szko y Pedagogicznej przy Al. T. Ko ciuszki 21 w odzi 24. Starania te nie zako czy y 
si  jednak powodzeniem. 

 W nast pnych miesi cach prace organizacyjne i gospodarcze zwi zane z uruchomieniem Kursu 
uleg y spowolnieniu, ale nie zatrzymaniu. Z dniem 1 pa dziernika 1948 roku polecono wyp acanie 
poborów dyrektorowi administracyjnemu, którym ostatecznie zosta  Jerzy Smal i pracownikom admi-
nistracyjnym. Od 1 listopada zatrudniono dyrektora naukowego, które to stanowisko obj  prof. Józef 
Cha asi ski, a od 1 grudnia na etacie dyrektora Kursu zosta  zatrudniony dr Jan Legowicz – dotych-
czasowy dyrektor Pa stwowego Liceum Pedagogicznego w Tomaszowie Mazowieckim. Intensywny 
okres przygotowawczy do otwarcia Kursu trwa  od 22 listopada 1948 roku do 15 stycznia 1949 roku. 
W tym czasie siedzib  Kursu zlokalizowano przy ulicach: Narutowicza 59a i Piotrkowskiej 120 (cz  
internatu). Jednocze nie zwi kszono tempo prac nad sformu owaniem ostatecznej tre ci programu 
i statutu organizacyjnego. Podj to szereg inicjatyw zmierzaj cych do zakwaterowania s uchaczy
i stworzenia nale ytych warunków do prowadzenia zaj  (wyasygnowano kwot  w wysoko ci
4 milionów z  z przeznaczeniem na rozruch Kursu, dokonano zakupu opa u, ywno ci i najpotrzeb-
niejszych urz dze  oraz przeprowadzono remont budynku) 25. Przyst piono do pozyskiwania kadry 
wyk adowców i rekrutacji s uchaczy. 

20 Tam e.
21 Tam e.
22 Tam e.
23 Tam e, Preliminarz kursu (miesi czny), k. 6.
24 Tam e, Pismo Kuratora Okr gu Szkolnego ódzkiego (dalej: Kuratora OS ) – J a n a  B a c u l e w s k i e g o  z maja 

1948 roku, Nr 0–10021/48 do prezydenta miasta odzi w sprawie lokalu dla KPS.
25 Tam e, Pismo dyrektora Departamentu II – H e n r y k a  G a r b o w s k i e g o  z listopada 1948 roku, II KN–6165/48 do 

dyrekcji KPS w sprawie preliminarza bud etowego Kursu, k. 40; tam e, Pismo tego  z 24 listopada 1948 roku do Wydzia u 
Planowania i Bud etu w miejscu z pro b  o przekazanie 4 mln z  na potrzeby KPS, k. 40; tam e, Sprawozdanie Dyrekcji 

Pa stwowego Kursu Pedagogiczno-Spo ecznego w odzi (za okres od 15 stycznia do 7 lipca 1949 roku), podpisane przez dra
J. L e g o w i c z a  (dalej: Sprawozdanie) k. 185.
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Termin uruchomienia KPS wyznaczono pierwotnie na 7 stycznia 1949 roku. Ostatecznie jednak 
uroczyste jego otwarcie nast pi o 20 stycznia26. W tym donios ym dla ideologizacji i indoktrynacji 
szkolnictwa polskiego wydarzeniu uczestniczy  S. Skrzeszewski i urz dnicy Ministerstwa O wiaty 
oraz KOS ódzkiego. Referat okre laj cy cele i zadania Kursu wyg osi  zast pca dyrektora Depar-
tamentu II – Edward Czernichowski, który stwierdzi  w imieniu w adzy, e w tocz cej si  walce
„(...)o nowe oblicze szko y, o przebudow  ideologiczn  szko y w duchu marksizmu, (...)o now  so-
cjalistyczn , marksistowsk  tre  ycia szkolnego” 27 potrzebni s  odpowiednio przygotowani pod 
wzgl dem ideologicznym inspektorzy szkolni, dyrektorzy szkó  rednich, a zw aszcza zak adów 
kszta cenia nauczycieli, wizytatorzy i naczelnicy w administracji o wiatowej. Ta przoduj ca kadra 
powinna si  czu  „zwi zana wewn trznie z Polsk  Ludow ”, zmierzaj c  do socjalizmu. Budow  
tego ustroju mog  bowiem dobrze realizowa  ludzie posiadaj cy gruntown  wiedz  marksistowsk  
i naukowy wiatopogl d. E. Czernichowski uzna , e twórcy nowej Polski powinni odznacza  si  
wysok  moralno ci  socjalistyczn , a w szczególno ci socjalistycznym stosunkiem do pracy, poczu-
ciem kolektywizmu, humanizmem i patriotyzmem socjalistycznym. Cechy te s  niezb dne osobom 
przewidzianym na wa ne stanowiska w administracji szkolnej. W tym kontek cie g ównym zada-
niem KPS by o „(...) pog bi , rozszerzy  i ugruntowa  wyrobienie ideologiczne i przygotowanie 
zawodowe kursistów”  28, wykszta ci  kadr  kierownicz  dla szkolnictwa i administracji o wiatowej 
oraz realizatorów zalecanych przez w adz  tre ci pedagogicznych. Zadanie to planowano zrealizo-
wa  poprzez program nauczania, praktyk  pedagogiczn  i spo eczn  oraz organizacj  ycia s ucha-
czy. W programie KPS postanowiono po o y  nacisk na dok adne poznanie marksizmu, krytyczne 
ustosunkowanie si  do istniej cego dorobku pedagogicznego i jego pod o a ideowego, gruntowne 
przyswojenie ówczesnej pedagogiki radzieckiej. 

W pracy Kursu zamierzono korzysta  z dorobku i do wiadczenia w doskonaleniu ideowopoli-
tycznym wspomnianego wcze niej Seminarium Pedagogiczno-Naukowego Ministerstwa O wiaty.
W roku szkolnym 1948/49 dzia alno  Seminarium koncentrowa a si  wokó  tematu: „Przepracowanie 
podstawowych, aktualnych zagadnie  wychowawczych, dydaktycznych i organizacyjnych w oparciu 
o pedagogik  radzieck ” 29. Problematyka ta mia a stanowi  wed ug E. Czernichowskiego g ówny 
o rodek tematyczny programu KPS. Drugim natomiast o rodkiem mia y by  zagadnienia wynikaj ce 
z nauki o Polsce i wiecie wspó czesnym. Szczególn  uwag  zamierzano zwróci  na oÞ cjaln  wersj  
zachodz cych procesów przemian spo ecznych, apoteoz  totalitarnego systemu ycia politycznego, 
podstawowe elementy tak zwanej ekonomii politycznej socjalizmu (mi dzy innymi na organizacj  si  
wytwórczych, plany gospodarcze), kierunki rozwoju socjalizmu (kopiowane z modelu sowieckiego)
w Polsce, sytuacj  mi dzynarodow  z uwzgl dnieniem dominuj cej i przoduj cej roli Kraju Rad 30. 

Wa n  rol  w realizacji za o e  programowych Kursu mia a spe nia  umiej tno  praktycznego 
zastosowania przez s uchaczy nabytych wiadomo ci i posiadanego do wiadczenia pedagogicznego
i spo eczno-politycznego (praktyka – teoria – praktyka). St d te  istotne zadanie mia y do spe nienia 
praktyki. Zaj cia zamierzano prowadzi  przy pomocy takich metod i form, jak: wiczenia semina-
ryjne, konwersatoria, obserwacje, do wiadczenia, wyk ad. Przewidywano, e korekty i uzupe nienia 
programu nast pi  na podstawie wyników praktycznej jego realizacji 31. 

26 Redakcja, Otwarcie Kursu Pedagogiczno-Spo ecznego w odzi, „Nowa Szko a”, 1949, nr 7, s. 34, 35.
27 Cele i zadania Kursu – streszczenie przemówienia E. C z e r n i c h o w s k i e g o  wyg oszone na otwarcie KPS 20 

stycznia 1949 roku, Kronika KPS, bp; E. C z e r n i c h o w s k i, Cele i zadania Kursu Spo eczno-Pedagogicznego Minister-

stwa O wiaty w odzi, „Nowa Szko a”, 1949, nr 7, s. 35. 
28 E. C z e r n i c h o w s k i, Cele..., s. 37. 
29 Tam e, s. 38.
30 Tam e, s. 39.
31 Tam e.
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Podczas uroczystego otwarcia KPS zarys jego programu przedstawi  dyrektor naukowy – prof. 
Józef Cha asi ski (por: Aneks).

Program nauczania zawarty w obydwu referatach wyg oszonych na otwarcie KPS stanowi rozwi-
ni cie wi kszo ci tez zawartych w punkcie dziesi tym Wytycznych dla opracowania statutu i nawi zu-
je do tematyki i metod pracy Seminarium Pedagogiczno – Ministerstwa O wiaty. Zwraca uwag  fakt, 
e zagadnienia podejmowane w programie Kursu posiada y w wi kszo ci charakter ideologiczny. 

Dzia alno  Kursu budzi a zainteresowanie niektórych przedstawicieli rodowisk twórczych. Np. 
Mieczys aw Jastrun spotka  si  z jego s uchaczami podczas wieczoru autorskiego 21 lutego 1949 roku 
i wpisa  si  do „wspania ej ksi gi (Kroniki KPS)” 32.

 Ambitne cele Kursu realizowa a starannie dobrana pod wzgl dem ideowopolitycznym kadra 

wyk adowców. Dominowali w niej ludzie nale cy do PZPR. Nieliczni bezpartyjni posiadali rów-

nie  pogl dy lewicowe lub komunistyczne. Wszyscy dok adali stara , aby zaj cia prowadzi  zgodnie

z oczekiwaniami w adzy o wiatowej i partyjnymi wytycznymi. W pocz tkowym okresie dzia alno ci 

Kursu zatrudnionych zosta o 14 wyk adowców na pe nych etatach (por.: tabela 1) i 11 – na tak zwa-
nych godzinach zleconych (por.: tabela 2) – w zale no ci od potrzeb ideologicznych i programowych. 
Kadra nauczaj ca wywodzi a si  g ównie spo ród pracowników naukowych Uniwersytetu ódzkiego 
i Uniwersytetu Warszawskiego, do wiadczonych i najcz ciej partyjnych pracowników Ministerstwa 
O wiaty, instytucji centralnych i kierownictwa Kuratorium OS . Wynagrodzenie zatrudnionych wy-
k adowców realizowano wed ug stawek podanych przez Ministerstwo O wiaty 33. 

Tabela 1. Wyk adowcy etatowi Kursu Pedagogiczno-Spo ecznego w pierwszej po owie 1949 roku.

Stopie , tytu  naukowy. 
Imi  i nazwisko

Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin tygodniowo

Przynale no  
partyjna

Dr Jan Legowicz
Lektura i interpretacja wybranych tekstów mar-
ksistowskich

 2 PZPR

Prof. dr Józef Cha asi ski Socjologia wychowania  3 bezpartyjny

Prof. dr Marian Gluth Pedagogika ogólna  3 PZPR

Dr Wiktor Szczerba
Pedagogika ogólna, seminarium pedagogiczne. 
Nadzór nad praktyk  pedagogiczn

 6 sem. PZPR

Mgr Jerzy Rutkowski Zagadnienia marksizmu  2 PZPR

Prof. dr Jerzy Dutkiewicz Zagadnienia o Polsce wspó czesnej  3 bezpartyjny

W adys aw Szyma ski Ekonomia polityczna  2 PZPR

Prof. dr Natalia G sio-
rowska

Rozwój nowoczesnych stosunków gospodarczych 
i historia ruchu robotniczego

 2 PZPR

Dr Gryzelda Missalowa
Rozwój nowoczesnych stosunków gospodarczych 
i historia ruchu robotniczego

 1 bezpartyjna

Mgr Stanis aw Rezmer J zyk rosyjski 10 bezpartyjny

Prof. dr Julian ukowski Biologiczne podstawy wychowania  2 bezpartyjny

Jakub Litwin Seminarium marksistowskie  2 PZPR

32 Kronika KPS, bp.
33 AAN, Min. O w., sygn. 1716, Sprawozdanie, k. 188, 199..
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Dr Kazimierz K kol Seminarium marksistowskie  2 PZPR

Kazimiera Bergman Asystent pedagogiki 12 PZPR

Biblioteka, praktyka  5

ród o: AAN, Min. O w. sygn. 1716, Sprawozdanie, k. 198.

Tabela 2. Wyk adowcy prowadz cy zaj cia zlecone na Kursie Pedagogiczno-Spo ecznym.

Stopie , tytu  naukowy 
(stanowisko),
imi  i nazwisko

Nazwa przedmiotu Liczba
przepracowanych
godzin

Przynale no
 partyjna

Naczelnik 
Karol Pitrasik

Opieka nad dzieckiem  6 PZPR

El bieta Jackiewiczowa
Organizacje
m odzie owe

 8 PZPR

Wizytator W adys aw 
Micha owski

Wychowanie Þ zyczne  4 PZPR

Prof. dr Bogdan Sucho-
dolski

Pedagogika  3 bezpartyjny

Wizytator ministerialny
Emilia Bia kowska

Czytelnictwo
dzieci i m odzie y

 4 PZPR

In . Janusz Kahl,
Ministerstwo O wiaty

Planowanie  1 brak danych

Mgr Dyzma Ga aj Reforma rolna  1 brak danych

Prof. Jerzy Rachwalski
Zagadnienia
ustrojowe Polski 

 1 brak danych

Dr Henryk Kubasiewicz
Zagadnienia
prawno-ustrojowe

10 PZPR

Prof. dr Emil Paluch Higiena szkolna 30 bezpartyjny

Mgr Jan Baculewski, 
kurator OS

Praktyka pedagogiczna 60 PZPR

ród o: AAN, Min. O w. sygn. 1716, Sprawozdanie, k. 199.

Mimo w o onego wysi ku w dobór odpowiedniej kadry wyk adowców po pó rocznej dzia alno-
ci KPS dyrekcja stwierdzi a liczne niedoci gni cia w jego pracy dydaktycznej w zakresie realizacji 

nakre lonych celów i programu zaj . Okaza o si , e niektórzy wyk adowcy nie czuli si  nale ycie 
zwi zani z Kursem i z tej przyczyny nie po wi cali wystarczaj cej uwagi wyk adanym przedmiotom. 
Stwierdzono zbyt ma  liczb  godzin przeznaczonych na o wietlenie zagadnie  marksizmu-lenini-
zmu. Uznano, e w wyk adach z ekonomii politycznej w niedostatecznym stopniu uwzgl dniono pro-
blematyk  marksistowsk . Krytycznie oceniono realizacj  programu z zakresu historii ruchu robotni-
czego i biologii. Zauwa ono, e na zaj ciach z nauki o Polsce i wiecie wspó czesnym nie brano pod 
uwag  potrzeby zastosowania marksizmu-leninizmu w bie cym yciu spo eczno-politycznym kraju. 
Z uwagi na brak wyk adowców nie zdo ano zrealizowa  bardzo istotnego dla s uchaczy zagadnienia 
obja niaj cego za o enia wprowadzonej reformy szkolnej i zwi zanymi z tym przepisami wykonaw-
czymi. Z perspektywy czasu nie mo na stwierdzi  czy by y w ogóle jakie  przedmioty (je li tak, to 
które?) realizowane w nale yty sposób. Wiele zastrze e  wysuwano pod adresem metod prowadzenia 
zaj  seminaryjnych i widocznego braku powi zania ich z tre ci  wyk adów oraz z praktyk  dnia 
codziennego. Krytykowano cz sto wyst puj cy formalizm i werbalizm. Zbyt ma y nacisk po o ono 
na rozwijanie i kontrol  pracy samokszta ceniowej s uchaczy. Zdaniem J. Legowicza we wszystkich 
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formach pracy dydaktycznej odnotowano nadmiar abstrakcyjnego teoretyzowania. Taki sposób zaj  
kolidowa  wyra nie z za o eniami metodologii pracy Kursu, wy o onymi na jego otwarciu przez
E. Czernichowskiego. Najgorzej jednak oceniono przebieg praktyki pedagogicznej – jednego z g ów-
nych Þ larów Kursu. Stwierdzono bowiem, e „praktyka pedagogiczna zosta a zorganizowana mylnie. 

S uchacze Kursu szukali drobiazgów, nie widz c problematyki spo ecznej szko y polskiej, przejawia-

j cej si  w yciu, dzia alno ci i rozumowaniu ucznia i wychowawcy – nauczyciela”  34. Warto zauwa-

y , e wr cz wstydliwym mankamentem tego w gruncie rzeczy ideologicznego Kursu by a znaczna 

liczba wyk adowców bezpartyjnych. W pierwszym roku jego istnienia do PZPR nale a o 71,4% etato-

wych wyk adowców i zaledwie 45,5% wyk adowców tak zwanych dochodz cych na zaj cia zlecone. 

Realizacja za o e  programowych w pierwszym pó roczu 1949 roku nasun a dyrekcji Kursu 

kilka wniosków do dalszej pracy. Przede wszystkim zamierzano w przysz o ci wprowadzi  cykl 

wyk adów na temat kultury i sztuki w Polsce i na wiecie, a zw aszcza w Zwi zku Sowieckim.

W zwi zku z tym, e KPS kszta ci  „nowy typ bojowych kadr o wiatowców”, postulowano, aby 

w adze partyjne w wi kszym stopniu interesowa y si  jego dzia alno ci . Uznano, e szczególnie 

niezb dna jest bezpo rednia ingerencja PZPR w dobór kadry naukowo-pedagogicznej, ostateczne 

sformu owanie programu naukowego i sposób jego realizowania. W nadchodz cym roku szkolnym 

zaplanowano zwi kszenie liczby etatowych wyk adowców 35. 

Najwa niejsz  cz ci  Kursu byli s uchacze. Rekrutacj  kandydatów na Kurs przeprowadzono 

na ogó  wed ug zasad zawartych w Wytycznych dla opracowania statutu – na podstawie propozycji 
kuratoriów okr gów szkolnych, kolokwium selekcyjnego Ministerstwa O wiaty i egzaminów wst p-
nych, organizowanych przez dyrekcj  Kursu. Najwa niejszym kryterium branym pod uwag  podczas 
d ugiego procesu rekrutacji by a postawa, zaanga owanie spo eczno-polityczne i pozytywny stosunek 
kandydata do nowej rzeczywisto ci. Ministerstwo O wiaty zakwaliÞ kowa o na Kurs w styczniu 1949 
roku 138 kandydatów. Z liczby tej 32 osoby zrezygnowa y, 5 – nie zg osi o si , 6 – nie zda o egzami-
nów wst pnych w dniach 17, 18, 19 stycznia, 3 – odwo a o Ministerstwo, 2 – dobrowolnie opu ci y 
KPS. 2 osoby przyj to w poczet s uchaczy Kursu ju  po rozpocz ciu zaj . Nale y doda , e w pra-
cach komisji egzaminacyjnej – oprócz wyk adowców – uczestniczyli tak e przedstawiciele PZPR, 
pracownicy resortu o wiaty, dzia acze partyjni z odzi i osoby reprezentuj ce Kuratorium OS .
W sze ciotygodniowym okresie próbnym by o 94 s uchaczy, w tym 70 cz onków sta ych PZPR i 12 
kandydatów ( cznie 87,2% ogó u s uchaczy), 6 – Stronnictwa Ludowego, 1 – Stronnictwa Demokra-
tycznego, 5 – bezpartyjnych. Do ostatniego dnia zaj  dotrwa y 92 osoby 36. 

Wiek pierwszej grupy kursistów by  dosy  zró nicowany. Najstarszych czterech urodzi o si
w 1903, a najm odszy – w 1924 roku. 38 uczestników tego wyj tkowego szkolenia mia o czterdzie ci 
i wi cej lat. Wykszta cenie ogólne i pedagogiczne s uchaczy by o do  wysokie. Spo ród 92 osób 72 
legitymowa y si  wykszta ceniem wy szym ni  seminarium nauczycielskie lub liceum pedagogiczne, 
z tego 18 by o absolwentami uniwersytetów, 3 kontynuowa y studia uniwersyteckie, 3 uko czy y Stu-
dium Wychowania Fizycznego, 1 – Konserwatorium Muzyczne, 1 – cztery semestry Wolnej Wszech-
nicy w Warszawie, 2 – Wy sz  Szko  Nauk Spo ecznych, 2 – Instytut Robót R cznych, 1– Collegium 
Pedagogiczne, 8 – Instytut Pedagogiczny i Wy szy Kurs Nauczycielski, 5 – Instytut Pedagogiczny,
1 – Pa stwowy Instytut Administracji Przemys owej, 2 – Pa stwowe Pedagogium, 25 – WKN. Ponad-
to 1 osoba by a absolwentem szko y podstawowej i 1 mia a nieuko czone gimnazjum 37. 

34 Tam e, s. 200.
35 Tam e.
36 Tam e, k. 186; tam e, I. Sprawozdanie Organizacji Podstawowej PZPR przy Pa stwowym Kursie Pedagogiczno-

Spo ecznym w odzi, k. 202. 
37 Tam e, Sprawozdanie…, k. 186, 194.
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Nale y nadmieni , e uko czenie Kursu nie dawa o adnych uprawnie  jego absolwentom, ani te  
pocz tkowo nie dawa o podstaw formalnych do podwy szenia kwaliÞ kacji. Dopiero w pó niejszych 
latach Ministerstwo O wiaty uzna o szkolenie w ramach KPS w odzi (i od 1952 roku w Miedzeszy-
nie) za równowa ne uko czeniu Studium Nauczycielskiego 38. 

Mimo znacznej selekcji kandydatów, zawsze ka dego roku powa n  kwesti  przyst puj cych 
do nauki nowych s uchaczy, w wi kszo ci ludzi w rednim wieku, by o przystosowanie do ycia 
zbiorowego na Kursie i w internacie oraz pe na adaptacja w nowym miejscu zamieszkania. Np.
w pierwszym pó roczu 1949 roku kilku s uchaczy nadmiernie opuszcza o zaj cia, 7 „zawieszono” na 
pewien okres czasu w prawach cz onka PZPR (co w ówczesnych warunkach by o dotkliw  kar ) oraz 
pozbawiono 50% stypendium. Niesubordynowanych kursistów wzywano na rozmowy na posiedzenie 
egzekutywy organizacji partyjnej, obligowano do sk adania samokrytyki, zobowi zywano do popra-
wy 39. Jeszcze wi kszym problemem by o wdro enie ich do systematycznej obecno ci na wyk adach, 
nauki i aktywnego udzia u w seminariach, wiczeniach oraz innych formach zaj . Poziom intelek-
tualny uczestników Kursu by  zró nicowany. Niektórzy z nich mieli du e k opoty z opanowaniem 
podstawowej wiedzy i wykazywali wyra n  niech  do jej przyswojenia. Jeden ze s uchaczy, wed ug 
relacji M. Glutha, sam przyzna , e „(...) ma umys  zupe nie nie nadaj cy si  do kszta cenia teore-
tycznego”  40. Kursi ci doznawali w pierwszym okresie pobytu znacznego zaskoczenia wynikaj cego 
z du ego zakresu podawanych na zaj ciach wiadomo ci i wysokich wymaga  wyk adowców. Jak 
wykazywa  przebieg seminariów, kolokwiów i innych form sprawdzania wiedzy z zakresu progra-
mu KPS, stopie  jej opanowania przez s uchaczy nie by  satysfakcjonuj cy. Wynika o to zdaniem
J. Dutkiewicza z ich s abego przygotowania ogólnego. W. Szczerba zarzuca  natomiast kursistom „(...) 
brak samodzielno ci my lowej, zbyt du e uczenie si  wszystkiego na pami  i tendencj  do opero-
wania gotowymi formu kami” 41. Szczególne trudno ci sprawia y s uchaczom wiadomo ci teoretyczne
z zakresu marksizmu-leninizmu. Kurator OS , J. Baculewski zauwa y  z kolei, e „(...) w wi kszo ci 
wypadków uczestnicy prawie nie rozumiej  poruszanych zagadnie , zw aszcza czysto teoretycznych, 
jak metoda dialektyczna itp.”42. Profesorowie J. Cha asi ski i M. Gluth stali na stanowisku, e na Kurs 
s  przyjmowani ludzie zbyt starzy. W zwi zku z tym trzeba dostosowa  poziom i metody kszta ce-
nia do ich wieku, do wiadczenia i mo liwo ci percepcyjnych. Program nauczania KPS nale y za  
w wi kszym stopniu zwi za  z dotychczasow  praktyk  pedagogiczn . Proponowano, aby w planie 
zaj  ograniczy  liczb  przedmiotów pomocniczych. Uznano, e selekcja kandydatów powinna by  
bardziej wnikliwa, a ostateczna liczba s uchaczy ograniczona. Mi dzy innymi J. Dutkiewicz postulo-
wa  zorganizowanie w poszczególnych kuratoriach trzydniowych zgrupowa  dla kandydatów celem 
lepszego ich poznania i wst pnego wyselekcjonowania. W spotkaniach tych wzi liby tak e udzia  
wyk adowcy i dyrekcja KPS. Wykazy wytypowanych kandydatów powinny zosta  przekazane do 
Ministerstwa O wiaty celem dokonania ostatecznej kwaliÞ kacji. Wnioskowa  równie , aby przyj  
okre lon  granic  wieku rekrutowanych kandydatów. Propozycje J. Dutkiewicza zakceptowa a Rada 
Pedagogiczna KPS 43. 

Odnotowano tak e i pozytywne rezultaty kszta cenia. Dyrektor J. Legowicz stwierdzi , e, kontro-
luj c przebieg praktyki pedagogiczno-administracyjnej s uchaczy w powiecie brzezi skim, opoczy -
skim i koneckim, zauwa y  zasadnicze ró nice w postawie i wyrobieniu ideologicznym, stanowisku 

38 W.  I w a n o w s k i, Kadry nauczycielskie, Warszawa 1968, s. 19.
39 AAN, Min. O w., sygn. 1716, I. Sprawozdanie Organizacji Podstawowej PZPR przy Pa stwowym Kursie Pedago-

giczno-Spo ecznym w odzi, k. 204–206.
40 Tam e, Sprawozdanie z posiedzenia Rady Pedag. Pa st. Kursu Pedag.– Spo . (20 maja 1949 roku), k. 177.
41 Tam e.
42 Tam e, s. 178.
43 Tam e.
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wiatopogl dowym oraz sposobie rozwi zywania zagadnie  pomi dzy miejscowymi inspektorami 
szkolnymi i innymi pracownikami administracji o wiatowej, a kursistami ze zdecydowan  korzy ci  dla 
tych ostatnich. Wyst pi  z apelem do wyk adowców, aby nie zra ali si  trudno ciami dydaktycznymi, 
bowiem ich wyt ona praca musi przynie  pozytywne rezultaty. Korzystny wp yw Kursu na postaw  
ideowopolityczn  i poziom intelektualny s uchaczy podkre lali równie  J. Cha asi ski i J. Rutkowski.
W. Szczerba wyrazi  pogl d, e „(...) s uchacze Kursu doznali znacznego wstrz su intelektualnego
w swych przestarza ych pogl dach, nastawiaj c si  na rzeczy nowe. Dzi  w terenie (na praktyce) mo-
emy ju  cz ciowo obserwowa  owoce naszej pracy na kursie” 44. 

ycie kursistów mia o charakter zorganizowany. Uruchomiono formy i metody pracy, które po-
siada y dodatkowy wp yw na ich indoktrynacj . Wszyscy s uchacze wchodzili w sk ad kolektywu kur-
sowego, który stanowi  pewien rodzaj samorz du kursu 45. G ówna rola przypada a w nim organizacji 
podstawowej PZPR. Pierwszym w historii Kursu sekretarzem organizacji PZPR zosta  W adys aw 
Spurek 46. W sk ad kolektywu kursowego ponadto wchodzi y: ko o marksistowskie, komisja skrypto-
wa, komisja gospodarcza, zespó  wietlicowy, sekcja redakcyjna, ko o PCK i sekcja wycieczkowa.

Szczególnie mocno eksponowano dzia alno  ko a marksistowskiego (przewodnicz cy – Jan Dro-

homirecki), istniej cego od pocz tku Kursu, w ramach którego istnia y sekcje: humanistyczna (prze-

wodnicz cy Feliks Nitka), matematyczno-Þ zyczna (przewodnicz cy – Jan Saletnik), geograÞ czno-

przyrodnicza (przewodnicz cy – Stanis aw Tyczy ski) i pedagogiczna (przewodnicz cy – Stanis aw 

Hajdas), a pó niej tak e trzy grupy szkoleniowo-marksistowskie (przewodnicz cy: Leon Domi ski, 

Józef Rostkowski, Józef Olesiak i Anna Klubówna). Praca poszczególnych sekcji koncentrowa a si  

mi dzy innymi na podejmowaniu takich zagadnie , jak: zapoznanie si  z rezultatami dzia alno ci Mi-

czurina i ysenki, „sukcesami” kolektywizacji rolnictwa w ZSRR, wys uchiwanie referatów o tre ci 
ideologicznej i propagandowej. Np. Mickiewicz jako demokrata i przyjaciel ludu rosyjskiego; Metoda 

dialektyczna w geograÞ i; Sprawozdanie ch opów polskich z wycieczki do ZSRR; Przemówienie tow. 

Bieruta, Prezydenta RP na Kongresie Zjednoczeniowym (PPR i PPS); Omówienie statutu PZPR (we-

d ug przemówienia tow. Zambrowskiego); Znaczenie historii WKP (b); Wa niejsze zadania radziec-

kiej psychologii; Teoria walki klas i rewolucji. Materialistyczne pojmowanie roli dziedziczno ci, ro-

dowiska i wychowania w rozwoju i formowaniu si  cz owieka; Za o enia planu trzyletniego 47. Przez 
kilka tygodni prowadzi a dzia alno  sekcja pedagogiczna. Na jej zebraniach poruszano problematyk  
zwi zan  z o wiat  sowieck , omawiano tematyk  podejmowan  w czasopismach pedagogicznych
w tym kraju 48. Ko o marksistowskie utrzymywa o kontakty z ró nymi instytucjami partyjnymi
i propagandowymi, a zw aszcza Centraln  Szko  PZPR. 

Problematyk  ideologiczn  nasycona by a tak e praca zespo u wietlicowego. Organizowa  on 
mi dzy innymi wieczory literackie i autorskie z udzia em s awi cych socrealizm pisarzy, poetów 
oraz publicystów, wieczornice ku czci genera a Karola wierczewskiego i w 31. rocznic  utworzenia 
Armii Czerwonej. Urz dzano akademie okoliczno ciowe, np. z okazji 1 maja, wspó redagowano

44 Tam e.
45 Tam e, Plan pracy Prezydium Samorz du Kursu Pedagogiczno-Spo ecznego w odzi na okres do dnia 15 marca 

1949 r., ód , 27 stycznia 1949r., k. 11.
46 Tam e, Sprawozdanie Organizacji Podstawowej PZPR przy Pa stwowym Kursie Pedagogiczno-Spo ecznym

w odzi, k. 202–206.
47 Tam e, J. D r o h o m i r e c k i, II Sprawozdanie z dzia alno ci Ko a Marksistowskiego (samokszta ceniowego) za 

okres od 20 stycznia do 1 lipca 1949 r., k. 207–209; Sprawozdanie z pracy Ko a Marksistowskiego przy Pa stwowym Kursie 

Pedagogiczno-Spo ecznym za okres od 20 stycznia do 30 kwietnia 1949 r., k. 156.
48 Tam e, Sprawozdanie z prac Sekcji Pedagogicznej, k. 162.



