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PRZEDROZBIOROWY PODR CZNIK GEOGRAFII
PRZYCZYN  PROTESTU POS A ROSYJSKIEGO

Chodzi tu o wydany w 1768 r. (o obj to ci ok. 600 stron) tom pierwszy GeograÞ i 
czasów tera nieyszych albo Opisanie naturalne y polityczne Krolestw, Pa stw, Stanow 
wszelakich, ich rz du, praw, rzemios , handlu, przemys u, przymiotów, obyczaiow &c. 
Ku po ytkowi narodowey m odzi wydanej. Dzie o przeznaczone by o przede wszystkim 
dla synów szlacheckich kszta c cych si  w jezuickim "Collegium Nobilium# w Warsza-
wie. Korzysta  z niego mogli tak e uczniowie innych szkó  rednich oraz osoby doros e, 
gdy  w licznych notkach i przypisach znale  mo na by o szereg cennych wiadomo ci 
politycznych (pocz tki w adzy, formy ustrojów, cel pa stwa, prawa i jego rodzaje, poj cia 
suwerenno ci pa stwowej, ró ne religie i sekty itp.) oraz statystycznych, niezb dnych 
tak e dla uczonych, ale i polityków1. 

Autorem podr cznika by  pochodz cy ze mudzi twórca i rektor wspomnianego 
kolegium, ks. dr Karol Wyrwicz (1717�1793). Po uko czeniu w 1740 r. Þ lozoÞ i w Aka-
demii Wile skiej zosta  nauczycielem w szko ach jezuickich w Wilnie i Pi sku, ucz c 
gramatyki, "humaniorów# (czyli przedmiotów ogólnokszta c cych) i wymowy. Potem 
studiowa  teologi , a po wy wi ceniu na kap ana uczy  w Kro ach, w gimnazjum Chod-
kiewiczowskim. Tam dostrzeg  go spolszczony magnat i kronikarz inß ancki Jan August 
Hylzen, potomek dawnych rycerzy Zakonu Kawalerów Mieczowych, którzy poddali si  
Polsce i Litwie za Zygmunta Augusta, autor polskiego dzie a o historii Inß ant. Ów Hylzen 
uczyni  Wyrwicza swoim spowiednikiem, a w kilka lat pó niej zabra  z kolegium nowo-
grodzkiego, powierzaj c mu wychowanie jedynego syna � Józefa Jerzego. Ks. Wyrwicz 
móg  do woli korzysta  z bogatego i wieloj zycznego ksi gozbioru wojewody i senatora 
w Dyneburgu i Po ocku, rozwin  zainteresowania geograÞ czno-historyczne, pozna  
j zyki obce (dot d zna  tylko francuski). W latach 1751�1757 z m odym Hylzenem zje -
dzi  niemal ca  Europ  Zachodni , a zakon jezuicki da  mu specjaln  instrukcj , eby

1 Por.: Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce. Wybór artyku ów, Kraków  1994, s. 177.
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podpatrywa  organizacj , metodyk  i programy znakomitych akademii i zak adów kszta -
cenia, by pó niej móc w Polsce zreformowa  szko y jezuickie, jak 10 lat wcze niej z pi-
jarskimi uczyni  to ks. Stanis aw Konarski. 

Jeszcze wi ksze mo liwo ci zyska  ów jezuita, gdy Hylzenowie przenie li si  do 
Warszawy, a jego dawny ucze  zosta  wojewod  mi skim. Wyrwicz � ju  znany eru-
dyta � zosta  przedstawiony nowemu królowi Stanis awowi Augustowi Poniatowskiemu
i z jego upowa nienia je dzi  do Wiednia w sprawie pozyskania tamtejszego dworu dla 
koncepcji ma e stwa króla polskiego z któr  z arcyksi niczek austriackich. Cho  
sprawy nie doprowadzi  do pomy lnego skutku, Stanis aw August niezmiennie darzy  go 
szacunkiem, a jezuita zosta  sta ym uczestnikiem obiadów czwartkowych. B d c profe-
sorem, a nast pnie rektorem nowo otwartego szlacheckiego kolegium jezuickiego na Sta-
rym Mie cie, doprowadzi  do jego rozkwitu. Z najdalszych stron zje d a a tam m odzie  
szlachecka, i to w takiej liczbie, e konwikt nie móg  ich pomie ci . Król chcia  mu nowy 
gmach stawia , ale przeszkodzi a w tym bulla papieska znosz ca zakon jezuicki, co sta o 
si  przyczyn  powstania Komisji Edukacji Narodowej. 

Za prac  organizacyjn  w reformowaniu szlacheckiego kolegium jezuickiego i lite-
rack  w 1772 r. król nagrodzi  Wyrwicza wybitym na jego cze  medalem. Przedstawia on 
popiersie rektora kolegium z napisem w otoku: Carolus Wyrwicz Rector Collegii Nobilium 

Varsaviensis Societatis Jesu; na rewersie napis brzmi: Juventutis institutione scriptisque 

de Patria et litteris bene merenti Stanislaus Augustus Rex MDCCLXXII [czyli: Karol Wy-

rwicz, rektor warszawskiego kolegium szlacheckiego jezuitów; wychowaniem m odzie y

i pismami wielce dla Ojczyzny i nauk zas u onemu, Stanis aw August król 1772 r. ! przyp. 
S. L. K.]. eby Wyrwicza zatrzyma  w Warszawie po rozwi zaniu zakonu jezuitów, król 
oÞ arowa  mu nowo za o one probostwo ko cio a w. Andrzeja, a Komisja Edukacyjna 
zaakceptowa a jego kolegium2. 

W ówczesnej edukacji szkolnej geograÞ a by a po czona z histori , st d dzie o Wy-
rwicza zawiera o tak e obÞ te tre ci historyczne, a ponadto wiadomo ci astronomiczne, 
polityczne, prawne, ekonomiczne i przyrodnicze, wiadcz ce o erudycji i pracowito ci 
autora. Znalaz y si  tam nawet elementy faunistyczne. Oto jak dok adnie ks. Wyrwicz 
pisa  o reniferach, które nazywa  raÞ netami (s. 526): "RaÞ net" a[l]bo w a ciwiey iele  

Lapo ski (po Francusku #Renne", #Rhenne", po acinie #Rangifer" pod ug Linneusza) 

[#] iest podobny do ielenia z postaci, wielko ci y cz ci zwierz cych u o enia, rogi ma-

i cy s kowate, na przód wpuszczone, przy g owie okr g e, w górze rozp aszczone a przy 

ko cu zaostrzone, sier[ ]ci burey, która iednak wed ug pory roku si  odmienia. Samica 

ma tak e rogi, ale dalekomnieysze y drobnieysze, okryte sier[ ]ci  do puchu podobn .

Z kopyta #raÞ net" rozdwoionego ma podobie stwa wielkie do bawo u: czy z wolna idzie 

czy szybko bie y, zawsze stawami goleni czyni szelest podobny temu, które wydai  ka-

myczki iedne na drugie pr tko spadaj ce lub orzechy uszczone; ten szelest my liwcom 

pokazuie #raÞ netów" dzikich stanowiska.

GeograÞ a czasów tera nieyszych$ t. I. ogranicza a si  jedynie do naszego konty-

nentu. Opisuj c pa stwa europejskie, Wyrwicz podaje dane o ich obszarach, podziale

2 J. Poplatek, Komisja Edukacji Narodowej. Udzia  by ych jezuitów w pracach Komisji Edukacji Naro-
dowej, Kraków 1973, s. 244.
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politycznym, miastach, yzno ci, handlu, charakterze ludno ci, ustroju, prawach, wielko-
ci potencji (wojsku), orderach itp. Prusy opisuje osobno, jakby nie by y cz onkiem Rze-

szy. A oto tytu y rozdzia ów po wi conych powy szej tematyce: O pa stwie Papieskim;
O pa stwie Krola Oboiey Sycylii; O pa stwie Kawalerow Malta skich; O pa stwie Ce-
sarza Niemieckiego; O pa stwach lennych Rzeszy Niemieckiej; O Pa stwie Tureckim; 
O pa stwach Monarchii Moskiewskiey; O Królestwach Francuskim, Hiszpa skim, Por-
tugalskim, Angielskim, Sardy skim, W gierskim, Szwedzkim, Du skim, Pruskim. 

Na tym si  tom pierwszy urywa. Ko czy go obszerny indeks rzeczowy. Nie ma wi c 
Polski i Litwy, dla których by  przeznaczony tom drugi. W kolejnych natomiast tomach autor 
planowa  scharakteryzowa  pozosta e cz ci wiata i omówi  znajduj ce si  tam pa stwa. 
To jednak nie nast pi o. Biografowie i historycy literatury zaniechanie przez Wyrwicza 
wydania dalszych tomów t umacz  wzmo onymi represjami politycznymi pos a rosyj-
skiego w Warszawie, a w istocie rezydenta imperatorowej !Wszechrosji$, Katarzyny II

i wielkorz dcy, ksi cia Niko aja Wasiljewicza Repnina (1737�1801). !Zas yn " on z bru-
talnych metod (aresztowanie i wywiezienie do Rosji czterech opozycyjnych senatorów), 
za pomoc  których narzuci  Rzeczypospolitej na sejmie 1768 r. tzw. prawa kardynalne
i rosyjskie gwarancje ustrojowe, oraz obj cia indeksem wspomnianego podr cznika 3.

Informacje o prote cie rosyjskiego pos a podaj  niektóre encyklopedie, w tym tak e 
wydawane w czasach PRL. Przyczyny ka  si  domy la . A mo e w ten sposób !zapra-
szaj " do lektury dzie a. Ju  wspó cze ni Wyrwiczowi twierdzili, e powodem, dla które-
go jezuici musieli tom pierwszy geograÞ cznego podr cznika wycofa , by  jak najbardziej 
uczciwie zaprezentowany obraz Monarchii Moskiewskiej (s. 278�289), a zw aszcza 
charakterystyka stanu kultury i przymiotów narodu Moskiewskiego. Wspó czesny Wir-
wiczowi Franciszek Ksawery Dmochowski, autor rozprawki Wiadomo  o yciu i pi-
smach Karola Wyrwicza, takie daje wiadectwo sprawie: S ysza em od osób wiadomych 

owoczesnych okoliczno ci, e wyk ad prawdziwy rz du iednego s siedzkiego mocarstwa 

nie podoba  si  iego pos owi, i z tey przyczyny dzie o nie tylko nie by o doko czone, ale 

pierwszego tomu exemplarze prawie zatracone  4. 
Wyrwicz przerwa  zaplanowane prace i jeszcze raz napisa  podr cznik, i to w formie 

tak skondensowanej, e wszystko zawar  w jednym tomie. Opublikowa  go w 1773 r. Na 
ponad 700 stronach zawar  ca o  wiedzy geograÞ cznej. Zatytu owa  go: GeograÞ a po-
wszechna czasow teraznieyszych Albo Opisanie krótkie kraiów, ich po o énia, p odu 
zi mnego, sk onno ci obywatelów, handlu, obyczaiow &c.&c. Z nay wie szych wiado-
mo ci, Kraiopisarzów, i W drowników zebrana. Ku po ytkowi M odzi Narodowey na 
szko y publiczne wydana. Do naszych czasów zachowa y si  w wi kszych bibliotekach 
egzemplarze z dat  1770 b d  1773 i pó niejsz  (pisane oczywi cie cyframi rzymskimi). 
Dwa pierwsze s  faktycznie t  sam  edycj , bo nie mo na by o wyda  ksi ki w 1770 r., 
skoro s  w niej opisane fakty z lat 1771 i 1772 (najwidoczniej w trakcie przygotowywa-
nia sk adu do druku wypad y ko cowe !pa ki" cyfry rzymskiej roku wydania: MDCC-
LXXIII).