133SZKO A „OFICERÓW O WIATOWYCH”…

gazetk  cienn , wykonywano dekoracje propagandowe 49. W istniej cej niewielkiej bibliotece wyod-
r bniono ksi ki marksistowskie i z zakresu nauki o Polsce wspó czesnej 50. Podj to szereg dzia a , 
maj cych na celu unormowanie ycia s uchaczy KPS po zaj ciach zorganizowanych i poddanie 
ich sta ej indoktrynacji równie  w czasie wolnym. Szczególne znaczenie w tym wzgl dzie spe -
nia o ycie wietlicowe. W sferze wychowawczej podstawowym celem zaj  wietlicowych by o 
kszta towanie postawy spo eczno-politycznej s uchaczy. W szczególno ci realizacja tego zadania 
spoczywa a na sekcji samokszta ceniowej, która zosta a podzielona na cztery grupy przedmiotowe: 
historii ruchów spo ecznych, pedagogiki, Þ lozoÞ i wspó czesnej i ekonomii politycznej. Sekcja impre-
zowa natomiast przygotowywa a i bezpo rednio organizowa a wyst py okoliczno ciowe, zazwyczaj
o tematyce ideologicznej i koordynowa a dzia alno  chóru oraz ko a aktorskiego 51. 

SpecyÞ czn  i istotn  rol  w indoktrynacji komunistycznej s uchaczy mia a spe ni  komisja (sek-
cja) skryptowa. Jej podstawowym zadaniem by o, w zwi zku z du ymi brakami podr czników odpo-
wiadaj cych wymaganiom ideologicznym w adzy, opracowywanie i wydawanie wyk adów, a nast p-
nie udost pnianie ich s uchaczom. W szczególno ci wiele wysi ku w o ono w opracowanie wyk a-
dów M. Glutha z pedagogiki ogólnej (45 s.), W. Szczerby z pedagogiki radzieckiej (165 s.), J. Rutkow-
skiego z zagadnie  marksizmu (73 s.), H. Kubasiewicza z marksistowskiej teorii prawno-ustrojowej 
pa stwa (10 s.), B. Suchodolskiego na temat krytyki pr dów pedagogicznych (17 s.) i J. ukowskiego 
z biologicznych podstaw wychowania. Inicjatywa s uchaczy nie przynios a pe nych rezultatów, po-
niewa  kilku wyk adowców z niech ci  odnios o si  do propozycji autoryzowania tych opracowa  
i wydania skryptów. Z cz ci  z nich by  utrudniony kontakt. Niektórzy zas aniali si  brakiem czasu 
na autoryzowanie tekstów. Ostatecznie w uzgodnieniu i za akceptacj  autorów zosta y opublikowane 
dwa skrypty: J. Rutkowskiego – Wst p do teorii marksizmu i W. Szczerby – Pedagogika radziecka  52. 
Pozosta e opracowania wyk adów ukaza y si  w formie notatek bez zgody wyk adowców. „Wyda-
nie ich nast pi o na podstawie uchwa y samorz du kursowego oraz egzekutywy partyjnej kursu”  53.
W przygotowaniu tekstów skryptów i innych tekstów szczególnie wyró nili si  cz onkowie komitetu 
redakcyjnego: Stanis aw Tyczy ski, Józef Olesiak, Kazimierz Parucki. W wydanie publikacji (zor-
ganizowanie przepisywania na matrycach, powielanie, dystrybucja itp.) szczególnie du o wysi ku 
w o y  Jan Guz. Opublikowano tak e prace seminaryjne s uchaczy. Ogólny koszt wszystkich pozycji 
wydawniczych wynosi  98.405 z . Pieni dze na te cele zosta y przeznaczane ze rodków Þ nanso-
wych samorz du kursowego pozyskanych ze sk adek kursistów (85 500 z ) i sprzeda y skryptów dla 
s uchaczy WKN (12 905 z ) 54.

Zadanie ideologicznego oddzia ywania na uczestników Kursu powierzono tak e sekcji redakcyj-
nej, która powsta a 16 marca 1949 roku i prowadzi a dzia alno  pod przewodnictwem W adys awa 
Baselidesa. Praca jej mia a si  koncentrowa  na dwóch kwestiach; redagowaniu gazetki ciennej

49 Tam e, Plan organizacji wietlicy, k. 14; tam e, Plan pracy ogólno wietlicowej do dnia 15 marca 1949 r. k. 15; Plan 

pracy kierownika wietlicy czasopism przy ulicy Narutowicza 59a, k. 16; tam e, VI Sprawozdanie z dzia alno ci zespo u 

wietlicowego za okres od 4.02.1949 do 7.07.1949, k. 211–213; tam e, Plan imprez kulturalno-artystycznych, luty 1949 r.,
k. 19; tam e, Sprawozdanie z prac kulturalnoo wiatowych zespo u wietlicowego przy pa stwowym Kursie Pedagogiczno-

Spo ecznym Min. O wiaty w odzi za czas od 28 III do 5V1949 r., k. 157.
50 Tam e, Plan pracy Biblioteki Pa stwowego Studium Pedagogiczno-Spo ecznego w odzi na miesi c luty 1949 r., 

ód , 27 stycznia 1949 r., k .17; tam e, Regulamin biblioteki Pa stwowego Studium Pedagogiczno-Spo ecznego Minister-

stwa O wiaty w odzi, k. 18; tam e, III Sprawozdanie z pracy w Bibliotece Kursu Pedagogiczno-Spo ecznego, k. 209.
51 Tam e, Plan organizacji wietlicy, k. 14; tam e, Plan pracy ogólno wietlicowej do dnia 15 marca 1949 r., k. 15.
52 Podaj  za: tam e, IV Sprawozdanie Sekcji Skryptowej, k. 209, 210; tam e, Sprawozdanie z dzia alno ci Komisji 

Skryptowej za okres od 1 marca do 30 kwietnia 1949 r., k. 164.
53 Tam e.
54 Tam e, IV Sprawozdanie Sekcji Skryptowej, 209, 210; tam e, J. O l e s i a k, Sprawozdanie z dzia alno ci Komisji 

Skryptowej za okres od 1marca do 30 kwietnia 1949 rok, ód , 7 maja 1949 roku, k. 164.
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i prowadzeniu kroniki KPS. Samokrytycznie oceniono, e z zada  tych nie wywi za a si  w pierwszej 
po owie 1949 roku nale ycie, gdy  w tym czasie zdo ano zredagowa  zaledwie dwukrotnie gazetk  
cienn . Obydwa wydania posiada y charakter na wskro  polityczny i prosowiecki55. Pozosta e sekcje, 

ko a i komisje nie wywiera y wi kszego wp ywu na indoktrynacj  s uchaczy 56.
Dzia alno  KPS, chocia  przedstawiana w sprawozdaniach i na zebraniach kolektywu jako 

oszcz dna i racjonalna, kosztowa a od 1 grudnia 1948 roku do 13 lipca 1949 roku 28.380.138 z . 
Ca kowite utrzymanie jednego kursisty w okresie trwaj cego 176 dni pobytu na Kursie wynosi o 
147.504 z  57. 

Równolegle z bie c  dzia alno ci  KPS prowadzono prace koncepcyjne, zmierzaj ce do udo-
skonalenia metod kszta cenia ideologicznego kolejnych kandydatów wytypowanych do zajmowa-
nia kluczowych, najcz ciej kierowniczych stanowisk w coraz bardziej upartyjnionej administracji 
o wiatowej i szkolnictwie. W pierwszych miesi cach 1949 roku pod kierownictwem Jana Legowicza 
opracowano siedem projektów pracy ideowo-wychowawczej na Kursie  58. Dokumenty te przekazano 
Ministerstwu O wiaty z pro b  o zaj cie stanowiska i wydania ewentualnych decyzji odno nie ich 
zastosowania. W projektach uwzgl dniono aktualn  strategi  i taktyk  PZPR w pierwszych miesi -
cach po zjednoczeniu oraz wst pne do wiadczenia w pracy ideowopolitycznej i wychowawczej ze 
s uchaczami. Najwi ksze zainteresowanie w adzy wzbudza y opracowania dotycz ce trzech rodzajów 
praktyk: spo eczno-politycznej (najwa niejszej), pedagogicznej i kulturalno-o wiatowej.

W poprawionym przez ministerialnych urz dników projekcie koncepcji praktyki spo eczno-po-
litycznej stwierdzono, e „celem pracy spo eczno-politycznej na Kursie jest praktyczne przygoto-
wanie ideologiczne, polityczne i taktyczne bojowego aktywu o wiatowego i administracji szkolnej, 
aktywu nowego, leninowskiego typu, zdolnego podj  i przeprowadzi  w dziedzinie szkolnictwa 
zadania, jakie stawia przed nim realizacja planu sze cioletniego – etapu na drodze Polski ku socja-

lizmowi” 59. Dokument ten wskazywa  na trzy obszary realizacji nakre lonego celu: doskonalenie 

form organizacji ycia ideowopolitycznego wewn trz Kursu, praktyk  spo eczno-polityczn  i ide-

ologiczne samokszta cenie. Szczególne znaczenie, zdaniem kierownictwa Kursu, w uformowaniu 

s uchaczy do pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji o wiatowej i szkolnictwie posia-

da a praktyka spo eczno-polityczna. Jej zakres tematyczny by  szeroki. Obejmowa  udzia  kursistów

w pracach podstawowych organizacji partyjnych, opiek  nad wietlicami robotniczymi, m odzie-

owymi oraz ko ami Zwi zku M odzie y Polskiej, wspó prac  i zapoznanie si  z dzia alno ci  Ligi 

Kobiet, Robotniczego Towarzystwa Przyjació  Dzieci (od maja 1949 roku – Towarzystwa Przyjació  

Dzieci), Zwi zku Harcerstwa Polskiego, Ochotniczych Hufców Pracy „S u ba Polsce”, Towarzystwa 

Przyja ni Polsko-Radzieckiej a tak e Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego. Priorytetowym poli-

tycznie zadaniem praktyki by o zaznajomienie si  z ró nymi formami dzia alno ci spó dzielczej,

a zw aszcza ze spraw  zak adania spó dzielni produkcyjnych na wsi i poznanie socjalistycznych 

55 Tam e, VII Sprawozdanie z dzia alno ci Sekcji Redakcyjnej, k. 213, 214.
56 Tam e, J. P o w o l n y, Ramowy plan pracy Ko a PCK przy PSPS w odzi, k. 21; tam e, Plan Komisji Gospodarczo-

Rewizyjnej w sk adzie: gospodarz: G r y g i e l  E d w a r d, cz onkowie: J a r o s z e w i c z  M a r i a , Ty s z k i e w i c z  M a r i a n, 

D b n i a k  Z y g m u n t, k. 20; tam e, VIII Sprawozdanie z Ko a PCK Pa stw. Kursu Pedagog.-Spo . Za czas od 10 lutego 

do 7 lipca 1949 r., k. 214–216; tam e, Sprawozdanie Sekcji Wycieczkowej za czas od dnia 1 kwietnia do dnia 25 czerwca 

1949 r., k. 216, 217; tam e, V Sprawozdanie z dzia alno ci Komisji Gospodarczej Kolektywu s uchaczy Pa stwowego Kursu 

Pedagogiczno-Spo ecznego Mn. O w. za czas od 19 stycznia do 5 lipca 1949 r., k. 210, 211. 
57 Tam e, IV Sprawozdanie administracyjno-gospodarcze Kursu, k. 219.
58 Tam e, Pismo dyrektora KPS – J. L e g o w i c z a  z 12 kwietnia 1949 roku, nr 645/49 do Ministerstwa O wiaty

w sprawie projektów programów wychowawczych, k. 78. Na pi mie jest kilka sformu owanych opinii pracowników Mini-

sterstwa O wiaty na temat za czonych siedmiu projektów dokumentów.
59 Tam e, C I Wytyczne praktyki spo eczno-politycznej na Pa stwowym Kursie Pedagogiczno Spo ecznym (projekt),

k. 79.
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form procesu produkcyjnego oraz pracy rad zak adowych w wielkich zak adach przemys owych
a tak e organizowania w nich okoliczno ciowych uroczysto ci i imprez kulturalnych 60. 

 Celem praktyki pedagogicznej – wed ug projektu przes anego przez J. Legowicza do Minister-
stwa O wiaty – by o wyrobienie w ród s uchaczy umiej tno ci badania rodowiska wychowawczego 
oraz wyników nauczania i wychowania szko y w my l najnowszych za o e  ideowopolitycznych, 
zapoznanie ich z prawid owo przeprowadzonymi wizytacjami szkó , sposobami instruowania na-
uczycieli po wizytacji a tak e metodami sporz dzania sprawozda  pohospitacyjnych. Zalecano, aby 
praktyka w terenie odbywa a si  pod kierunkiem do wiadczonych wizytatorów, a tak e inspektorów 
szkolnych i trwa a dwa tygodnie w miejscowo ciach wyznaczonych przez Ministerstwo O wiaty  61. 

Z kolei zadaniem praktyki kulturalno-o wiatowej by o zaznajomienie s uchaczy z najnowszym 
dorobkiem rodowiska artystyczno – literackiego Polski, które w du ej cz ci zmierza o wówczas 
w stron  socrealizmu. Celem lepszego zrozumienia tego popieranego przez w adz  kierunku twór-
czo ci zalecano kursistom aktywne uczestniczenie w „(...) upowszechnianiu kultury w ród szerokich 
mas wiata pracy i m odzie y(...). Czynny udzia  s uchaczy kursu w yciu kulturalno-o wiatowym 
wietlic fabrycznych m odzie owych i pracy zwi zków zawodowych” 62. Zadania te planowano reali-

zowa  mi dzy innymi, w czaj c kursistów do pracy w nast puj cych zespo ach i sekcjach kolektywu 
s uchaczy Kursu: redakcyjno-prasowym, literacko-teatralnym, muzycznym, dekoracyjnym, wietlico-
wym i referacie wycieczkowym. Wszystkie czynno ci wykonywane przez te kolektywy by y g boko 
nasycone tre ciami ideologicznymi, niektóre posiada y wr cz charakter propagandowy i agitacyjny, 
np. dekorowanie budynku z okazji pierwszego maja, organizowanie wycieczek do szkó  Towarzystwa 
Przyjació  Dzieci, na wielkie budowy socjalizmu63. 

Ponadto zosta y opracowane: projekt Rregulaminu internatu 64, Projekt regulaminu okre laj cy 

dzia ania kolektywu s uchaczy Kursu Pedagogiczno-Spo ecznego w odzi  65, projekt Regulaminu Ko-

misji Kontroli Gospodarczo-Administracyjnej Kolektywu S uchaczy Pa stwowego Kursu Pedagogicz-

no-Spo ecznego Ministerstwa O wiaty w odzi, Narutowicza 59a  66; Wprowadzenie s uchaczy Kursu 

do pracy naukowej w dziedzinie praktyki pedagogicznej (projekt) 67. 
Zwie czeniem prac koncepcyjnych prowadzonych przez dyrekcj  Kursu i Ministerstwo by o 

opracowanie i opublikowanie ostatecznej wersji Tymczasowego statutu Pa stwowego Kursu Pedago-

giczno-Spo ecznego w odzi 68. Jak wynika o z jego tre ci, podstawowym celem Kursu by o „zawo-
dowe i ideologiczne doskonalenie nauczycieli i pracowników pedagogicznych administracji szkolnej 
oraz przysposobienie ich do pracy na stanowiskach kierowniczych w szko ach i administracji szkol-
nej”  69. Cel ten zamierzano osi gn  poprzez prowadzenie odpowiedniej pracy ideowo-wychowaw-
czej, dydaktycznej i naukowej w ród s uchaczy, dobr  organizacj  praktyk: spo eczno-politycznej, 
pedagogicznej oraz kulturalno-o wiatowej, a tak e w a ciw  organizacj  czasu wolnego uczniów. 

Nauka na KPS trwa a jeden rok szkolny – od 15 wrze nia do 30 czerwca. Rok dzieli  si  na try-

mestry. Prac  Kursu kierowa a dyrekcja. W my l statutu w jej sk ad wchodzili: dyrektor, kierownik 

administracyjny, doradca naukowy, rada pedagogiczna (z o ona z pracowników pedagogicznych

60 Tam e, k. 79, 80.
61 Tam e, C II Praktyka pedagogiczna, k. 81.
62 Tam e, C III Praktyka kulturalno-o wiatowa, k. 82, 83.
63 Tam e.
64 Tam e, k. 84–90.
65 Tam e, k. 91–101.
66 Tam e, k. 102.
67 Tam e, k. 103–105.
68 Zarz dzenie Ministra O wiaty z dnia 28 czerwca 1949 r. wraz z za cznikiem, Dz. Urz. Min. O w. 1949, nr 11, 

poz. 200.
69 Tam e.
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i kierownika administracyjnego) oraz tak zwana ma a rada pedagogiczna, zatwierdzana ka dego roku 
przez Ministerstwo O wiaty (obejmuj ca dyrektora, kierownika administracyjnego, doradc  nauko-
wego, trzech lub czterech wyznaczonych wyk adowców szczególnie zaanga owanych w dzia alno  
Kursu). W zakresie obowi zków dyrektora znajdowa y si  sprawy organizacyjne, dydaktyczne, wy-
chowawcze, administracyjne i kadrowe. Do jego powinno ci nale a o równie  zwo ywanie posiedze  
rady pedagogicznej i przewodniczenie jej obradom. Zadaniem rady pedagogicznej by o uchwalanie 
regulaminu obrad, projektów programów i planów studiów, troszczenie si  o zdrowie i warunki by-
towe s uchaczy, zatwierdzanie struktur organizacji ycia wewn trznego Kursu wy onionych przez 
kursistów i podejmowanie ramowych decyzji w sprawach Þ nansowych.

 Wyj tkowe obowi zki w wietle tymczasowego statutu spoczywa y na obraduj cej co dwa ty-
godnie ma ej radzie pedagogicznej. Obejmowa y one takie kluczowe sprawy, jak: kontrola „postaw 
naukowo-ideologicznych” pracowników i s uchaczy, sprawowanie nadzoru nad realizacj  programu 
dzia alno ci naukowej, dydaktycznej oraz wychowawczej, czuwanie nad atmosfer  ideologiczn  
Kursu, selekcja, podejmowanie dzia a  dyscyplinarnych, opiniowanie a tak e ocenianie s uchaczy. 
Ma a rada pedagogiczna wywiera a istotny wp yw na przydzia  stypendiów i tworzy a komisj  kon-
troluj c  gospodark  Kursu.

Wyk adowców powo ywa  minister, a asystentów – Ministerstwo O wiaty. Regulacje te wiad-

czy y o wysokiej randze nadanej kadrze nauczaj cej na KPS. S uchacze mieli by  rekrutowani we-

d ug zasad i kryteriów zawartych we wcze niej wymienionych projektach dokumentów. Na kursistów 

naruszaj cych wewn trzne przepisy i regu y post powania mog y by  nak adane okre lone kary 

porz dkowe i dyscyplinarne. Program studiów i pracy ideowo-wychowawczej Ministerstwa O wiaty 

wprowadza o odr bnym zarz dzeniem 70. Nale y doda , e wiele norm i regulacji zawartych w tym-

czasowym statucie realizowano ju  znacznie wcze niej.

W drugiej po owie maja 1949 roku dyrekcja wraz z rad  pedagogiczn  Kursu, coraz cz ciej 

nazywanego Studium, przyst pi a do prac zwi zanych z zako czeniem nauki i rekrutacj  s uchaczy 

na nast pny rok szkolny. Ustalono, e zaj cia zako cz  si  28 czerwca 1949 roku (pierwszy rocznik 

pobiera  nauk  tylko przez pó  roku), egzaminy ko cowe, prowadzone przez dwie komisje, odb d  si  

w okresie od 2 do 8 lipca, a uroczyste zako czenie – 10 lipca 71.

Wiele uwagi kierownictwa KPS zajmowa a sprawa opracowania karty indywidualnej s uchacza. 

Wprowadzano j  wzorem kart indywidualnych, za o onych w roku szkolnym 1947/48 uczniom klasy 

wst pnej liceów pedagogicznych. Najwi cej kontrowersji budzi a zawarta w niej rubryka dotycz ca 

charakterystyki kursisty (opinii). J. Cha asi ski i J. Baculewski uwa ali, e nikt „(...)nie ma prawa do 
wtr cania si  do osobistego ycia s uchaczy i jest rzecz  niemo liw  podawanie opinii psychologicz-
nej i moralnej s uchaczy” 72. Odmiennego zdania byli: M. Gluth, J. Legowicz, J. Dutkiewicz, J. Smal 
i W. Szczerba. Stali na stanowisku, e opinia o ka dym s uchaczu jest konieczna. Mo na j  uzyska  
w a nie dzi ki d ugotrwa ym obserwacjom i odnotowanym wnioskom w karcie indywidualnej. Mi-
nisterstwo O wiaty da o opinii o ka dym s uchaczu. Powa nym argumentem przemawiaj cym za 
wprowadzeniem karty indywidualnej by o równie  i to, e w Ministerstwie i w PZPR stosowano coraz 
cz ciej poufne opinie oraz charakterystyki. Sta y si  one tam niezb dne i konieczne. Ostatecznie 
przewa y  pogl d, e ka dy s uchacz powinien mie  za o on  kart  indywidualn  73. 

70 Tam e.
71 AAN, Min. O w., sygn. 1716, Protokó  posiedzenia Ma ej Rady Pedagogicznej Pa stwowego Kursu Spo eczno-Pe-

dagogicznego w odzi w dniu 16 maja 1949 r. o godz. 17.30, k. 170.
72 AAN, Min. O w, sygn. 1716, Sprawozdanie z posiedzenia Rady Pedag. Pa st. Kursu Pedag.– Spo . (20 maja 1949 

roku), k. 176.
73 Tam e, Sprawozdanie z posiedzenia Rady Pedag. Pa st. Kursu Pedag.–Spo . (20 maja 1949 roku), k. 179, 180.
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Do wiadczenia wyniesione z dotychczasowej pracy dydaktycznej i politycznej (brak post pu nie-
których s uchaczy w nauce i zmianie postawy spo eczno-politycznej, dosy  cz ste przypadki lekce-
wa cego stosunku do zaj  i naruszania panuj cej dyscypliny przez cz  s uchaczy) spowodowa y, 
e problem rekrutacji kandydatów na rok szkolny 1949/50 nabra  istotnego znaczenia zarówno dla 

Ministerstwa O wiaty, jak i dla dyrekcji Kursu. W pismach z 7 kwietnia i 11 czerwca 1949 roku resort 
zaapelowa  do kuratoriów okr gów szkolnych o typowanie w a ciwych kandydatów. Jednocze nie 
przypomina , e po zakwaliÞ kowaniu si  na Kurs ewentualni przyszli s uchacze b d  zobowi zani 
do przyst pienia do kolokwium wst pnego. Podstawowym jego celem by o zbadanie „postawy ideolo-
gicznej” kandydatów. Oczekiwano od nich znajomo ci podstaw naukowego socjalizmu, stosunków 
spo eczno-gospodarczych w ówczesnej Polsce i zagadnie  socjalistycznego wychowania. Celem opa-
nowania tej problematyki zalecono przestudiowanie nast puj cej literatury przedmiotu: „1. Engels Fr., 
Rozwój socjalizmu od utopii do nauki. (Bibl. Klasyków Marksizmu. Karol Marks, Dzie a wybrane,
t. I, str. 201-251). Ksi ka 1947 r. 2. Marks K. I Engels Fr., Manifest komunistyczny, Ksi ka, 1948.
3. Minc H., Osi gni cia i plany gospodarcze. Wytyczne 6-letniego planu rozwoju i przebudowy go-

spodarczej Polski. Ksi ka i Wiedza, Warszawa 1949. 4. Makarenko A., Poemat pedagogiczny, t. I, II
i III. Ksi ka 1946. 5. B. Bierut: Podstawy ideologiczne PZPR (referat na Kongresie Zjednocze-

niowym Partii). 6. B. Bierut: Zadanie Partii w walce o pokój (referat na Plenum kwietniowym KC 

PZPR)” 74. 
Oczekiwano, e ka dy przysz y s uchacz nie tylko przyswoi sobie powy sz  lektur , ale tak e 

zwi e si  z zawartymi w niej tre ciami emocjonalnie. D ono, aby kursista odznacza  si  „bojo-
wo ci ” w realizacji idea ów wychowania socjalistycznego. Uznano, e wszyscy kandydaci wyty-
powani na Kurs powinni zgodnie z ówczesnymi normami post powania partyjnego, „(...) przepro-
wadzi  sami przed sob  krytyk  i samokrytyk  w zakresie posiadanych wiadomo ci teoretycznych 
i praktycznych oraz okre li  w asn  rol  bojowego aktywisty o wiatowego na drodze realizowania
w Polsce Ludowej socjalistycznej szko y” 75. 

W nast pnych latach dzia alno  KPS nabra a jeszcze wi kszego rozmachu w kszta ceniu kadry 
kierowniczej dla szkolnictwa i administracji o wiatowej. Korzystaj c ze zdobytych do wiadcze , do-
skonalono formy i metody pracy ze s uchaczami. Co roku pewnym zmianom ulega  sk ad wyk adow-
ców. W roku szkolnym 1949/50 podstawowy trzon kadry naukowo-pedagogicznej stanowili: dr Jan 
Legowicz – dyrektor Kursu, prof. dr Józef Cha asi ski – rektor Uniwersytetu ódzkiego, kierownik 
naukowy Kursu, dr Wiktor Szczerba – adiunkt U , dr Natalia G siorowska – prof. U , dr Gryzelda 
Missalowa – adiunkt U , redaktor „Wiadomo ci Historycznych”, dr Julian ukowski – prof. U ,
dr Mateusz Siuchni ski, dr Jan Szczepa ski – prof. U , mgr Jerzy Egerszdorf, mgr Stefan Ja kowicz, 
dr Józef Pieter – profesor Uniwersytetu Jagiello skiego, mgr Tadeusz Wróbel – adiunkt U , Stani-
s aw ezmer – lektor U , mgr Zygmunt Gostkowski, Edward Stasiak, Kazimiera Bergman. Nauk  na 
KPS pobiera o 75 s uchaczy76. Odeszli z etatowego sk adu wyk adowców: M. Gluth, J. Dutkiewicz,
W. Szyma ski, J. Rutkowski i J. Litwin. 

W roku szkolnym1950/51 dyrektorem KPS zosta  dr Wiktor Szczerba, natomiast dr Jan Legowicz 
pozosta  nadal w charakterze wyk adowcy i cz onka grona naukowo-pedagogicznego. Przesta  pe ni  
funkcj  kierownika naukowego J. Cha asi ski. W podstawowym zestawie kadry wyk adowców za-
sz y du e zmiany. W jej sk ad weszli: dr Henryk Katz, dr Tadeusz Wróbel, dr Mateusz Siuchni ski, 

74 Tam e, Pismo dyrektora Departamentu II Ministerstwa O wiaty – H. G a r b o w s k i e g o  z 11 czerwca 1949 roku, Nr II 
KN–2573/49 do kuratoriów okr gów szkolnych w sprawie wytycznych dotycz cych egzaminu wst pnego na Kursie Ped. Spo . 
w odzi, k. 184; por. tam e, Wytyczne dla kandydatów na kurs Pedagogiczno-Spo eczny Min. O w. w odzi, 1949 rok, k. 181.

75 Tam e, Wytyczne dla kandydatów na kurs Pedagogiczno-Spo eczny Min. O w. w odzi, 1949 rok, k. 181.
76 Kronika KPS, bp.
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77 Tam e. W styczniu 1951 roku by o 99 s uchaczy, w tym 52 cz onków i 15 kandydatów PZPR. 17 uczestników KPS 
nale a o do ZMP. Trzech z nich by o wprost po maturze, bez adnego sta u nauczycielskiego. Na Kursie pobiera o nauk  
czterech robotników. Jedna s uchaczka zupe nie nie interesowa a si  nauk  i przewidziana by a do usuni cia, por. PZPR, 
sygn. 237/XVII, A. S t o c k , Sprawozdanie z wyjazdu do odzi w dniach 23 i 24 stycznia 1951 r., k. 10.

78 Kronika KPS, bp.
79 AAN, S. S k r z e s z e w s k i, Protokó  narady aktywu o wiatowego PZPR w dniu 16 stycznia 1950 r., k. 78.
80 Tam e, Min. O w., sygn. 2470, Sprawozdanie Departamentu Kszta cenia Nauczycieli i Doskonalenia Kadr w II 

kwartale (stycze -marzec) 1950 r., k. 1–3. 
81 Tam e, PZPR, sygn. 237/XVII, A. S t o c k, Sprawozdanie z wyjazdu do odzi w dniach 23 i 24 stycznia 1951 r., k. 10.
82 Por. Archiwum Pa stwowe w odzi (dalej: AP ), zespó : Prezydium Rady Narodowej miasta odzi, Kuratorium 

Okr gu Szkolnego, sygn. 2163, Pismo Wydzia u O wiaty Prezydium Rady Narodowej miasta odzi z 30 wrze nia 1952 roku
w sprawie pedagogizacji rodziców, k. 26. 

dr Józef Ku ba, dr Kazimierz K kol, mgr Stefan Ja kowicz, mgr Antoni Rajkiewicz, mgr Franciszek 
Czerwi ski, mgr Stanis aw ezmer, Wies aw Ja d y ski, asystent Franciszek Januszek, asystent Kazi-
miera Bergman, asystent Lech Miastkowski. W tym roku szkolnym Kurs uko czy o 95 s uchaczy 77.

W roku szkolnym 1951/52 do istniej cego sk adu wyk adowców do czyli: mgr Eustachy Seniow, 
Jan Zaczek, Jan Cuber, Jadwiga Koenig, Stanis aw Walczak. Kurs uko czy o wówczas 88 osób 78. 

Nale y zaznaczy , e w ka dym roku szkolnym do prowadzenia zaj  w ramach godzin zleco-
nych zapraszano przedstawicieli nauk pedagogicznych, psychologicznych, spo ecznych, historycznych 
i innych. Prac  KPS interesowa y si  najwy sze w adze szkolne i kierownictwo Wydzia u O wiaty 
KC PZPR. Z jego wynikami pracy wi zano du e nadzieje w zakresie lepszej realizacji polityki kadro-
wej w o wiacie w okresie planu sze cioletniego, zw aszcza w zakresie przygotowania odpowiednich 
ludzi do wszystkich typów szkolnictwa. W wa niejszych tak zwanych naradach produkcyjnych
i radach pedagogicznych Kursu uczestniczy a Anna Stock z Wydzia u O wiaty KC PZPR. Niejedno-
krotnie wysuwa a zrzuty pod adresem Ministerstwa O wiaty, e niezbyt troszczy si  ono o nale yty 
poziom dzia alno ci Kursu. Podczas pobytu w odzi w lipcu 1949 roku stwierdzi a, po konsultacji
z J. Cha asi skim i innymi wyk adowcami, e dotychczas obowi zuj cy program „trzeba zmieni ..., 

(poniewa  posiada) powa ne braki natury ideologicznej”  79. Mimo tych uwag i wydanych zalece  

program Kursu nie zosta  zmodyÞ kowany i zaj cia w roku szkolnym 1949/50 realizowano we-

d ug dotychczasowych wytycznych. Mi dzy innymi celem usuni cia tych niedoci gni  Wydzia  

Kszta cenia Nauczycieli Departamentu Kszta cenia i Doskonalenia Kadr  Ministerstwa O wiaty 

postanowi  z pocz tkiem 1950 roku otoczy  Kurs szczególn  opiek 80. 