3 Por.: Dziewi  wieków geograÞ i polskiej. Wybitni geografowie polscy, red. B. Olszewicz, Warszawa 
1967, s. 126.

4 F. K. Dmochowski, Wiadomo  o yciu i pismach Karola Wyrwicza, w: !Nowy Pami tnik Warszawski" 
1803, t. 11, s. 368.
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Dzia alno  Repnina doprowadzi a do zawi zania w 1768 r. konfederacji barskiej 
skierowanej przeciwko Rosji. Za dopuszczenie do niej oraz romansowanie z ksi n  
Izabell  Czartorysk  (prof. Stefan I. Mo d e  pisze wprost, e ksi  Adam Jerzy by  
owocem tego zwi zku) w tym samym roku Repnin zosta  z Warszawy odwo any. Nie 
poszed  jednak w !odstawk ". Caryca wys a a go na front turecki, gdzie jako genera  
ws awi  si  militarnymi i politycznymi zwyci stwami, przy czaj c kolejne tereny do 
Rosji. W okresie powstania ko ciuszkowskiego dowodzi  armi  rosyjsk  na Litwie,
a w latach 1795�1797 jako genera -gubernator ziem litewskich wcielonych po III rozbio-
rze do Rosji nadzorowa  m.in. tamtejsze szkolnictwo.

Je li chodzi o interesuj cy nas podr cznik geograÞ i, to autor zmian  koncepcji jego 
edycji uzasadnia  tym, e pierwsza ksi ka nie by a stosowna do pospolitego [�] u ywa-

nia [�] m odzie y kraiowey w szko ach publicznych i domach prywatnych edukui cey si  
[�]. Wi c prostszym i do poi cia atwieyszym nale a o ie u o y  sposobem; iaki rozumiem 

i  si  znayduie w tey !GeograÞ i" z nay wie szych wiadomo ci, Kraiopisarzów i W drow-

ników wyci gnioney, i na publiczne szko y zebraney 5.
Ju  wspomniany wy ej Dmochowski zwróci  uwag , e przyczyna podana przez 

ks. Wyrwicza by a pozorna, bo z tekstu dzie a mog a korzysta  m odzie , a z uczonych 

przypisów dojrzali czytelnicy  6. Te same zastrze enia � bez powo ania si  na ród o � pó  
wieku pó niej powtórzy  Julian Bartoszewicz: [�] Powiadano, e dyplomacya wda a si  

w t  spraw , i e pose  jednego z mocarstw powsta  i na autora i na ksi k , za wyk ad 

systematu rz du nieprzyjemném piórem skre lony. Nie mo emy s dzi , czy prawda: rze-

czy takie, tajemnica nieprzezroczysta pokry a. Powiadaj  nawet, e egzemplarze tego 

wydania by y wykupywane i tracone 7. St d nie mo na si  zbytnio dziwi , e interesuj ce 
nas dzie o Wyrwicza jest dzi  ma o znane. Praktycznie mo na si  z nim zapozna  tylko 
w kilku najwi kszych bibliotekach, i to za po rednictwem mikroÞ lmu. 

W latach 1927�1930 w Instytucie Francuskim w Warszawie pracowa  m ody historyk 
Ambroise Jobert, który zach cony przez prof. Marcelego Handelsmana spo ytkowa  im-
ponuj cy !budulec ród owy" w postaci archiwum Komisji Edukacji Narodowej znajdu-
j cego si  wówczas w Archiwum G ównym Akt Dawnych. Przepad o ono w czasie wojny 
bezpowrotnie. Tym wi ksze znaczenie ma oparta na nim wydana w 1941 r. w Pary u 
praca A. Joberta pt. La Commission d�Education Nationale en Pologne (1773�1794). 
Son �vre d�instruction civique. 

Jobert napisa  tam, e po prote cie Repnina, wystosowanym wobec rz du polskiego, 
Wyrwicz z dzie a swego usun  najbardziej krytyczne stwierdzenia pod adresem Rosji;
i tak przerobione dzie o opublikowa  jako GeograÞ  powszechn 8. My l t  za Jobertem 
powtórzy a � w tomie 9/1967 !Zeszytów GeograÞ cznych Wy szej Szko y Pedagogicznej 
w Gda sku" � prof. Kazimiera Augustowska i, jakby obawiaj c si  PRL-owskiej cen-
zury, zamie ci a j  w przypisie (konkretnie: 67, na s. 91�92), i w dodatku po francusku, 
w formie oryginalnego cytatu. Przypis ten zako czy a kategorycznym stwierdzeniem 

5 Por.: K. Wyrwicz, GeograÞ a powszechna�, s. XI.
6 F. K. Dmochowski, Wiadomo  o yciu..., s. 369.
7 J. Bartoszewicz, Ko ció  [wi te]go Andrzeja i Kanoniczki w Warszawie, cz. 2, w: !Biblioteka Warszaw-

ska" 1850, t. 1, s. 496.
8 A. Jobert, La Commission d�Education Nationale en Pologne (1773�1794). Son �vre d�instruction 

civique, Pary  1941, s. 140.
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po polsku: Jedynie Jobert zwróci  uwag  na rzeczywist  przyczyn  gniewu Repnina;

to w a nie wiadomo  o bezkarnym morderstwie na osobie Aleksego [starszego syna 
Piotra I, który na sta e reprymendy ze strony ojca zareagowa  ucieczk  pod opiek  swego 
szwagra, cesarza Karola VI i zamieszka  w zamku tyrolskim, a potem w Neapolu. Tam 
go znale li wys annicy cara i namówili do powrotu, przekazuj c mu zgod  ojca na lub 
z brank  wojenn , ale pod warunkiem, e ma si  on odby  w Rosji. By  to tylko pretekst, 
by go zwabi  do kraju, a gdy Aleksy si  tam znalaz , po sÞ ngowanym procesie zosta  
26 czerwca 1718 r. okrutnie zamordowany � przyp. S. L. K.] i innych wywo a a rekry-

minacj  [tj. oskar enie � przyp. S. L. K.] ze strony gro nego ksi cia [Repnina], nie za  

charakterystyka narodu rosyjskiego  9.
Na poparcie swej tezy autorka napisa a, e w nowej edycji pozosta a niezmieniona 

charakterystyka Rosjan z 1768 r., przecz c tym samym przytoczonej � na tej samej stronie 
zreszt  � konstatacji A. Joberta: Wyrwicz dut retirer quelques-unes de ses phrases les plus 

cruelles pour la Roussie lorsqu!il publia une édition remaniée sous le titre "Géographie 

universelle#. Stwierdzenie Joberta by o zgodne z prawd , bo w nowej (skróconej) wersji 
podr cznika geograÞ i nie by o ju  np. stwierdzenia, e Ich [Rosjan � przyp. S. L. K.] mo-

narchia pozosta a a  do dzi  nie tylko absolutna, ale i despotyczna. Potwierdza to i prof. 
Karol Estreicher, dodaj c, i  jest to ust pstwo wobec protestu Repnina 10. 

Ale i to, co w 1773 r. pozosta o w podr czniku geograÞ i ks. Wyrwicza o narodzie Mo-

skiewskim, nie przesz oby z pewno ci  przez "sito# polskich cenzorów do ko ca istnienia 
PRL. Jeszcze o samych carach mo na by o pisa , a nawet o ich udziale w najwi kszych 
zbrodniach i najprzeró niejszych orgiach seksualnych, ale nie o zniewoleniu narodu ro-
syjskiego. W tym ostatnim dopatrywano si  bowiem... podtekstów antysowieckich. 

Tymczasem w Rzeczypospolitej Obojga Narodów rz dzonej de facto u jej kresu przez 
rosyjskich "wielkorz dców# (po odwo aniu Repnina funkcj  t  sprawowali kolejno: Otto 
Magnus Stackelberg i Jakob Johann Sievers � w randze ambasadorów), m odzie  polska 
mog a przeczyta  w oÞ cjalnym podr czniku szkolnym: Moskale nie dawno byli grubia-

nie, nie obyczayni, niewierni w dotrzymaniu traktatów i zabobonni. yi c w niewoli pod 

panami tak e niewolnikami nie znali ani nauk i kunsztów, ani poznawali swych w asnych 

potrzeb i po ytków. Za Piotra W.[ielkiego] Prawodawcy tego narodu zacz li troch  si  

polerowa  i z cudzoziemskiemi kraiami poznawa . Moskale s  wzrostu miernego, mocni, 

z przyrodzenia podeyrzliwi, srodzy, zuchwali w szcz ciu, a ma ego serca w przeciwno ci, 

s  sposobni do woyny, yi  niekosztownie, wytrzymui  wielkie trudy i s  lepo pos uszni 

swym Genera om. Piotr W. ustawicznie ich wicz c, a Karol XII Król Szwedzki nie prze-

stannie zwyci ai c [w znaczeniu: pokonuj c � przyp. S. L. K.], nauczyli ich woiowa  

z s aw . Iednak e umys  ich ma co  ieszcze niewolniczego i brakuie im na tych pobudkach 

s awy i honoru, które czyni  lud mi wielkiemi 11. 
Prof. K. Augustowskiej powinna by  znana praca ks. prof. Stanis awa Bednarskiego 

z 1933 r. pt. Upadek i odrodzenie szkó  jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury 
i szkolnictwa polskiego, w której � na 8 lat przed Jobertem � autor stwierdzi , i  gniew 

9 K. Augustowska, Karol Wyrwicz jako geograf, w: "Zeszyty GeograÞ czne Wy szej Szko y Pedagogicznej 
w Gda sku# 1967, t. 9, s. 92.

10 K. Estreicher, BibliograÞ a polska, t. 33, Kraków 1939, s. 454.
11 K. Wyrwicz, GeograÞ a powszechna$, s. 133�134.
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Repnina spowodowa y: obiektywna prezentacja przez ks. dr. Karola Wyrwicza syste-
mu carskiego oraz opisanie mordów w rodzinie carskiej  12. Co do carewicza Aleksego,
o którym wspomnia a prof. Augustowska, Jobert napisa  tylko jedno zdanie, ale jak e 
dosadnie: Le jésuite ne taisait ni le meutre du tsarévitch Alexis, ni les autres crimes 

qui ensanglantent l!histoire de Russie 13. Po polsku brzmi to tak: Jezuita [Wyrwicz] nie 

zataja  ani morderstwa carewicza Aleksego, ani innych zbrodni, które okrywaj  krwi  

histori  Rosji. 
Na Repnina jako sprawc  wycofania w 1768 r. podr cznika geograÞ i ze szkó  pol-

skich i litewskich wskazywa  te  inny uczony katolicki, i to w czasach PRL. Mianowi-
cie pod koniec lat siedemdziesi tych XX w. ks. prof. Ludwik Piechnik (SJ) napisa , i  
interwencj  rosyjskiego pos a spowodowa  ujemny s d Wyrwicza o Rosji zamieszczony  
w pierwszym wydaniu podr cznika geograÞ i, mianowicie o nieludzkim despotyzmie 

w adzy oraz o ciemnocie i postawie s u alczej narodu [rosyjskiego] 14. 
Przeto dziwi  mo e fakt, i  w dokonanym dwa lata pó niej, czyli w 1979 r., prze-

k adzie dzie a Ambroise!a Joberta na j zyk polski przez wybitn  sk din d znawczyni  

dziejów szkolnictwa polskiego i wychowania, prof. Miros aw  Chamcówn  z Uniwer-

sytetu im. B. Bieruta we Wroc awiu, wszystko to, co dotyczy o protestu rosyjskiego 

pos a, zosta o pomini te. Ingerencji cenzury tu raczej nie by o, gdy  przek ad jest nader 

swobodny i zawiera przy tym liczne uzupe nienia " w miejsce opuszczonych tre ci. Duch 

wywodz cego si  z ksi t czernihowskich Niko aja W. Repnina, jak wida , d ugo unosi  

si  nad Polsk . A mo e i unosi si  w dalszym ci gu. Bo nikt dot d nie doszuka  si  naj-

istotniejszego powodu interwencji rosyjskiego pos a. Zawarty on jest w Wyrwiczowym 

podr czniku geograÞ i, a konkretnie: w przypisku do tytu u zagadnienia: "Kiedy Monar-

chowie Rossyiscy zacz li u ywa  tytu u Imperatorskiego? (s. 289). 