Partyjna opinia o dzia alno ci ódzkiej ku ni kadr kierowniczych w o wiacie uleg a poprawie po 

zmianie na stanowisku jej dyrektora. A. Stock w styczniu 1951 roku wysoko oceni a prac  ideowo-

polityczn  w ród s uchaczy, stwierdzaj c: „Grupa partyjna jest b. aktywna (informacje K(komitetu) 

( ódzkiego)), ma przydzielon  prac  na terenie miasta (jak udzia  w spisie ludno ci, udzia  w kolo-

kwiach po linii samokszta cenia ideologicznego nauczycieli itd.) Nale y podkre li  i  atmosfera na 

kursie jest zupe nie inna ni  w zesz ym roku, mo na mia o mówi , czu  atmosfer  partyjn . Dyrektor, 

tow. Szczerba wprowadzi  du o zmian w obsadzie wyk adowców, sam wedle informacji towarzyszy 

du o z nimi pracuje. Je eliby mo na oceni  z kilkugodzinnego pobytu na Kursie (...) tegoroczny kurs, 

to nale y podkre li , i  przedstawia si  daleko korzystniej od zesz orocznego (rok szkolny 1949/50). 

Departament Kadr M(inisterstwa) O( wiaty) ma przydzieli  jednego swego pracownika dla gruntow-

nego zapoznania si  z uczestnikami kursu, celem jak najlepszego ich wykorzystania”  81.

W czasie funkcjonowania czterech roczników w odzi KPS podwy szy o kwaliÞ kacje ponad 350 

swoich s uchaczy, pochodz cych z ró nych regionów Polski. W zdecydowanej wi kszo ci nale eli 

oni do PZPR. Absolwenci Kursu obejmowali wa ne i odpowiedzialne stanowiska w administracji 

o wiatowej i szkolnictwie. Na przyk ad: kierownikiem Wydzia u O wiaty i cz onkiem Prezydium 

Rady Narodowej miasta odzi zosta a Emilia K pi ska (kurs – 1949/50) 82. Stanowisko inspektora 
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83 Kronika KPS, bp.
84 AAN, Min. O w., sygn. 1614, Kuratorium OS , Sprawozdanie z pracy Wydzia u Kszta cenia Nauczycieli zak adów 

kszta cenia nauczycieli za rok szkolny1948/49, k. 407.
85 Tam e.
86 Tam e, PZPR, sygn. 237/XVII–23, Sprawozdanie z odprawy aktywu nauczycielskiego, k. 28.
87 AP , zespó : Komitet Wojewódzki PZPR w odzi, Wydzia  Propagandy, sygn. 43/VII/71, Ocena wizytacji liceów peda-

gogicznych przez komisje województwa ódzkiego, k. 58.
88 AAN, Min. O w., sygn. 2533, Pismo Wydzia u O wiaty w Toruniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

w Bydgoszczy z 1 X 1951 roku do Ministerstwa O wiaty, Departament DK/1/ w sprawie wykonania zrz dzenia polustracyj-
nego, k. 69.

89 Tam e, k. 68
90 Tam e, sygn. 1615, Kuratorium Okr gu Szkolnego Pozna skiego, Sprawozdanie z pracy Wydzia u Kszta cenia Nauczy-

cieli i zak adów kszta cenia nauczyciel z rok szkolny 1948/49, k. 72.
91 Tam e, sygn. 528, Sprawozdanie z konferencji przeprowadzonej KOS l skiego w dn.. 12, 13, 14, 15 marca Br w sprawie 

projektu zmian zak adach kszta cenia nauczycieli, k.120. 
92 Tam e, PZPR, sygn. 237/ XVII–13, k. 3.
93 E. K r y s k a, Franciszek Januszek (1922–1966), „Przegl d Historyczno-O wiatowy”, 1998, nr 1–2, s. 122.
94 Zarz dzenie Ministra O wiaty z dnia 27 maja 1953 roku (...) w sprawie zmiany siedziby Pa stwowego Kursu Pedago-

giczno-Spo ecznego, Dz. Urz. Min. O w. 1953, nr 8, poz. 64. Zarz dzenie wesz o w ycie z moc  od dnia 1 pa dziernika 1952 
roku.

szkolnego w Piotrkowie Trybunalskim obj  Jan Kucharek (kurs – 1949/50)83. Dyrektorami liceów 
pedagogicznych zostali: W adys aw witkowski w czycy (kurs 1949)84, Jan Guz w Piotrkowie 
Trybunalskim (kurs – 1949 r.)85, Mieczys aw Ko odziejski w Solcu nad Wis  (kurs 1949/50)86. Na 
stanowiska zast pców dyrektorów do spraw wychowawczych w tych szko ach otrzymali propozy-
cj  b d  zostali przydzieleni: Grzegorz Onacik w Bia ymstoku (kurs – 1949 r.); Czes aw Kondera
w Tomaszowie Mazowieckim87, Tadeusz Sobecki w Tucholi 88, Stanis aw Awi e  w Toruniu89 (wszy-
scy trzej – kurs 1950/51). Zapewniono powrót na stanowisko dyrektora Liceum dla Wychowawczy  
Przedszkoli w Poznaniu s uchaczce KPS w 1949 roku – Romanie Pa czyszyn90. Na dyrektora Pa -
stwowego Seminarium Wychowawczy  Przedszkoli w Bielsku wytypowano El biet  Sitkowsk  
(kurs – 1949 r.,) 91. Stanowisko kierownika Wydzia u Personalnego Dyrekcji Okr gowej Szkolnictwa 
Zawodowego w Toruniu zaproponowano Micha owi Bardanowi (kurs – 1949)92. Franciszek Januszek 
(kurs – 1949) zosta  w marcu 1952 roku dyrektorem KPS 93. Niektórzy absolwenci otrzymali prac
w Ministerstwie O wiaty i centralnych instytucjach zwi zanych ze szkolnictwem. Spora liczba by-
ych s uchaczy wspina a si  po kolejnych szczeblach kariery zawodowej. Wielu z nich posiada o tyl-

ko rednie wykszta cenie, mimo to powierzono im kluczowe stanowiska kierownicze w o wiacie.
W ocenie w adz KPS przygotowywa  w ówczesnych warunkach spo eczno-politycznych kadry 

kierownicze dla administracji o wiatowej i szkolnictwa na wysokim poziomie. W rodowisku na-
uczycielskim znany by  nie tylko z intensywnej indoktrynacji politycznej s uchaczy i przesycenia 
procesu dydaktyczno-wychowawczego i naukowego doktryn  komunistyczn , ale tak e z bardzo do-
brze prowadzonych – aczkolwiek zdogmatyzowanych i sformalizowanych – wyk adów, seminariów
i wicze . S uchaczy wdra ano do intensywnej pracy z ksi k  i wprowadzano do samodzielnej 
pracy badawczej, strzeg c ich jednak skrupulatnie przed woln  my l  i w asnymi interpretacjami 
podawanych tre ci. cis y nadzór i dobra organizacja czasu wolnego s uchaczy powodowa y, ze nie-
omal ka da chwila wype niona by a nauk , prac  i dzia alno ci  spo eczn . Wi kszo  absolwentów 
KPS sprawdzi a si  – wed ug w adz – pozytywnie na zajmowanych stanowiskach. 

W 1952 roku Kurs Pedagogiczno-Spo eczny zosta  przeniesiony z odzi do Miedzeszyna ko o 
Warszawy. Jego podstawowe cele i zadania nie uleg y zasadniczej zmianie. Nadal przygotowywa  
kadr  kierownicz  dla szkolnictwa i administracji o wiatowej Polski Ludowej 94.
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Por. J. C h a a s i s k i , Podstawy i elementy programu Kursu Pedagogiczno-Spo ecznego, „Nowa 
Szko a”, 1949, nr 7, s. 41–47.
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W S U BIE O WIACIE. YCIE I DZIA ALNO
HENRYKA ROWIDA – W 131. ROCZNIC  URODZIN

Pami ci dra Mariana D browy, 

duchowego spadkobiercy Henryka Rowida

Proces poszukiwania idealnego modelu szko y, nauczania i wychowania szczególnej dynamiki 
nabra  w pocz tkach ubieg ego wieku, skutkuj c powstawaniem i rozwojem wielu nowych pr dów 
pedagogicznych i eksperymentów edukacyjnych, z których wystarczy wymieni  cho by „szko  y-
cia” (Belgia), „szko  czynn ” (Szwajcaria), „szko  pracy” i „szko  spo eczn ” (Niemcy, Austria), 
„now  szko ” (Francja), „szko  dalto sk ” (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone).

Polska, cho  ledwie oswobodzona z ponadstuletniej niewoli, nie pozostawa a w tej dziedzinie 
w tyle – wielu wybitnych pedagogów i dzia aczy o wiatowych bra o udzia  w debacie nad wypra-
cowaniem dobrego ustroju szkolnego, który pozwoli podnie  szkolnictwo ka dego szczebla z po-
rozbiorowego upadku, dostosuje je do wymogów XX wieku i do potrzeb odradzaj cego si  na nowo 
pa stwa polskiego. Reformatorska my l o wiatowa bieg a dwutorowo: obejmowa a z jednej strony 
szko  i ucznia, z drugiej – nauczyciela jako tego, od którego poziomu wiedzy i kompetencji zale y 
powodzenie wszelkich nowatorskich dzia a  i wyd wigni cie polskiej o wiaty z zapa ci.

Jednym z protagonistów dyskursu edukacyjnego w Polsce mi dzywojennej, cz owiekiem od-
danym bez reszty polskiej szkole by  Henryk Rowid. Przypadaj ca w tym roku 131. rocznica jego 
urodzin jest doskona  okazj  do przypomnienia sylwetki tego wybitnego pedagoga i odwa nego, 
szlachetnego cz owieka.

Henryk Rowid urodzi  si  w Rzeszowie 12 XI 1877 r. w ubogiej rodzinie ydowskiej jako 
Naftali Herz Kanarek. Po uko czeniu seminarium nauczycielskiego podj  prac  jako nauczyciel 
szko y ludowej w Tarnowie, Rawie Ruskiej, a nast pnie w Krakowie. Systematycznie uzupe nia  
kwaliÞ kacje, podejmuj c nauk  w gimnazjum i zdaj c kolejne egzaminy, co pozwoli o mu najpierw 
zdoby  uprawnienia do nauczania w szko ach wydzia owych, potem w szko ach rednich, a nast pnie 
podj  studia na Wydziale FilozoÞ cznym Uniwersytetu Jagiello skiego (uko czenie seminarium nie 
dawa o wst pu na studia, st d konieczno  uzupe nienia wykszta cenia w gimnazjum), gdzie studio-
wa  polonistyk  i germanistyk . W roku 1911 uzyska  tytu  doktora Þ lozoÞ i. Na ten okres przypada 
tak e podj cie decyzji o konwersji religijnej. Przej ciu na katolicyzm towarzyszy o przyj cie imienia 
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Henryk. Ten krok rzuca dodatkowe wiat o na osobowo  Rowida. Jakkolwiek decyzja o porzuceniu 
wiary przodków i przyj ciu innego wyznania motywowana mo e by  najró niejszymi powodami: od 
najskrajniejszego pragmatyzmu a  po najdojrzalsz  duchow  przemian , jednak zawsze wi e si  ona 
z ogromnym ryzykiem – odrzucenia przez dotychczasowe rodowisko i brakiem ca kowitej akceptacji 
przez otoczenie nowe, wybrane. Potencjalnym skutkiem takiej decyzji mo e by  swoiste „zawiesze-

nie” pomi dzy dwoma wiatami. Podj cie przez Rowida tej decyzji z ca  pewno ci  jest dowodem 

jego wielkiej odwagi cywilnej, mia ego podejmowania wyzwa , tak e takiej natury. Ostatecznym 

przypiecz towaniem przemiany sta o si  uzyskanie w roku 1918 urz dowego zezwolenia na zmian  

nazwiska na Rowid, które do tego momentu stanowi o tylko pseudonim pisarski.

Ogromny wp yw na rozwój pogl dów Rowida i jego pedagogiczne poszukiwania wywar o po-

znanie w Krakowie Jana W adys awa Dawida, prekursora polskiej pedagogiki eksperymentalnej 

(jak silne to by o oddzia ywanie, wiadcz  cho by rozprawy Rowida po wi cone tej w a nie postaci: 

Jan W adys aw Dawid, „Ruch Pedagogiczny”, 1914, nr 1–2, Znaczenie W adys awa Dawida dla roz-

woju nowoczesnych pr dów wychowawczych w Polsce, „Miesi cznik Pedagogiczny”, 1924, Jan W a-

dys aw Dawid w Krakowie. W 25-t  rocznic  zgonu autora „O duszy nauczycielstwa”, „Chowanna”,

1939, z. 2).

Ambicji naukowych Rowida nie zaspokoi o zdobycie wykszta cenia w krakowskiej Wszechnicy. 

Wiedz  z zakresu pedagogiki i psychologii pog bia  jeszcze na Uniwersytecie w Lipsku. Wzi  tak e 

udzia  w Mi dzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Brukseli. Osobnym rozdzia em, 

aczkolwiek immanentnie zwi zanym z nauczycielsk  tematyk , jest spo eczna dzia alno  Henryka 

Rowida. Jego wielkie zaanga owanie w dzia anie na rzecz poprawy sytuacji nauczycieli, polepszenia 

ich bytu materialnego, podniesienia presti u zawodu, warunków pracy oraz przebudowy ca ego syste-

mu nauczania znalaz o uj cie w organizacjach nauczycielskich, które od pocz tku XX wieku zacz y 

si  dynamicznie rozwija  na ziemiach polskich. Rowid, jak wielu jego wspó czesnych, zdawa  sobie 

spraw , e do przeprowadzenia reformatorskich zmian w o wiacie i wzmocnienia nauczycielskiego 

stanu niezb dne jest zrzeszanie si  nauczycieli w organizacjach, które b d  mia y szans  wywierania 

nacisku i wyra nego, silnego artyku owania postulatów, da  i propozycji maj cych na celu wy-

windowanie polskiej o wiaty na jak najwy szy poziom. I to ta wiadomo  w a nie sk oni a H. Ro-

wida do zaanga owania si  w prace Krajowego Zwi zku Nauczycieli Ludowych. Silna osobowo

i wyra na wizja po danych zmian w o wiacie pozwoli y mu zaj  miejsce w Naczelnym Zarz dzie 

KZNL z siedzib  w Krakowie i doprowadzi  do powstania Sekcji Pedagogicznej przy tej organizacji. 

Do wspó pracy w sekcji zach ci  J. W. Dawida i wraz z nim realizowa  jej cele, którymi by o przede 

wszystkim popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii dziecka i pedagogiki eksperymentalnej. 

Z inicjatywy Rowida powo ano tak e teoretyczny organ Zwi zku, a mianowicie czasopismo 

„Ruch Pedagogiczny”. Jako jego redaktor Rowid mia  szans  dotrze  ze swoimi reformatorskimi 

ideami oraz wiedz  o najnowszych pr dach w psychologii i pedagogice do znacznie szerszego kr gu 

odbiorców. Szczerze zainteresowany rozwojem polskiej my li pedagogicznej i wiadom po ytku, jaki 

p ynie z przedstawiania szerokiego spektrum edukacyjnych koncepcji, otworzy  amy czasopisma 

dla najwybitniejszych pedagogów swego czasu, m.in. dla wspomnianego ju  J.  W. Dawida, Heleny 

Radli skiej, Janusza Korczaka, Bogdana Nawroczy skiego, Jana Hulewicza, Marii Grzegorzewskiej, 

Mariana Falskiego.

Rowid zdecydowanie podnosi  kwesti  koniecznych zmian w kszta ceniu nauczycieli, proponu-

j c, aby wymogiem sta o si  uko czenie przez nich studiów na poziomie uniwersyteckim. Postulowa  

utworzenie samodzielnych katedr pedagogiki do wiadczalnej w Krakowie i Lwowie. D y  tak e do 

utworzenia w Krakowie Polskiego Instytutu Pedagogicznego z rang  szko y wy szej. W roku 1913 

wraz z J.  W. Dawidem znalaz  si  w Komitecie Wykonawczym opracowuj cym statut Towarzystwa 

Polskiego Instytutu Pedagogicznego. Bra  tak e czynny udzia  w pracach Komitetu Reformy Szkol-

nictwa Ludowego w Wiedniu. Równolegle wyk ada  na zorganizowanych dla nauczycieli ludowych 
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wakacyjnych kursach uniwersyteckich w Zakopanem (i do tych dzia a  zaprosi  J.  W. Dawida). Do 
udzia u w tej formie podnoszenia wiedzy i kultury nauczycieli Rowid powróci  w latach 1920–1923, 
organizuj c tego rodzaju kursy na odzyskanym przez Polsk  skrawku Pomorza, a mianowicie w Puc-
ku i Wejherowie.

Bra  czynny udzia  w tzw. Sejmie Nauczycielskim, który odby  si  w Warszawie w roku 1919, 
i który zatwierdzi  program siedmioletniej szko y powszechnej (Rowid sta  na czele komisji opraco-
wuj cej ów program). Konsolidacja po 1918 roku nauczycielskich organizacji zwi zkowych, roz-
dzielonych wcze niej granicami zaborów, doprowadzi a do powstania jednolitego Zwi zku Polskiego 
Nauczycielstwa Szkó  Powszechnych, z którym Rowid silnie zwi za  si  w latach 1919–1930.

W 1919 r. Rowid obj  kierownictwo prowadzonych przez ZPNSP Kursów Pedagogicznych 
w Krakowie, które ju  rok pó niej zosta y przekszta cone w Pa stwowe Pedagogium. Pedagogium 
szczyci o si  w asn  szko  wicze , ale boryka o z ogromnymi problemami lokalowo-Þ nansowymi. 
Ogromna wra liwo  Rowida w po czeniu z poczuciem obowi zku i odpowiedzialno ci kaza y mu 
niejednokrotnie przeznacza  fundusze pozyskane z druku w asnych prac naukowych na pomoc dla 
ubogich uczniów zarówno Pedagogium, jak i wielu szkól podstawowych Krakowa. Pedagogium, zwa-
ne popularnie „Kursami Rowida”, zdo a o wykszta ci  do wybuchu wojny ponad 1700 nauczycieli.

Henryk Rowid, niezmiennie ciekawy rozwoju wspó czesnej my li pedagogicznej, podj  w 1926
i 1928 roku kilka podró y naukowych, których celem by o bezpo rednie, naoczne poznanie zak adów, 
pracowni i szkó  do wiadczalnych ró nego typu w Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Francji. Pragn c 
dopracowa  w Polsce system efektywnego kszta cenia kadr nauczycielskich, Rowid pilnie przygl da  
si  tak e podczas tych podró y europejskim rozwi zaniom w tej dziedzinie i ch tnie zwiedza  instytu-
ty pedagogiczne. Do wiadczenia te mia  szans  wykorzysta  m.in. podczas pracy w powsta ym przy 
Wydziale FilozoÞ cznym Uniwersytetu Jagiello skiego Studium Pedagogicznym. W roku akademic-
kim 1922/23 Rowid prowadzi  w Studium kurs psychologii pedagogicznej (w 1923 r. ukaza  si  pod 
takim w a nie tytu em jego skrypt, który zreszt  do wybuchu wojny mia  jeszcze kilka wznowie ). 
Jednak Rowidowska koncepcja kszta cenia nauczycieli odbiega a od koncepcji twórcy Studium, pro-
fesora W adys awa Heinricha. Rowid pragn  wciela  w ycie idee „Nowego Wychowania” i opowia-
da  si  za d u szym ni  oferowa o Studium (rok nauki dla przysz ych nauczycieli szkó  rednich, dwa 
lata dla przysz ych nauczycieli przedmiotów pedagogicznych w zak adach kszta cenia nauczycieli) 
okresem nauki. Przywo ywa  projekt 3-letnich studiów w ramach Instytutu Pedagogicznego, który 
opracowywa  wcze niej z J.W. Dawidem (do powstania Instytutu w Krakowie jednak nie dosz o). Tak 
przedstawia  to zagadnienie: „(…) nasuwa si  konieczno  stworzenia Wy szej Szko y Nauk Pedago-
gicznych, która by by a o rodkiem bada  naukowych i posuwa a naprzód polsk  my l pedagogiczn . 
Istniej ce obecnie dwuletnie studia pedagogiczne przy Uniwersytecie Jagiello skim maj  w a ciwie 
charakter tymczasowo ci i pewnego utylitaryzmu. Nie mog  tedy zast pi  instytucji po wi conej
w pierwszej mierze badaniu naukowemu w dziedzinie pedagogiki i tu okazuje si  konieczno  nawi -
zania do g boko uj tej koncepcji naszego znakomitego psychologa i pedagoga, J. W. Dawida (…) 
Dwuletnie Studium Pedagogiczne przy UJ przysporzy naszym seminarium dostateczn  liczb  wykwa-
liÞ kowanych nauczycieli przedmiotów pedagogicznych, i to zadanie ze stanowiska polityki szkolnej 
musia o by  podj te, ale równocze nie d y  nale y do za o enia Wy szej Szko y Nauk Pedagogicz-
nych, jako instytucji sta ej, która by obok kszta cenia nauczycieli–pedagogów podj a jeszcze drugie, 
bardziej istotne zadanie i sta a si  o rodkiem bada  i twórczo ci naukowej w dziedzinie psychologii 
dziecka i pedagogiki”  1.

1 H. R o w i d, Nowa organizacja studiów nauczycielskich w Polsce i zagranic . Instytuty pedagogiczne. Akademie peda-

gogiczne. Pedagogia, Warszawa 1931, s. 203–206.
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W tak mocno le ce mu na sercu kszta cenie nauczycieli zaanga owa  si  tak e poprzez wspó -
prac  z powsta ym w 1928 r., a kierowanym przez Zygmunta Mys akowskiego Instytutem Pedago-
gicznym w Katowicach, którego znaczenie by o istotne nie tylko w skali l ska, ale ca ego kraju.
W latach 1932–1938 Rowid prowadzi  zaj cia w Instytucie, a jego wi zy z t  instytucj  jeszcze si  
zacie ni y, kiedy – po odsuni ciu go w 1933 r. od redagowania „Ruchu Pedagogicznego” – obj
w 1934 r. redakcj  wydawanego przez ten e Instytut kwartalnika „Chowanna”. Na amach tego pisma 
ukaza o si  do roku 1939 wiele jego wa nych publikacji, z których wystarczy wymieni  cho by: Za-

gadnienie autonomii w wychowaniu (1935, z. 1–2), rodowisko i jego funkcja wychowawcza w zwi z-

ku z programem nauki w szkole powszechnej (1934, z. 6–9), M odzie  wspó czesna w wietle w asnej 

opinii. Uwagi o kulturze m odzie y szkó  rednich (1936).
Naukowe zainteresowania Rowida by y szerokie, ale ich trzon stanowi o, obok wspomnianej ju  

pedeutologii, poszukiwanie nowej koncepcji szko y. Bior c aktywny udzia  w gor cych dyskusjach 
o kszta cie polskiej o wiaty, Rowid czerpa  z bogatych do wiadcze  wiatowej, a przede wszystkim 
europejskiej my li pedagogicznej i wypracowywa  wyrastaj ce z niej, ale w asne, oryginalne rozwi -
zania. Najwi kszym jego osi gni ciem by o stworzenie teoretycznych podstaw „szko y twórczej”. 
Powsta a pod wyra nym wp ywem my li Bronis awa Trentowskiego i Józefa Marii Hoene-Wro -
skiego koncepcja stanowi a wizj  „nowego wychowania, uwzgl dniaj cego pierwiastek twórczy
w duszy ludzkiej. Szko a twórcza to szko a, w której wyzwalaj  si  energie potencjalne, tkwi ce
w duszy dziecka, która przetwarza te energie w warto ci wzbogacaj ce i doskonal ce ycie jednostki 
i spo ecze stwa pod wzgl dem etycznym, intelektualnym i estetycznym”  2. Funkcja i zadania nowej 
szko y by y nie do przecenienia. Tak je przedstawia  autor koncepcji: „Chc c zachowa  ywotno
i utrzyma  harmoni  z duchem epoki, musi szko a, jako jedna z najwa niejszych komórek organizmu 
spo ecznego, u wiadomi  sobie nowe objawy ycia, wch on  idee nurtuj ce w nowoczesnem spo-
ecze stwie i odpowiednio je zastosowa  w pracy wychowawczej celem stworzenia doskonalszego 

typu cz owieka – cz owieka przygotowanego do wspó dzia ania w zbiorowem yciu spo ecze stwa. 
Idee kooperacji, solidarno ci, pracy swobodnej i twórczej, opartej na wysi ku duchowym, coraz moc-
niej przenikaj  dzisiejsze wychowanie i ycie szkolne (…) Istota wychowania twórczego i szko y 

twórczej polega na tem, e stwarzamy tu w zwi zku ze rodowiskiem warunki i sytuacje, które wy-

zwalaj  energie psychoÞ zyczne dziecka i umo liwiaj  ich wyra anie si  w ró nej postaci, ich rozwój 

i ci g e doskonalenie przy pomocy wysi ku samodzielnego (…) wychowuje si  jednostka uspo ecz-

niona – cz owiek, zdolny do tworzenia nowych warto ci, b d  to materialnych, b d  te  duchowych 
– cz owiek, zdolny do pracy produktywnej” 3.

Cho  samo okre lenie „szko a twórcza” ewoluowa o w rozwa aniach Rowida 4, jego istot  by o 

przeciwstawienie tej nowej szko y szkole tradycyjnej, w której ucze  traktowany by  jako przedmiot 

edukacyjnych zabiegów, a nie jako jednostka autonomiczna, która samodzielnie odkrywa wiedz

i zdobywa nowe umiej tno ci, a nauczyciel spe nia rol  nie egzekutora wcze niej „wy o onej’ 

wiedzy, ale staje si  dla ucznia przewodnikiem i opiekunem wspieraj cym go we wszechstronnym 

rozwoju. Nietrudno odnale  w wizji Rowida echa Dawidowskiego „ducha nauczycielstwa”, lady 

Kerschensteinerowskiej „szko y pracy” czy nowatorskiego podej cia M. Montessori, C. Washburne’a,

E. Claparède’a, J. Dewey’a, ale wiadczy to tylko o poszukiwaniu przez niego najlepszego rozwi -

zania, najbardziej przystaj cego do polskiej rzeczywisto ci, o doskona ej znajomo ci ówczesnych 

2 H. R o w i d, Przedmowa do wydania drugiego, Szko a twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej 

szko y, Kraków 1931, s. VI–VII.
3 H. R o w i d, Szko a twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szko y, Kraków 1931, s. 4–8.
4 Por. uwagi na ten temat: W. O k o , „Szko a twórcza” Rowida – mira  czy rzeczywisto , „Ruch Pedagogiczny”, 1998, 

nr 1–2, s. 12–13.
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trendów pedagogicznych i podj ciu intelektualnego wysi ku, aby – czerpi c z wypracowanych ju  
rozwi za  – stworzy  nowatorsk  wizj  szko y, przede wszystkim na poziomie elementarnym, która 
pozwala aby rozwija  zainteresowania i zdolno ci uczniów, tworz c z nich, jakby samorzutnie, jed-
nostki aktywne, samodzielne, wiadome w asnych mo liwo ci i dojrza e spo ecznie. Rowidowska 
koncepcja stanowi a polsk  propozycj  spójnego systemu dydaktyczno-wychowawczego.

Realia Polski mi dzywojennej nie pozwoli y na nieskr powan  realizacj  idei szko y twórczej, 
g ównie z powodów Þ nansowych – Rowid zak ada , e tylko szko a bardzo dobrze wyposa ona,
z pracowniami, bibliotek , warsztatami, bogactwem pomocy dydaktycznych nale ycie spe ni swe 
zadanie. A ze znalezieniem funduszy na to wszystko nie by o atwo i w a nie postulaty doposa enia
i doÞ nansowania o wiaty stanowi y o  dzia a  tych wszystkich organizacji nauczycielskich, w któ-
rych Rowid dzia a .

Pomimo niezwyk ej aktywno ci nauczycielskiej, naukowej i popularyzatorskiej, Rowid nie zanie-
dbywa  dzia alno ci zwi zkowej. Po kolejnych przekszta ceniach na zwi zkowej scenie w roku 1931 
przyst pi  do ukonstytuowanego Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego i wci  mocno anga owa  si
w ycie organizacji. Tak jak wcze niej czynnie wyst powa  na zjazdach ZPNSP, tak i teraz ak-
tywnie bra  udzia  w zjazdach, konferencjach i kongresach ZNP. Niezmiennie podnosi  w swoich 
wyst pieniach kwestie nowoczesnego kszta cenia nauczycieli i budowania takiego systemu o wiaty, 
który sprosta wyzwaniom nowych czasów i zapewni dost p do edukacji przynajmniej na poziomie 
powszechnej siedmioletniej szko y podstawowej oraz udro ni system kszta cenia tak, aby m odzie  
zdolna i ch tna do dalszej nauki mog a j  kontynuowa , niezale nie od w asnej sytuacji ekonomicznej 
i spo ecznej. 

Wybuch II wojny wiatowej zmusi  Rowida do opuszczenia Krakowa i podj cia próby przedo-
stania si  do Lwowa. Tu aczka wrze niowa zako czy a si  jednak powrotem do rodzinnego miasta
i zaanga owaniem w tajne nauczanie, co stanowi kolejny dowód nieprzeci tnej osobowo ci Rowida. 
Zdaj c sobie doskonale spraw  z gro cego mu niebezpiecze stwa (konwersja nie stanowi a przecie  
wystarczaj cego odkupienia „zmazy” ydostwa; dodatkow  „wad ” by  fakt bycia intelektualist ), nie 
zdecydowa  si  na przeczekanie w ukryciu, ale kolejny raz w yciu mia o podj  wyzwanie chwili. 
Czas okupacji wype nia a mu tak e intensywna praca nad podr cznikiem pedagogiki ogólnej. Z za-
mierzonych 18 rozdzia ów dane mu by o opracowa  tylko 14 5. Prac  nad dzie em przerwa o areszto-
wanie w dniu 10 VIII 1943 r. i osadzenie w obozie w P aszowie. Pomimo prób wydostania go stamt d, 
jak wskazuj  relacje wiadków, odrzuci  pomoc z obawy o konsekwencje, jakie z pewno ci  dotkn y-
by wspó wi niów po jego ucieczce. W po owie roku 1944 wywieziono go do obozu w O wi cimiu-
Brzezince, gdzie najprawdopodobniej 31 VIII tego  roku zgin  w komorze gazowej. Symboliczny 
grób Rowida znajduje si  na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie, tu  przy grobie po lubionej przez 
niego w 1910 r. Marii, z domu Strózik (która tak e by a nauczycielk ).

BiograÞ a tego niezmordowanego dzia acza o wiatowego i pozosta a po nim spu cizna naukowa 
pozwalaj  dostrzec cz owieka szlachetnego, o niepospolitej umys owo ci i prawdziwej yciowej pasji, 
któr  mo na by nazwa  wielk  trosk  o cz owieka, jego wychowanie, upodmiotowienie i wpojenie 
zasady odpowiedzialno ci i wspó pracy, kooperacji i wzajemnej pomocy. Historia ycia Rowida to 
historia cz owieka uparcie i konsekwentnie podejmuj cego dzia ania na rzecz podniesienia poziomu 
polskiego szkolnictwa, to historia cz owieka, który ycie osobiste ca kowicie podporz dkowa  temu 
w a nie celowi.