Autor GeograÞ i czasów tera nieyszych! stwierdzi  tam m.in.: [#] Rzeczpospolita 

Polska d ugo oci ga a si  i  za przyk adem Europy [czyli uzna  tytu  cesarski carów 

rosyjskich, jaki przyj  Piotr I w 1721 r., tj. Imperatora ca ej Rusi # przyp. S. L. K.], oba-

wiai c si  aby Moskwa dla tytu u Imperatorskiego ca ey Rossyi niesia a prawa iakiego 

do Rusi Polskiey y Litewskiey, lecz gdy Pose  Pe nomocny Rossyiski Hrabia Kieyzerling 

[chodzi o doradc  Katarzyny II w sprawach zagranicznych, zw aszcza Kurlandii oraz 

rzecznika zbli enia z Prusami Fryderyka II, Hermana Karola Keyserlinga, który przyby  

do Warszawy u schy ku panowania Augusta III w randze nadzwyczajnego pos a rosyj-

skiego; zmar  w 1764 r. " trzy tygodnie po elekcji nowego króla, Stanis awa Augusta Po-

niatowskiego, nad którego wyborem usilnie pracowa ; zast pi  go w a nie Repnin, który 

ju  od grudnia 1763 r. przebywa  w Warszawie, pomagaj c Keyserlingowi w  ostatnim 

roku ycia, a w rzeczywisto ci nadzoruj c jego prac  " przyp. S. L. K.] danym rewersa em 

[dokumentem gwarancyjnym " przyp. S. L. K.] upewni  Rzeczp[ospo]l[i]t , e Moskwa 

adnego prawa na tym tytule nie b dzie gruntowa a [tu: ro ci a " przyp. S. L. K.] do 

kraiow Rzeczyp[ospo]l[i]tey, ale zachowa si  wed ug traktatu Grzyma towskiego r. 1686, 

12 S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkó  jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury i szkolnictwa 

polskiego, Kraków 1933, s. 277.
13 A. Jobert, La Commission#, s. 140
14 L. Piechnik, Przemiany w szkolnictwie jezuickim XVIII wieku, w: $Roczniki Humanistyczne Towarzy-

stwa Naukowego KUL% 1977, z. 2, s. 56. 
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ta  Rzeczpospolita przyzna a tytu  Imperatorski Katarzynie II dzi  panui cey r. 1764 na 

Seymie Konwokacyinym, a Katarzyna II potwierdzi a listem dyplomatycznym rewersa  

Pos a swego.

W my l instrukcji podpisanej 20 sierpnia 1762 r. przez Katarzyn  II, czyli nied ugo 
po dokonanym w Petersburgu pa acowym przewrocie, Keyserling mia  m.in. domaga  si  
przyznania tytu u cesarskiego; a gdy Rosja to uzyska a, nie by a zainteresowana w przy-
pominaniu jej � i w dodatku w powszechnie dost pnym podr czniku szkolnym � o w a-
snym !rewersale", w którym si  zobowi za a do niezmieniania granic z Rzecz pospolit . 
Tym bardziej e rodzi a si  ju  perspektywa sojuszu prusko-rosyjskiego, do czego droga 
prowadzi  mog a tylko kosztem � równie  terytorialnym � Rzeczypospolitej. Bo wybuch 
skierowanej przeciwko Rosji konfederacji barskiej w 1768 r. by  tylko pretekstem do I roz-
bioru Polski. Nast pi by on i bez niej.
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METODY NAUCZANIA W GIMNAZJACH II PO OWY
XIX W. W WIETLE POLSKIEJ LITERATURY
BELETRYSTYCZNEJ I PAMI TNIKARSKIEJ

Przedmiotem badawczym niniejszego artyku u s  metody nauczania poszczególnych 
przedmiotów stosowane w gimnazjach na ziemiach polskich w II po owie XIX wieku. 
Badania zosta y podj te w celu poszerzenia dotychczasowej wiedzy na obrany temat
o osobiste do wiadczenia, spostrze enia i oceny ówczesnych uczniów, nauczycieli i po-
stronnych obserwatorów ycia szko y zapisane w dzie ach literackich i pami tnikarskich. 
Jako ród a wykorzystano utwory literatury pi knej i pami tnikarskiej powsta e na prze-
omie XIX i XX wieku, napisane pó niej przez ówczesnych uczniów i nauczycieli oraz au-

torów, którzy nie znaj c z autopsji realiów tamtej epoki, próbowali je odtworzy  w formie 
beletrystycznej w oparciu o ród a historyczne. Cz  wykorzystanej literatury niemal e 
w ca o ci po wi cona jest yciu szko y, w innych jej tematyka ma charakter marginalny. 
Prezentowany w niej opis dzia alno ci dydaktycznej nauczycieli jest najcz ciej obrazem 
subiektywnych odczu  jej autorów. St d te  cz sto pedagodzy lubiani przez uczniów byli 
równie  postrzegani jako dobrzy metodycy i odwrotnie. Czasami prezentowane przez 
autorów metody nauczania ograniczaj  si  tylko do barwnych ich opisów i ogólniko-
wych stwierdze  i ocen. Jedynie u nauczycieli, zarówno ówczesnych (np. A. Dygasi ski,
B. Hertz), jak i pó niejszych (np. Z. Gruszczy ska), w tym tak e akademickich (np.
I. Chrzanowski, S. empicki, S. Pigo ), mo na znale  bardziej precyzyjn  i obiektywn  
prezentacj  i ocen  metod stosowanych w tamtych czasach. Najbardziej reprezentatywne 
i ciekawe zostan  zaprezentowane, poczynaj c od nauczania j zyków, poprzez nauczanie 
historii i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

1. J ZYK POLSKI

W literaturze pi knej i pami tnikarskiej spotykamy du o wypowiedzi na temat metod 
nauczania stosowanych przez nauczycieli j zyka polskiego na terenie Galicji. Stanis aw 

empicki, by y ucze  V gimnazjum we Lwowie, z wielkim sentymentem wspomina  lek-
cje z polonist  Franciszkiem Konarskim, który wprawdzie nadu ywa  alkoholu, ale by  
bardzo lubiany przez uczniów i by  dobrym wyk adowc : Nauczycielem by  Franciszek 

Konarski znakomi tym, naturalnie je eli chcia  i je li by  do brze usposobiony. Inteligen-

cj , zdolno ciami, bystro ci , wielk  sum  wiadomo ci zwraca  na siebie od razu uwag  
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1 S. empicki, Z ote paski. Wspomnienia ze szko y galicyjskiej, Warszawa, !Wspólna Sprawa" � Wydaw-
nictwa O wiatowe, 1957, s. 23. 

2 Tam e, s. 25. 
3 Tam e, s. 25�26.
4 Tam e, s. 26�27.
5 J. Bieniasz, Edukacja Józia Bar cza. Powie  dla m odzie y, w: J. Bieniasz, Edukacja Józia Bar cza. 

Powie  dla m odzie y, Maturanci, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1956, s. 104.
6 S. empicki, Z ote!, s. 30�31. Por. J. Parandowski, Niebo w p omieniach, Warszawa, Czytelnik, 1976, 

s. 34�35.
7 J. B o ski, Pami tnik 1891�1939, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1981, s. 35.
8 J. Wierzbowski, Klasyczne gimnazjum galicyjskie 1872�1880, w: Galicyjskie wspomnienia szkolne, 

Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1955, s. 390. 

uczniów. Imponowa  nam. Na lekcje, nawet w najwy szych klasach, przychodzi  ju  wte-

dy z pewno ci  nie przygotowany; wyk ady jego by wa y te  albo adne, albo wietne: 

prawdziwe biesiady dla g odnych uczniowskich dusz  1. M odzie y odpowiada  tak e styl 
wyk adów nauczyciela: Lekcje Konarskiego zosta y w mojej pami ci jako jedne z najmil-

szych. Unosi a si  nad nimi jaka  lek ka czy lekkomy lna beztroska profesora, który ani 

w obecno ci dyrektora, ani podczas wizytacji sro giego inspektora Dworskiego nie traci  

humoru i po mys owo ci. I mo e w a nie dlatego, e lekcje te nie by y nigdy nud  ani 

!pi ", budzi y zainteresowa nie i zami owanie do literatury ojczystej i przynosi y du o 

po ytku 2. Równie  inny polonista o nazwisku Zaremba by  nauczycielem inteligentnym 

i bardzo sumiennym, a cz owiekiem dobrym i grzecznym. [...] Chocia  zazwyczaj nie 

rusza  si  z katedry, lekcje prowadzi  interesuj co i umia  zaj  ca  klas  3. Natomiast 
m odzie  ceni a polonist  Józefa Szafrana za yczliwo  do niej i budzenie w niej ducha 
narodowego i patriotycznego4. Polonista Ca czy ski by  uczestnikiem powstania stycz-
niowego. Podczas wyk adów wpaja  uczniom mi o  do Ojczyzny 5.

Zdaniem empickiego równie  polonista Franciszek Próchnicki by  wspania ym 
metodologiem: Imponowa  nam za ka dym razem czym , czego wtedy nie umieli my 

nazwa , a co by o wietnym metodycznym przeprowadzeniem lek cji wedle u o onego 

planu, a raczej wedle w asnej, wieloletniej praktyki nauczycielskiej. Wszystko si  tu ze 

sob  czy o, jedno z drugiego wynika o jak z p atka; wszyscy byli zaj ci i zainteresowani, 

wszys cy w ruchu; ka demu si  zdawa o, e co  nowego powiedzia  lub wynalaz ; a potem 

wszystkie te ce gie ki wspólnej pracy uk ada y si  w jak  interesu j c  ca o , budow , 

syntez , której jasne wyczu cie sprawia o nam prawdziw  przyjemno . Ca a praca robi a 

si  przy tym tak jako  sama z siebie, e si  nie widzia o prawie pa eczki dyrygenckiej w r -

ku niepospolitego dydaktyka. Lekcje Próchnickiego by y inne od lekcyj wspomnianych ju  

poloni stów. Nie mia y polotu i subiektywnych akcentów [...], chocia  przemawia y tak e do 

uczucia; pokazywa y za to przekonywaj co, co z ka dej lekcji zrobi  mo e dobra metoda, 

stosowana przez nauczy ciela z bo ej aski  6. W Z oczowie znakomitym wyk adowc  by  
Józef Reiss, nauczyciel j zyka polskiego oraz historii, geograÞ i i piewu, który impono-
wa  swad  i pi knym, jasnym j zykiem 7. 

W Stanis awowie polonista Piotr Parylak by  wielkim zwolennikiem twórczo ci 
A. Mickiewicza. Organizowa  w szkole wieczorki ku jego pami ci, w czasie których 
wyg asza  znakomite przemówienia. Prowadzi  równie  interesuj ce wyk ady i pisa  
pi kn  polszczyzn 8. Polonista, a zarazem poeta Adam Znamierowski zyskiwa  sym-
pati  uczniów swoim wygl dem zewn trznym oraz traktowaniem ich po przyjacielsku. 
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Zadawa  uczniom niekonwencjonalne wypracowania domowe, przez co inspirowa  ich 
do osobistej twórczo ci literackiej 9. Nauczyciel Zygmunt Polakowski by  polonist  bar-
dzo wymagaj cym w stosunku do uczniów, jednak budzi  zainteresowanie wyk adanym 
przedmiotem przyjacielskim podej ciem do wychowanków, wypo yczaniem im ksi ek 
z w asnej biblioteki, s u eniem rad  i dyskrecj . Zach ca  uczniów do aktywnego udzia u 
w odczytach i dyskusjach na tematy literackie. Organizowa  dla nich wycieczki do miejsc 
zwi zanych z yciem twórców literatury, np. do Krzemie ca 10. Tak e polonista o nazwi-
sku Jasek by  znakomitym znawc  wyk adanego przedmiotu i doskona ym wyk adowc . 
Specjalizowa  si  w twórczo ci Marii Konopnickiej 11.

Jak ju  wspomniano, dobrzy poloni ci inspirowali m odzie  do w asnej twórczo ci. 
Kornel Makuszy ski pisze o nauczycielu Wojciechu Grzegorzewiczu: Ten cz owiek mi 

pokaza  wiat o  literatury, wybija  w m odej duszy okno, aby dojrza o pi kno 12. Poloni-
sta Henryk Trzpis anga owa  m odzie  do inscenizacji narodowych dramatów, przez co 
generowa  u niej zaciekawienie literatur  polsk . S. Pigo  w a nie jemu zawdzi cza g b-
sze zainteresowanie literatur , które pozosta o mu na ca e ycie 13. Podobnie czynili inni 
poloni ci 14. Polonista, a zarazem poeta Stanis aw Maykowski, cz owiek m ody i pe en en-
tuzjazmu, mówi  pi knie o Janie Kochanowskim, S pie Szarzy skim, Szymonie Szymo-
nowicu, Szymonie Zimorowicu. Na lekcjach cz sto cytowa  utwory tych poetów. Zapali  
ch opców do poezji, a godziny polskiego sta y si  rozkosz ! rado ci ! wyt sknieniem!15

Nie najlepszym dydaktykiem natomiast by  polonista Szremeta, który � zdaniem 
Jana Parandowskiego � pos ugiwa  si  wyuczonymi frazesami. Pomimo e uczniowie 
nie byli zachwyceni jego wyk adami, to jednak szanowali go za pi kn  polszczyzn , 
któr  si  pos ugiwa , oraz za patriotyzm 16. Natomiast opisywany przez M. Rusinka po-
lonista Wielgosz czyta  w sposób monotonny dzie a Mickiewicza, co zupe nie wy cza o 
uczniów z uczestnictwa w lekcjach 17. Równie  nauczyciel l czka mia  utarte schematy 
wyk adów. W ka dy poniedzia ek czyta  osobi cie poezj , w inne dni uczniowie czytali 
ró ne teksty literackie, a on w tym czasie pisa  listy. W rod  pyta  uczniów, stawiaj c im 
na ogó  oceny niedostateczne, co te  mia o podtekst dydaktyczny, poniewa  urz dzane 

przeze  "pogromy# by y przewidziane w jego programie nauczania 18. 
Stanis aw Pigo  le wspomina swojego polonist  z Jas a, Tomasza Paw owskiego, 

z racji jego lekcewa cego traktowania uczniów, zw aszcza pochodzenia ch opskiego, 
oraz stawiania im z byle powodu ocen niedostatecznych19. Równie  lekcje polonisty 

9 Zob. E. Zegad owicz, Zmory. Upiory z zamierzch ej przesz o ci, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 
1992, s. 287�294, 306�309.

10 J. B o ski, Pami tnik", s. 38�39.
11 M. Porwit, Spojrzenie poprzez moje ycie, Warszawa, Czytelnik, 1986, s. 47�48.
12 K. Makuszy ski, Bezgrzeszne lata, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1980, s. 62.
13 S. Pigo , Z Komborni w wiat. Wspomnienia m odo ci, Warszawa, Ludowa Spó dzielnia Wydawnicza, 

1983, s. 184�185.
14 Zob. J. B o ski, Pami tnik", s. 33, 35�36.
15 E. Zegad owicz, Zmory", s. 284�286.
16 J. Parandowski, Niebo", s. 129.
17 Zob. M. Rusinek, M ody wiatr. Opowiadania, Warszawa, PIW, 1951, s. 47, 99�100.
18 M. Rusinek, Pluton dzikiej ró y, w: M. Rusinek, Pluton dzikiej ró y, Ziemia miodem p yn ca, Warsza-

wa, Ludowa Spó dzielnia Wydawnicza, 1973, s. 72�73, 100.
19 S. Pigo , Z Komborni", s. 176�177.
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Robi skiego, opisywane przez E. Zegad owicza, polega y g ównie na o mieszaniu i obra-
aniu uczniów oraz dyktandach, wypracowaniach pisemnych i stawianiu ocen niedosta-

tecznych, co by o dla nich przyczyn  olbrzymiego stresu i zniech ca o ich do tego przed-
miotu20. Podobnie by o z innym polonist , który nie móg  nawi za  kontaktu z uczniami 
i o miesza  ich wobec klasy, przez co powodowa  u nich kompleksy 21. Równie  w gim-
nazjum w Brze anach nauczyciele literatury polskiej nie umieli zach ci  uczniów do 
g bszego zainteresowania si  tym przedmiotem 22.

W. Gomulicki pisz c o nauce j zyka polskiego w Pu tusku (w zaborze rosyjskim), 
przeciwstawia starszego wiekiem polonist  nauczycielowi m odemu. Stary polonista 
o nazwisku Skowro ski, koncentruje si  g ównie na sielankach z literatury klasycystycz-
nej prze omu XVIII i XIX w.23 Nauczyciel ten prowadzi  lekcje bez adnego zaanga o-
wania emocjonalnego i nie podejmowa  adnego wysi ku, by zainteresowa  i uaktywni  
s uchaczy. Najczy ciej w sposób monotonny czyta  utwory poetów, a uczniowie w tym 
czasie spali24. Nauczyciel by  dla uczniów nieprzyst pny i zawsze przemawia  do nich ex 

cathedra, zupe nie nie nawi zuj c z nimi kontaktu wzrokowego i emocjonalnego. By  
nauczycielem nie tyle pozbawionym serca i szczerych ch ci, co raczej talentu: Miewa 

czasem zy w oczach ! wówczas, gdy wiersze elegijne wyg asza. Uczniów swych kocha, 

wypo ycza im ksi ki ze swej bibljoteki, wiczenia ich nadzwyczaj starannie poprawia, 

na marginesach wypisuje upomnienia nietylko stylistyczne, lecz moralne i obywatelskie. 

Ale bardziej, ni  uczniów, kocha przedmiot, który wyk ada. yje te  raczej przesz o ci , 

ni  dniem obecnym 25. Przy egzekwowaniu wiadomo ci nauczyciel przywi zywa  wag  
nie tyle do tre ci utworów, a raczej do drugorz dnych szczegó ów. Jednak jest rzecz  cie-
kaw , e mimo takiego stylu prowadzenia zaj  uczniowie szanowali nauczyciela za to, e 
przybli a  im poezj  i zarazi  ich mi o ci  do niej. Ukochawszy poezj , uczyli si  ch tnie 
jej recytacji i rywalizowali ze sob  w tej dziedzinie 26.

Natomiast m ody nauczyciel Chabrowski zyska  sympati  uczniów u miechem, pi k-
n  aparycj  i szacunkiem do nich. Mniej mówi  o poetach klasycystycznych, natomiast 
preferowa  poetów romantycznych. Wpaja  im zami owanie do poezji. Podczas lekcji czy-
ta  na g os Pana Tadeusza, a uczniowie s uchali go z wielk  uwag  i nabierali szacunku 
i ch ci do coraz lepszego poznawania rodzimej poezji. Cz sto te  czyta  uczniom wiersze 
w asnego autorstwa. Du o mówi  na temat Syrokomli [Ludwika Kondratowicza] (1823�
�1862) i jego poezji. Ch opcy znali na pami  wiele jego wierszy. Opu ci  nawet zaj cia 
w szkole i poszed  na spotkanie z poet , który w 1861 r. przeje d a  przez Pu tusk. Od 
tego momentu uczniowie jeszcze bardziej zainteresowali si  twórczo ci  tego poety 27.

Podobnym nauczycielem by  opisywany przez I. Zarzyck  polonista o nazwisku 
Ga a. Wed ug tej autorki by  to najmorowszy z profesorów [...]. To by  jedyny cz owiek, 

który nigdy nie robi  grobowej miny i nigdy nie podnosi  g osu. Zawsze u miechni ty

20 E. Zegad owicz, Zmory", s. 87�89. 
21 Tam e, s. 168�169. 
22 E. Dunikowski, Z t czowych dni w szko ach brze a skich 1861�1873, w: Galicyjskie", s. 366.
23 W. Gomulicki, Wspomnienia niebieskiego mundurka, Warszawa [i in.], Nak ad Gebethnera i Wolffa, 

1918, s. 91.
24 Tam e, s. 85�86.
25 Tam e, s. 90�91.
26 Tam e, s. 91�94.
27 Zob. tam e, s. 168�179.
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i niebywale dowcipny. Tym w a nie subtelnym dowcipem i humorem trzyma  nas mocno 

w gar ci, naucza  kocha  nie tylko siebie, ale i swój przedmiot, a co dziwniej sze, e na 

jego weso ych lekcjach nie by o zupe nie czasu na kawa y... A jak nam czasem zacz  

czyta  !Pana Tadeusza", to my go ani rusz z klasy pu ci  nie chcieli: Jeszcze, jeszcze# 

$ wy o zachwycone i oszo omione bractwo. Tych cudownych lekcji nie zapomn  nigdy 

w yciu. On swym g osem zaczarowa  sal  szkoln  i w dwór Soplicowski przemieni . 

A jak zacz  !odwala " (tak si  to w naszym j zyku nazywa o) Telimen , to boki ze 

miechu bola y 28. Natomiast wypracowania domowe na dowolny temat zadawane przez 
nauczycielk  j zyka polskiego w gimnazjum przy ul. Nowolipki w Warszawie pozwala y 
jej wykry  talent pisarski u niektórych uczennic 29.

Wed ug S. eromskiego w gimnazjum w Kielcach j zyk polski w czasach nasilonej 
rusyÞ kacji nazywany by  oÞ cjalnie !miejscowym" i by  przedmiotem nieobowi zkowym. 
Nauczycielem tego przedmiotu by  Sztetter. Stosowana przez niego metoda polega a 
g ównie na tym, e nakazywa  uczniom czytanie nudnych tekstów z napisanego po rosyj-
sku podr cznika do nauki j zyka polskiego, t umaczeniu ich na j zyk rosyjski i rozbiorze 
gramatycznym zda  po rosyjsku i wed ug regu  tego j zyka. W czasie zaj  zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciel nudzili si , a nawet drzemali. Nauczyciel w ogóle nie u ywa  
j zyka polskiego. Uczniowie traktowali ten przedmiot jako !wstr tn  katorg ". Z kolei 
nauczyciel mia  wiadomo  tego, e jest intruzem w szkole, st d te  tolerowa  masow  
ucieczk  uczniów na wagary 30. Nie zadawa  te  adnych prac domowych 31. 

W tym mie cie du ym autorytetem cieszy  si  nauczyciel j zyka polskiego Antoni 
Gustaw Bem. Pomimo e lekcje j zyka polskiego musia y by  prowadzone po rosyjsku, 
to jednak nauczyciel obchodzi  ten przepis w ten sposób, e czytaj c dzie a literackie, 
cytowa  ocenzurowane do nich komentarze polskich historyków i krytyków literatury. 
Odchodzi  te  od ustalonego przez w adze szkolne programu. W nauczaniu historii litera-
tury nawi zywa  do wspó czesno ci i kszta towa  w uczniach postawy patriotyczne. Pro-
fesor, znakomity znawca literatury polskiej, prowadzi  lekcj  z wielk  swad  i patosem, 
co sprawia o, e uczniowie z pocz tku z niego si  wy miewali, ale pó niej jednak stali si  
zagorza ymi mi o nikami jego wyk adów. Inspirowa  uczniów do pisania poezji. By  ich 
doradc  i przewodnikiem na drodze samodzielnej twórczo ci oraz niezwykle surowym 
recenzentem ich twórczo ci 32. 