Dzia alno  Rowida, wybitnego przedstawiciela krakowskiej pedagogiki humanistycznej, pozwa-
la dostrzec w nim nie tylko prawdziwego nauczyciela z powo ania o otwartym, ch onnym umy le,

5 Ksi ka ukaza a si  po miertnie, ju  po zako czeniu wojny, jako Podstawy i zasady wychowania, Warszawa 1946.
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ale tak e osob  prostolinijn , o wielkiej odwadze cywilnej, bez reszty oddan  sprawie upowszech-
niania i demokratyzacji o wiaty. Niezaprzeczalna post powo  – w najlepszym tego s owa znacze-
niu – postawy Rowida stawiaj  go w szeregu najbardziej zas u onych pedagogów i spo eczników
II Rzeczypospolitej, a jego idealistyczna wr cz wiara w cz owieka (w wietle której mier  w komorze 
gazowej stanowi przera aj co tragiczny zgrzyt) i wysi ek, jaki w o y  w budowanie zr bów nowocze-
snej szko y polskiej, stanowi  wystarczaj cy asumpt do pochylenia przed nim czo a i przypomnienia 
jego dorobku.
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Henryk Rowid
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Podanie Henryka Kanarka do Dziekanatu Wydzia u FilozoÞ cznego UJ o dopuszczenie do egzaminów 
w celu uzyskania doktoratu, 1910 r. 
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Podanie Henryka Kanarka do Dziekanatu Wydzia u FilozoÞ cznego UJ o dopuszczenie do egzami-
nów doktorskich z naniesion  przez prof. J. osia dat  promocji
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Protokó  rygorozum Henryka Kanarka z germanistyki i j zyka polskiego, 1910 r.
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Protokó  rygorozum Henryka Kanarka z Þ lozoÞ i, 1911 r.
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Pismo Zarz du Towarzystwa Polskiego Instytutu Pedagogicznego do MWRiOP w sprawie otwarcia 
Instytutu przy Uniwersytecie Jagiello skim
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Pismo 1922 r. z list  wyk adowców Studium Pedagogicznego UJ
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Podzi kowanie dyrektora Studium Pedagogicznego UJ dla Henryka Rowida
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Niszczej cy grób Marii i Henryka Rowidów na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie
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MGR BRONIS AW SZULL (1909–1981),
NAUCZYCIEL, WYCHOWAWCA, DZIA ACZ SPO ECZNY

Autorka pragnie przedstawi  sylwetk  nauczyciela Bronis awa Szulla z Czortkowa. Nie by  on 
profesorem, nie napisa  wielu uczonych rozpraw, by  po prostu nauczycielem i wychowawc . Jego 
los jest odbiciem dramatycznych losów II Rzeczypospolitej, której Ziemie Wschodnie znalaz y si  
kolejno pod trzema okupacjami: okupacj  sowieck  w latach 1939–1941, okupacj  niemieck  trwaj -
c  od ko ca czerwca 1941 r. do lata 1944 r. oraz ponown  okupacj  sowieck , trwaj c  do pocz tku 
lutego 1945 r., kiedy to, w wyniku konferencji w Ja cie (4–11.02.1945 r.), Ziemie Wschodnie II Rze-
czypospolitej zosta y w czone do ZSRS. Dokumenty rodzinne Bronis awa Szulla, przechowywane 
z godn  najwy szej pochwa y pieczo owito ci , yczliwie udost pnione przez córk  p. Bo en  Szull-
Talar, s  wiadectwem zachodz cych zmian z wszelkimi ich konsekwencjami w ka dym z wymie-
nionych wy ej okresów historycznych. 

Bronis aw Szull urodzi  si  30.08.1909 r. w Czortkowie w województwie tarnopolskim. By  
synem Kazimierza i Karoliny z domu Giemza. Prawdopodobnie szko  powszechn  uko czy
w Czortkowie, gdy  ca a rodzina tam w a nie mieszka a. Nie zachowa y si  dokumenty dotycz ce 
tego okresu jego ycia. Dzi ki fotograÞ i wiemy, i  w wieku ok. 11–15 lat nale a  do IV M skiej Dru-
yny Harcerskiej im. J. Skrzetuskiego w Czortkowie. Wiosn  1934 r. otrzyma  wiadectwo dojrza o-
ci Pa stwowego Seminarium Nauczycielskiego M skiego w Czortkowie. W tym te  roku uko czy  

równie  nauk  gry na wiolonczeli w Szkole Muzycznej im. Stanis awa ukasiewicza w Czortkowie.
W latach 1938–1939 r. pobiera  nauk  rysunku i prac r cznych w Pa stwowym Instytucie dla nauczy-
cieli szkó  rednich w Warszawie. Uczy  si  muzyki w tamtejszym konserwatorium. 

Od 1.09.1935 r. do 31.08.1939 r. pracowa  jako nauczyciel w szkole powszechnej III-stopnia
w Nadwórnej w województwie stanis awowskim. Równocze nie pracowa  w szkole powszechnej II-
-stopnia w Wo osowie (w latach 1937–1939). Po wkroczeniu i zaj ciu przez Armi  Czerwon  Ziem 
Wschodnich II Rzeczypospolitej do 31.08.1941 r. pracowa  w zreorganizowanej na wzór sowiecki 
Pa stwowej Szkole Muzycznej w Czortkowie (dawnej polskiej Szkole Muzycznej im. Stanis awa u-
kasiewicza). Prowadzi  tam klas  wiolonczeli oraz wyk ada  przedmioty teoretyczne: zasady muzyki, 
histori  muzyki i literatur  muzyczn . By  cz onkiem Zwi zku Zawodowego Pracowników Sztuki 
(legitymacja z 5.08.1940 r.). Nie dowiemy si  czy dzi ki temu unikn  represji ze strony s u b NKWD
i deportacji. Podczas okupacji hitlerowskiej Bronis aw Szull pracowa  jako stolarz w przedsi bior-
stwie budowlanym, udziela  równie  prywatnych lekcji gry na skrzypcach i wiolonczeli w domach 
uczniów. Nast pnie po powtórnym wkroczeniu Armii Czerwonej na Ziemie Wschodnie, Bronis aw 



AGNIESZKA GR DZIK-RADZIAK168

Szull zosta  ponownie zatrudniony od 1.04.1944 r. do 1.06.1945 r. w charakterze nauczyciela gry na 
wiolonczeli oraz historii i literatury muzycznej w Pa stwowej Szkole Muzycznej w Czortkowie.

Dzia alno  spo eczna Bronis awa Szulla by a naturaln  potrzeb , cz ci  sk adow  jego charak-
teru. Organizowa  ró ne uroczysto ci, koncerty, przygotowywa  wyst py muzyczne, teatralne, wysta-
wy, pokazy gimnastyczne, wykonywa  plastyczn  opraw  wielu przedstawie  i imprez kulturalnych.

Po od czeniu Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej w wyniku konferencji w Ja cie, ekspatrio-
wany 1 z Czortkowa. Z przekazów historycznych i relacji wiadków wiemy, e fakt ten by  g bokim 
wstrz sem psychicznym i ostatecznym za amaniem si  ywionej przez lata wojny nadziei na odro-
dzenie si  pa stwa polskiego w jego granicach sprzed 1939 r. Kart  ewakuacyjn  Bronis aw Szull 
otrzyma  ju  24.05.1945 r. Mo emy jedynie domy la  si , jak trudne by o rozstanie (jak si  pó niej 
oka e na zawsze) z ukochanym Czortkowem, krewnymi i przyjació mi.

Do Katowic przyby  5.09.1945 r. Pierwotnie zamierza  osi  w Poznaniu, jednak e ze wzgl -
du na negatywny stosunek miejscowej ludno ci do ekspatriantów (najprawdopodobniej wynikaj cy 
z niewiedzy) Bronis aw Szull postara  si  o skierowanie go dalej. 15.09.1945 r. otrzyma  w Poznaniu 
pozwolenie na wyjazd do L borka. 18.09.1945 r. PUR w L borku skierowa  transport do Gda ska, do 
którego przyby  po dwóch dniach. 27.09.1945 r. B. Szull zameldowa  si  w PUR w Gdyni. 1.10.1945 r. 
otrzyma  dokument: „Po wiadczenie zamieszkania” w Gdyni, Rejon Wybrze a wydane przez Prezy-
denta Miasta Gdyni i Urz d Wojewódzki w Gda sku.

W latach 1948–1951 studiowa  na Wydziale Pedagogicznym w Pa stwowej Wy szej Szkole Mu-

zycznej w Sopocie (obecnie Akademia Muzyczna im. Stanis awa Moniuszki w Gda sku). 21.06.1951 

r. otrzyma  dyplom uko czenia studiów. W okresie od 15.10.1945 r. do 31.08.1950 r. pracowa  jako 

etatowy nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana eromskiego nr 19 w Gdyni. Od 

1.09.1950 r. do 31.08.1972 r. (do przej cia na emerytur ), zatrudniony by  na etacie, a w latach pó -

niejszych na umowach zlecenia, jako nauczyciel w Pa stwowym Liceum Muzycznym w Sopocie, 

które na pocz tku lat 60-tych. zosta o przeniesione do Gda ska a nast pnie zreorganizowane i prze-

mianowane na Pa stwow  Ogólnokszta c c  Szko  Muzyczn  I i II stopnia im. Feliksa Nowowiej-

skiego w Gda sku. Wyk ada  tam, w ró nych okresach, nast puj ce przedmioty: kszta cenie s uchu, 

instrumentoznawstwo, folklor, chóry szkolne (dzieci cy i m odzie owy) oraz zespo y kameralne.

W latach 50-tych i 60-tych (ok. 10 lat) uczy  gry na wiolonczeli, prowadzi  orkiestr  szkoln  i zespo-

y kameralne w Pa stwowej Ni szej Szkole Muzycznej w Sopocie w niepe nym wymiarze godzin

(½ etatu). W okresie od 1.12.1957 r. do 31.08.1963 r. by  równie  kierownikiem zaj  pozalekcyjnych 

w Szkole Rybo ówstwa Morskiego Ministerstwa eglugi w Gdyni. Po przej ciu na emerytur , a  

do mierci prowadzi  chór szkolny oraz zespo y kameralne w pa stwowej Szkole Muzycznej im. 

G. Bacewicz w Gda sku-Wrzeszczu. Za swoj  dzia alno  zosta  Odznaczony Z otym Krzy em 

Zas ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznakami: Zas u ony Ziemi Gda skiej, Za-

s u ony Dzia acz Kultury. Bronis aw Szull zmar  6.02.1981 r. w Gdyni. Nie doczeka  upadku PRL

i rozpadu ZSRS. 

ród a: dokumenty i fotograÞ e z archiwum rodzinnego Bo eny Szull-Talar. Autorski Kwestio-

nariusz badawczy dotycz cy danych biograÞ cznych nauczycieli-obywateli polskich z województw: 

lwowskiego, stanis awowskiego, tarnopolskiego, wo y skiego, wile skiego, nowogródzkiego, pole-

skiego i cz ciowo bia ostockiego – powiaty: Grodno i Wo kowysk, wype niony przez Bo en  Szull-

-Talar, 5.01.2004 r., Gdynia. Zbiory autorki. 

1  Ze wzgl du na ca kowity brak uzasadnienia stosowanego w propagandzie komunistycznej terminu „repatriacja” u ywam 
sformu owania ekspatriacja, cho  mo na by w stosunku do Polaków z Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej, zabranych przez 
ZSRS, zastosowa  okre lenie „wyp dzenie”. W polskim s ownictwie historycznym termin ten jednak nie wyst puje. U ywa 
go (od 1945 r.) zachodnioniemiecka historiograÞ a na okre lenie losu Niemców wysiedlonych po II wojnie wiatowej z pa stw 
rodkowoeuropejskich, w tym z Polski. 
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Uczniowie IV kursu Pa stwowego M skiego Seminarium Nauczycielskiego w Czortkowie. Rok 
1933. Bronis aw Szull pierwszy z lewej, ze skrzypcami. Z archiwum rodzinnego Bo eny Szull-Talar 
z Gdyni

Zako czenie roku szkolnego w Publicznej Szkole Powszechnej III-stopnia w Nadwórnej w woje-
wództwie stanis awowskim. Bronis aw Szull (w ciemnej marynarce), dyrektor szko y, grono uczniów. 
Lata 30-te XX w. Z archiwum rodzinnego Bo eny Szull-Talar z Gdyni
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Bronis aw Szull – koniec lat 30-tych XX w. Z archiwum rodzinnego Bo eny Szull-Talar z Gdyni

Legitymacja nauczycielska Bronis awa Szulla nr 316, lata 1937–1939. Z archiwum rodzinnego
Bo eny Szull-Talar z Gdyni
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 Personal-Ausweis (legitymacja) Bronis awa Szulla nr 102, wydana 3.07.1942 r. przez Arbeitsamt
w Tarnopolu, Nebenstelle Czortków. Z archiwum rodzinnego Bo eny Szull-Talar z Gdyni

Legitymacja Bronis awa Szulla, cz onka Zwi zku Zawodowego Pracowników Sztuki z 5.08.1940 r.
Z archiwum rodzinnego Bo eny Szull-Talar z Gdyni
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Pocz tki o wiaty i szkolnictwa na Opolszczy nie po II wojnie wiatowej by y wyj tkowo trudne. 
Zatrzymanie linii frontu na Odrze w styczniu 1945 r. nie pozwoli o polskiej administracji na przej cie 
w adzy – pozostawa a ona w r kach komendantury wojennej Armii Czerwonej. Formalne przekazanie 

l ska Opolskiego w adzom polskim nast pi o w kwietniu 1945 r. Do tworzenia grup operacyjnych, 
które mia y by  skierowane na ten teren, przyst piono w marcu 1945 r. Pracami tymi kierowa  Sztab 
Organizacyjny Grupy Operacyjnej ,, l sk Opolski”, powo any przez ówczesnego wojewod  l sko-
-d browskiego, Aleksandra Zawadzkiego. 23 marca oddelegowano do Opola siedemdziesi ciooso-
bow  grup  starostwa opolskiego. W sk ad tej pierwszej pionierskiej grupy wchodzili tak e organi-
zatorzy o wiaty oraz nauczyciele korzystaj cy ze wsparcia Kuratorium Okr gu Szkolnego l skiego
w Katowicach. Latem 1945 r. zorganizowano ju  szkolnictwo na terenie ca ej Opolszczyzny, aczkol-
wiek z powodu braku nauczycieli i budynków szkolnych wiele szkó  by o jeszcze nieczynnych1.

W tych warunkach rozwój szkolnictwa redniego w Opolu by  swoistym fenomenem. Jego orga-
nizatorem sta  si  Franciszek Petela, nauczyciel matematyki, pochodz cy z Kresów Wschodnich. 

Urodzi  si  16 pa dziernika 1904 roku w Pograniczach (pow. Sambor, województwo lwowskie). 
W 1925 roku z o y  egzamin dojrza o ci w I Pa stwowym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Samborze. W latach 1925–1930 studiowa  na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, na 
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, uzyskuj c dyplom magistra Þ lozoÞ i w zakresie matematy-
ki. Nast pnie odby  s u b  wojskow  w ramach osiemnastomiesi cznego kursu podchor ych rezer-
wy i uzyska  stopie  podporucznika rezerwy. Prac  zawodow  rozpocz  we wrze niu 1931 roku, jako 
nauczyciel e skiego Seminarium Nauczycielskiego w Jaros awiu (woj. lwowskie); nast pnie uczy  
w VI Pa stwowym Gimnazjum i Liceum w tym mie cie. Uczestniczy  w wojnie obronnej w 1939 r.
W latach 1940–1945 by  nauczycielem na kursach przygotowawczych do szkó  zawodowych 
oraz uczy  matematyki i Þ zyki w e skiej Szkole Krawieckiej w Krakowie. Po ust pieniu wojsk 
niemieckich z Górnego l ska zg osi  si  27 marca 1945 roku w Kuratorium Okr gu Szkolnego
w Katowicach. Tam powierzono mu zadanie zorganizowania szkolnictwa redniego w Opolu oraz 
stanowisko dyrektora I Pa stwowego Gimnazjum i Liceum w Opolu (obecnie Publiczne Liceum nr I 
im. Miko aja Kopernika). Po otrzymaniu pe nomocnictw wicewojewody l sko-d browskiego, gen. 

1 Z. K o w a l s k i , Lata odbudowy, W. D z i e w u l s k i , F. H a w r a n e k  (red.), Opole. MonograÞ a miasta, Opole 1975,
s. 414. 
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Jerzego Zi tka oraz odpowiednich dokumentów z Kuratorium, przyby  6 kwietnia 1945 r do Opola. 
Pierwsze spotkanie z przysz ym miejscem pracy zrelacjonowa  w swoich wspomnieniach nast pu-
j co: „Zg osi em si  w Inspektoracie Szkolnym w Opolu. Inspektor (Edmund Wiesio ek – przyp. 

aut.) porwa  mnie w obj cia. –Bardzo si  ciesz , e przyjechali cie, nikt tu jeszcze nie organizowa  

szkolnictwa redniego.(…) Udali my si  na ulic  Gos awick . Posesja pod numerem 22 obejmowa a 
kilka budynków oddzielonych od reszty otoczenia murem. Przylega a do nich baszta zamku piastow-
skiego. Nigdzie nie by o ywego ducha. Obeszli my budynek g ówny, sal  gimnastyczn  oraz inne 
pomieszczenia gospodarczo-administracyjne. Meble szkolne porzucone by y w korytarzach i salach. 
Tu i ówdzie na s omie le a y jeszcze koce, gazety, garnki, talerze, a nierzadko i ró ne pomoce na-
ukowe. Nazajutrz w korytarzu, na mieciach i s omie, zacz em wypisywa  na maszynie og oszenie 
o zapisach do wszystkich klas Pierwszego Pa stwowego Gimnazjum i Liceum w Opolu (…); wpisy 
rozpocz y si  12 kwietnia 1945 roku o godzinie ósmej (…)” 2. 

Pierwsze zaj cia w tej e szkole odby y si  16 maja 1945 r. I Pa stwowe Gimnazjum i Liceum

w Opolu by o pierwsz  polsk  szko  na l sku Opolskim. Z inicjatywy Franciszka Peteli, w I rocz-

nic  otwarcia szko y (16 maja 1946 r.), przyj a ona imi  Miko aja Kopernika. 26 maja tego  roku 

nast pi o uroczyste po wi cenie sztandaru szkolnego 3.

Równolegle, w go cinnych murach budynków szkolnych przy ulicy Gos awickiej 22 (dzi : Ed-

munda Jana Osma czyka), przy yczliwym wsparciu Franciszka Peteli podj y dzia alno :

a) szko y ogólnokszta c ce – Pa stwowe Gimnazjum i Liceum e skie (obecnie Publiczne Liceum 

Ogólnokszta c ce nr II z Oddzia ami Dwuj zycznymi im. Marii Konopnickiej), II Pa stwowe Gim-

nazjum i Liceum M skie (obecnie Publiczne Liceum Ogólnokszta c ce nr III z Oddzia ami Dwuj -

zycznymi im. Marii Sk odowskiej-Curie w Zespole Szkó  Ogólnokszta c cych), Pa stwowe Gim-

nazjum i Liceum dla Doros ych (obecnie Zespó  Szkó  im. Prymasa Tysi clecia Kardyna a Stefana 

Wyszy skiego);

b) szko y zawodowe: Dokszta caj ca Szko a Zawodowa (obecnie Publiczna Zasadnicza Szko a Zawo-

dowa w Zespole Szkó  Mechanicznych), Pa stwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie im. Tade-

usza Ko ciuszki (obecnie Zespó  Szkó  Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego-Grota). 

Dyrektorem I Pa stwowego Gimnazjum i Liceum M skiego by  Franciszek Petela do 1947 r.

W tym e roku, na bazie lokalowej tej placówki, zorganizowa  on Pa stwow  Szko  Przemys ow  

(jako drug  w Opolu redni  szko  zawodow ), której tradycje kontynuuje dzisiejszy Zespó  Szkó  

Mechanicznych. W kronice Pa stwowej Szko y Przemys owej czytamy: „Dnia 29 sierpnia 1947 roku 

Ob. in . Ludwik Grzechowiecki, naczelnik Wydzia u Szkolnictwa Zawodowego Kuratorium Okr gu 

Szkolnego l skiego w Katowicach (…) powierzy  organizacj  Pa stwowej Szko y Przemys owej 

Ob. in . Franciszkowi Peteli, (…) w budynkach przy ul. Gos awickiej 22 z dniem 1 wrze nia 1947 

roku”  4.

Franciszek Petela pe ni  obowi zki dyrektora Pa stwowej Szko y Przemys owej w latach 1947–

–1950 5. 8 stycznia 1948 r. z jego inicjatywy otwarto pierwsze Warsztaty Szkolne. W tym samym roku 

2 F. P e t e l a , Jak organizowa em szkolnictwo rednie w Opolu w 1945 r., Wspomnienia nauczycieli l skich, red.

K. P o p i o k a, Katowice 1970, s. 150.
3 Publiczne Liceum Ogólnokszta c ce nr I im. Miko aja Kopernika w Opolu 1945–2005. Ksi ga Jubileuszowa z okazji 60 

lecia Szko y i IV Zjazdu Absolwentów, Opole 2005.
4 Archiwum Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu, Kronika Pa stwowej Szko y Przemys owej, za o ona w 1947 r., 

b. p. 
5 S. M a k o s z , A. K m i c i k i e w i c z , I Sprawozdanie Dyrekcji I Pa stwowego Gimnazjum i Liceum M skiego im. Miko-

aja Kopernika oraz Gimnazjum dla Doros ych w Opolu, za rok szk. 1945/1946, Opole 1946, s. 6.
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przyczyni  si  do ods oni cia tablicy ku czci Jana Kasprowicza oraz nadania internatowi szkolnemu 
imienia Jana Kasprowicza 6, a tak e zadba , by budynki szkolne Pa stwowego Gimnazjum i Liceum 
im. Miko aja Kopernika zosta y przyznane Pa stwowej Szkole Przemys owej7. 

egnaj c si  31 sierpnia 1950 roku z Pa stwow  Szko  Przemys ow , Franciszek Petela tak 
wpisa  si  do Kroniki szkolnej: „(…) egnam Pa stwow  Szko  Przemys ow . Jakkolwiek odchodz  

tak, e wszystko idzie po linii moich marze , jakkolwiek otrzymuj  kierownictwo wi kszej Szko-

y, w wi kszym mie cie, jednak du a cz  mojego serca zostaje przy tej szkole, któr  wraz z kol. 

kol. (Jerzym) Streerem, in . (Józefem) Houszk , in . (Aleksym) Kry owem, in . (Mieczys awem) 

Gogolewskim, mgr (Janem) Matczy skim, (Stefanem) Strachem, ca ym Gronem nauczycielskim,

z ca  m odzie  z uczniem Bielaskiem na czele, z Komitetem Rodzicielskim z obywatelem Dunajem,

a nast pnie z obywatelem Pakosem na czele, na podstawie zarz dzenia w adz szkolnych budowa-

li my od 1 wrze nia 1947 r. Ambicj  moj  by o rozbudowa  t  szko  jak najszerzej, postawi  j  

na najwy szym poziomie naukowym, wychowawczym (…). W 1950 r. osi gn li my 21 oddzia ów,

z pracowniami i warsztatami. Co my w tym kierunku zrobili niech os dz  ci, co zostali. Mój senty-

ment dla tej szko y chyba nigdy nie wyga nie, chyba nigdy nie zapomn  sympatycznego Grona Na-

uczycielskiego owianego entuzjazmem pracy twórczej, chyba trudno mi b dzie zapomnie  o m odzie-

y tej szko y, która mia a równie  ambicj  wzi cia udzia u (…) w rozbudowie szko y i z któr  praca 

by a jak e  mi a i jak e  bardzo os adza a mi mudn  prac  kierownika uczelni. Odchodz c, dzi kuj  

ca emu Gronu Nauczycielskiemu, ca ej m odzie y za szczer  wspó prac  w rozbudowie szko y i ycz  

jak najpi kniejszego rozwoju tej uczelni dla dobra Polski (…)” 8.

W 1950 r. Franciszek Petela zosta  dyrektorem Pa stwowego Zespo u Szkó  Budowlanych

w Bytomiu. Nast pnie – w latach 1952–1960 – kierowa  Technikum Drogowym i Technikum Sa-

mochodowym w Gliwicach. Na emerytur  przeszed  w 1969 r. W 1973 r. na Uniwersytecie l skim

w Katowicach zdoby  stopie  doktora nauk pedagogicznych. By  autorem prac z zakresu pedagogiki 

i historii o wiaty l ska Opolskiego. Jest niekwestionowanym twórc  systemu szkolnictwa redniego 

w Opolu. Wybitny pedagog i wychowawca. Odznaczony zosta  Krzy em OÞ cerskim Orderu Odro-

dzenia Polski, Z ot  Odznak  ZNP. Zmar  w 1987 r. w Gliwicach. W pami ci nauczycieli opolskich 

i mieszka ców Opola pozosta  jako cz owiek niezwyk ej prawo ci, oddany bez reszty sprawom wy-

chowania m odzie y. 

6 Publiczne Liceum Ogólnokszta c ce nr I im. Miko aja Kopernika w Opolu 1945–2005. Ksi ga Jubileuszowa z okazji 

60-lecia Szko y i IV Zjazdu Absolwentów, Opole 2005, s. 23. 
7 J. D u d a , F. D z i o n e k , B. C i m a a , Magna Porta Scholarum Opoliensum. Dzieje Zespo u Szkó  Mechanicznych

w Opolu, Opole 1997, s. 38.
8 Archiwum, tam e. 
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Ksi ka Krzysztofa Ratajczaka nawi zuje do „modnej” ostatnio problematyki bada  nad rol  

kobiet w spo ecze stwie staropolskim1. Nie ulega natomiast w tpliwo ci, e kwestia edukacji kobiet 

z kr gu dynastii piastowskiej nale y nadal do s abiej rozpoznanych, mimo du ego znaczenia owego 

wzorca edukacyjnego dla kultury polskiej okresu redniowiecza. 

Ca o  sk ada si  ze wst pu, pi ciu rozdzia ów, zako czenia, bibliograÞ i, indeksu osobowego

i geograÞ cznego, wykazu skrótów.

W rozdziale pierwszym Autor przedstawi  status kobiety w spo ecze stwie redniowiecznym 

z uwzgl dnieniem takich elementów, jak: pozycja prawna i maj tkowa kobiet, rz dy opieku cze 

i pe noprawne sprawowane przez kobiety, wreszcie pogl dy na edukacj  kobiet w redniowieczu, 

uwzgl dniaj c zarówno materia  polski, jak i szersz , ogólnoeuropejsk  perspektyw . Nas intere-

suj  przede wszystkim zagadnienia zwi zane z pogl dami na edukacj . Szczególnie interesuj ce 

s  pogl dy Ojców Ko cio a. Swoje opinie wyra ali m.in.: Cyprian, Klemens Rzymski, Klemens 

Aleksandryjski, Cezary z Arles, Augustyn i Hieronim. W wychowywaniu dominowa  mia  rygoryzm

i ascetyzm, kszta towanie cech wi to ci, cierpliwo ci, cnoty, z czego wynika, e edukacja mia a 

mie  charakter moralny. Chyba zbyt obszernie Autor opisa  pogl dy nie zawsze dotycz ce edukacji 

ale raczej formacji moralnej kobiety – dziewicy lub przysz ej matki. Nadaj  si  one raczej do rozwa-
a  na tle instytucji ma e stwa i rodziny w okresie pó nego antyku i wczesnego chrze cija stwa. 

Inaczej postrzega  stan kobiety w. Hieronim, który w listach do Lety i Gaudencjusza zaproponowa  
w czenie do ich edukacji elementów wiedzy szkolnej, zw aszcza czytania i pisania. Ale i on widzia  

1 Kobieta w kulturze i spo ecze stwie, red. B. J e d y n a k , Lublin 1990; M. D e m b i s k a , Pozycja kobiety wiejskiej 

w redniowiecznej Polsce, „Spo ecze stwo Polski redniowiecznej”, 1994, 6; A. K a r p i s k i , Kobieta w mie cie polskim

w drugiej po owie XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995; Kobieta i rodzina w redniowieczu i na progu czasów nowo ytnych, 

red. Z. H. N o w a k, A. R a d z i m i s k i , Toru  1998; E. P o t k o w s k i, Kobiety a ksi ka w redniowieczu – wybrane pro-

blemy, „Kwartalnik Historyczny”, 1998, 105, z. 3, s. 3–18; Kobieta w kulturze redniowiecznej Europy. Prace oÞ arowane 

Profesor Alicji Kar owskiej-Kamzowej, red. A. G s i o r o w s k i , Pozna  1999; Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiet 

w staro ytno ci i redniowieczu, red. J. J u n d z i , Bydgoszcz 1999; J. M a l i n i a k , Kobieta w hierarchii urz dniczej re-

dniowiecznego miasta (na przyk adzie pisarki miejskiej), „Sobótka”, 1999, 64, z. 4; A. K r a w i e c , Seksualno  w Polsce re-

dniowiecznej, Pozna  2000; Docendo discimus. Studia oÞ arowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesi -

t  rocznic  urodzin, red. K. K a c z m a r e k , J. N i k o d e m , Pozna  2000; Duchowo  i religijno  kobiet dawniej i dzi , red.
E. P a k s z y s , L. S i k o r s k a , Pozna  2000; D. o d - S t r z e l c z y k , W. J a m r o e k , Studia z dziejów edukacji kobiet na 

ziemiach polskich, Pozna  2001; Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy rodkowej. 

Materia y z Siódmej Mi dzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek

w Trzebnicy. Trzebnica 18–21 wrze nia 2002 r., red. M. W y r w a , A. K i e b a s a , J. S w a s t e k , Pozna  2004.
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raczej nauczanie dziewcz t w domu, cho  zaleca , by odbywa o si  w grupie, a to w celu wywo a-
nia rywalizacji. Recepcja pism w. Hieronima widoczna jest w yciu e skich wspólnot mniszych,
a synod w Akwizgranie z 817 r. uregulowa  nauczanie kobiet w klasztorach (Institutio Sanctimona-

lium), dziel c je na kszta cenie umys owe, religijne i praktyczne. Wydaje si  jednak, e g ówn  przy-
czyn  by a konieczno  opanowania psalmów i godzin kanonicznych, bez znajomo ci których trudno 
sobie wyobrazi  funkcjonowanie zgromadze  zakonnych i warto by o to zaakcentowa . 

Mimo to, a  do XV w. dominowa  pogl d o konieczno ci moralnego wychowania dziewcz t, ma-
j cego ustrzec je przed z em wiata doczesnego, o czym przekonuje De eruditione Þ liorum nobilium 
Wincentego z Beauvais, który po wi ci  wychowaniu dziewcz t 10 rozdzia ów. Umiej tno  czytania 
i pisania by a o tyle potrzebna, o ile s u y a odpowiednio przygotowanej lekturze i chroni a przed 
bezczynno ci . 

Nieporozumieniem jest twierdzenie Autora jakoby „w mie cie pó no redniowiecznym znajdowa-
o si  relatywnie niewielu analfabetów” (s. 36). Nie mo na zastosowa  w tym przypadku przyk adu 

Gda ska, który stanowi  przecie  zupe nie inn  „jako ” (wielko , zamo no , kontakty, znaczenie 
handlowe) ni  miasta z pozosta ych ziem Królestwa Polskiego 2. Badania Agnieszki Bartoszewicz  3 
(proces polsko-krzy acki 1339 r., Sieradz, Szadek, Warta, Lanckorona, Ci kowice, Mogielnica, Ko-
wal, Przedecz, Stara i Nowa Warszawa, P ock oraz W wolnica) i Andrzeja Wycza skiego  4 (aglome-
racja krakowska) przekonuj  bowiem, e co najwy ej ok. 25% kobiet z patrycjatu i 12% z pospólstwa 
posiada o umiej tno  podpisywania si , a i to dopiero w XVI w. W ród m czyzn odsetek umiej -
cych pisa  i czyta  by  zapewne wy szy, ale do upowszechnienia si  tych umiej tno ci by o jeszcze 
bardzo daleko. 