Ignacy Chrzanowski wspomina komicznego nauczyciela j zyka polskiego Hipolita 
Skimbrowicza: By  to sko czony niedo ga; podczas jego lekcyj panowa a wrzawa, e-

my si  literalnie niczego nauczy  nie mogli. Co rok zadawa  nam wypracowanie, jak 

porz dny ucze  ma chodzi  do klasy, przy czym najwa niejszy warunek tej porz dno ci 

brzmia , aby nie dra ni  na ulicy psów i kotów 33. Równie bardzo s abym dydaktykiem 
by  jego nast pca W adys aw Nied wiecki, który zadawa  m odzie y uczenie si  z pod-
r czników. W czasie lekcji w ogóle nie u ywa  j zyka rosyjskiego 34. Natomiast ten e 

28 I. Zarzycka, Panna Irka, Lublin, KAW, 1990, s. 20.
29 P. Gojawiczy ska, Dziewcz ta z Nowolipek, Warszawa, KiW, 1986, s. 36�38.
30 S. eromski, Syzyfowe prace, Wroc aw [i in.], Zak ad Narodowy Im. Ossoli skich, 1992, s. 116�117.
31 Tam e, s. 84.
32 A. Sowi ski, Lata szkolne. Opowie  o Stefanie eromskim, Warszawa, PIW, 1956, s. 110�119, 

146�149.
33 I. Chrzanowski, Wspomnienia lat m odych, w: "Przegl d Humanistyczny# 1966, nr 3, s. 102.
34 Tam e.
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I. Chrzanowski, nauczyciel na pensji e skiej, by  wielkim entuzjast  Mickiewicza, 
natomiast nieco ironicznie wypowiada  si  o S owackim. Du o uwagi po wi ca  epoce 
o wiecenia. Jego metoda nauczania polega a na powolnym dyktowaniu uczniom niezb d-
nych wiadomo ci, które ci zapisywali a nast pnie powielali na hektograÞ e, tworz c tzw. 
skrypty 35. Jego nast pca Jan Zakrzewski bardzo du o mówi  o S owackim, ale jego lekcje 

by y dosy  postne  36. 
Na innej pensji polonista Jan Michalski, pomimo e by  oczytany w literaturze, to 

jednak wyk ady prowadzi  w sposób bardzo nudny. Tymczasem m odzie  by a spragniona 
wiedzy o literaturze i powi zanymi z ni  zagadnieniami spo ecznymi. Równie  przy od-
pytywaniu uczennic traktowa  je niepowa nie, z góry zak adaj c, e i tak niczego ich nie 
nauczy. Uczennica Z. Gruszczy ska w obecno ci jednej z w a cicielek pensji za da a od 
niego, eby zmieni  wyk ady co do formy i tre ci, co zmobilizowa o nauczyciela. Zacz  
wyk ada  p ynnym j zykiem, dobitnie i kompetentnie. Sta  si  dla uczennic !mistrzem". 
Po ycza  im ksi ki, bra  udzia  w wycieczkach, napisa  skrypt do wyk adów 37. Stefania 
Sempo owska wskazywa a na w tki spo eczne w literaturze polskiej. Zwraca a uwag  na 
poprawno  wypracowa  domowych, zw aszcza u uczniów, u których zauwa y a zdolno-
ci literackie 38.

W W growcu, w zaborze pruskim, j zyka polskiego uczy  W adys aw Rabski. 
Stanis aw Przybyszewski tak opisuje jego wyk ady: Nas wszystkich uderzy a pi kna, 

wysmuk a posta , pewno  siebie, ywa twarz o du ych, wyrazistych oczach. [...] Ju  na 

pierwszej lekcji da  nam si  pozna  z gi tkiej, swobodnej swady, która nas w zdumienie 

wprawia a, bo nikt z nas nie odwa y by si  ! w a nie w czasie najsro szego rygoru szkol-

nego w Prusach ! przemawia  w ten sposób do swego profesora, jak on. [...] Nied ugo 

trwa o, a Rabski zapanowa  bezwzgl dnie nad ca  nasz  umys owo ci , i to nie jakim  

prze wiadczonym o swej sile terrorem, jaki zwykle wywieraj  ch opcy, wiadomi swej 

wy szo ci, na swych m odszych kolegów, przeciwnie, odnosi  si  do nas [...] z ogl dn  

i delikatn  wyrozumia o ci , wi c nie dziw, e my si  wszyscy z mi o ci  i podziwem do 

niego odnosili 39. Nauczyciel zapozna  uczniów z pozytywizmem oraz dzie ami Dawida 
Straussa, Büchnera, Nietzschego i Ibsena 40.

2. INNE J ZYKI NOWO YTNE 

W Królestwie Polskim nauka j zyka rosyjskiego by a obowi zkowa. Jednak m o-
dzie  gimnazjalna niech tnie si  go uczy a, poniewa  postrzega a go jako j zyk zaborcy. 
Na jej nastawienie wobec tego j zyka mia a tak e wp yw postawa wobec nauczycieli 

35 M. D browska, Wspomnienia, w: Kufer Kasyldy, czyli wspomnienia z lat dziewcz cych, wyboru pami t-
ników XVIII�XIX w. dokona y D. St pniewska i B. Walczyna, Warszawa, Nasza Ksi garnia, 1983, s. 395. Por. 
J. Be cikowski, Pami tnik nauczyciela na pensji. (Pal ce zagadnienia na tle stosunków szkolnych w Warsza-
wie), Warszawa 1910, s. 21�27, 33�44.

36 M. D browska, Wspomnienia�, s. 403.
37 Z. Gruszczy ska, Czterdzie ci lat w szkole (wspomnienia uczennicy i nauczycielki), Warszawa, PZWS, 

1959, s. 76�78.
38 H. Mortkowicz-Olczakowa, Nauka o Polsce, w: Kred  na tablicy. Wspomnienia z lat szkolnych, War-

szawa, Czytelnik, 1958, s. 372�374.
39 S. Przybyszewski, Moi wspó cze ni, Warszawa, Czytelnik, 1959, s. 56�57.
40 Tam e, s. 57�58.
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tego przedmiotu, na ogó  Rosjan, którzy kulturowo byli obcy mentalno ci polskiej. Jeden 
z nich, opisywany przez Wiktora Gomulickiego, Jastrebow, nauczyciel j zyka rosyjskie-

go, nie by  lubiany ani przez uczni, ani przez kolegów. W ma ym tylko stopniu wp ywa a 

na to jego na rodowo , oraz wyk adany przeze  przedmiot. Odstr cza  od siebie zarówno 

m odzie , jak starszych, pewnemi w a ciwo ciami obyczajów i charakteru, ra cemi pol-

skie przyzwyczajenia i uczucia 41. Prowadzone przez niego lekcje polega y na czytaniu 
przez uczniów poezji rosyjskiej, natomiast nauczyciel w tym czasie najcz ciej spa   42. 
Uczniowie uczyli si  na pami  zadanych tekstów 43. Nauczyciel niewiele od nich wyma-
ga . Ka demu z nich stawia  ocen  dostateczn  44.

Natomiast j zykiem rosyjskim potraÞ  uczniów zainteresowa  nauczyciel uczyckij, 
który nie przyk ada  wi kszej wagi do gramatyki, a wymaga  od uczniów pami ciowej 
znajomo ci wierszy wybitnych poetów rosyjskich. W czasie lekcji czyta  im po rosyjsku 
dzie a znakomitych pisarzy zarówno rosyjskich, jak i zachodnioeuropejskich, przet uma-
czonych na j zyk rosyjski. Metoda ta okaza a si  niezwykle skuteczna. M odzie  zacz a 
czyta  w j zyku rosyjskim ksi ki i uczy a si  na pami  poezji rosyjskiej  45. Równie  
w kieleckiej szkole realnej nauczyciel tego przedmiotu � Ignacy Stawski � dopingowa  
m odzie  do jego nauki poprzez swoj  solidno  i niezwyk y takt pedagogiczny  46. Na-
uczyciel j zyka rosyjskiego na pensji e skiej Leonidas (Leonid) Porod"ko w czasie lekcji 

czyta  rosyjskich klasyków literackich, preferuj c twórców o pogl dach demokratycznych 

i rewolucyjnych. Po latach M. D browska nie przypomina a sobie, eby kogokolwiek 

pyta  z tego przedmiotu  47. 

W zaborze austriackim w adze szkolne przywi zywa y wielk  wag  do nauki j zyka 

niemieckiego w gimnazjach. W ci gu tygodnia by o sze  godzin tego przedmiotu, pod-

czas gdy j zyka polskiego zaledwie cztery   48. Jako j zyk urz dowy dwóch zaborców nie 

cieszy  si  zbyt wielk  sympati  Polaków, w tym tak e m odzie y  49. Jednak podchodzono 

utylitarnie do jego znajomo ci: Nale a o si  go uczy  ! pisze S. empicki ! bo móg  by  

potrzebny w wojsku, w korespondencji z w adzami centralnymi, na kolei, w podró ach  50. 

41 Zob. W. Gomulicki, Wspomnienia�, s. 231�233. Por. K. A. Jaworski, Wywo ywanie cieni, Lublin, 
Wydawnictwo Lubelskie, 1972, s. 60; S. eromski, Syzyfowe�, s. 114�115; A. Grzyma a-Siedlecki, Mundurek 
galowy Józka Willnera, w: Kred �, s. 152.

42 W. Gomulicki, Wspomnienia�, s. 133�135. Por. J. Tuwim, Szko o, szko o, gdy ci  wspominam�,
w: Kred �, s. 425.

43 W. Gomulicki, Wspomnienia�, s. 227�228. Por. K. A. Jaworski, Wywo ywanie�, s. 60�61.
44 W. Gomulicki, Wspomnienia�, s. 234�235. Por. W. Sieroszewski, Pami tniki. Wspomnienia, z r ko-

pisu wyda  A. Lam, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1959, s. 33�34.
45 Tam e, s. 46�48. Por. I. Krzywicka, Bez ezki, w: Kred �, s. 291; J. Kulski, Z minionych lat ycia 

1892�1945, Warszawa, PIW, 1982, s. 41�42.
46 Zob. A. Dygasi ski, W Kielcach. Opowiadania i uwagi o czasach szkolnych, w: A. Dygasi ski, W Kiel-

cach. Opowiadania i uwagi o czasach szkolnych, W Swojczy, czyli ywot poczciwego w o cianina, Warszawa, 
KiW, 1952, s. 35�36. Por. E. Szelburg-Zarembina, Takie ksi ki w druj  jak ludzie. Gaw da o Puszkinie,

w: E. Szelburg-Zarembina, Dzie a, t. 3: Krzy e z papieru, Legendy Warszawy, Ziarno gorczyczne, Spotkania, 
W cieniu kolumny, Lublin, Wydawnictwo Lubelskie, 1971, s. 354�355.