W drugim rozdziale K. Ratajczak omówi  kontakty matrymonialne dynastii Piastów, wp yw ob-
cych ksi niczek na rozwój kultury polskiej w okresie pierwszej monarchii, przedstawi  Piastówny 
i ony Piastów oraz ich otoczenie dworskie, wp yw posiadanego przez nie wykszta cenia na rol  
odgrywan  w dynastii i kwesti  wychowawców córek Piastów. Pomijam rozwa ania dynastyczne, 
do  dobrze rozpoznane przez literatur  przedmiotu. adnych nowo ci nie przynosz  ustalenia co 
do wykszta cenia on piastowskich: Ody – ony Mieszka I, maj cej kontakty ze w. Lambertem, on 

Boles awa Chrobrego – Emnildy i Ody czy Rychezy, ony Mieszka II, posiadaj cej zwi zki z elit  

kulturaln  cesarstwa. Nic nie mówi nam równie  stwierdzenie Autora, e w XII w. nasili y si  kontak-

ty Piastów z cywilizacj  bizantyjsko-rusk , maj c  wp yw na poziom ycia dworskiego, poniewa  nie 

przytoczy  na to stwierdzenie adnych przyk adów.

Zaskakuj co ma o miejsca po wi ci  autor Helenie, ksi niczce znojemskiej 5, onie Kazimierza 

Sprawiedliwego, a przecie  na jej rol  w tworzeniu dworu w adcy dzielnicowego zwracano ju  wie-

lokrotnie uwag . Nie znajdziemy w ksi ce informacji o prawdopodobnym wykszta ceniu Heleny,

a by oby to wa ne ze wzgl du na jej pochodzenie. Znojmo by o w XII w. o rodkiem promieniowania 

2 Podobne zastrze enia mo na zastosowa  do pracy W. U r b a n a , Umiej tno  pisania w Ma opolsce w drugiej po owie 

XVI wieku, „Przegl d Historyczny”, 1977, 68, s. 231–257, której wyniki oparte zosta y na badaniach krakowskiego zespo u 

miejskiego, i to przede wszystkim na podstawie podpisów, co nie musi oznacza  umiej tno ci pisania i czytania.
3 A. B a r t o s z e w i c z , Mieszczanie „litterati” w polskim mie cie pó nego redniowiecza, „Kwartalnik Historyczny”, 

1999, 106, nr 4, s. 3–18.
4 A. W y c z a s k i , O wiata a pozycja spo eczna w Polsce XVI stulecia. Próba oceny umiej tno ci pisania szlachty woje-

wództwa krakowskiego w drugiej po owie XVI wieku, Spo ecze stwo staropolskie, t. 1, red. ten e, Warszawa 1976.
5 T. W a s i l e w s k i , Helena ksi niczka znojemska, ona Kazimierza II Sprawiedliwego, „Przegl d Historyczny”, 1978, 

69, z. 1, s. 117–125.
6 G. L a b u d a , Powie  o Walgierz z Ty ca i o Wis awie z Wi licy, tego , ród a, sagi i legendy do najdawniejszych dzie-

jów Polski, Warszawa 1960, s. 288–292 i 295.
7 M. S m o l i s k i , Geneza joannitów zagojskich w wietle pocz tków zakonu w Niemczech, Czechach i na Morawach 

oraz zwi zków rodzinnych Kazimierza Sprawiedliwego, W adcy, mnisi, rycerze, red. B. l i w i s k i , „Gda skie Studia

z Dziejów redniowiecza”, nr 3, Gda sk 1996, s. 246–251.
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kulturalnego na ca e Morawy a zapewne i dalej, jak wynika z prac Gerarda Labudy 6 i Marka Smoli -
skiego7, których K. Ratajczak nie cytuje, a które s  najwa niejszymi pracami dla wyja nienia recepcji 
w Polsce eposu o Walgierzu z Ty ca i o Wis awie z Wi licy. Wynika z nich, e poemat ten traÞ  do 
Polski w II po . XII w. za po rednictwem francuskiego rodowiska kulturalnego i nale y go wi za
z Wi lic , a to pozwala przypisa  Helenie rol  po rednika w przekazywaniu eposu o Walgierzu, 
wzbogaconym na miejscu opowiadaniem o Wis awie z Wi licy. Podobn  rol  odegra  dwór znojemski
w sprowadzeniu joannitów do Zago ci i recepcji zachodnich wzorów architektury roma skiej (Wi li-
ca, Zago ). Mamy w tym przypadku wyj tkow  zbie no  elementów (literatura – kultura rycerska 
– architektura) wyja niaj cych znaczenie kulturalne dworu Kazimierza i Heleny, na którym, wed ug 
Kad ubka, dyskutowano o zamierzch ych dziejach Polski.

Generalnie w tej cz ci tekstu K. Ratajczak stawia dyskusyjn  hipotez , i  o znaczeniu politycz-
nym kobiet z dynastii Piastów i on Piastów stanowi a w du ej mierze edukacja, zapominaj c, e 
zasadnicz  przyczyn  by a polityka dynastyczna, a wychowanie i poziom intelektualny by y pochodn  
znaczenia rodu i jego d ugiego trwania na arenie politycznej.

Nie wszystkie argumenty przywo ane w tej partii tekstu zosta y trafnie dobrane. K. Ratajczak 
pisze, e wiadectwem wykszta cenia Gertrudy i czytania przez ni  zapisków historycznych jest in-
formacja ze ród a ruskiego ywot W grzyna, w którym zapisano, i  rozmawia a ona o zaburzeniach 
w Polsce z lat 30-tych XI w. Zapomnia  natomiast, e równie dobrze Gertruda (córka Mieszka II) 
mog a by  ich naocznym wiadkiem – urodzi a si  prawdopodobnie ok. 1025 r.8 – lub s ysze  o nich 
od cz onków rodziny albo osób zwi zanych z dynasti  i dworem.

Rozdzia  trzeci traktuje o roli klasztorów e skich w kulturze polskiego redniowiecza i edukacji 
kobiet. Pomijam rol  odgrywan  w kulturze, gdy  tylko niepoprawny optymista móg by mie  na-
dziej  na jej pe ne przedstawienie – a tak wynika przecie  z tytu u rozdzia u – na czternastu stronach 
(s. 100–113). Niestety, tak e o edukacji kobiet mo na dowiedzie  si  niewiele, gdy  Autor po o y  
nacisk na analiz  regu  zakonnych pod k tem modeli wychowawczych. Pami ta  bowiem trzeba, e 
mamy w tym przypadku do czynienia ze ród ami normatywnymi, a tym samym wnioski zawarte 
w tym rozdziale niekoniecznie musz  odpowiada  stanowi rzeczywistemu. Zabrak o równie  zaak-
centowania, i  fundatorzy klasztorów cysterek w Trzebnicy i norbertanek w Czarnow sach widzieli 
swoje fundacje jako „zak ady” wychowawcze, maj ce naucza  mniszki skrupulatnego oddawania si  

nabo e stwom i wiczeniom religijnym 9. Rzetelnie natomiast przedstawiaj  si  informacje odno nie  

funkcji i ról odgrywanych przez Piastówny w klasztorach. 

Generalnie, materia  zebrany przez K. Ratajczaka potwierdza, e edukacja kobiet w klasztorach 

koncentrowa a si  na nauce haftu i robótek r cznych, piewu, gry na instrumentach. W tpliwo ci 

mo e wzbudzi  natomiast stwierdzenie, e uczono prowadzenia gospodarstwa domowego, chyba 

e b dziemy brali pod uwag  okres pó nego redniowiecza i wiek XVI oraz lokalizacj  klasztoru 

w wi kszej aglomeracji miejskiej i prowadzenie przez niego szko y dla dziewcz t nieprzeznaczonych 

do s u by Bogu. Pocz tkowo bowiem nauka czytania i pisania by a z pewno ci  ograniczona do tych 

dziewcz t, które przeznaczone by y do klasztoru i pobiera y j  w tzw. szkole wewn trznej, a z pew-

no ci  do takich ucz szcza y dziewcz ta zwi zane z dynasti . Wydaje si  te , e nie nale y przenosi  

stosunków z XV w. na stulecia XII–XIV, gdy  upowszechnienie si  roli pisma i szeroko rozumianej 
kultury ksi ki w pó nym redniowieczu tworzy o zupe nie inn  jako . 

Zdecydowanie najciekawszy i najbardziej warto ciowy materia  przynosi rozdzia  czwarty, 
koncentruj cy si  na roli ksi ki w kr gu dynastii piastowskiej. S usznie K. Ratajczak zauwa a,

8 K. J a s i s k i , Rodowód pierwszych Piastów, Pozna  2004, s. 144–146.
9 T. S i l n i c k i , Dzieje i ustrój ko cio a katolickiego na l sku do ko ca wieku XIV, Warszawa 1953, s. 116, 118.
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e przyj cie chrze cija stwa postawi o Piastów w pozycji uprzywilejowanej w dost pie do dóbr kul-
tury wysokiej, w tym pi miennictwa i kodeksów, pocz tkowo przywo onych do kraju a nast pnie 
przepisywanych na ich zlecenie, g ównie w celach fundacyjnych. Niew tpliwie Piastowie byli te  po-
siadaczami ksi ek. Jako przyk ady mog  pos u y  Ordo Romanus Mieszka II, tzw. Rocznik augijski 
przywieziony przez Rychez , psa terz Rychezy zwany Kodeksem Gertrudy czy psa terz Salomei ( ony 
Boles awa Krzywoustego). Na tym tle zdecydowanie wyró nia si  Jadwiga, ona Henryka Brodatego, 
posiadaczka ksi gozbioru, w sk ad którego z ca  pewno ci  wchodzi y psa terze, Pismo wi te, y-
woty wi tych, modlitewnik i Legenda w. Bernarda.

Niestety, ilo  wiadectw potwierdzaj cych posiadanie przez Piastów i kobiety z kr gu dynastii 
ksi ek jest niewielka. Z natury rzeczy wnioski s  mocno hipotetyczne, a prezentowany obraz niepe -
ny. Brakuje w tym rozdziale gradacji roli ksi ki w kr gu dynastii w poszczególnych okresach (lub 
wiekach). Nie do ko ca rozumiem, co Autor chce powiedzie , twierdz c, e „w XIII w. poprawi o si  
ogólne wykszta cenie Piastów”, pisz c trzy wersy dalej: „Kinga (tj. Kunegunda-Kinga, ona Bole-
s awa Wstydliwego, przyp. P. K.) obok znajomo ci w gierskiego i polskiego w ada a równie  acin
i posiada a rzadk  wci  jeszcze w ród panuj cych sztuk  czytania i pisania” (s. 140).

Wed ug K. Ratajczaka, interesuj cym ród em do kwestii obecno ci ksi g w yciu codziennym na 
dworach Piastów s  przedstawienia ikonograÞ czne. Nie mam co do tego w tpliwo ci, ale przytoczenie 
tylko czterech przyk adów (s. 142) nie mo e przekonuj co podtrzymywa  tego stwierdzenia. Czytamy 
równie , e naturalnym miejscem kontaktu przedstawicieli dynastii z ksi k  by y kaplice pa acowe. 
Trudno jednak zgodzi  si  z takim stwierdzeniem. Chodzi przecie  o ksi gi liturgiczne, których nie 
mo na, pod wzgl dem ich zawarto ci, uwa a  za wyra nych nosicieli warto ci kulturalnych i eduka-
cyjnych w cis ym tych s ów znaczeniu. Znajdowa y si  one w kaplicy czy ko ciele, gdy  by y nie-
zb dne do odprawiania nabo e stw, a taki kontakt fundatora kaplicy i jej wyposa enia, tzn. wizualny, 
nie móg  mie  przecie  wp ywu na formacj  intelektualn  patrz cego. 

Bez w tpienia natomiast nale y zgodzi  si  z opini , i  kobiety z kr gu dynastii przyczyni y si  do 
upowszechnienia ksi ki polskoj zycznej, gdy  dokonywano t umacze  na ich potrzeby. Przeczy to 
jednak tezie o ich dobrym wykszta ceniu, potwierdza bowiem, e cz  z nich nie zna a aciny. Wobec 
powy szego nie mo na by ich uzna  za litterati, bo tylko znajomo  czytania i pisania w j zyku aci -
skim pozwala a w redniowieczu uzna  kogo  za wykszta conego 10. Generalnie za , nale y uwa a , 
by nie uto samia  wiadectw o religijno ci i pobo no ci kobiet z umiej tno ci  czytania i pisania oraz 
posiadaniem ksi ek, gdy  mog  to by  dwie, zupe nie ró ne rzeczy. Wystarczy przypomnie  cho by, 
e w redniowieczu bardzo cz sto nauczanie mia o charakter pami ciowy, jego celem by o za  opa-

nowanie przez chrze cijan podstawowych modlitw i pie ni, by mogli czynnie uczestniczy  w liturgii 
ko cielnej.

Modele wychowawcze w odniesieniu do edukacji kobiet z kr gu dynastii piastowskiej przedsta-
wi  Autor w rozdziale pi tym. Wypada zgodzi  si  ze stwierdzeniem, e zmiany edukacji dzieci Pia-
stów wprowadzone zosta y wraz z przybyciem Dobrawy do Polski, a z ca  moc  uwidacznia je posta  
Mieszka II, wykszta conego i dbaj cego o edukacj  swoich dzieci (Gertruda i Kazimierz). Niestety 

10 J. B i e n i a k , „Litterati” wieccy w procesie warszawskim z 1339 r., „Cultus et cognitio”. Studia z dziejów rednio-

wiecznej kultury, Warszawa 1976, s. 97–106; tego , rodowisko wiadków procesu polsko-krzy ackiego z 1339 r., Genealogia, 

kr gi zawodowe i grupy interesu w Polsce redniowiecznej na tle porównawczym, red. J. B r o n i s z e w s k i , Toru  1989,

s. 5; Z. M o r a w s k i , Notariusze ziemscy w ko cu XIV i XV stuleciu, tam e, s. 161–177. Na temat zbiorowo ci ludzi pi mien-

nych zob. H. S a m s o n o w i c z , rodowiska spo eczne pisz ce w Polsce u schy ku redniowiecza, Pogranicza i konteksty 

literatury polskiego redniowiecza, red. T. M i c h a o w s k a , Wroc aw 1989, s. 97–98; K. S k u p i e s k i, O wspó udziale 

dyplomatyki w badaniu pi miennej warstwy spo ecze stwa redniowiecznego, „Venerabiles, nobiles et honesti”, Toru  1997, 

s. 529–530; M. F u m a g a l l i , B. B r o c c h i e r i , Intelektualista, Cz owiek redniowiecza, red. J. Le G o f f , Warszawa 2000,

s. 233.
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ubogi materia  ród owy zmusi  K. Ratajczaka do skonstruowania modelu g ównie w oparciu o infor-
macje o wychowywaniu m czyzn. Pierwsze pewne ród a pisane dotycz ce wykszta cenia kobiet
z kr gu dynastii przynosi dopiero ywot Salomei.

Je li mówimy o modelu wychowawczym, niew tpliwie wzorcowy by  pod tym wzgl dem, znany 
z literatury przedmiotu, dwór w. Jadwigi i Henryka Brodatego, o proÞ lu ascetycznym, b d cy by  
mo e form  protestu przeciwko materializmowi wiata i na ladownictwem Chrystusa. Dla XIV w. taki 
model w odniesieniu do córek królewskich sk ada by si  z nauczania zasad wiary, dobrych manier, 
dbania o urod , haftu, zaj  gospodarczych, zapewne aciny, a mo e i niemieckiego.

Autor wyra a przypuszczenie, e wychowawcami ksi niczek byli urz dnicy dworu ksi nych
i na potwierdzenie przytacza ich imiona oraz pe nione funkcje. Ostro nie nale a oby formu owa  tak  
opini , gdy  brak jest cho by jednego potwierdzenia ród owego. Inaczej by o natomiast w przypadku 
wynajmowania nauczycieli na potrzeby dzieci monarszych, co by o cz sto spotykan  praktyk . Nie 
ulega za to w tpliwo ci, e istotn  rol  edukacyjn  odgrywa a kultura dworska i to w szerszej skali, 
jako e stykali si  z ni  równie  przedstawiciele elity spo ecznej. 

Wed ug Autora bogatszy model edukacyjny obecny by  w rodowisku klasztornym i sk ada  si  
z nauki czytania i pisania, znajomo ci psa terza, Ojców Ko cio a i pisarzy chrze cija skich. Osobi-
cie doliczy bym do tego „kanonu” utwory hagiograÞ czne, zw aszcza ywoty polskich ksi nych i to 

przed pismami Ojców Ko cio a.
Ubóstwo róde  nie pozwala na formu owanie ostatecznych wniosków, ale wypada zgodzi  si

z Autorem, i  mo na wyró ni  trzy „ rodowiska” wychowawcze w oparciu o które prowadzona by a 
edukacja: to dwory piastowskie, klasztory i dwory obce. 

Na zako czenie kilka uwag ogólnych nasuwaj cych si  w trakcie lektury. Liczne powtórzenia za-
równo w tek cie, jak i w przypisach (kolejne cytowania prac w pe nym opisie bibliograÞ cznym) zdaj  
si  sugerowa , e praca powstawa a w pewnych odst pach czasowych. W wykazie róde  znajduj  si  
dziwaczne lapsusy. Podane s  na przyk ad zbiory dokumentów redniowiecznych z ró nych archiwów 
bez wyszczególnienia poszczególnych sygnatur. 

Sprostowania wymagaj  niektóre przypisy bibliograÞ czne. Autorem pracy Powstaje nowy wiat… 

(Warszawa 1964) jest L. Génicot, a nie L. Géricot (s. 186), Edukacja i kultura… (Warszawa 1995) 
P. Riché, a nie P. Rich (s. 191), Zbiory r kopi mienne… (Warszawa 1947) wyda y wspólnie M. Hor-
nowska, H. Zdzitowie ska-Jasie ska, a nie tylko ta druga. W wykazie róde  brakuje: Iura Masoviae 

terrestria, oprac. J. Sawicki, t. I (Warszawa 1972), cyt. na s. 25; Dokumenty opactwa benedyktynów 

w Lubiniu z XIII–XV wieku, oprac. Z. Perzanowski (KDW sn., z. I, Warszawa-Pozna  1975), cyt. na
s. 27; Landbuch ksi stw widnickiego i jaworskiego, t. II, 1385–1395, wyd. T. Jurek (Warszawa 2000), 
cyt. s. 34. Wspomn  jeszcze, e zdarzaj  si  ró ne opisy bibliograÞ czne tych samych prac w przypi-
sach i bibliograÞ i. 

Mimo tych potkni  uwa am, e otrzymali my ciekawy obraz stanu bada  nad zagadnieniem 
edukacji kobiet z kr gu dynastii piastowskiej w redniowieczu. Autor wzbogaci  swoje rozwa ania, 
przybli aj c model edukacji zalecany przez Ojców Ko cio a, co pozwoli o mu przedstawi  swoje 
ustalenia na szerszym, zachodnioeuropejskim tle. Okazuje si , e wzorce propagowane przez Ko ció  
by y bardzo podobne przez okres ca ego redniowiecza i w tym kontek cie kobiety z kr gu dynastii 
piastowskiej realizowa y pewien uniwersalny schemat. Zaryzykowa  mo na stwierdzenie, e jedyny-
mi wyj tkami by y córki tych ksi nych i królowych, którym matki stara y si  przekaza  obszerniejsz  
wiedz  i umiej tno ci, ni  tylko cnotliwo , pobo no , wstydliwo  i bieg o  w pracach domowych. 
Ksi ka ma walor syntetyzuj cy dotychczasow  wiedz  z zakresu omawianej problematyki, pobudza 
do reß eksji i inspiruje do dyskusji, tym samym spe nia kryteria stawiane tego typu publikacjom. 

PIOTR KARDY  
Kielce
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ADAM MASSALSKI: SZKO Y REDNIE RZ DOWE M SKIE
NA ZIEMI KIELECKO-RADOMSKIEJ W LATACH 1833–1862,
WYDAWNICTWO AKADEMII WI TOKRZYSKIEJ,
KIELCE 2001, s. 337

Od kilku lat funkcjonuje w obiegu czytelniczym ksi ka po wi cona m skiemu szkolnictwu 
redniemu na ziemi kielecko-radomskiej w okresie mi dzy powstaniem listopadowym a styczniowym 

w XIX w. Rola tego typu szkó  by a wówczas szczególnie istotna. W d ugim okresie czasu pe ni y 
one bowiem wa n  funkcj  centrów o wiatowych, spo ecznych i kulturalnych w Królestwie Polskim. 
Podj cie wi c przez Adama Massalskiego tej problematyki w obszernej monograÞ i zas uguje na uzna-
nie tym bardziej, e cho  zagadnienie to jest wa ne i interesuj ce, nie znalaz o dotychczas pe nego 
odzwierciedlenia w istniej cych opracowaniach. 

Ksi ka, podobnie jak inne publikacje tego Autora, jest owocem  mudnej, wieloletniej kwerendy 
archiwalnej w kraju i zagranic . Sk ada si  ze wst pu, czterech rozdzia ów i zako czenia. W pierw-
szym rozdziale scharakteryzowano polityk  o wiatow  zaborcy rosyjskiego wobec szkó  rednich na 
terenie Królestwa Polskiego, realizowan  zgodnie z sugestywn  pod wzgl dem ideowopolitycznym 
oraz wychowawczym formu : „samodzier awie, prawos awie i narodnost”. Oparta ona by a na 

przepisach podobnych do tych, które istnia y w pozosta ej cz ci Cesarstwa, z uwzgl dnieniem – jak 
podkre la twórca opracowania – polskich uwarunkowa  i specyÞ ki. W szczególno ci za  niez om-
no ci ducha polskiego w politycznej i spo ecznej sytuacji popowstaniowej, znaczonej m. in. takimi 
formami represji, jak przymusowe przesiedlenia w g b Rosji i skazywanie na wieloletni  katorg . 
Wp yw na polityk  o wiatow  mia y tak e niew tpliwie: obsada kadrowa stanowiska ministerialnego 
w tej dziedzinie w Petersburgu oraz nominacje na funkcje kierownicze w Komisji Rz dowej Spraw 
Wewn trznych, Duchownych i O wiecenia Publicznego Królestwa Polskiego, a po 1839 roku – na 
urz d kuratora w Okr gu Naukowym Warszawskim. Równie  wa nym czynnikiem determinuj cym 
dzia alno  szkolnictwa by  stan gospodarki rosyjskiego imperium.

 Adam Massalski dokona  periodyzacji polityki caratu w obszarze dzia alno ci szkolnictwa red-
niego na trzy okresy. Pierwszy – obejmowa  czas funkcjonowania ustawy szkolnej dla Królestwa Pol-
skiego w latach 1833–1840. Wyró nia  si  przede wszystkim ustanowieniem o mioklasowych gim-
nazjów i niepe nych, czteroklasowych szkó  Þ lologicznych, zwanych obwodowymi, a tak e znacz-
nym brakiem wystarczaj cej liczby oddanych polityce Rosji nauczycieli i wprowadzeniem zmian
w programach nauczania. Drugi – najd u szy – przypada  na lata 1840–1856. Zapocz tkowany zosta  
ukazaniem si  w Petersburgu ustawy o szkolnictwie elementarnym i rednim. Odznacza  si  zbli e-
niem programowym szkó  Okr gu Naukowego Warszawskiego do tre ci nauczania realizowanych
w ca ym imperium, nap ywem na jego teren nauczycieli Rosjan, zahamowaniem rozwoju szkó  red-
nich, wprowadzaniem w nich nowych celów wychowawczych, odpowiadaj cych potrzebom pa stwa 
rosyjskiego. Trzeci i ostatni okres to lata 1856–1862. Charakteryzowa  si  wprowadzeniem wielu istot-
nych zmian w szkolnictwie. Mi dzy innymi u atwiono wówczas m odzie y dost p do szkó  rednich
i zwi kszono liczb  stypendiów dla studentów z terenu Królestwa Polskiego, podejmuj cych nauk  
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prawa na uniwersytetach rosyjskich. Pod koniec 1857 roku wprowadzono nowe programy nauczania 
w gimnazjach. W 1861 roku zlikwidowano negatywnie oceniany przez Polaków Okr g Naukowy 
Warszawski. Powsta a Komisja Rz dowa Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego na czele 
z Aleksandrem Wielopolskim. Przyst piono do wprowadzenia istotnych zmian w szkolnictwie. Zda-
niem Autora, problematyka zasygnalizowana w pierwszym rozdziale recenzowanej pracy jest tak 
obszerna, i  wymaga dalszych, wnikliwych bada  i odr bnego opracowania.

Pozosta e rozdzia y ksi ki po wi cone s  istniej cym wówczas typom szkó  na ziemi kielecko-
-radomskiej. Wnikliw  analiz  ich dzia alno ci obejmuje Badacz najpierw (rozdzia  drugi) pe ne szko-
y rednie (gimnazja) w Kielcach i w Radomiu. Szeroko o wietla ogólne podstawy prawne i zasady 

pracy tych placówek. Rozpatruje zachodz ce zmiany w budowie tygodniowego planu lekcji, konse-
kwentnie zmierzaj ce do poszerzenia procesu rusyÞ kacji i umocnienia pozycji j zyka rosyjskiego 
w szkole redniej. Podkre la, e to ostatnie zadanie starano si  zrealizowa  w drodze podniesienia po-
ziomu nauczania przez selekcj  i dobór nauczycieli tego przedmiotu, przyznawanie im wy szych sta-
wek wynagrodzenia rocznego, a tak e zast powanie, dotychczas u ywanych, marnych podr czników, 
nowszymi opracowaniami. Realizacja zada  rusyÞ kacyjnych wobec m odzie y gimnazjalnej mia a 
odbywa  si  tak e drog  nauczania takich przedmiotów, jak: historia, zw aszcza Rosji, geograÞ a, sta-
tystyka. Adam Massalski wiele uwagi po wi ca równie  innym przedmiotom, w tym lekcjom religii 
i  nauki moralnej, a tak e kwestiom podr cznikowym, programom nauczania oraz dzia alno ci biblio-
tek gimnazjalnych. Ukazuje rol  gimnazjum i jego dyrekcji w strukturze zarz dzania szkolnictwem. 

Przedstawiaj c dzia alno  Gimnazjum Wojewódzkiego (Gubernialnego) w Kielcach w latach 
1833–1840, Autor koncentruje uwag  na zmianach w programie nauczania, ocenie prowadzenia zaj  
z poszczególnych przedmiotów, poziomie pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz problematyce 
utrzymania karno ci w ród uczniów gimnazjów. Wiele miejsca po wi ca analizie struktury spo-
ecznej, narodowo ciowej i wyznaniowej grona pedagogicznego. Omawia jego wykszta cenie, sta  

i dorobek pedagogiczny oraz prezentuje wa niejsze, niezbyt liczne zreszt , publikacje nauczycieli. 
Charakteryzuj c uczniów gimnazjum, interesuj co przedstawia ich dzia alno  konspiracyjn , która 
sta a si  bezpo redni  przyczyn  likwidacji pe nej szko y redniej w Kielcach. 

W podobny sposób Autor analizuje prac  Gimnazjum Wojewódzkiego (Gubernialnego) w Ra-
domiu w latach 1833–1862, uwzgl dniaj c w jego funkcjonowaniu lokalne uwarunkowania. Zosta o 
ono utworzone po zlikwidowaniu dzia aj cej przed powstaniem listopadowym szko y wojewódzkiej, 
któr  prowadzili pijarzy. W zwi zku z tym, e w placówce tej nie mogli by  zatrudnieni nauczyciele 
wywodz cy si  spo ród cz onków tego zakonu, w pierwszych latach swojej dzia alno ci prze ywa a 
ona znaczne trudno ci w skompletowaniu kadry nauczaj cej. Równie  dobór kolejnych dyrektorów 
i inspektorów gimnazjum nastr cza  szereg uwag. Autor wskazuje, e w ród uczniów i absolwentów 
szko y by o sporo znanych pó niej postaci ycia gospodarczego, spo ecznego i kulturalnego Króle-
stwa, a w ród nich Tytus Cha ubi ski oraz Walery Przyborowski. M odzie  radomskiego gimnazjum 
aktywnie uczestniczy a w bie cych wydarzeniach i manifestacjach patriotyczno-religijnych, a tak e 
w powstaniu styczniowym. 

Rozdzia  trzeci recenzowanej publikacji po wi cony jest czterem Þ lologicznym szko om obwo-
dowym (powiatowym), rozwijaj cym swoj  dzia alno  w W chocku, Ko skich, Pi czowie i Sando-
mierzu. Placówki te posiada y status ni szych szkó  rednich. Nauka trwa a w nich cztery lata. Absol-
wenci klasy czwartej mogli ubiega  si  o wst pienie do pi tej klasy gimnazjum gubernialnego. Adam 
Massalski szczegó owo przedstawia zasady funkcjonowania analizowanych szkó  powiatowych, 
przyczyny ich powstania i likwidacji. Zwraca uwag  na zachodz ce zmiany w programach nauczania, 
akcentuj c narastaj ce ograniczenia liczby godzin przeznaczonych na nauczanie j zyka polskiego 
i usuni cie wiadomo ci dotycz cych historii oraz geograÞ i Polski. Ze znawstwem ocenia zmiany 
strukturalne tych szkó  przeprowadzone w 1852 roku, w wyniku których nast pi o obni enie poziomu 
wykszta cenia m odzie y, mimo wyd u enia okresu nauki z czterech do pi ciu lat. Program nauczania 
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w zreformowanych, pi cioletnich szko ach Þ lologicznych by  tak bowiem u o ony, e ich absolwen-
ci nie mogli podj  dalszej edukacji w szóstej klasie szko y gimnazjalnej. Nowy program wp ywa  
równie  na wzrost rusyÞ kacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Zasada dro no ci pomi dzy 
trwaj c  pi  lat niepe n  szko  redni  a gimnazjum zosta a wprowadzona dopiero w 1862 roku.

Autor charakteryzuje najpierw prac  szko y powiatowej w W chocku, przeniesionej w 1836 
roku na okres szesnastu lat do Ko skich, a nast pnie prezentuje dzia alno  niepe nej szko y redniej 
w Pi czowie. W mie cie tym, posiadaj cym bogate tradycje w zakresie szkolnictwa, w analizowanym 
okresie istnia a najpierw czteroletnia, a nast pnie, po o mioletniej przerwie, pi cioletnia szko a Þ lolo-
giczna ze znaczn  liczb  uczniów. Du e tradycje w kszta ceniu m odzie y na poziomie rednim posia-
da  równie  Sandomierz. W okresie mi dzypowstaniowym dzia a a tam nieprzerwanie czteroklasowa 
obwodowa (powiatowa) szko a Þ lologiczna. We wszystkich wymienionych szko ach A. Massalski 
dokonuje wnikliwej analizy pracy inspektorów i nauczycieli w powi zaniu z realizacj  procesu dy-
daktyczno-wychowawczego. Stara si  przybli y  sylwetki wybitniejszych nauczycieli (np. historyka 
Juliana Bartoszewicza, pó niejszego biskupa Antoniego Sotkiewicza, historyka i t umacza Micha a 
Gliszczy skiego) oraz charakteryzuje, w miar  zachowanych róde , spo eczno  uczniowsk . Wiele 
uwagi po wi ca bazie materialnej szkó  oraz zaopatrzeniu ksi gozbiorów bibliotek szkolnych. Za-
warte w tym rozdziale wiadomo ci wprowadzaj  czytelnika w interesuj cy, prawie zupe nie nieznany 
klimat funkcjonowania niepe nych szkó  rednich w ma ych, prowincjonalnych miastach. 

 Rozdzia  czwarty i zarazem ostatni obejmuje dzia alno  dwóch szkó  realnych na ziemi kie-
lecko-radomskiej. Powsta y one w najwa niejszych miastach regionu: Kielcach i Radomiu. Idea 
upowszechniania szkolnictwa realnego kosztem rozwoju gimnazjów w Królestwie Polskim by a – jak 
twierdzi A. Massalski – rezultatem polityki w adzy zmierzaj cej do uniÞ kacji szkolnictwa polskiego 
z rosyjskim, a tak e prób  uniemo liwienia dost pu cz ci m odzie y polskiej do studiów na poziomie 
uniwersyteckim. Autor dok adnie opisuje usytuowanie wy szych szkó  realnych w strukturze szkol-
nictwa tego typu, podstawy prawne ich organizacji i dzia ania. Przytacza kilka instrukcji maj cych  
znaczenie dla bie cego funkcjonowania i ustroju szkó  realnych. Poddaj c analizie porównawczej 
tre ci nauczania, Autor podkre la, e w omawianych szko ach proces dydaktyczny realizowano w za-
sadzie wed ug programów przeznaczonych dla czterech ni szych klas gimnazjalnych i powiatowych 
szkó  realnych. W prezentacji dzia alno ci Szko y Wy szej Realnej w Kielcach (1845–1862) i Szko y 
Powiatowej Realnej w Radomiu (1846–1862) stosuje tak  sam  metodologi  jak przy przedstawieniu 
pracy placówek o charakterze ogólnokszta c cym w poprzednich rozdzia ach. Zdecydowanie wi cej 
uwagi po wi ca jednak szkole kieleckiej. Zaznacza, e w Radomiu prowadzono specjalizacj  w za-
kresie rolnictwa, natomiast w Kielcach – „technologiczno-górniczym”. Kielecka szko a realna cie-
szy a si  spor  popularno ci  w ród m odzie y i znajdowa a uznanie w oczach w adz zwierzchnich. 
Wyst powa  te  w niej – na co Autor zwraca uwag  – znaczny stopie  rusyÞ kacji procesu dydaktycz-
nego. wiadczy o tym dwukrotnie wi ksza liczba godzin przeznaczonych na j zyk rosyjski, ni  na 
nauczanie j zyka polskiego. Obowi zkowo w j zyku wschodniego zaborcy prowadzono nauczanie 
historii. Przez d ugie lata dziesi ciu nauczycieli wyk ada o w nim matematyk , geograÞ  i przyrod . 
W szkole kieleckiej zwracano uwag  na wychowanie uczniów w duchu oczekiwanym przez w a-
dz . Podejmowane odpowiednie dzia ania organizacyjne i pedagogiczne zawiod y jednak wyra nie
w okresie Wiosny Ludu i u progu lat sze dziesi tych XIX wieku. Zadaniem obydwu szkó  realnych 
w Kielcach i Radomiu by o przygotowanie kadr dla potrzeb rolnictwa i górnictwa, ale ich uczniowie 
i absolwenci znajdowali zatrudnienie tak e w przemy le, handlu, administracji i innych dziedzinach 
ycia spo eczno-gospodarczego. Absolwenci kieleccy podejmowali studia w zakresie architektury na 

Akademii Sztuk Pi knych w Warszawie.
 Na zako czenie warto podkre li , e chocia  g ównym zadaniem recenzowanej ksi ki jest 

ukazanie dzia alno ci m skich szkó  rz dowych na ziemi kielecko-radomskiej, to jednak d ugi okres 
obcowania Adama Massalskiego z warto ciowymi ród ami archiwalnymi pozwoli  mu na zawarcie 
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w niej tak e wielu cennych informacji o charakterze ogólnym, dotycz cych funkcjonowania szkolnic-
twa redniego w ca ym Królestwie Polskim. Wszystkie poruszane problemy i zjawiska o charakterze 
regionalnym rozpatruje na tle zachodz cych procesów, wynikaj cych z globalnej polityki o wiatowej 
Caratu wobec ludno ci polskiej. Szersze uj cie zagadnienia wp ywa na lepsze, racjonalne zrozumienie 
uwarunkowa  funkcjonowania analizowanych szkó . Nale y zaznaczy , e publikacja ta, zawieraj ca 
bogactwo zdarze , postaw i losów ludzkich, stanowi równie  wa ny przyczynek do poznania dziejów 
spo eczno-obyczajowych dziewi tnastowiecznej inteligencji w miastach Królestwa Polskiego. Z wy-
mienionych powy ej wzgl dów powinna ona sta  si  niezb dn  lektur  wszystkich osób interesuj -
cych si  dziejami o wiaty, wychowania i my li pedagogicznej w dziewi tnastym wieku.

WITOLD CHMIELEWSKI
Piotrków Trybunalski



187RECENZJE

Przegl d Historyczno-O wiatowy
2008, nr 1–2

PL ISSN 0033-2178

KS. EDWARD WALEWANDER: PEDAGOGIA KATOLICKA W DIECE-
ZJI LUBELSKIEJ, TOWARZYSTWO NAUKOWE KUL
JANA PAW A II, LUBLIN 2007, s. 366 + FOTOGRAFIE

Czasy rozbiorów wyrz dzi y wielkie spustoszenie w duszy zbiorowej Polaków na p aszczy nie 
religijnej, spo ecznej i moralnej. Dosz o do tego ogromne zacofanie ziem polskich pod wzgl dem 
ekonomicznym, o wiatowym i kulturalnym, które zosta o pog bione zniszczeniami dokonanymi 
w czasie pierwszej wojny wiatowej. Odrodzone Pa stwo Polskie przyst pi o do odbudowy kraju 
i tworzenia instytucji i placówek niezb dnych do funkcjonowania narodu. W dzie o przebudowy 
etosu Polaków w czy  si  tak e Ko ció  katolicki. Prezentowana ksi ka dotyczy w a nie inicjatyw 
wychowawczych podejmowanych w dwudziestoleciu mi dzywojennym przez duchowie stwo die-
cezji lubelskiej, zmierzaj cych do podniesienia poziomu ycia religijnego, moralnego, o wiatowego, 
patriotycznego, spo ecznego i ekonomicznego wiernych. 

Pedagogia ko cio a diecezjalnego zosta a ukazana na szerszym tle g ównych trendów umys o-
wych i pedagogicznych w Polsce tamtych czasów. Niezwykle bogata baza ród owa ksi ki oparta jest 
na szerokiej kwerendzie w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych, zarówno ko cielnych jak i wiec-
kich, a tak e na ró norakich wydawnictwach i prasie z tamtego okresu oraz literaturze beletrystycznej 
i pami tnikarskiej. Autor ksi ki, ks. prof. dr hab. Edward Walewander, jest pracownikiem naukowym 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. G ównym przedmiotem jego zainteresowa  naukowych jest 
pedagogia i pedagogika XIX wieku i dwudziestolecia mi dzywojennego. 

Rozdzia  pierwszy prezentowanej ksi ki po wi cony jest diecezji jako miejscu dzia a  pedago-
gicznych. Najwa niejszym pedagogiem na terenie diecezji jest biskup diecezjalny. W omawianym 
przez Autora okresie by  nim bp Marian Leon Fulman (1866–1945), który sakr  biskupi  otrzyma  
w  dniu 17 XI 1918 r. Wspierali go dwaj biskupi pomocniczy: bp Adolf Józef Je owicki (1863–1937), 
a nast pnie pó niejszy m czennik niemieckich obozów koncentracyjnych, bp W adys aw Goral 
(1898–1945). Ko cieln  kadr  pedagogiczn  tworzy o duchowie stwo paraÞ alne oraz osoby konse-
krowane z zakonów m skich i e skich. 

Autor przedstawia statystyk  diecezji, która dla przyk adu w 1919 r. liczy a 907 658 wiernych, 
199 paraÞ i, 293 ksi y i tylko 32 alumnów. Z biegiem czasu te wska niki wzrasta y. Ksi ka ukazuje 
te  inicjatywy podejmowane przez biskupa dla pog bienia duchowo ci powierzonych mu kap anów, 
by z kolei ci mogli skuteczniej oddzia ywa  na wiernych. Zabiega  te  o rozwój sieci domów zakonów 
m skich i by  zatroskany o w a ciw  formacj  zakonników. Docenia  równie  dzia alno  wychowaw-
cz  e skich zgromadze  zakonnych.

Autor prezentuje te  placówki duszpastersko-wychowawcze diecezji, w ród których „oczkiem 

w g owie” biskupa by o Lubelskie Seminarium Duchowne oraz otwarty w 1918 r. Uniwersytet Lu-

belski (od 1922 r. zwany Katolickim Uniwersytetem Lubelskim). Swoje placówki wychowawcze, 

w Che mie i Lublinie, prowadzili tak e jezuici, którzy kszta cili g ównie kadry dla tego zakonu. 

Niezwykle donios ym wydarzeniem by o otwarcie w 1923 r. Gimnazjum Biskupiego w Lublinie, 

które wychowywa o m odzie  m sk  w duchu katolickim. Biskup dba  o wysoki poziom katechezy 

w szko ach, dlatego przywi zywa  wielk  wag  do mianowania do szkó  odpowiednich prefektów 

i wieckich nauczycieli religii.



RECENZJE188

Rozdzia  drugi Autor po wi ci  wychowawczej roli duszpasterstwa zwyczajnego i ogólnego. 
Równie  w tej kwestii biskup jawi si  jako pierwszy pedagog. Nieustannie zach ca  on ksi y do obec-
no ci w ród wiernych, by przez to uczyni  ich pos ug  bardziej skuteczn  i owocn . Duchowie stwo 
anga owa o si  w ycie spo eczno-kulturalne spo eczno ci lokalnych, czego jednym z przyk adów 
jest propagowanie przez biskupa i ksi y konieczno ci budownictwa ogniotrwa ego, poniewa  cz ste 
kl ski po arów niszczy y dorobek ycia ludno ci. Autor w sposób szczegó owy omawia spo eczn  
dzia alno  duchowie stwa. Ksi a byli pionierami na wielu odcinkach dzia alno ci gospodarczej, np. 
zak adali mleczarnie. Szczególn  jednak wag  przyk adano do dzia alno ci charytatywnej. 

Ko ció  lubelski w tamtych czasach stan  te  przed zadaniem zatrzymania inwazji ró nych sekt, 
w tym równie  Ko cio a Narodowego. Da o si  równie  odczu  ofensyw  ideologii komunistycznej 
i liberalnej, którym stara  si  równie  stawi  czo a. Nabrzmia e kwestie spo eczne starano si  rozwi -
zywa  w duchu encykliki Leona XIII r. Rerum novarum, z 1891, a od 1931 r. tak e encykliki Piusa 
XI Quadragesimo anno. W duszpasterstwie paraÞ alnym k adziono nacisk na liturgi , szczególnie na 
kult Naj wi tszego Sakramentu oraz piew liturgiczny. Podkre lano tak e rol  ycia sakramentalne-
go w yciu chrze cijanina. Jedn  z form wychowania by o tak e piel gnowanie starych zwyczajów 
religijnych takich jak: pozdrowienia chrze cija skie, kol da, odpusty, nabo e stwa maryjne, kult 
wi tych.

Rozdzia  trzeci po wi cony jest wychowawczej roli duszpasterstwa nadzwyczajnego. Ukazane 
jest w nim wychowawcze znaczenie misji, rekolekcji, a tak e sanktuariów i pielgrzymek. Ducho-
wie stwo przyk ada o wielk  wag  do odpowiedniego poziomu religii w szkole oraz do wspó pracy 
ze szko ami. Podkre lano tak e rol  rodziny w wychowaniu, zarówno wieckim jak i religijnym. Za 
szczególnie wa ne uznano duszpasterstwo m odzie y, w tym tak e pozaszkolnej, zw aszcza poprzez 
m odzie owe stowarzyszenia katolickie. Do najbardziej popularnych nale a y: ruch tercjarski, kó ka 
ró a cowe, Krucjata Eucharystyczna, Sodalicje Maria skie, Akcja Katolicka oraz harcerstwo. Ksi -
ka ukazuje wielki dynamizm w dzia aniu i rozwoju tych stowarzysze . 

Wa n  funkcj  wychowawcz  pe ni o tak e duszpasterstwo stanowe i grup specjalnych. Za spra-
w  priorytetow  uznano formacj  religijn  inteligencji, w tym tak e ziemian, g ównie poprzez orga-
nizacj  rekolekcji zamkni tych. Wielk  rol  w tym wzgl dzie odegra  za o ony przez bpa Fulmana 
w 1923 r. Instytut Wy szej Kultury Religijnej, który dzia a  przy Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Duszpasterstwem obj to tak e m odzie  odbywaj c  s u b  wojskow . Nie zaniedbano tak e 
troski o diecezjan udaj cych si  na emigracj  zarobkow , jak równie  o reemigrantów. 

Starano si  tak e postawi  tam  wielkiej fali alkoholizmu poprzez propagowanie postaw abs-
tynenckich. Strategi  opracowa  bp Fulman, który uwa a , e „trze wo  i umiarkowanie w piciu 
alkoholu stopniowo przygotowuj  do ca kowitej abstynencji, a ona z kolei, je li zobowi e si  do niej 
wielu, prowadzi do trze wo ci ca ego spo ecze stwa” (s. 230). Wielki wp yw duszpasterski na wier-
nych mia  diecezjalny kongres eucharystyczny w Che mie (w dniach 8–9 IX 1934 r.) oraz Kongres Eu-

charystyczny Katolickich Stowarzysze  M odzie owych, który odby  si  w Lublinie 3–4 VII 1937 r. 

Rozdzia  czwarty po wi cony jest wychowaniu do katolickiej otwarto ci na wiat. W pracy dusz-

pasterskiej podkre lano uniwersalizm ko cielny poprzez wpajanie wiernym potrzeby wi zi ze Stolic  

Piotrow . Biskup zach ca  ksi y do obj cia szczególn  trosk  duszpastersk  mieszka ców wsi, jako 

e a  72% diecezjan stanowi a ludno  utrzymuj ca si  z rolnictwa, a tylko 10% y o z przemys u. 

Wie  lubelska by a zapó niona ekonomicznie i kulturowo, gospodarstwa by y ma e i rozdrobnione. 

Ksi a d yli do podniesienie dobrobytu mieszka ców wsi poprzez wyzwalanie ich aktywno ci, np. 

inspirowali ich do tworzenia kó ek rolniczych, propagowali nowe formy gospodarowania, np. pszcze-

larstwo czy sadownictwo. 

Priorytetowym zadaniem duchowie stwa by o szerzenie o wiaty w ród ludu poprzez zak adanie 

na wsiach bibliotek, wietlic, kolporta  prasy, propagowanie zasad higieny i zdrowego ycia, oszcz -

dzania pieni dzy itp. Walczyli nawet ze z ym traktowaniem zwierz t domowych. Widz c wielk  
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demoralizacj  ludno ci, która by a tak e nast pstwem pierwszej wojny wiatowej, duchowie stwo 
stara o si  jej zapobiec poprzez organizacj  szeroko rozumianej rozrywki. Ko ció  lubelski nie stra-
ci  tak e z oczu problematyki miejskiej. Interesowa  si  rozwojem ycia naukowego i kulturalnego 
w miastach.

 Nie by  te  oboj tny na trudn  sytuacja ekonomiczn  robotników, ale równie  przestrzega  ich 
przed propagand  bolszewick  i zabiega  o zgod  narodow . Biskup uwra liwia  pracodawców na 
konieczno  sprawiedliwego wynagradzania robotników, a duchownych do o ywienia dzie  mi osier-
dzia chrze cija skiego. Przyk adem konkretnej realizacji tych postulatów by o udzielanie zasi ków 
bezrobotnym. O ich skali wiadczy fakt, e na pocz tku 1933 r. w samym Lublinie przesz o 7090 
bezrobotnych y o z zasi ku. Poza tym urz dzano tradycyjne „choinki”, „jase ka” i „op atki”, g ównie 
dla dzieci z biednych rodzin. Podj to te  skuteczne próby bardziej systemowego rozwi zania kwestii 
robotniczej poprzez organizowanie Chrze cija skich Zwi zków Zawodowych. 

Duchowie stwo przejawia o tak e trosk  o chrze cija ski charakter wszystkich wymiarów ycia 
wiernych. Szczególn  wag  przywi zywano do wychowania m odego pokolenia, st d zabiegano by 
dzieci z rodzin katolickich by y uczone przez nauczycieli respektuj cych katolicki system warto ci. 
Prowadzono duszpasterstwo w ród nauczycieli mi.in. poprzez organizowanie pielgrzymek na Jasn  
Gór . Wa n  rzecz  równie  by o wychowanie wiernych do uczestnictwa w kulturze, zw aszcza po-
przez o ywienie czytelnictwa prasy katolickiej i dobrej ksi ki. 

Przy lekturze ksi ki autorstwa Ksi dza Profesora Edwarda Walewandra rodzi si  nieodparte 
wra enie, e duchowie stwo diecezji lubelskiej podj o has a i programy wypracowane w czasach 
pozytywizmu, do którego Autor we wst pie nawi zuje. Trzeba te  zgodzi  si  z opini  Autorki przed-
mowy do ksi ki, prof. dr hab. Kalin  Bartnick , e „Autor jest wyra nie zafascynowany osobowo ci  
i zas ugami bpa Mariana Leona Fulmana” (s. 10). Rzeczywi cie, wielo  inicjatyw podejmowanych 
przez pasterza diecezji w tamtym czasie musi budzi  podziw.

Biskup jawi si  jako autentyczny paedagogus principalis, który staje w pierwszym szeregu frontu 
dzia a  zmierzaj cych do urzeczywistnienia wskaza  ewangelicznych w yciu diecezjan. Jako do-
bry pasterz jest zatroskany tak e o ich sprawy doczesne, st d podejmuje wiele stara , by polepszy  
sytuacj  bytow  najbiedniejszym z nich, a ca o  stosunków spo ecznych oprze  na sprawiedliwo ci 
i wzajemnej mi o ci. Godne podkre lenia s  te  jego inicjatywy podejmowane na polu o wiaty i wy-
chowania. Osobist  postaw  i zaanga owaniem biskup dopinguje duchowie stwo do zintensyÞ kowa-
nia duszpasterstwa, zarówno co do zakresu jak i metod i rodków. Uderza tak e wykorzystanie przez 
ksi y mass mediów w duszpasterstwie. W gr  wchodzi y wtedy prasa, ewentualnie ksi ka. Ksi a 
pisali artyku y do czasopism, dziel c si  z wiernymi i mi dzy sob  przemy leniami i do wiadczenia-
mi duszpasterskimi, co powinno by  bardziej docenione w naszych czasach, wzbogaconych o media 
elektroniczne. 

Na szczególne podkre lenie zas uguje staranne, wprost biblioÞ lskie wydanie omawianej ksi ki. 
Niezwykle bogat  jej stron  narracyjn  i dokumentacyjn  wzbogacaj  fotograÞ e z okresu mi dzywo-
jennego. Napisana jest ona komunikatywnym i klarownym j zykiem. Nale y j  poleci  szerokiemu 
gronu czytelników, w tym wychowawcom, zarówno duchownym jak i wieckim oraz historykom 
wychowania. Jest ona cennym dzie em dla wszystkich, którzy interesuj  si  autentyczn  histori  Pol-
ski, poniewa , jak s usznie zauwa a jeden z recenzentów ksi ki, prof. dr hab. Stanis aw Mauersberg, 
w wielu dotychczasowych opracowaniach przemilczano lub pomniejszano rol  Ko cio a katolickiego 
w wychowaniu pokolenia, które stan o do walki z naje d c  niemieckim, a pó niej skutecznie opie-
ra o si  zniewoleniu komunistycznemu.

KS. CZES AW GALEK
Zamo
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TERESA JAROSZUK: Z ISKR  FILARECK  W OKU. WIAT
I DZIE O BOGDANA NAWROCZY SKIEGO, WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU WARMI SKO-MAZURSKIEGO, OLSZTYN 2004, 
s. 152

Humanistyczny dorobek przedstawicieli pedagogiki kultury stanowi wyj tkowy wk ad intelek-
tualny w rozwój nauki i polskiej my li pedagogicznej. Cieszy, e rozpatrywany jest nie tylko w ka-
tegoriach „doktryn przesz o ci”, ale pozostaje spu cizn  yw , cz sto (ostatnimi laty szczególnie) 

przywo ywan  we wspó czesnych dyskursach po wi conych edukacji, rozpatrywanej ca o ciowo, 

w jej dialektycznych zwi zkach z kultur . Wydaje si , e dialog z do wiadczeniami i my l  osób 

takiego formatu jak klasycy pedagogiki kultury: B. Nawroczy ski, B. Suchodolski, S. Hessen wspó -

czesnym pedagogom i organizatorom o wiaty potrzebny jest szczególnie.

Bogdan Nawroczy ski jest najstarszym z wymienionych, a zarazem tym, który pierwszy wpro-

wadzi  okre lenie „pedagogika kultury”, dla nazwania kierunku prezentuj cego now  koncepcj  

kszta cenia. Zgodnie z ni  kszta cenie pojmowane by o jako przygotowanie do twórczego uczestnic-

twa w yciu kulturalnym, poprzez wprowadzenie wychowanków w wiat warto ci ponadindywidu-

alnych i rozwini cie w nich si  duchowych. Nowa orientacja, prze amuj c jednostronno ci podej  

pedagogiki indywidualistycznej czy socjologizmu pedagogicznego, wskazywa a na wspó zale no  

rzeczywisto ci kulturowej i ycia duchowego jednostek.

Autor Zasad nauczania (1930 r.), ycia duchowego (1947 r.) i in. zosta  uznany przez rodowisko 
naukowe za klasyka jeszcze za swego ycia. Pomimo niew tpliwego uznania warto ci dzie a Profe-
sora i licznego powo ywania si  na  w pi miennictwie pedagogicznym, przez wiele lat bogaty ten 
dorobek nie móg  doczeka  si  ca o ciowego, syntetyzuj cego przedstawienia. Nie licz c wyboru 
i opracowania Dzie  wybranych Nawroczy siego, dokonanych przez Ann  Mo k -Stanikow  1 oraz 
sesji naukowej, która odby a si  na Uniwersytecie Warszawskim w 1994 roku i publikacji z ni  zwi -
zanej 2 nie znane s  inne istotne próby w tym zakresie 3. 

Z zadowoleniem wi c nale y przyj  obecno  monograÞ cznej pozycji Teresy Jaroszuk, która 
przypomina i przybli a posta  Bogdana Nawroczy skiego, prezentuje ca okszta t jego dorobku. 
Jak zauwa a autorka we wst pie, braki wiedzy o „ wiecie i dziele” wielkiego pedagoga „s  zach t
i wyzwaniem do pe niejszego ukazania jego wizerunku z d u szej ju  perspektywy czasowej (...)

1 B. N a w r o c z y s k i , Dzie a wybrane, t. 1 i 2 , wybór, przedmowa i wst p A. M o k a - S t a n i k o w a , Warszawa 
1987.

2 Bogdan Nawroczy ski – uczony, humanista, wychowawca, red. A. M o k a - S t a n i k o w a , S. M i e s z a l s k i , A. K o -
t u s i e w i c z , Warszawa 1996.

3 Warto zastrzec, e interesuj ce i pog bione analizy dzie  B. N a w r o c z y s k i e g o spotkamy te  w niezmiernie war-
to ciowej pracy K r z y s z t o f  M a l i s z e w s k i e g o , która wszak nie jest monograÞ  w ca o ci mu po wi con : K. M a l i -
s z e w s k i , Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu l skiego, 
Katowice 2004.
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w klimacie badawczym wolnym od jubileuszowej celebracji” (s. 11). Temu wyzwaniu pozycja zdaje 

si  sprosta , cho  sama autorka pisze w konwencji wyra nie eksponuj cej wszelkie zas ugi Nawro-

czy skiego, w istocie tak liczne. Nie oznacza to jej stronniczo ci czy tendencyjno ci, raczej natural-

n  fascynacj  postaci . Trzeba te  podkre li , e w pozycji znajdziemy równie  miejsca krytyczne, 

w których zwraca uwag  na s absze prace humanisty (np. reß eksje na temat powstania i stylu ksi ki 

Polska my l pedagogiczna – s. 88–91). Ich obecno  „odbr zowia” osob  Nawroczy skiego, który 

pozostaj c wzorem uczonego-my liciela, przestaje by  w odbiorze postaci  koturnow  i odleg . 

Niewielka obj to ciowo pozycja sk ada si  z wst pu prezentuj cego stan aktualnych bada  nad 

Nawroczy skim (jak zauwa ono wy ej, wskazuj cy potrzeb  ich poszerzania), czterech rozdzia ów 

i podsumowuj cego zako czenia. Zastosowano w niej uk ad tre ci wyznaczony chronologi  wiel-

kich wydarze  historycznych, w których osadzona by a biograÞ a Profesora. Te daty to czasy strajku 

szkolnego 1905 roku, I wojny i odzyskania niepodleg o ci, wreszcie wybuchu i ko ca II wojny wia-

towej.

Rozdzia  pierwszy przybli a lata jego dzieci stwa i m odo ci. S  to czasy niewoli w „Kraju 

Nadwi la skim” i wzmo onej rusyÞ kacji. Autorka rezygnuje z przedstawiania szerszego t a epoki, 

zapewne uznaj c, i  s  to kwestie dobrze zbadane i szeroko prezentowane w literaturze historycznej. 

Tytu em „Wobec rzeczywisto ci polskiej” uprzedza, e w rozdziale skupia si  raczej na zarysowaniu 

drogi kszta towania si  postawy m odego Nawroczy skiego wobec do wiadczanej sytuacji spo ecz-

no-politycznej, ni  na analizie samego historycznego kontekstu. Realizuj c cel poznania „ wiata 

Bogdana Nawroczy skiego” (s. 11), sprowadzanego do sytuacji, wydarze  i ludzi z którymi si  

styka , opisuje bezpo redni  przestrze  jego ycia. Chyba nazbyt skrótowo przedstawia rodowisko 

rodzinne (oszcz dno  narracji w tym obszarze budzi jednak poczucie niedosytu). Do  ogólnie, 

acz interesuj co kre li wiat do wiadcze  gimnazjalnych. Warto doda , e czasy nauki szkolnej 

Bogdana przypadaj  na lata, kiedy kuratorem Okr gu Naukowego Warszawskiego by  Aleksander 

Apuchtin i wydaje si , e próba jeszcze g bszej analizy tego okresu by aby niezmiernie interesuj -

c . Zdecydowanie najszerzej analizuje wiat Nawroczy skiego zwi zany ze studiami na Wydziale 

Prawniczym Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Zwrócenie uwagi na rodowisko akademic-

kie, a nade wszystko podkre lenie znaczenia podj cia dzia alno ci w Zwi zku M odzie y Polskiej, 

porównywanego do wile skich Þ lomatów, jest bez w tpienia s usznym, pozwalaj cym lepiej rozu-

mie  dzia alno  Nawroczy skiego. Z drugiej wszak strony (nie umniejszaj c wielkiego znaczenia 

faktu uczestnictwa w stowarzyszeniu) usilne podkre lanie zwi zków z Zetem w ca o ci pracy i wska-

zywanie na obecno  „iskry Þ lareckiej” w ka dym z podejmowanych dzia a  wydaje si  by  cokol-

wiek schematycznym, stanowi cym raczej zabieg stylistyczny w argumentowaniu zasadno ci tytu u 

ksi ki ni  skutek rzeczowej analizy okoliczno ci decyduj cych o zajmowanych stanowiskach. 

Autorka przywo uje dost pne jej dane na temat ycia i studiów Nawroczy skiego w Niemczech 

w latach 1905–1908, wskazuj c na ich skromno , tym samym wytyczaj c nowe zadania stoj ce 

przed badaczami spu cizny wielkiego naukowca. To cenne, bo warto zwróci  uwag  na ten ma o 

znany okres w biograÞ i Nawrocz skiego, odnale  prace pisane za granic  i wci  w Polsce niedo-

st pne. Trzy lata sp dzone na zachodnich uniwersytetach to bezpo rednie zetkni cie si  z europejsk  

my l  Þ lozoÞ czn  i naukow , nowe do wiadczenia spo eczne, które musia y wp yn  na kszta towa-

nie si  pogl dów i naukowych zainteresowa  humanisty.

W rozdziale drugim „Na falach ycia naukowego II Rzeczypospolitej”, najbardziej rozbudowa-

nym, ukazany jest wk ad wybitnego pedagoga w rozwój nauki polskiej czasów mi dzywojennych. 

T. Jaroszuk upami tnia jego prac  w roli nauczyciela akademickiego i organizatora kszta cenia 

nauczycielskiego w Studium Pedagogicznym, przej ciowo w Katedrze Pedagogiki Uniwersytetu 

Pozna skiego, a przede wszystkim na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 

Krótko przypomina zakres sta ych zobowi za  naukowych jako kierownika Katedry Pedagogiki 
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i Organizacji Szkolnictwa UW: „Do 1939 roku uczestniczy  stale w Komisji Egzaminów Pa -
stwowych dla kandydatów na nauczycieli szkó  rednich, opiniowa  prace habilitacyjne z zakresu 
pedagogiki i historii wychowania, czynnie uczestniczy  w pracach towarzystw naukowych, w tym 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego. Od 1932 
roku by  cz onkiem Pa stwowej Rady O wiecenia Publicznego, dzia a  w mi dzynarodowym ruchu 
pedagogicznym i Polskiej Komisji Mi dzynarodowej Wspó pracy Intelektualistów”. (s. 45)

G ówn  cz  prezentacji dzia alno ci Nawroczy skiego w okresie mi dzywojennym stanowi 
wszak przywo anie powsta ych wówczas prac naukowych. Autorka krótko streszcza g ówne ich idee, 
zazwyczaj pozostawiaj c je bez odautorskich komentarzy. Walorem dokonanych opracowa  jest 
jasno  i prostota, cz ciowo zawdzi czana samemu pióru Nawroczy skiego, który s yn  z prze-
strzegania zasad logiki formalnej i retoryki, klarownego i rzeczowego stylu. Prezentacj  o ywiaj  
zamieszczane w ksi ce opinie dotycz ce omawianych dzie , autorstwa wybitnych postaci epoki 
– m.in. F. Znanieckiego, S. Hessena, J. Mirskiego, T. Kotarbi skiego oraz naukowe (i emocjonuj ce!) 

polemiki (np. z W. Radwanem czy M. Falskim) prowadzone na amach pedagogicznych czasopism. 