47 M. D browska, Wspomnienia�, s. 395.
48 M. Rusinek, Pluton�, s. 52; J. Bieniasz, Edukacja�, s. 164.
49 M. Porwit, Spojrzenie�, s. 42.
50 S. empicki, Z ote�, s. 64.
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S. empicki ukazuje nauczyciela tego przedmiotu, dr. Witolda Barewicza, który 
posiada  odpowiednie kwaliÞ kacje, mia  poka ny dorobek naukowy, jednak przeszkod  
w jego dalszej karierze naukowej by o nadu ywanie alkoholu. Niemniej jednak wiedza 

Barewicza imponowa a uczniom; zdawano sobie spra w  z tego, e uczy doskonale, cho-

cia  go si  bano jak ognia i nie bardzo lubiano. By  profesorem ogromnie wymagaj cym 

i nie popu ci  cugli nigdy, bez wzgl  du na to, w jakim stanie ducha sam zjawia  si  w kla-

sie. [...] Literatur  niemieck  zna  bar dzo dok adnie, mia  subtelne zrozumienie dla po-

ezji, którego nie zaprzepa ci  w zapachu kuß a i dymie kawiarnianym. PotraÞ  rzecz ka -

d  wy o y  wiet nie, si gaj c zawsze do g bi problemu. [...]. Móg  by  ozdob  ka dego 

gimnazjum, co wi cej ka dego uniwersytetu   51. W Z oczowie znakomitym wyk adowc  
by  germanista Józef Mirski, poeta i literat. W niepodleg ej Polsce t umaczy  dzie a s aw-
nego pedagoga niemieckiego Wilhelma Foerstera 52. M ody nauczyciel opisywany przez 
E. Zegad owicza � o nazwisku Farnik � stosowa  urozmaicone metody nauczania. Czyta  
uczniom du o poezji, dba  o poprawno  i pi kno wymowy, dlatego uczniowie ch tnie 
uczyli si  tego przedmiotu. Mi dzy nim a uczniami nawi za a si  duchowa wi   53. Rów-
nie  lubiany przez ucz niów by  nauczyciel Mrozowski. By  pogodny z usposobienia i mia  
dobry kontakt z m odzie . PotraÞ  zainteresowa  j  pi knem j zyka niemieckiego  54.

W gimnazjum w Stanis awowie znakomitym wyk adowc  tego j zyka by  nauczyciel 
Julian Kostecki. Ten wielki erudyta na lekcjach w ogóle nie u ywa  j zyka polskiego, 
a udzia  w prowadzonych przez niego lekcjach by  dla uczniów intelektualn  uczt .
W czasie lekcji, wychodz c od s ów niemieckich, mówi  na temat Þ lozoÞ i i kultury an-
tycznej oraz o gramatyce ró nych j zyków nowo ytnych55. W Wadowicach znakomicie 
ten j zyk wyk ada  suplent Ludwik M ynek: Mia  dobr  metod  nauczania � wspomina 
J. Jakubiec � bo przerabiaj c tekst, pog bia  go psychologicznie i obja nia  form  este-

tyczn  56. 
Inny ger manista o nazwisku Wimmer k ad  nacisk na studiowanie niemieckich dzie  

literackich, zaniedbuj c konwersacj , co uniemo liwia o uczniom praktyczne pos ugi-
wanie si  tym j zykiem57. Podobn  metod  stosowa  nauczyciel Dronka, który zadawa  
uczniom do nauki materia  pami ciowy. Jeden z uczniów mia  cywiln  odwag  zwróci  
mu uwag , e stosuje z e metody, zadaj c na pami  nauk  "wierszyków#. Z pocz tku 
postawa ucznia oburzy a nauczyciela, który poskar y  na niego do dyrektora. Ucze  zosta  
ukarany o miogodzinnym karcerem. Jednak nauczyciel na skutek interwencji dyrektora 
zaniecha  znienawidzonego przez uczniów pami ciowego uczenia si  j zyka niemieckie-
go58. Nauczyciel Zimowicz wymaga  od uczniów znajomo ci s ówek oraz zadawa  wypra-
cowania na temat poezji niemieckiej59. Poniewa  by  wymagaj cy, to uczniowie "kuli# ten 
j zyk "na blach # 60. W czasie jego lekcji klasa siedzia a [...] spokojnie. Nikt tu nie móg  

51 Tam e, s. 64�65.
52 J. B o ski, Pami tnik$, s. 37.
53 E. Zegad owicz, Zmory$, s. 68.
54 M. Porwit, Spojrzenie$, s. 42.
55 J. Wierzbowski, Klasyczne$, s. 390.
56 J. Jakubiec, Szkolna droga syna ch opskiego (1882�1896), w: Galicyjskie$, s. 432.
57 M. Porwit, Spojrzenie$, s. 47.
58 J. Bieniasz, Maturanci, w: J. Bieniasz, Edukacja$, s. 318�319.
59 M. Rusinek, M ody$, s. 46�47.
60 Tam e, s. 14.
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sobie teraz pozwoli  na dowcipy czy ha as, bo jedno spojrzenie Zimowicza spod okularów 

wystarczy o, aby powstrzyma  ka dy swobodniejszy odruch na sali 61. 
Nauczyciel Jakiel opiera  nauczanie j zyka niemieckiego na solidnym odpytywaniu 

uczniów, dlatego egzaminowa  na ka dej lekcji, nie pozwalaj c si  okpi  byle czym. 

Przyzna  trzeba, e Jakiel by  chodz c  sprawiedliwo ci , ale te  nie uznawa  adnego 

bujania. Pytaj c, pedagog przy stawa  ko o ucznia, co uniemo liwia o podpowiadanie. 

Ale i na Jakla znalaz a si  rada. Wykorzystuj c jego s aby wzrok, ci  gano z kartek62. 
Równie wymagaj cy by  nauczyciel Bociejowski. Na jego lekcjach uczniowie ha asowali. 
Natomiast, kiedy pyta , by a absolutna cisza. Ale uczniowie z góry wiedzieli, e ka dego 
ucznia pyta tylko trzy razy w ci gu pó rocza, stawiaj c ocen  na okres na podstawie red-
niej arytmetycznej63. 

Dotkni ty alkoholizmem, nauczyciel Fryderyk Spycha owicz by  erudyt  o znakomi-
tej pami ci. J zyk niemiecki w czasie wyk adów traktowa  marginalnie, k ad c nacisk, na, 
jak to okre la , wspó rz dne zuniwersalnienie wykszta cenia. Polega o ono, ogólnie rzecz 
ujmuj c, na tym, e wychodz c od s ówek niemieckich, du o mówi  na temat kultury sta-
ro ytnej. W czasie prowadzenia lekcji by  wyrozumia y i agodny. Natomiast by  niezwy-
kle skrupulatny i drobiazgowy w wychwytywaniu b dów gramatycznych, stylistycznych, 
ortograÞ cznych, a nawet kaligraÞ cznych w pracach pisemnych, które po sprawdzeniu 
uczniowie musieli z najwi ksz  skrupulatno ci  i staranno ci  poprawia  64. 

W Królestwie Polskim, w Kielcach, j zyka niemieckiego uczy  nauczyciel widrow-
ski. Mia  trudno ci z nawi zaniem kontaktu z uczniami, a ci le mówi c, prowadzi  z nimi 
nieustann  wojn , gdy  uczniowie nie chcieli si  uczy  wyk adanego przez niego przed-
miotu. Lekcje polega y g ównie na odpytywaniu uczniów. Nauczyciel mia  ambicj , jak 
si  wyra a : przepro wadzenia reform pod ug swego w asnego systematu. Mi dzy innymi 
usadawia  uczniów w awkach wed ug ich ocen z j zyka niemieckiego. Poniewa  oceny 
si  zmienia y, wobec tego przesadzanie uczniów odbywa o si  bardzo cz sto, a ci czynili 
wszystko, by trwa o ono jak najd u ej, przez co ograniczali ilo  czasu na odpytywanie. 
Cz sto prosili te  nauczyciele o przeczytanie utworu jakiego  poety niemieckiego, co pro-
fesor robi  z przesadnym, amatorskim aktorstwem. Uczniowie udawali, e t  interpretacj  
emocjonalnie mocno prze ywaj , a faktycznie drwili sobie z niego albo drzemali  65. Do 
innowacji wprowadzonej przez nauczyciela nale a  te  wymóg posiadania przez ucznia 
oddzielnego zeszytu, w którym mia  ona zapisywa  przys owia niemieckie, charaktery-
styczne zwroty, dowcipy itd. Ucze , który nie spe ni  tego wymogu, za kar  musia  napi-
sa  trzy zdania u o one ze znanych mu wyrazów 66.

W niektórych szko ach uczono j zyka francuskiego. W jednym z gimnazjów war-
szawskich uczy  tego j zyka Adam Antoni Kry ski, który posiada  znacz cy dorobek 
naukowy, by  profesorem Uniwersytetu Lwowskiego, a pó niej Warszaw skiego. Do pro-
wadzenia zaj  specjalnie si  nie przyk ada , ale by  dosy  wymagaj cy. Nauka polega a 

61 Tam e, s. 47.
62 Zob. J. Bieniasz, Edukacja!, s. 164�166.
63 Zob. J. Bieniasz, Maturanci..., s. 257�258, 272�273, 310�311.
64 Tam e, s. 227�231.
65 Zob. A. Dygasi ski, W Kielcach!, s. 27�31. Por. E. Szelburg-Zarembina, Gaudeamus, Lublin Wydaw-

nictwo Lubelskie, 1972, s. 258.
66 Zob. A. Dygasi ski, W Kielcach!, s. 55�56. Zob. I. Chrzanowski, Wspomnienia!, s. 104�105.
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g ównie na pisaniu wicze , t u maczeniu tekstów i nauce gramatyki. Na zaj ciach potra-
Þ  utrzyma  dyscyplin . Kiedy ucze  nie umia  czego , to nauczyciel przyjmowa  od nie-
go zobowi  zanie, e na nast pn  lekcj  nauczy si  danego materia u. Wszyscy uczniowie 
z tych zobowi za  si  wywi zywali 67. 

Jednak zdarza o si , e trudna wymowa s ów francuskich, zw aszcza ko cówek, przy-
sparza a uczniom wiele trudno ci, a nauczycieli wyprowadza a z równowagi 68. Zdaniem 

eromskiego j zyki: francuski, niemiecki i polski by y kopciuszkami kursu gimnazjalne-

go. [!] Godziny tych gwar nowo ytnych !zgni ego Zachodu" by y, szczerze mówi c, 

godzinami humorystyki. Wyk adaj cy ju  to nale eli do gatunku czupirade , jakich wiat 

nie widzia , [!] do kategorii ludzi rozbitych w sobie i bezpowrot nie oboj tnych. Do  

powiedzie , e w chwili uko czenia ca kowitego kursu nauk w gimnazjum #Þ lologicznym$ 

ani jeden z wychowa ców nie umia  j zyka francuskiego czy niemieckiego tyle, eby móg  

swobodnie przeczyta  rozdzia  powiastki dla ludu 69. 

T  opini  potwierdza J. Tuwim, który równie  pisze o niskim poziomie nauczania 

tego j zyka w jego szkole. Po latach tak wspomina lekcje prowadzone przez Francuza 

o nazwisku Brocque: ta posta  % to temat do tragikomicz nej noweli Gogola. O lekcjach 

francuskiego tyle tyl ko powiem, e przez ca y rok szkolny, ilekro  bied ny monsieur wcho-

dzi  do klasy, wstawa em ze swej ostatniej awki i z ca ym talentem recytatorskim, na jaki 

mnie sta  by o, wyg asza em od pocz tku do ko ca bajk  Kry owa !Kot i powar". Nikt 

si  temu nie dziwi , gdy  w klasie panowa  dziki wrzask, harmider i tumult, jakby si  jar-

mark upi  70. Natomiast wielk  wag  przywi zywano do nauki tego j zyka w prywatnych 

szko ach e skich 71. 

3. J ZYKI KLASYCZNE

Gimnazja galicyjskie funkcjonowa y w oparciu o przepisy z dnia 9. 12. 1854 r. dla 

ca ej Monarchii Austro-W gierskiej. Na ich podstawie w nauczaniu k adziono nacisk na 

j zyki klasyczne 72. M. Porwita j zyków klasycznych uczy  nauczyciel o nazwisku Dubas, 

doskona y dydaktyk i zna wca przedmiotów, postawny, obdarzony stentorowym g osem, 

lubi cy rozbawi  klas  dobrym dowcipem i jak na komend  uspokoi  73. Filolog Klemens 

Schnitzel by  lubiany i ceniony przez uczniów. Mobilizowa  ich do wspó udzia u w pro-

wadzeniu lekcji. Nie ogranicza  si  do t umaczenia tekstów, ale wprowadza  uczniów 

w zagadnienia dotycz ce staro ytno ci oraz wskazywa  na pi kno poezji staro ytnej, któ-

rej m odzie  ch tnie uczy a si  na pami . W ci gu godziny potraÞ  przepyta  ca  klas . 

Ocenia  uczniów sprawiedliwie. W przeciwie stwie do innych nauczycieli nie szuka  pre-

tekstów, by pogn bi  uczniów 74. Równie  lekcje z nauczycielem Kowalikowskim, który 

67 E. Czekalski, W cieniu zamkowego zegara, Warszawa, PIW, 1957, s. 177.
68 W. Gomulicki, Wspomnienia!, s. 40; A. Stern, W szkole ycia, w: Kred !, s. 406�411.
69 S. eromski, Syzyfowe!, s. 200. 
70 J. Tuwim, Szko o!, s. 435. O podobnych nauczycielach j zyka francuskiego pisz  inni autorzy. Zob.

I. Chrzanowski, Wspomnienia!, s. 105�106; B. Hertz, Ze wspomnie  Samowara, Warszawa, Czytelnik, 

1960, s. 126. 
71 F. Fale ski, Sama jedna. Opowiadanie, Warszawa, Nak ad Gebethnera i Wolffa, 1877, s. 111. Por.

L. Krzywicki, Wspomnienia, t. 1, Warszawa, Czytelnik, 1947, s. 66.
72 J. Wierzbowski, Klasyczne!, s. 386.
73 M. Porwit, Spojrzenie!, s. 47.
74 E. Dunikowski, Z t czowych!, s. 372�373.
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przyk ada  wi ksz  wag  do tre ci staro ytnych tekstów ni  do gramatyki, rozbudzi y 
w uczniach zami owanie do poezji Owidiusza 75. Natomiast Þ lolog Stanis aw Schneider 
poci ga  uczniów swoj  niezwykle ugruntowan  wiedz  76. 

Równie  w Królestwie Polskim byli znakomici metodolodzy j zyków klasycznych.
I. Chrzanowski pisze, e dzi ki takim nauczycielom, jak: Adam Maszewski, Choroszew-
ski, Ka ski i August Kreczmar, pokocha  literatur  greck  i rzymsk  77. Wyk ady Adama 
Maszewskiego mia y poziom uniwersytecki, by y bardzo efektowne i interesuj ce. Przez 
ca  lekcj  odpowiada  tylko jeden ucze , który t umaczy  teksty pisarzy staro ytnych. 
Jednak cz sto zdarza o si , e na kanwie tego t umaczenia nauczyciel z wielk  swad  
mówi  nie tylko o Platonie, ale tak e o poetach polskich, np. o Mickiewiczu. Zaj cia pro-
wadzi  w j zyku polskim. Uczniowie s uchali go z najwy sz  uwag . Imponowa a im jego 
elokwencja i erudycja. Wpaja  im zami owanie do wiedzy 78.

Nauczyciel Andrzej Klisiecki, Þ lolog klasyczny, jako nauczyciel nie cieszy  si  

popularno ci  i przywi zaniem m odzie y, gdy  ! mimo wielkiej yczliwo ci ! by  

cz owiekiem osch ym, surowym, wymagaj cym, zamkni tym w so bie. Do przedmiotu, 

tj. j zyków i literatury klasycz nej, nie umia  poci gn  ani zapali , chocia  imponowa  

ich znajomo ci  79. Podobnym nauczycielem by  Þ lolog Micha  Jezienicki, który przez 
wiele lat wyk ada  Þ lologi  na Uniwersytecie Lwowskim i by  autorem licznych rozpraw 
naukowych. Mimo posiadanych wysokich kwaliÞ kacji prowadzone przez niego lekcje 
by y nudne. Prowadzi  je w sposób tradycyjny, przyk adaj c wag  g ównie do strony gra-
matycznej i j zykowej 80. 

Je li chodzi o j zyk aci ski, to wed ug Stanis awa empickiego niezwykle kompe-
tentnym nauczycielem by  Tadeusz Lewicki: Dydaktykiem by  Lewicki wybornym. Mo na 

si  by o nauczy  od niego wiele, gdy  i wiedz  Þ lologiczn  posiada  powa n , i dar zaj-

muj cego wyk adu, i arsena  doskona ych "chwytów# metodycznych. I on czyta  z nami 

Horacego, a z lekcji takiej odnosi o si  mnogie korzy ci. Przyby o co  zawsze dla s ownika 

i gramatyki, poznawa o si  tajemnice metrum i tajemnice artyzmu poety  81. Nauczyciel 
lubowa  si  w tzw. ! wiczonkach", czyli indywidualnych rozmowach z uczniem prowa-
dzonych w j zyku aci skim na temat przeczytanego tekstu. Przyk ada  równie  wielk  
wag  do t umacze  tekstów z j zyka polskiego na aci ski. Stosowane przez niego metody 
sprawia y, i  uczniowie biegle w adali tym j zykiem. Ponadto nauczyciel du o mówi  na 
temat artyzmu dzie  pisarzy staro ytnych. Nie ogranicza  si  przy tym tylko do strony 
gramatyczno-stylistycznej, jak to czynili inni nauczyciele, ale ukazywa  pi kno literatury 
antycznej. Stosowa  metod  pogl dow , posi kuj c si  w czasie wyk adów stosownymi 
obrazami, mapami, fotograÞ ami i albumami82. Równie  dyrektor jednego z gimnazjów

75 A. i J. Kowalscy, Archiwum m odo ci, w: A. Kowalska, Figle pami ci. A. i J. Kowalscy, Archiwum 
m odo ci, Warszawa, PIW, 1963, s. 135�136.

76 Zob. S. empicki, Z ote�, s. 44�45.
77 Zob. I. Chrzanowski, Wspomnienia�, s. 103�104. Por. S. Nowak, Z moich wspomnie , cz. 1: Lata 

szkolne 1884�1902, Cz stochowa, Nak adem Ksi garni W. Swi cki i s-ka, 1933, s. 13�14; S. Grabski, Pami t-
niki, t. 1, Warszawa, Czytelnik, 1989, s. 43.

78 S. Nowak, Z moich wspomnie �,  s. 14�15. 
79 J. B o ski, Pami tnik�, s. 34�35.
80 Zob. S. empicki, Z ote�, s. 39�43. 
81 Tam e, s. 46�47.
82 Zob. tam e, 46�50.
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83 Zob. Z. Nowakowski, Rubikon, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1990, s. 5�10.
84 Zob. J. Bieniasz, Edukacja", s. 59�64, 167�168, 193. 
85 Tam e, s. 193�194. Por. S. empicki, Z ote", s. 62�64.
86 J. Kaden-Bandrowski, W cieniu zapomnianej olszyny, w: J. Kaden-Bandrowski, Miasto mojej matki,

W cieniu zapomnianej olszyny, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1976, s. 256. Por. I. Newerly, ywe wi za-
nie, Warszawa, Czytelnik, 1967, s. 54; J. Zawieyski, Iskry m odzie cze, w: Kred ", s. 475.

87 Zob. S. empicki, Z ote", s. 53�57.
88 Zob. J. Parandowski, Niebo", s. 12�15.
89 Tam e, s. 12. K opoty z acin  mia o wielu uczniów. Ojciec TeoÞ la Grodzickiego, Albin Grodzicki mó-

wi  synowi, e To trzeba prze kn  jak gorzk  pigu k  (tam e, s. 15).
90 Zob. E. Zegad owicz, Zmory", s. 35�39.
91 Tam e, s. 38.
92 Zob. tam e, s. 222�223.

w Krakowie, ucz c aciny, wymaga  od uczniów nie tylko umiej tno ci t umaczenia 
tekstów i formu ek gramatycznych, ale tak e umiej tno ci my lenia 83. Opisywany przez 
Bieniasza nauczyciel Grotowski, pomimo e by  wymagaj cy, to jednak by  yczliwy dla 
uczniów, wstawia  si  w razie potrzeby za nimi u dyrektora i innych nauczycieli. Jego lek-
cje by y prowadzone z wielkim humorem, dlatego uczniowie ch tnie si  uczyli aciny 84. 
Jego nast pca, suplent Wuleczko, by  nauczycielem ma o kompetentnym, dlatego ucznio-
wie si  nie uczyli, a w czasie sprawdzianów nagminnie ci gali 85.

W wi kszo ci szkó  nauka aciny polega a na pami ciowej nauce tekstów, np. ywo-
tów s awnych m ów Corneliusa Neposa 86. Nauczyciel ukrywaj cy si  pod inicja ami 
R. S. by  dziwakiem i moralizatorem. Lekcje by y prowadzone w sposób komiczny. 
Pomimo ci g ych gró b kierowanych do uczniów adnemu z nich nie zrobi  krzywdy.
W wyk adach u ywa  j zyka archaicznego i pos ugiwania si  takowym wymaga  tak e 
od uczniów w czasie odpowiedzi 87. Nauczyciel Rudnicki k ad  wielki nacisk na t umacze-
nia tekstów i gramatyk . Swoj  postaw  i stosowanymi metodami powodowa  u uczniów 
niesamowity stres 88. Uczniowi TeoÞ lowi Grodzickiemu, u którego w pokoju nad ó kiem 
wisia  obraz Anio a Stró a, przez naturalny kontrast profesor aciny przypomina  mu 

diab a 89. Nauczyciel Ptaszycki by  sadyst , który zn ca  si  nad uczniami, koncentrowa  
si  na gramatyce 90. Czu  si  wr cz obra ony tym, e ucze  umia  acin , wychodz c z za-
o enia, e po pierwsze zalatywa o to krn brno ci  i arogancj , po drugie ucze  nie jest 

od tego, aby umia , lecz aby zas ugiwa  na kar  91.
Opisywany przez E. Zegad owicza nauczyciel Jan Nepomucen Liz o na lekcjach 

obra a  uczniów. By  przy tym osob  niepowa n  i mieszn . Równie  prowadzone 
przez niego lekcje nie mia y adnej powagi. Uczniowie w ogóle nie uczyli si  aciny: To 

by  ananas! pierona!; uczy  aciny; uczy ! " wy st powa  na godzinach wiedzy tej prze-

znaczonych; wy st powa  jak kapry na primadonna; uczy ! " ani on nie uczy , ani nikt 

si  nie uczy ; ani na to czasu nie by o " zreszt , wiadomo, i tak si  to na nic nie zda; na 

wiadectwach dawa  wszystkim dostatecznie; ani mniej, ani wi cej. Najsro sze kujony 

oducza y si  kucia " bo i po co? 92

Równie  w nauczaniu j zyka greckiego k adziono nacisk na gramatyk  oraz bez-
duszne czytanie tekstów. Opisywany przez Parandowskiego nauczyciel, ucz c j zyka 
greckiego, robi  to sztywno. Ogranicza  si  tylko do gramatyki i t umaczenia tekstów, 
a m odzie  oczekiwa a raczej wiedzy z zakresu historii i kultury antycznej. Poza tym 
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uczniów zniech ca  sposobem ich oceniania. Myli  ich, dlatego bardzo dobrym uczniom 
stawia  niejednokrotnie oceny niedostateczne 93.