Przywo anie takich dzie  jak Ucze  i klasa (1923), Swoboda i przymus w wychowaniu (1929), Zasady 

nauczania (1930) oraz licznych artyku ów przede wszystkim o tematyce szkolnej pokazuje nieroz-

strzygalno  wielu pedagogicznych dylematów. G os Nawroczy skiego w dyskusjach nad istot  

nauczania wychowuj cego, czynników wychowania, naddialektyk  swobody i przymusu, zasadami 

szkolnych selekcji, rozumieniem idei szko y demokratycznej a zró nicowanej interesuje nie tylko 

w kategoriach zapisu sposobu my lenia o wychowaniu czasów mi dzywojennych, warunkowanych 

okre lon  sytuacj  historyczn , ale tak e u wiadamia, i  wiele z poruszanych problemów do dzi  

stanowi przedmiot pedagogicznego dyskursu. Ukazywanie tego aspektu – aktualno ci my li peda-

goga – nie stanowi jednak celu omawianej pozycji. 

Analizuj c okres mi dzywojenny w biograÞ i Nawroczy skiego, T. Jaroszuk dopatruje si  u niego 

dzia a  nakierowanych na czenie teorii z praktyk  pedagogiczn  w szerokim tego s owa znaczeniu 

(s. 78). Argumentem maj cym przekonywa  do tej tezy sta a si  analiza jego wypowiedzi w sprawie 

projektu ustawy szkolnej z 1932 roku. Wydaje si  jednak, e jest to dowód zainteresowa  spo ecznych 

i troski o szko  polsk  intelektualisty wyst puj cego w roli eksperta.

Ostatni etap aktywnego ycia Nawroczy skiego ukazany jest w rozdziale „W ród powojennych 
potrzeb o wiaty”. Tytu  wskazuje, e jest to czas wyt onej pracy na rzecz odbudowy szkolnictwa 
(szczególnie – szkolnictwa wy szego), poprzedzony latami okupacji niemieckiej i walki podziem-

nej, broni cej polskiej nauki i kultury. T. Jaroszuk oszcz dnie, ale wymownie przedstawia sytuacj  

osobist  i zawodow , w jakiej znalaz  si  autor ycia duchowego (1947) w latach budowania nowego 

systemu i krytyk pedagogiki i Þ lozoÞ i kultury. Wskazuje na umiej tno  odnalezienia si  w tej rze-

czywisto ci, a zarazem pozostawania wiernym w asnym przekonaniom i nauce. Ciep o i prawdziwie 

rysuje sylwetk  cz owieka, który pozostaje aktywnym pedagogiem, pragn cym zapala  w innych 

ycie duchowe. Jak pisze Nawroczy ski, owo ycie duchowe sk ada si  z faktów kulturalnych, czyli 

„faktów skierowanych na cele w danej kulturze obowi zuj ce i w pewnym stopniu czyni ce zado  
uznawanym wymaganiom” (B. Nawroczy ski 1947, s. 44). Autorka prezentuje udzia  akademika 
w ówczesnym yciu uniwersyteckim oraz, podobnie jak we wcze niejszych rozdzia ach, dokonuje 
przegl du jego prac publikowanych w tym okresie. Oczywi cie g ównym dzie em pozostaje wspo-
mniane ycie duchowe, ale obok niego wci  pojawiaj  si  nowe artyku y, g ównie z zakresu historii 
i kierunków pedagogicznych.

G ód wiedzy o osobie Profesora (rozbudzany oszcz dn  w warstwie analizy biograÞ cznej narra-
cj  ksi ki) cz ciowo zaspokaja ostatni rozdzia , stanowi cy rodzaj suplementu: „Bogdan Nawro-
czy ski w wietle niepublikowanych wspomnie ”. Pomimo jego zamieszczenia wydaje si  wszak, e 
tych obrazów z ycia ukazuj cych wiat pedagoga mog o by  wi cej. Tym bardziej, e sam Bohater 
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pozostawi  bogaty materia  pami tnikarski. Opowie  o cz owieku reprezentuj cym szczególne 
pokolenie, które wnios o wielki wk ad do nauki i ycia kulturowego swego narodu, zyska oby na 
wyrazisto ci. 

Praca Teresy Jaroszuk stanowi wielki krok na drodze dokonania takiego ogl du. Jak pisze w za-
ko czeniu: „Ta ksi ka nie jest prac  o teorii wychowania. Nie jest te  (...) naukow  biograÞ  Bogda-
na Nawroczy skiego. (...) Celem ksi ki by o pokazanie okoliczno ci i czynników, które ukszta to-
wa y osobowo  Bogdana Nawroczy skiego, a nast pnie – ju  na przyk adzie dzie  – jak ujawnia a 

si  ta osobowo  w twórczo ci naukowej i dzia alno ci dydaktycznej” (s. 140). Cel ten w znacznej 

mierze udaje si  autorce osi gn . Je li nawet jej analizy czasami wydaj  si  by  nazbyt skrótowe, to 

– po pierwsze – ca o  uzyskuje efekt zwarto ci i intelektualnej intensywno ci, a po drugie (co by  

mo e cenniejsze) one budz  zainteresowanie i pragnienie poznania postaci, przedstawionej ramowo, 

ale na tyle wnikliwie, aby odczu , i  by a to posta  niezwyk a, nale ca do grona tak poszukiwanych 

dzi  autorytetów. 

DOROTA JANKOWSKA

Warszawa 
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KS. CZES AW GALEK: PAMI  I KRZY E. SZKICE PEDAGOGICZ-
NO-HISTORYCZNE, ABUNIE 2007, s. 349

Wst p do ksi ki ks. dra Czes awa Galka, zatytu owany: „Zamojszczyzna jako ma a Ojczyzna”, 

napisa  nauczyciel akademicki Auto ra, znany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Cze-

s aw Stanis aw Bartnik, który przedstawi  ks. Galka jako wspania ego wiadka swojej ma ej Ojczy-

zny, obejmuj cej Zamo , Ziemi  Zamojs k  i ca e Roztocze.

Ksi ka Pami  i krzy e obejmuje 76 utworów ró nej wielko ci (od 2 do 24 stronic). S  to szkice 

popularno-naukowe, felietony i pogadanki napisane w latach od 2000 do 2007 roku. Wszystkie na-

cechowane s  wyra n  tendencj  wychowawcz , s u  bowiem podsta wowym warto ciom etycznym, 

umi owaniu Boga, ojczyzny i narodu polskiego. Mog  one odegra  istotn  rol  w pracy dydaktyczno-

-wychowawczej, tym bardziej, e napisane s  z ujmuj c  szczero ci  i prostot , czym zyskuj  zaufa-

nie i sympati  czytelnika.

Ca o  sk ada si  z czterech cz ci. Pierwsza – „Papieski siew” – to serdeczne wspomnienie 
wizyty Ojca wi tego Jana Paw a II w diecezji zamojskiej 12 czerwca 1999 r., przypomnienie Jego 
nauk, a przy okazji zarys dziejów ostatnich papie y od Piusa VI do Ja na Paw a II, ze szczególnym 
podkre leniem roli i znaczenia pols kiego papie a w dziejach Ko cio a i naszego narodu.

Cz  druga – „Znaki obecno ci” – przedstawia za o yciela Zamo  cia, fundatora Katedry i Aka-
demii Zamojskiej, kanclerza i hetma na wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego (1542–1605), powi-
k ane losy rodziny Szeptyckich i ich zwi zki z Zamojszczyzn , sylwetk  w. Brata Alberta (Adama 
Chmielowskiego), którego Adolf Nowaczy ski nazwa  „najpi kniejszym cz owiekiem mego pokole-
nia”, a Jan Pawe  II – bratem naszego Boga. W innych szkicach znajdujemy wspomnienie zas u onych 
ksi y Zamojszczyzny, jak b ogos awiony Stanis aw Starowieyski zam czony w niemiecki obozie 
koncentracyj nym, ksi y: Micha  Dudkowski, Andrzej Jab o ski, Kazimierz órawski i Jan Dudek. 
Wspominaj c wizyt  ówczesnego biskupa lubels kiego Stefana Wyszy skiego we wsi Ró aniec, 
zniszczonej i wymordo wanej przez Niemców, Autor ukazuje los osieroconych dzieci wywiezionych 
do Rzeszy Niemieckiej. Pisze o siostrach franciszkankach – misjonarkach Marii z Zamo cia i abu , 
które odda y ycie w Chi nach w 1900 r. podczas powstania tzw. „bokserów”. Ukazuje losy partyzan-
tów z Roztocza, m.in. pu kownika AK Boles awa Sobieszcza skiego (1917-2001), który stoczy  oko o 
30 walk i potyczek z Niemcami, za co w „wolnej Polsce” by  aresztowany, torturowany i wi ziony. 
Podobny los spotka  TeoÞ la Niemczuka i grup  AK-owców zes anych na Sybir w 1944 r.

Znajdujemy tu równie  sylwetk  ordynata Jana Zamoyskiego (1912–2002), który podczas oku-
pacji zdo a  ocali  ok. 350 dzieci wi zionych przez Niemców w Zwierzy cu, a po wojnie jako „wróg 
ludu” skazany zosta  na 25 lat wiezienia, z którego zwolniono go w 1956 r. Szczególnie serdecznie pi-
sze ks. Galek o swoim mistrzu ks. profesorze Czes awie Bartniku, zas u onym uczonym i wychowaw-
cy, synu roztocza skiej krainy.

Cz  trzecia „W cieniu historii” zawiera obrazy z przesz o ci Zamojszczyzny, a wi c skuteczn  
obron  Zamo cia przed Szwedami w latach „potopu”, proklamowanie niepodleg o ci w zamojskim 
ratu szu 5 listopada 1916 r. (po zaj ciu Zamo cia przez Austriaków) i obj cie w adzy w Zamo ciu 
przez POW 2 listopada 1918 r., mar tyrologi  Zamojszczyzny podczas II wojny wiatowej, morder-
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stwa i prze ladowania dokonane przez Sowietów i Niemców, wysiedlanie ludno ci Zamojszczyzny 
przez Niemców, pomoc mieszka ców i zakonnic prze ladowanej ludno ci ydowskiej, szczególnie 
dzieciom, dla których klasztor by  cz sto jedynym ocaleniem.

Autor pisze o walkach partyzantów AK i BCh z niemieckim oku pantem, m.in. wspomina wielk  
bitw  stoczon  w Lasach Janowskich i w Puszczy Solskiej w czerwcu 1944 r., z udzia em oko o 1500 
partyzantów, przeciw którym Niemcy u yli oddzia ów piechoty wspar tej przez wojska pancerne 
i lotnictwo. Zgin o oko o 400 partyzan tów, cz  wyrwa a si  jednak z niemieckiego okr enia.

Ko cowe stronice tej cz ci ukazuj  represje zwi zane z wpro wadzeniem stanu wojennego 
(1981 r.) oraz nadzieje zrodzone przez ruch „Solidarno ci”.

Ostatni  cz  zatytu owan  „Dobro wspólne” mo na by potraktowa  jako nauk  obywatelstwa 
dla wspó ziomków. Otwiera j  wietna po gaw dka o „z udnej demokracji”, która nazbyt cz sto wy-
radza si  w ochlokracj  (rz dy t umu, gminu ulicznego), co wykaza  Autor na przyk adzie procesów 
Sokratesa i Chrystusa. Nawi zuj c do wy borów powszechnych, stanowi cych „egzamin dojrza o ci 
narodu”, apeluje, by oddawa  g os na ludzi sumienia. Nak ania do wierno ci warto ciom chrze cija -
skim i ostrzega przez relatywizmem etycznym, którego nosicielem jest Unia Europejska. Obrazuje 
trudn  sytuacj  ekonomiczn  mieszka ców wsi i rzemie lników, wyra a uznanie dla patriotyzmu 
i godno ci ludzi prostych, nawo uje do powrotu do tra dycyjnych warto ci moralnych, snuje reß eksje 
nad z owrogimi „zna kami czasu”, jak akty terroru, np. 11 wrze nia 2001 r., czy wielkie katastrofy, np. 
tsunami w Azji Po udniowo-Wschodniej w 2005 r., które poch on o oko o 400 tys. oÞ ar.

Na zako czenie zwraca si  do m odzie y, by od historii uczy a si  mi o ci ojczyzny, pami taj c, 
e „wolno  nie jest nam dana raz na zawsze” (Jan Pawe  II), e ka de pokolenie musi o ni  walczy  

w imi  rodzimych, najwy szych warto ci.
Pisarstwo ks. dra Czes awa Galka jest jasne, przejrzyste i zrozumia e. Prostota Autora w wyra a-

niu my li wynika z dog bnego poznania materii faktów, o których pisze. W ksi ce Pami  i krzy e 
zamie ci  sporo ilustracji i wyzyska  do niej kilkana cie doku mentów ko cielnych, 235 prac nauko-
wych i popularno-naukowych, 33 artyku y i 84 pozycje z literatury pi knej i pami tnikarskiej. Cz sto 
odwo uje si  do dzie  Boles awa Prusa, zw aszcza do jego kronik. Nic dziwnego, zwa ywszy, e Prus 
jest Jego ulubionym au torem, a i prac  doktorsk  jemu po wi ci  (My l pedagogiczna Boles awa Pru-

sa na tle pozytywizmu polskiego, Zamo  2005 r., s. 378)
W programach nauki szkolnej zwraca si  uwag  na poznanie najbli szego regionu i na zwi zanie 

emocjonalne uczniów z ich ma  ojczyzn . Ksi ka ks. dra Czes awa Galka mo e s u y  reali zacji 
tego zadania w rejonie Zamojszczyzny i w krainie Roztocza.

STANIS AW MAUERSBERG
Warszawa
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BY  TAKI DZIENNIK „SZTANDAR M ODYCH”, RED. W. BORSUK, 
WYDAWNICTWO NOWY WIAT, WARSZAWA 2006, s. 383

Prasie m odzie owej zawsze przypisuje si  spore znaczenie wychowawcze. Obecnie najcz ciej 
narzekamy na w tpliwe wzorce lansowane przez kolorowe tygodniki, których istnienie ma cel komer-
cyjny. W czasach PRL, gdy to nie rachunek ekonomiczny decydowa  o rynku wydawniczym, zada-
niem pism by o przede wszystkim kreowanie po danych postaw. Ukszta towanie m odego pokolenia 
wed ug potrzeb socjalistycznego pa stwa by o jednym z priorytetów, nie a owano wi c si  i rodków, 
podejmuj c si  nawet przedsi wzi cia dzi  niemo liwego – wydawania gazety codziennej adresowa-
nej specjalnie do m odzie y. „Sztandar M odych” ukazywa  si  blisko 50 lat, a kr g jego odbiorców 

by  szerszy, ni  pocz tkowo zak adano. Przed ten d ugi czas przez pokoje redakcyjne przewin o si  

kilkaset osób, dla wielu by  to debiut dziennikarski, wa ny i pi kny okres w yciu. Niektórzy nadal s  

z sob  z yci, utrzymuj  kontakty. Niedawno w tym rodowisku pojawi a si  inicjatywa zebrania wspo-

mnie  zwi zanych ze „Sztandarem”. Dla niektórych to po prostu podró  sentymentalna, dla innych 

tak e próba przeciwstawienia si  dezawuowaniu dorobku PRL-u, którego czuj  si  wspó twórcami.

Zach ci  kolegów do spisania wspomnie  i zredagowa  je Wojciech Borsuk, b d cy dziennika-

rzem „Sztandaru” w latach 50. Na amach ksi ki wypowiedzia o si  56 autorów, s  na ich li cie na-

zwiska znane i bardzo znane, jak Ryszard Kapu ci ski, Dariusz Fikus, Ernest Bryll, Krzysztof K ko-

lewski, Grzegorz Lasota, Daniel Passent, Ernest Skalski czy Stefan Bratkowski, jak i niewiele obecnie 

mówi ce. O niektórych, nie yj cych ju , napisano krótkie wspomnienia. Kilku odmówi o, by  mo e 

nie chcieli wraca  pami ci  do tamtych czasów. 

Ze wzgl du na do  lu n  formu  wypowiedzi ksi ka, pomimo prób uporz dkowania (wy-

odr bniono rozdzia y „Okres pionierski”, „Kontynuacja”, „Pami tamy”, „Z fototeki” i „Opinie”), 

nie jest spójna i w ca o ci czyta si  j  trudno. Ogólne reß eksje spo eczno-polityczne przeplataj  si

z drobnymi epizodami, niektóre w tki powracaj  wielokrotnie w wypowiedziach ró nych osób, te 

same anegdoty przytaczane s  w ró nych wersjach. Niektórym najbardziej zale a o na tym, aby odda  

ducha czasów, inni pisz  przede wszystkim o sobie. Wszystkie teksty wysz y spod profesjonalnych 

piór, maj  dziennikarski posmak i rozmiary artyku ów prasowych. Niektórzy cytuj  stare listy do re-

dakcji lub wr cz próbki artyku ów, ich zdaniem dobrze oddaj ce specyÞ k  gazety. 

Co chcieli nam przekaza  autorzy, czego dowiadujemy si  o „Sztandarze M odych”? Jest tu nie-

mal ca a jego historia, cho  akcenty nie zosta y roz o one równomiernie. Zacz  ukazywa  si  1 maja 

1950 roku, w apogeum stalinizmu, jako organ Zwi zku M odzie y Polskiej. W ksi ce przytoczono 

artyku  wst pny okre laj cy zadania nowej gazety. Redakcja pisa a: „Pomaga  w urzeczywistnianiu 

wielkich i pi knych zada , które stoj  przed m odzie  Polski Ludowej, buduj cej podstawy socjali-

zmu – oto nasz cel. (...) B dziemy pracowa  nad tym, aby skupi  i zmobilizowa  ca  m odzie  na-
szego kraju do realizacji wielkiego Planu Sze cioletniego, do zwyci skiej walki o pokój, o szcz liw  
m odo ”. Dalej jednak czytamy: „Dziennik nasz chce by  serdecznym przyjacielem i doradc  m o-

dzie y w jej codziennym yciu – przy pracy, nauce i wypoczynku” 1. W odbiorze pracowników gazeta 

1 By  taki dziennik „Sztandar M odych”, red. W. B o r s u k , Warszawa 2006, s. 6.
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by a zupe nie now  jako ci , wnosi a powiew wie o ci, g ównie dzi ki m odemu wiekowi i zapa owi 
pisz cych. Zespó  by  ró norodny i bardzo p ynny. Pierwsz  ekip  stanowili dziennikarze i korespon-
denci terenowi z innych pism m odzie owych, kilku dziennikarzy, którzy dotarli do Polski z LWP,
z czasem do czali studenci dziennikarstwa, m odzi literaci i ludzie, wydawa oby si , przypadkowi. 
Byli cz onkami ZMP, a w wi kszo ci ju  wcze niej dzia ali w lewicowych organizacjach m odzie o-
wych. Pierwszym redaktorem naczelnym mianowano Stanis awa Ludkiewicza, dzia acza przedwojen-
nej Mi dzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom. Jego zast pczyniami zosta y: Helena 
Jaworska – dzia aczka Zwi zku Walki M odych, czniczka AL, a pó niej ostatnia przewodnicz ca 
ZMP i cz onek KC PZPR oraz Krystyna Obozowicz, o której zapami tano, e by a siostr  pu kowni-
ka Józefa wiat y. „Jakie by y czasy, taki by  „Sztandar” znamiennie zatytu owa  swe wspomnienia 

Jerzy Wi niowski 2. Z czasem zacz li si  pojawia  w redakcji ludzie o ró nej przesz o ci i korzeniach 

– akowcy, repatrianci, byli wi niowie obozów koncentracyjnych. Te biograÞ e, cz sto podkre lane 
we wspomnieniach, w oczach ich autorów stanowi  dowód autentyzmu i otwartej formu y przedsi -
wzi cia. Wiele osób twierdzi, i  nie zastanawiali si  nad kontekstem politycznym swej pracy, czy a 
ich idea odbudowy kraju i wyrównania niesprawiedliwo ci, na co dzie  zajmowali si  codziennymi 
sprawami zwyk ych ludzi, z których sk ada a si  rzeczywisto . Dla cz ci wierszówka by a jedn
z niewielu mo liwo ci zdobycia rodków do ycia w trudnych czasach, nie czuj  si  dzi  stalinowskimi 
propagandzistami. Jednym z najbardziej krytycznych wobec przesz o ci jest g os Barbary Luli skiej, 
która traÞ a do redakcji z nakazem pracy i pisze, e nie by  to dobry czas, a dla niej – dziennikarski 
falstart. W wi kszo ci s  dzi  przekonani o g bokim sensie swojej pracy, cho  mieli wiadomo , e, 
zw aszcza w pierwszych latach, gazeta rozchodzi a si  dzi ki obowi zkowym prenumeratom. 

„Sztandar M odych” mia  by  dziennikiem pisz cym o problematyce m odzie owej (co nie 

znaczy o, e dotyczy  ma wy cznie problemów m odych ludzi, ale te , czy nawet przede wszyst-

kim, zagadnie  zwi zanych z dzia alno ci  ich organizacji) oraz przedstawiaj cym polityk  PZPR.

Z punktu widzenia wychowawczego du e znaczenie mia y mie  wybrane tematy rocznicowe i zwi -

zane z lansowanymi bohaterami, kreowanymi na wzorce osobowe. Pisano wi c o historii ruchu robot-

niczego, wojnie domowej w Hiszpanii, szlaku bojowym Pierwszej i Drugiej Armii Wojska Polskiego, 

Janku Krasickim, Hance Sawickiej, Ró y Luksemburg, Ludwiku Wary skim, oczywi cie o Marksie, 

Engelsie, Leninie, Stalinie... Do tego reporta e z terenu, w których nale a o przedstawi  przodowni-

ków pracy, dobrze radz ce sobie spó dzielnie produkcyjne, post py industrializacji. Prawdopodobnie 

najciekawszy z punktu widzenia m odych ludzi by  dzia  sportowy. Nierzadkie by y ingerencje cen-

zury, cho  czasem udawa o si  przemyci  jak  informacj  spoza obowi zkowego zestawu. Redakcja 

pracowa a w du ym napi ciu, mog c obawia  si  nie tylko ci , ale te  powa nych burz i k opotów 

nawet na skutek niezr cznego przej zyczenia czy literówki. „Wpa  mo na by o nawet na zwyk ej 

pogodzie. Zapowiedzieli my np. »Wiatry z kierowników wschodu« zamiast kierunków” – wspomina 

Andrzej Bajorek 3.

Najwa niejszy dla pierwszego pokolenia dziennikarzy „Sztandaru” by  okres 1956 roku i popa -

dziernikowej odwil y. Rola, jak  odegra a wówczas gazeta, daleko ust puje znaczeniu studenckiego 

„Po prostu”, ale w lu niejszej atmosferze i ona sta a si  rzecznikiem odnowy. Krzysztof K kolewski, 

zdobywaj cy w „Sztandarze” reporterskie szlify, wraz z trzema innymi dziennikarzami znalaz  si  

w Poznaniu dzie  po czerwcowych zaj ciach. Zbierali relacje wiadków, badali lady zniszcze , ale z 

ich pi tnastostronicowego tekstu opublikowano tylko trzy, pozosta o jednak, zdaniem autorów bardzo 

wa ne, wezwanie do wyci gni cia wniosków z tragedii. Dzi ki zaanga owaniu politycznemu i konek-

2 Tam e, s. 9.
3 Tam e, s. 144.



199RECENZJE

sjom rodzinnym niektórych pracowników, redakcja na bie co ledzi a i bardzo prze ywa a burzliwe 
dni Pa dziernika. Redaktorzy byli w Wojskowej Akademii Technicznej gotowej wypowiedzie  po-
s usze stwo marsza kowi Rokossowskiemu, relacjonowali wiec pod Pa acem Kultury. Dziennikarka 
„Sztandaru” Hanna Adamiecka by a w trakcie powstania w Budapeszcie i przysy a a stamt d repor-
ta e. Ze swojej postawy w tamtych dniach dziennikarze s  dumni i ch tnie z tej perspektywy patrz  
na gazet . 

Po rozpadzie ZMP gazeta uzyska a wzgl dn  niezale no  i chcia a j  utrzyma , proponuj c 
zmian  tytu u na „Dzie  Dobry” i s u c  poczytno ci zmian  charakteru. Nie po to jednak zosta a 
stworzona. Szybko zosta a podporz dkowana organizacjom m odzie owym powsta ym na gruzach 
ZMP – Zwi zkowi M odzie y Socjalistycznej i Zwi zkowi M odzie y Wiejskiej. Redakcja, w której 

wymieniono cz  sk adu, nie stan a ju  w obronie zamykanego w 1957 roku „Po prostu”. 
„Sztandar M odych” z lat nast pnych ró ni  si  od tego z lat 50. tak, jak Polska Gomu ki, Gierka 

i Jaruzelskiego ró ni a si  od czasów stalinowskich. Redaktorzy z sentymentem wspominaj , jak uda-
o im si  wprowadzi  do prasy teksty o muzyce m odzie owej i organizowa  jej przegl dy, walczy  

o sport masowy, pisa  o modzie, rozwin  atrakcyjny, oparty na wzorach prasy francuskiej, dodatek 
niedzielny. Starali si , aby gazeta by a atrakcyjna te  dla najm odszych czytelników – uczniów szkó  

rednich. Drukowano ich listy, próbowano pomaga  przy rozwi zywaniu problemów, na przyk ad 

konß iktów w szkole. Dziennik zamieszcza  du o zdj , stara  si  unika  bardzo d ugich tekstów, 

by  nowocze nie amany. Tak pami taj  go autorzy. Przegl daj c stare zszywki, widzimy jednak, e 

w czasie zjazdów, plenów niemal e ca e swe amy oddawa  autorom referatów, w okresach kampanii 

propagandowych w cza  si  w nie z rozmachem. W Marcu’68 na amach „Sztandaru” pojawi y si  
charakterystyczne antysemickie tre ci. Tak, ale mniej i agodniejsze ni  w „Trybunie Ludu” czy „Wal-
ce M odych” – odparowuj  redaktorzy. Wskazuj  informacje, które uda o im si  przemyci  dzi ki nie-

uwadze b d  przechytrzeniu, a czasem dobremu humorowi cenzora. Najcz ciej by y to drobiazgi, ale 

to „Sztandar” jako jeden z pierwszych przemyci , pocz tkowo niekomentowane, wzmianki o zaj ciach 

z 8 marca. Podobnie zreszt  zachowa  si  w grudniu 1970. W sierpniu opublikowa  21 gda skich 

postulatów i uku  has o „Socjalizm - tak, wypaczenia – nie”, a za wydrukowanie wywiadu z Jackiem 

Kuroniem jesieni  1981 roku odwo ano redaktora naczelnego Jacka Nachy . Momenty kryzysów 

ustrojowych by y zreszt  chwilami najwi kszej popularno ci dziennika.

W socjalizm „sztandarowcy” wierzyli do ko ca, ale gazeta przetrwa a jego upadek. Ma o brako-

wa o, a sta aby si  tytu em Konfederacji Polski Niepodleg ej, przeciw czemu jednak redakcja zaprote-

stowa a. Po sprywatyzowaniu jako dziennik informacyjny „Sztandar” istnia  do 1997 roku.

Obok historii gazety, wiele wspomnie  umieszczonych w omawianym zbiorze ukazuje kulisy 

ówczesnego warsztatu dziennikarskiego, a nawet drukarskiego, co jest szczególnie ciekawe, jako e 

w takim kszta cie ju  nie funkcjonuje. Mamy tu te  charakterystyk  rodowiska dziennikarskiego, 

z jego trybem ycia, specyÞ czn  atmosfer  pracy i ulubionymi rozrywkami (np. charakterystyczny 

SUW - Szlak Uciech Wszelkich tras  wybranych lokali gastronomicznych). Wydaje si , e ludziom 

najg biej zapad y w pami  zabawne, ale czasem te  niebezpieczne wpadki (np. gdy niezr czny 

uk ad tytu ów da  has o „Chruszczow w skórze szatana”), arty, które sobie robiono, ekscentryczne 

zachowania kolegów. Obraz, który staraj  si  nam przekaza  autorzy, ma by  ludzki, ciep y, normalny.

Z drugiej strony, nie oduczyli si  oni sztywnego podej cia do wiata. To bardzo dobrze, e pod ka -

dym z tekstów zamieszczono krótkie noty biograÞ czne, ale po co znalaz y si  tam listy posiadanych 

odznacze  czy adnotacje o przynale no ci do partii i stowarzysze ? Odnosi si  czasem wra enie, e 

grupa „sztandarowców” napisa a t  ksi k  dla siebie.

Ró nie si  potoczy y losy ludzi, którzy przeszli przez to „dziennikarskie przedszkole”. Wi kszo  

przesz a z czasem do „doros ych”, ale bliskich politycznie pism. Niektórzy, jak Dariusz Fikus, Stefan 

Bratkowski czy Ernest Skalski, kojarzeni byli pó niej z opozycj . Jeden z naczelnych redaktorów z lat 

80. – Aleksander Kwa niewski, mia  wspi  si  na szczyty kariery politycznej w wolnej ju  Polsce. 
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Inni zostali dyplomatami, biznesmenami. Bardzo ró ne drogi wybierali te  m odzi ludzie, których 
postawy gazeta stara a si  kszta towa . Nie wydaje si , aby jej przekaz ideowy czy polityczny by  sku-
teczny. W tpliwe, czy wczytywano si  w teksty o tej tematyce. Je li m odzie  za co  lubi a swój dzien-
nik, to raczej by y to tre ci najmniej zaanga owane politycznie – sport, rozrywka, kultura, moda.

Bez wzgl du jak oceniamy „Sztandar M odych”, to jest spory kawa  powojennej historii Polski 

i o niej opowiadaj  dawni redaktorzy. To subiektywny obraz przesz o ci, ale bogaty w realne fakty, 

w dodatku zilustrowany ciekawymi zdj ciami. W odbiorze wi kszo ci czytelników, nawet zaintere-

sowanych tematem, ksi ka oka e si  jednak za d uga, redakcja mog a zrezygnowa  z niektórych 

tekstów, inne poprzycina , usuwaj c powtarzaj ce si  wielokrotnie w tki. Mimo wszystko warto po 

ni  si gn , czytaj c cho by niektóre wypowiedzi. Momentami zaskakuj , chwilami bawi , czasem 

pobudzaj  do reß eksji.

      JOANNA SADOWSKA
Bia ystok
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WITOLD CHMIELEWSKI: KSZTA CENIE NAUCZYCIELI
W OKRESIE IDEOLOGIZACJI SZKOLNICTWA (1944–1956), 
WARSZAWA 2006, s. 385; EDUKACJA NAUCZYCIELI SZKÓ  
PODSTAWOWYCH PO II WOJNIE WIATOWEJ, WARSZAWA 2007,
s. 234

Ostatnio ukaza y si  dwie ksi ki pióra dra W. Chmielewskiego, traktuj ce o kszta ceniu na-
uczycieli szkó  podstawowych w Polsce w okresie powojennym (1944–1956). Obydwie te pozycje 
omawiam cznie, poniewa  sk adaj  si  one na jedno wielkie dzie o po wi cone w ca o  ci wy ej 
wymienionej problematyce. czy je niezmiernie bogata baza ród owa. Autor jest wietnie zo-
rientowany w zbiorach archiwalnych Ministerstwa O wiaty, partii politycznych (PPR, PPS, PZPR), 
Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego, w zespo ach akt S. Skrzeszewskiego i . Kormanowej. Ponadto 
korzysta  z akt Ministerstwa Bezpiecze stwa Publicz nego w Instytucie Pami ci Narodowej, z kilku 
archiwów regionalnych i zbiorów dokumentów wybranych liceów pedagogicznych i studiów nau-
czycielskich. Wyzyska  równie  liczne wydawnictwa ród owe, wspomnie nia nauczycieli, zbiory 
aktów normatywnych, programy i instrukcje pro gramowe, podr czniki szkolne, pras  i czasopisma 
oraz opracowania zwarte. Wszystko to znalaz o odzwierciedlenie w tre ci ksi ek i w bogatych 
przypisach.

Pierwsza ksi ka jest po wi cona w ca o ci szeroko rozumianej indoktrynacji komunistycznej 
nauczycieli szkó  podstawowych i uczniów zak adów kszta cenia nauczycieli w pierwszych dwuna-
stu latach po wyz woleniu z niemieckiej okupacji. Jest to niew tpliwie praca pioniers ka, wyró niaj ca 
si  niezmiernie bogatym materia em informacyjnym, zaczerpni tym z wielu ró nych róde , cz sto 
po raz pierwszy wyzyska nych. Autor omawia w niej m.in.: polityk  o wiatow  i kadrow  w latach 
1944–1956, oddzia ywanie polityczne na nauczycieli, kryteria doboru uczniów do liceów pedago-
gicznych, rol  szkolnych organizacji m odzie owych w indoktrynowaniu uczniów, opór cz ci m o-
dzie y szkolnej przeciwko sowietyzacji ycia w kraju.

Przy lekturze tej ksi ki nasun y mi si  dwie uwagi krytyczne. Pierwsza dotyczy tytu u, bo-
wiem je li przez „ideologizacj ” rozumiemy urabianie wiadomo ci zbiorowej pod k tem okre lone-

go pogl du na wiat, to trzeba zauwa y , e szkolnictwo zawsze by o i jest zarówno przedmiotem, 

jak i podmiotem „ideologizacji”. Lepiej by oby w tym przypad ku nazwa  ten proces „indoktrynacj  

komunistyczn ” lub „nadmiernym upolitycznieniem szkolnictwa”.

Druga uwaga dotyczy przyj tej przez Autora konstrukcji pracy. Pole ga ona na oddzielnym oma-

wianiu poszczególnych zagadnie  (np. polity ki o wiatowej, czystek kadrowych czy tre ci nauczania) 

na przestrze ni dwunastu lat, od 1944 do 1956 r. A przecie  s  to zagadnienia ci le ze sob  powi zane 

i podlegaj ce pewnym zmianom na poszczególnych etapach polityki partyjno-pa stwowej. Gdyby 

tre  ksi ki podzieli  na kilka czasowych okresów (np. 1944–1947, 1947–1953, 1953–1956 r.) wów-
czas uwidoczniono by silniej wzajemne powi zania poszczególnych zagadnie  na kolejnych etapach 
zmian politycznych.

Druga ksi ka ma charakter ogólny i obejmuje ca okszta t tematyki stanowi cej przedmiot 
bada  Autora. Przedstawiono w niej, na ogó  w uk adzie chronologiczno-problemowym, m.in.:
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koncepcje kszta cenia nauczycieli opracowane w emigracyjnym rodowisku polskim oraz w kra ju 
w warunkach okupacyjnych; sytuacj  kadrow  i kszta cenie nauczy cieli na terytoriach wyzwolo-
nych spod niemieckiej okupacji (bez ziem anektowanych przez ZSRR); projekty kszta cenia nauczy-
cieli omawiane na Zje dzie ódzkim (czerwiec 1945) i na konferencji krakowskiej (gru dzie  1945) 
i rozwój ró nych form szkolenia nauczycieli w okresie Tymczasowego Rz du Jedno ci Narodowej; 
ofensyw  ideologiczn  w o wia cie, rozpocz t  po sfa szowanych wyborach w styczniu 1947 r.; 
moder nizacj  systemu kszta cenia nauczycieli w latach pi dziesi tych; do kszta canie nauczycieli 
niewykwaliÞ kowanych; wyniki nauczania i egzaminy dojrza o ci w liceach pedagogicznych; stano-
wisko ZNP wobec po czyna  Ministerstwa oraz wk ad Zwi zku w dzie o kszta cenia i do kszta cania 
nauczycieli.

Czytaj c t  ksi k , zauwa y em tylko jeden drobny b d, a miano wicie na str. 37 podano, e 
w 1957 r., po wprowadzeniu pi cioletniego liceum pedagogicznego, osi gni to „czas kszta cenia 
nauczycieli szkó  powszechnych zapisany w ustawie j drzejewiczowskiej”. Otó  nie, osi g ni to 
wówczas zaledwie przedustawowy czas kszta cenia nauczycieli (7 klas szko y powszechnej + 5 klas 
seminarium nauczycielskiego), a nie okres kszta cenia nauczycieli zapisany w ustawie z 11 marca 
1932 r. (6 klas szko y powszechnej + 4 klasy gimnazjum ogólnokszta  c cego + 3 klasy liceum peda-
gogicznego = 13 lat).

Szkoda, e Autor, pisz c o selekcji ksi ek w bibliotekach liceów pedagogicznych w latach  
1952–1954, nie poda  przyk adowo tytu ów i autorów wycofanych ksi ek, co obna y oby szczególn  

szkodliwo  i g upot  tej akcji, pozbawiaj cej kandydatów na nauczycieli wielu znakomitych dzie , 

m.in.: J. Cha asi skiego, F. Foerstera, L. Jele skiej, S. Kota, M. Kreutza, J. Kuchty, S. empickiego,
:
 

B. Nawroczy skiego, J. Pietera, H. Pohoskiej,
 
o. J. Woronieckiego i M. Ziemnowicza.

Wymienione uwagi krytyczne nie podwa aj  mego przekonania, i  dr Witold Chmielewski 

zas uguje na najwy sze uznanie jako badacz niezwykle pracowity, rzetelny i sumienny, Autor wni-

kliwy, dociekliwy, interesuj cy. Nale y niew tpliwie do wybitnych badaczy najnowszych dziejów 

szkolnictwa polskiego. Jego dotychczasowe dokonania ka  nam czeka  z ogromnym zainteresowa-

niem na plon Jego aktualnych bada  po wi conych zarz dzaniu o wiat  w powojennej Polsce.

STANIS AW MAUERSBERG
Warszawa
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KONFERENCJA ZORGANIZOWANA Z OKAZJI JUBILEUSZU
XXX-LECIA WYDZIA U PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 
UNIWERSYTETU W BIA YMSTOKU NA TEMAT: WYCHOWANIE 
PATRIOTYCZNE – TRADYCJE I WSPÓ CZESNO , BIA OWIE A, 
24–25 WRZE NIA 2007 ROKU

W dniach 24–25 wrze nia 2007 roku w Bia owie y odby a si  konferencja z okazji XXX-lecia 
Wydzia u Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bia ymstoku. Konferencja dotyczy a wychowania 
patriotycznego. 

W imieniu organizatorów uczestników konferencji powita a prof. dr hab. Ewira Kry ska – dzie-
kan Wydzia u Pedagogicznego Uniwersytetu w Bia ymstoku. Zapowiedzia a równie  podzia  obrad 
na dwie cz ci. Pierwsza cz  dotyczy a obchodów XXX-lecia Wydzia u Pedagogiki i Psychologii, 
za  druga cz  po wi cona by a rozwa aniom na temat wychowania patriotycznego. 

OÞ cjalnego otwarcia dokona  Jego MagniÞ cencja Rektor prof. zw. dr hab. Jerzy Nikiforowicz. 
Nast pnie po raz pierwszy wr czone zosta y Wiktory PiP-u. Nagrody te otrzyma y osoby zas u-

one dla rozwoju Wydzia u. W ród uhonorowanych znale li si : prof. zw. dr hab. Jerzy Nikiforowicz, 
prof. zw. dr hab. Jerzy Niemiec, prof. dr hab. Micha  Balicki, prof. dr hab. El bieta Czykwin, prof. dr 
hab. Jadwiga Izdebska, prof. dr hab. Anna Karpi ska, prof. dr hab. W odzimierz Prokopiuk, dr An-
drzej Cichocki, dr Miros awa Czerniawska, dr Barbara Dudel, dr Ma gorzata G oskowa-So datow, dr 
Beata Szablicka- ach oraz dr Miros aw Sobocki.

W dalszej cz ci spotkania odczytany zosta  list gratulacyjny z okazji jubileuszu nades any przez 
w adze Uniwersytetu l skiego. S owa uznania dla dzia alno ci Wydzia u Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu w Bia ymstoku wyrazili tak e uczestnicy konferencji: prof. zw. dr hab. Janusz Gajda, 
prof. dr hab. Gra yna Karolewicz, prof. dr hab. Tarantiejew, prof. dr hab. Romuald Kalinowski, który 
przekaza  list od Jego MagniÞ cencji rektora Uniwersytetu Podlaskiego w Siedlcach – prof. zw. dr hab. 
Edwarda Paw owskiego, prof. zw. dr hab. Kalina Bartnicka, prof. zw. dr hab. Karol Pozna ski, prof. 
zw. dr hab. Andrzej Ba andynowicz oraz prof. dr hab. Leszek Korporowicz.

Pierwszego dnia, w ramach obrad plenarnych swe referaty wyg osili: pan prof. zw. dr hab. An-
drzej Micha  de Tchorzewski – Patriotyzm jako dobro i si a sprawcza procesów pedagogicznych, 
pan prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz Ojczyzna – Obczyna – Obywatelsko , pani prof. dr hab. 
Krystyna Wróbel-Lipowa – Rola Akademii Zamoyskiej w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim 

za czasów Jana i Tomasza Zamoyskich, pani prof. dr hab. Hanna Markiewicz zaj a si  sprawami 
zwi zanymi z dzia alno ci  Polskiej Macierzy Szkolnej w wyst pieniu zatytu owanym Polska Ma-

cierz Szkolna w s u bie wychowania patriotycznego, pan prof. dr hab. Romuald Kalinowski wyg osi  
referat pod tytu em Obrona cywilna w kszta towaniu postaw patriotyczno – obronnych spo ecze -

stwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jako ostatni w tej cz ci obrad wyst pi  ks. prof. dr Andrzej Kry ski, 
który przedstawi  referat pod tytu em Pokój jako warto  wychowawcza w tradycji pedagogicznej. 
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Pierwszym obradom plenarnym przewodniczyli: prof. zw. dr hab. Kalina Bartnicka, prof. dr hab. 
Krystyna Wróbel-Lipowa, prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz oraz prof. zw. dr hab. Andrzej Micha  
de Tchorzewski.

Drugiej cz ci obrad przewodniczyli: prof. zw. dr hab. Jerzy Niemiec, prof. zw. dr hab. Tadeusz 
Lewowicki, prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski, prof. dr hab. Jadwiga Izdebska, a tak e ks. prof. dr 
hab. Adam Skreczko. Obrady rozpocz y si  od wyst pienia pani prof. dr hab. Anny Kwiatkowskiej 
zatytu owanego Patriotyzm a nacjonalizm: jak kszta ci  patriotów a nie nacjonalistów?, kolejnymi 
referentami byli: pan prof. dr hab. Piotr Przybysz – O patriotyzmie, pan prof. dr hab. Micha  Balicki 
z wyst pieniem zatytu owanym Nacjonalizm i patriotyzm czyli zbli aj cy si  koniec romansu „naro-

du” z „pa stwem”, ks. prof. Adam Skreczko – Patriotyzm zadaniem Ko cio a, pani prof. dr hab. Ma-
ryia Chepil –Wspó czesne problemy wychowania patriotycznego m odzie y studenckiej na Ukrainie, 
pani prof. dr hab. Gra yna Karolewicz – Edward Piszek (1916 – 2004). Biznes i Patriotyzm, pan prof. 
zw. dr hab. Andrzej Ba andynowicz – Wychowanie patriotyczne jako idee obozów dyscyplinuj cych 

dla przest pców w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ostatnim prelegentem by a pani dr Gra yna Ol-
szewska – Baka z referatem Patriotyzm ydów polskich w biograÞ i Bia ostoczan. 

Po zako czeniu obrad plenarnych uczestnicy konferencji zwiedzili Park Bia owieski. Nast pnie 
udali si  do ko cio a, gdzie wyst pi  chór Uniwersytetu w Bia ymstoku, którym dyrygowa  pan prof. 
dr hab. Edward Kulikowski. W repertuarze znalaz y si  mi dzy innymi nast puj ce utwory: War-

szawianka, Za Niemen, O, Ziemio Polska, Piechota, O mój Rozmarynie, Rozkwit y p ki, Marsz I 

Brygady, Czerwone maki, Dumka na dwa serca oraz Mury. 
Na zako czenie koncertu pan prof. dr hab. Edward Kulikowski zosta  nagrodzony Wiktorem PiP-u.
Drugiego dnia ponownie przyst piono do obrad plenarnych. Przewodnictwo nad obradami obj li: 

prof. dr hab. Hanna Markiewicz, prof. zw. dr hab. Karol Pozna ski, prof. zw. dr hab. Ryszard Rosa, 
a tak e prof. dr hab. Romuald Kalinowski. 

Jako pierwsza tego dnia wyst pi a prof. dr hab. Agata Cudowska, która wyg osi a referat pod 
tytu em Postawa obywatelska jako wspó czesny wyraz patriotyzmu, nast pnie swe referaty zaprezen-
towali prof. dr hab. El bieta Czykwin – IdentyÞ kacja narodowa i etniczna. W kierunku bada  m o-

dzie y na emigracji i prof. dr hab. Andrzej Harbatski – Wychowanie patriotyczne w perspektywie.
Kolejnym etapem spotkania by y obrady w sekcjach. Organizatorzy podzielili wyst pienia na 

pi  sekcji tematycznych. Wyst pienia w sekcji pierwszej zebrano pod wspólnym tytu em – Tra-

dycja wychowania patriotycznego. Sekcji tej przewodniczy y pani prof. dr hab. Hanna Markiewicz 
oraz pani prof. dr hab. Maryia Chepil. W ramach obrad w sekcji referaty wyg osili: dr Karol Sanojca 
– Czym skorupka za m odu nasi knie... O wychowawczych wp ywach patronów szkó  w okresie Dru-

giej Rzeczypospolitej, dr Ewa Puls – wi ta narodowe i wa ne rocznice jako element wychowania 

patriotycznego w szko ach bydgoskich okresu mi dzywojennego, dr Janusz Smykowski – Tajne na-

uczanie w guberniach litewskich w latach 1870-1905, dr Jan Snopko – Rola Towarzystwa Gimnastycz-

nego „Sokó ” w propagowaniu wychowania patriotycznego na ziemiach polskich w okresie zaborów,
dr Aldona Zakrzewska – Tradycje strzeleckie istotnym elementem budowania wspó czesnej postawy 

odpowiedzialno ci za naród i pa stwo, ks. dr Czes aw Galek – Patriotyzm w uj ciu pozytywistów, mgr 
Kamila Juchci ska – Warto ci patriotyczne w tradycji rodzinnej i wychowaniu w rodzinach ch opskich 

okresu II RP w wietle róde  pami tnikarskich, mgr Iwona Czarnecka – Wychowanie pa stwowe

w koncepcji Janusza J drzejewicza, mgr Anna Józefowicz – Rola matki w kszta towaniu postaw pa-

triotycznych w II RP oraz mgr Agata Samsel – W kr gu polskich warto ci narodowych.
Sekcji drugiej pt. Wspó czesne uwarunkowania wychowania patriotycznego przewodniczy a 

pani prof. dr hab. Agata Cudnowska, pan prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski, pan prof. dr hab. 
Micha  Balicki oraz pan prof. dr hab. Rafa  Piwowarski. W ramach obrad sekcji mia o zosta  wyg o-
szonych trzyna cie referatów. Przewidziane by o wyst pienie: pani dr Miros awy Czerniawskiej pt. 
Co i dlaczego cenimy – czynniki warunkuj ce preferencje warto ci, pani dr Ma gorzaty Furma skiej 
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– Patriotyzm w dobie przemian ustrojowych, pani dr Joanny Sadowskiej – Wychowa  budowniczych 

Polski socjalistycznej – peerelowska interpretacja wychowania patriotycznego”, pana mgr Krzysztofa 

Pogorzelskiego – Dzia alno  patriotyczna nielegalnej organizacji m odzie owej „M ciwa trójka” 

w Bia ymstoku w latach 1952–1953, pani mgr Katarzyny Marsza ek – Zmienno  ideologii wycho-

wania i polityk o wiatowych a przeobra enia organizacji harcerskich w Polsce, pani dr El biety 

Gorloff – Oblicza wychowania patriotycznego w szkolnictwie na Pomorzu w latach 1945–1956 (na 

przyk adzie szkó  w L borku), pani mgr Karoliny Kurzydym – Przywi zanie do ojczystego kraju 

ostatniej z rodu Lanckoro skich. Karoliny Lanckoro skiej i jej emigracyjna dzia alno  w latach 

1945–2002”, pan dr Zbigniewa Osi skiego – Patriota – czyli kto? Patriotyzm w koncepcjach twórców 

wychowania pa stwowego i socjalistycznego, pani dr Janiny Uszy skiej – Jarmoc – Teoretyczne ró-

d a budowania modelu edukacji obywatelskiej, pani dr Zinaida Lewczuk – Humanistyczne podstawy 

patriotyzmu: historia a wspó czesno , pani dr Agnieszki Suchockiej – Mieszkaniec – Patriotyzm 

przysz o ci, pani mgr Anny Korzi skiej – Patriotyzm i rynek. Wykorzystywanie elementów patrio-

tycznych w strategiach biznesowych i marketingowych oraz pani mgr Marty Wyszy skiej – Wspó -

czesne barwy patriotyzmu – wolontariat.

Sekcji trzeciej pt. Patriotyzm wyznacznikiem to samo ci cz owieka przewodniczyli: pani prof. dr 

hab. El bieta Czykwin, pani prof. dr hab. Anna Kwiatkowska, pani prof. dr hab. Ma gorzata Halicka 

i pan prof. zw. dr hab. Andrzej Ba andynowicz. W ramach obrad sekcji mia o by  przedstawionych 

dziesi  referatów. Pani dr Irena ParaÞ eniuk zaprezentowa a wyst pienie dotycz ce identyÞ kacji 

narodowej, konsekwencji tej e identyÞ kacji, róde  i roli etnocentryzmu. Kolejne wyst pienia to re-

feraty: pani dr Danuty Raczy skiej – Wychowanie patriotyczne w procesie kszta cenia nauczycieli 

w j zyku polskim na Litwie (1947–1973), pana dr Jerzego Halickiego – Wizerunek Polaka na Bia orusi 

w uj ciu pokoleniowym, pani dr Ewy Romanowskiej – Jan Nowak-Jeziora ski patriota i skuteczny 

lobbysta Polski, pani dr Ma gorzaty Stopikowskiej – Wychowanie ku polsko ci: warto  czy zagro e-

nie? Przypadek Polaków na Bia orusi (1987–2005), pani dr Tamary Zacharuk – To samo  narodo-

wa studentów z Polski i Bia orusi, pani dr Beaty Bo wi skiej-Kiluk – Teologia natury patriotyzmu, 

pana dr Ryszarda Skrzypniaka – Rodzina podstaw  wychowania patriotycznego i tradycji i wspó -

czesno ci, pani mgr Aliny Szwarc-Adamiuk – Jedno  w ró norodno ci – dylematy wychowania pa-

triotycznego oraz pani mgr Agnieszki So but – Wspomaganie rodziny w kszta towaniu wiadomo ci 

patriotycznej dzieci i m odzie y. 

Pani prof. dr hab. Gra yna Karolewicz, pan prof. dr hab. Leszek Korporowicz oraz pan prof. dr 

hab. Czes aw Dziekanowski przewodniczyli obradom sekcji czwartej pt. Patriotyzm w nauczaniu 

Ko cio a i w literaturze wspó czesnej. W ramach obrad tej sekcji przewidziane by y referaty: pani

dr Marii Kopsztejn – Kiedy my l  ojczyzna (J. Pawe  II) – kocham. Czyli jak uczy  o patriotyzmie 

w oparciu o poezj  l skich kap anów?, pani dr Agnieszki Kulik – J siek – Wychowanie patriotyczne 

a dzie a Jana Paw a II, ks. dr Andrzej Proniewski – Patriotyzm w wiadomo ci chrze cijanina, pana 

mgr Tomasza Mamesa – Wychowanie Patriotyczne w nauczaniu Ko cio a starokatolickiego Maria-

witów: ku religijnej utopii czy pa stwu doskona emu, pani dr hab. Katarzyny Kraso  – Literackie 

oblicza patriotyzmu – perswazyjno  niechciana a próby wyzyskania potencjalno ci, pani dr Edyty 

Wolter – Patriotyczna funkcja duchowej ekspresji pi kna przyrody ojczystej w kulturze polskiej 

okresu romantyzmu, pani dr ZoÞ i Redlarskiej – Umi owanie ziemi ojczystej w twórczo ci Marii 

Konopnickiej, pani dr Barbary Mikuty-Czarnoty – Mali poeci, mali patrioci – oblicza patriotyzmu 

w dzieci cej twórczo ci poetyckiej, pani mgr Ewy K py – Patriotyzm kobiet – ewolucja i przeobra e-

nia wzorca Matki Polki w kulturze wspó czesnej, pani dr Ewy Katarzyny Citko – Filmowa twórczo  

Andrzeja Wajdy w utrwalaniu postaw i wiadomo ci patriotycznej odbiorców. Ostatnim referatem tej 

sekcji by  referat pana mgr Tomasza Adamskiego pt. Najnowsze kino polskie o Polsce. W poszukiwa-

niu ladów patriotyzmu. 
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Ostatnia, pi ta sekcja – Wychowanie patriotyczne w praktyce pedagogicznej to sekcja, której 
przewodniczyli: pani prof. dr hab. Anna Karpi ska, prof. zw. dr hab. Janusz Gajda, prof. zw. dr hab. 
Tadeusz Lewowicki, prof. dr hab. Andrzej Harbatski. W sekcji referaty mieli zaprezentowa : pani dr 
Wioletta Danielewicz – Poczucie patriotyzmu w wietle deklaracji studentów – potencjalnych migran-

tów, pani dr Beata Szablicka- ach – Patriotyzm w opinii m odzie y gimnazjalnej (komunikat z ba-

da )”, pani dr Barbara Tarnowska – Wzorce osobowe w wychowaniu patriotycznym m odzie y, pani 
dr Anna Kienig – Edukacja obywatelska we wspó czesnym dzieci stwie, pani dr Krystyna mieta o 
i pan dr Jacek Górnikiewicz – Patriotyzm w uj ciu studentów pedagogiki – mi dzy dawnymi a nowymi 

czasy, pan mgr Piotr Olejnik – Liceali ci o patriotyzmie – deklaracje a rzeczywisto , pani dr Lidia 
Dakowicz oraz pani mgr Agnieszka Filipek – Czy patriotyzm jest warto ci  po dan  w edukacji? 

Opinie nauczycieli szkó  bia ostockich, pan dr Jacek Kulbaka – Wychowanie patriotyczne w szkol-

nictwie specjalnym. Historia i tera niejszo , pan dr Adam Roter i pan dr Andrzej Czerkawski – Pa-

triotyzm: Anachronizm czy potrzeba chwili – w opinii m odzie y gimnazjalnej, pani dr Barbara Dudel 
– Tematyka patriotyczna w kszta ceniu zintegrowanym i propozycje jej realizacji, pani dr Ma gorzata 
G oskowska-So datow – Istota patriotyzmu w tekstach dla dzieci w m odszym wieku szkolnym – ana-

liza wybranych podr czników, pan dr Andrzej Cichocki – Nauczyciel w roli wychowawcy: za o enia 

a rzeczywisto  oraz pani mgr Joanna Barbara Grajewska-Wróbel – Kto Ty jeste ?... Czy historia 

pomaga by  patriot ?

Nast pnie odby o si  podsumowanie obrad poszczególnych sekcji, o pracy których mówili ich 
przewodnicz cy.

Wyg oszone na konferencji referaty i komunikaty przedstawi y ró ne aspekty dzieci stwa, ró ne 
spojrzenia na kwestie wychowania i kszta cenia dzieci i m odzie y na przestrzeni trzech wieków. 

Na zako czenie uczestnicy konferencji wyrazili nadziej  na kontynuacj  spotka  w ramach kolej-
nych biennale historyków wychowania.

IWONA CZARNECKA
Warszawa
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MI DZYNARODOWA KONFERENCJA: SZKOLNICTWO PIJARSKIE 
W CZASACH MINIONYCH A WSPÓ CZESNE PROBLEMY EDUKACJI 
HISTORYCZNEJ, KAZIMIERZ DOLNY, 15–17 PA DZIERNIKA 2007 
ROKU

Pod wspólnym patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej i Polskiej Prowincji Zakonu 
Pijarów odby a si  w Kazimierzu Dolnym w dniach 15–17 X 2007 r. mi dzynarodowa konferencja 
po wi cona dorobkowi zakonu pijarów w zakresie edukacji oraz wspó czesnym problemom edukacji 
historycznej m odego pokolenia. UMCS reprezentowali m. in.: prof. dr hab. Krystyna Wróbel-Lipowa 
i prof. dr hab. Adam Winiarz. Ojców pijarów reprezentowali: o. Dr Henryk Bogdziewicz, o. Edward 
Kry ciak i o. Eugeniusz Grzywacz. Poza reprezentantami obu instytucji – organizatorami – czynny 
udzia  w konferencji wzi li: pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiello skiego, Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza – Pozna  (prof. dr hab. Maria Kujawska, prof. dr hab. Wies aw Jamro ek), Uniwersytetu 
Miko aja Kopernika – Toru , KUL-u (ks. prof. dr hab. Edward Walewander), Akademii Pedagogicz-
nej z Krakowa (prof. dr hab. Czes aw Nowarski), Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy 
(prof. dr hab. Janusz Rulka, prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak), Uniwersytetu Wroc awskiego (prof. 
dr hab. Gra yna Pa ko), Uniwersytetu Gda skiego (prof. dr hab. Lech Mokrzecki), Uniwersytetu 

l skiego (prof. dr hab. Anna Glimos-Nadgórska), Uniwersytetu Opolskiego (prof. dr hab. Adam Su-
cho ski), Uniwersytetu Rzeszowskiego (dr hab. Mariola Hoszowska, prof. dr hab. Roman Pelczar), 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy, Akademii Podlaskiej 
z Siedlec, Dolno l skiej Szko y Wy szej Edukacji TWP, Muzeum Zamek w Janowcu nad Wis  oraz 
VI LO im. Jana Kochanowskiego z Radomia. Konferencj  u wietnili go cie przybyli z Czech: Prof. 
Ph. Dr Jaroslav Vaculik, Doc. Ph. Dr Csc. Frantisek apka, Ph. Dr Ph. D. Aleš Filip, Dr Ph. D. Kamil 
Št pánek, mgr Ji í Mihola – reprezentanci Uniwersytetu Masaryka, Brno, Ph. Dr Katarina Ra eková 
z Uniwersytetu w Nitrze oraz Ph. Dr Ph. D. Václav Bart šek z Archiwum Narodowego w Pradze.

Sesja plenarna pierwszego dnia konferencji, w zamierzeniu organizatorów, mia a po czy  ze sob  
ró ne w tki: sylwetk  twórcy za o yciela zakonu (o. E. Kry ciak), szkolnictwo pijarskie ze swymi 
tre ciami wychowania i kszta cenia na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (prof. dr hab. C. Nowarski, 
prof. dr hab. K. Wróbel-Lipowa) oraz histori  wychowania jako przedmiot kszta cenia pedagogiczne-
go (prof. dr hab. W. Jamro ek, prof. dr hab. K. Jakubiak). Wi kszo  wyst pie  po wi cona jednak 
by a dziejom szkolnictwa pijarskiego. Mówiono wiele na temat dzia alno ci edukacyjnej zakonu m.in. 
w Opolu Lubelskim (mgr H. M cik), Lwowie (dr K. Puchowski) i na po udniowo-wschodnich tere-
nach dawnej Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w. (prof. dr hab. R. Pelczar). 

W drugim dniu konferencji obradowano w trzech sekcjach. Sekcje I i III koncentrowa y si  na 
wspó czesnych problemach dydaktyki historii i wiedzy o spo ecze stwie. Cz  referatów dotyczy a 
bie cych zagadnie  kszta cenia historycznego m odzie y: zeszyt wicze  do historii i wos-u jako 
pomoc w kszta towaniu umiej tno ci uczniów (prof. dr hab. Gra yna Pa ko), zmiany w obszarze tre-
ci kszta cenia historycznego w wietle reformy polskiej o wiaty (dr Barbara Kubis), obecno  ste-

reotypów i tolerancji we wspó czesnych podr cznikach historii i wos-u (dr Ma gorzata Szymczak), 
rekonstrukcja wielokulturowo ci na przyk adzie dzia alno ci Gimnazjum Towarzystwa „Przyjació  
Wiedzy” z Radomia (mgr Iwona Grze kiewicz, mgr Zbigniew Wieczorek), kszta towanie stosunków 
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dobros siedzkich przez podr czniki szkolne (dr Teresa Maresz). W referatach pada y ciekawe pro-
pozycje wykorzystania materia u historycznego do kszta towania postaw wspó czesnej m odzie y 
zarówno w odniesieniu do przesz o ci jak i w stosunku do innych grup narodowych. 

Wspó czesnej edukacji dotyczy  te  referat o obecno ci historii na lekcjach j zyka polskiego jako 
niezb dnym komponencie wiedzy humanistycznej. Bardzo interesuj cy by  te  referat prof. dr hab. 
Janusza Rulki (UKW Bydgoszcz) o przemianach w wiadomo ci historycznej m odzie y polskiej 
w latach 1975–2007, mówi cy o sta ych i zmiennych cechach tej wiadomo ci. Tezy wyst pienia by y 
ilustrowane rankingami postaci historycznych, które w przeprowadzanych badaniach ankietowych 
m odzie  szkolna uznawa a za najwa niejsze. O niskiej randze historii jako przedmiotu w Szwecji 
mówi  dr Arnold K onczy ski (Uniwersytet Gda ski). Bardzo emocjonalne natomiast by o wyst -
pienie prof. dra hab. Adama Sucho skiego (Uniwersytet Opolski), który przy okazji swego referatu 
na temat kontrowersji wokó  europejskiego podr cznika do nauczania historii zaprotestowa  przeciw 
decyzji MEN o odmowie polskiego uczestnictwa w opracowywaniu „polskiej” cz ci tego podr cz-

nika. 

Sekcja II by a natomiast po cz ci po wi cona dziejom zakonu i jego dzia alno ci o wiatowej 

w pobliskich Czechach. Referaty te dotyczy y maria skiej kongregacji w gimnazjum pijarskim 

w Nitrze (Ph. Dr K. Ra eková), J. E. Purkyny jako studenta gimnazjum pijarskiego (Doc. Ph. Dr 

Csc. F. apka), porz dku architektonicznego oraz ikonograÞ i u pijarów w Czechach i na Morawach 

(Ph. Dr Ph. D. A. Filip), dzia alno ci o wiatowej i kulturalnej pijarów na Morawach w XIX w. (mgr 

J. Mihola) oraz nauczania arytmetyki przez pijarów w Czechach w XVIII w. (Ph. Dr Ph. D. Vaclav 

Bart šek).

Druga cz  obrad sekcji by a po wi cona dzia alno ci kulturalnej pijarów w okresie staropol-

skim oraz przedstawicielom zakonu i absolwentom szkó  pijarskich. 

W ostatnim dniu konferencji obrady ponownie skupi y si  na dzia alno ci zakonu pijarów. Tym 

razem problematyka koncentrowa a si  wokó  funkcjonowania szkolnictwa pijarskiego, osi gni ciach 

zakonu w zakresie kszta cenia i wychowania do czasów wspó czesnych oraz dorobku pi mienniczym 

zwi zanym z t  problematyk . 

JANUSZ SMYKOWSKI

Warszawa