Nauczyciel greki Rygiel by  bardzo wymagaj cy i dlatego by  postrachem uczniów. 
Na ka dej lekcji pyta  ze znajomo ci s ówek greckich i gramatyki, stawiaj c du o ocen 
niedostatecznych 94. Nauczyciel Gorzkowski koncentrowa  si  g ównie na gramatyce. By  
nauczycielem bez polotu, dzia aj cym stereotypowo i mechanicznie, co nawet przejawia-
o si  w jego stroju, którego nigdy nie zmienia . St d uczniowie przewidywali wszelkie 

jego zachowania. Je li chodzi o wyk ady, to na wiosn  i w lecie mo na by o jeszcze jako  

wy trzyma  na jego godzinach, ale pó n  jesieni  czy w zimie ludzie si  urywali. By  tak 

nudny, e nie war to by o dokazywa . [...] Nuda, któr  umia  roztacza  Gorzkowski, by a 

tak pot na, tak w swoim rodzaju znakomita, e ogarnia a nas ju  zawczasu nawet przed 

jego przyj ciem 95. Podobnym nauczycielem by  Bro nis aw Dobrza ski, który równie  
koncentrowa  si  g ównie na gramatyce: Na lekcjach si  nie wyt a ; prawie nie wstaj c 

od katedry ogl da  zeszyty, pyta  regularnie s ówek; wymaga  przede wszystkim znajo-

mo ci gramatyki; poza tym spokoj nie, systematycznie t umaczy  z nami, ju  nie wiem, 

Homera czy Demostenesa. [...] Filologiem by  dobrym [...] chocia  lekcje jego nie budzi y 

wi kszych zainteresowa , mo na si  by o na nich niejednego nauczy . Malute ki Do-

brza ski wierzy , e gramatyka jest fundamentem wszelkiej scjencji 96. 
Na gramatyce koncentrowa  si  tak e niezwykle kostyczny nauczyciel Rójek 97. Raz 

po raz ! pisze o swoim powie ciowym bohaterze J. Parandowski ! czyj  g os wyci ga  

z otwartej ksi ki heksametr Homera, jak z ot  ni , która b yszcza a przez chwil  i na-

tychmiast rozpada a si  w popió . Profesor Rójek ka dy wiersz kruszy  na s ówka, formy 

gramatyczne, potem u  go w przek adzie mudnym i dos ownym, a  zostawa a ze  obrzy-

dliwa miazga 98. Jednak skrytykowany przez ucznia TeoÞ la Grodzickiego zmieni  metody 
nauczania. Z podej cia czysto Þ lologicznego, polegaj cym na rozbiorze gramatycznym 
zda  i okre laniu cz ci mowy, przeszed  na metod  pogl dow . Nauczaj c o historii 
Grecji, pos ugiwa  si  mapami, obrazami, ksi kami, kolorowymi tablicami, rze bami, 
reprodukcjami i fotograÞ ami antycznych zabytków. J. Parandowski pisze, e jako pierw-
szy z nauczycieli zacz  realizowa  rozporz dzenie ministerstwa, które sugerowa o, i  
greczyzna ma otworzy  m odzie y oczy na pi kny, pogodny wiat helle ski 99. 

Na skutek jego wyk adów historia Grecji sta a si  dla m odzie y ywa i fascynu-
j ca. Zmiana metod nauczania mobilizowa a uczniów do kolekcjonowania eksponatów 
dotycz cych wiata staro ytnego. Profesor sta  si  bardziej przyst pny dla uczniów: 
Opu ci  swoje samotne podium, na którym trwa  dziesi tki lat jak na pustyni, i jakby 

ju  "dope ni y si  czasy#, naucza  chodz c mi dzy awkami 100. Opowiadane przez nie-
go mity i bajki staro ytne budzi y zainteresowanie uczniów 101. Równie  wspominany 

93 J. Parandowski, Doksa, w: Kred !, s. 383�384, 388�389.
94 J. Bieniasz, Edukacja!, s. 164.
95 J. Kaden-Bandrowski, Miasto mojej matki, w: J. Kaden-Bandrowski, Miasto!, s. 92. Por. E. Zegad o-

wicz, Zmory!, s. 166.
96 S. empicki, Z ote!, s. 51�52. Zob. J. Jakubiec, Szkolna!, s. 431. 
97 Zob. J. Parandowski, Niebo!, s. 23�30.
98 Tam e, s. 25.
99 Tam e, s. 190. 
100 Tam e, s. 191.
101 Zob. tam e, s. 185�195. Por. E. Zegad owicz, Zmory!, s. 67�168.
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102 Zob. J. Wiktor, Niewidomy prowadzi  ku s o cu, w: Kred !, s. 456�458.
103 J. Wierzbowski, Klasyczne!, s. 386�387.
104 I. Newerly, ywe wi zanie!, , s. 54.
105 Z. Bukowiecka, Jak si  dusza budzi a w Józiu. Opowiadanie dla m odzie y z 6 rysunkami A. Kamie -

skiego, Warszawa, nak ad Gebethnera i Wolfa, 1908, s. 36; W. Gomulicki, Wspomnienia!, s. 155�157.
106 Tam e, s. 155�157.
107 E. Czekalski, W cieniu!, s. 175. Por. K. A. Jaworski, Wywo ywanie!, s. 99�100.
108 M. Wa kowicz, T dy i ow dy, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, 1974, s. 24�25.
109 Tam e.
110 Zob. K. A. Jaworski, Wywo ywanie!, s. 99.
111 Z. Bukowiecka, Jak si  dusza!, s. 36.
112 A. Dygasi ski, W Kielcach!, s. 32. 
113 Zob. E. Orzeszkowa, Zygmunt awicz i jego koledzy, w: E. Orzeszkowa, Dzie a wybrane w dwunastu 

tomach, t. 3, red. J. Krzy anowski [i in.], Warszawa, Czytelnik, 1954, s. 26�32; W. Sieroszewski, Pami tniki!, 

s. 95. 
114 S. eromski, Syzyfowe!, s. 109�113.

przez J. Wiktora nauczyciel greki bardzo ciekawie mówi  o historii i kulturze staro ytnej 

Grecji. M odzie  bardzo lubi a jego wyk ady: Zawsze czekali my z ut sknieniem na jego 

wej cie. Siedzieli my ws uchani, bo urzeka  i czarowa  jakby legendarne syreny swoimi 

pieniami 102. Natomiast J. Wierzbowski by  zdania, e w nauczaniu j zyka greckiego przy-

wi zywano zbyt wielk  wag  do mitologii greckiej, która rozbudza a u Polaków i tak ich 

niezdrow  wyobra ni  103. 

Równie  w Królestwie Polskim nauczanie klasyki by o pami ciowe 104. Nauka j zy-

ka aci skiego polega a g ównie na pami ciowym uczeniu si  gramatyki oraz s ówek. 

Uczniowie natomiast byli bardziej zainteresowani histori  staro ytnego Rzymu 105. Na-

uczyciel opisywany przez W. Gomulickiego bezdusznie odpytywa  ze znajomo ci s ówek 

aci skich. Je li który  z uczniów nie umia , bi  go pi ci  po plecach, tak e ch opiec 

ugina si  pod ka dym uderzeniem ! oczy nabrzmiewaj  mu zami 106. Jednak E. Czekal-

ski polubi  ten przedmiot dzi ki nauczycielowi, którym by  Rosjanin Stefan Podhorski-

Oko ow, który wyrozumiale odnosi  si  do mi krusów; ale te  mocno trzyma  ich w r ku. 

Dziennika zbyt nio nie przeci a  z ymi stopniami 107. 

Wed ug Melchiora Wa kowicza acina nale a a do najbardziej nudnych przedmio-

tów 108. Do postawy niech ci uczniów wobec aciny przyczynili si  sami nauczyciele, 

których Wa kowicz prezentuje jako ludzi miesznych. Nale a  do nich m.in. Wabner, 

z którego m odzie  urz dza a sobie arty 109. Równie  inni nauczyciele tego przedmiotu 

nie potraÞ li utrzyma  dyscypliny 110. Ju  pierwsze spotkanie z nauczycielem odpycha o 

ucznia od tego przedmiotu: Sztywny, na wszystkie guziki munduru zapi ty nauczyciel 

wyda  si  Józiowi bardzo niedost pny 111. A. Dygasi ski pisze, e w Kielcach wprowa-

dzono jako nadobowi zkowe lekcje aciny, której uczy  Rosjanin, Kryspin Zaworski. 

Nauczyciel wprost odradza  uczniom uczenia si  tego przedmiotu, co motywowa  nast -

puj co: Je li tylko o kabz  chodzi, to si  i bez aciny mo na obej ... Po co a  na Kapitol 

si  wspina ? 112 Równie  nauczyciele�rusyÞ katorzy swoj  postaw  zniech cali uczniów 

do nauki tego j zyka 113. Tak by o w przypadku nauczyciela pochodzenia niemieckiego 

o nazwisku Leim, który wprost nienawidzi  uczniów 114. 
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4. HISTORIA

Zdaniem Alfreda Wysockiego w zaborze austriackim historia nie by a naginana 
do obowi zuj cej ideologii, jak to mia o miejsce w pozosta ych zaborach. Niemniej 
jednak w jej nauczaniu by y przek amania typu, i  cesarzowa Maria Teresa niech tnie 
uczestniczy a w rozbiorze Polski 115. Znakomitym nauczycielem historii we Lwowie by  
Jan Friedberg. S. empicki tak go wspomina: Wyk ady jego starannie przygotowywane, 

wykraczaj ce da leko poza podr cznik, nacechowane pewn  oryginal no ci  m odego 

badacza, by y dla nas czym  zupe  nie nowym. Otwiera y przed s uchaczami szersze 

widnokr gi historyczne, dawa y rzeteln  wiedz , cie kawe charakterystyki, trafne syn-

tezy. S ucha o si  ich z zainteresowaniem i z uwag , czyni c niepo strze enie notatki, 

bo profesor tego nie lubi . Na go dzinie musia a by  wi ta cisza, gdy  Friedberg, wtedy 

nies ychanie nerwowy i dra liwy, raptus pierwszej klasy, nie znosi  nieuwagi uczniów, 

a có  dopiero szeptów, niepokoju, najmniejszej cho by swa woli 116. Lekcje nauczyciela 
polega y nie tylko na wyk adzie, ale równie  na dyskusji. Do egzaminu m odzie  by a 
zobowi zana przygotowa  si  nie tylko z materia u przekazanego w czasie wyk adów, ale 
tak e z literatury historycznej wskazanej przez nauczyciela. Egzamin by  wielkim wyda-
rzeniem dla uczniów: Samo zdawanie by o nie lada wi tem; bo profesor pyta  bardzo 

adnie, wymaga  od egzaminowanych porz dnego my lenia i zastanawiania si , wybie-

ra  ciekawe zagadnienia ! by o wi c czego si  nas ucha . A poniewa  o po li ni cie si  

by o atwo, a profesor nie zadowala  si  byle czym, wi c kto ju  przeszed  szcz liwie 

przez "zdawke#, mia  wielce triumfaln  min  117. 
Równie  doskonale tego przedmiotu naucza  Stanis aw Majerski: Jego lekcje historii 

by y bardzo ywe i pe ne erudycji, pomimo e nie by  znakomitym mówc . Wykorzy-

stywa  wszystkie mo liwe pomoce naukowe, np. mapy  118. Tak e historyk Szreniawski 
by  lubiany przez uczniów. Opowiada  histori  w sposób barwny i ciekawy. Uczniowie 
s uchali go z wielk  uwag  119. S. Pigo  wspomina tak e m odego historyka W. Jaworskie-
go, który imponowa  m odzie y nie tylko wiedz , ale tak e umiej tno ci  jej przekazu. 
Wachlarz zagadnie  rzez niego podejmowanych znacznie wykracza  poza granice wy-
znaczone przez podr cznik 120. Natomiast opisywany przez Józefa B o skiego nauczyciel 
Juliusz Latkowski mia  mieszn  Þ gurk , ale wiele umia , rozumia  i g boko czu . Przez 

m odzie  by  lubiany 121. Z kolei Jaros aw Wierzbicki, z pochodzenie Rusin, uczy  w spo-
sób bardzo interesuj cy tego przedmiotu 122. Historyk Maurycy Pawentowski przepi knie 
wyk ada  z pami ci. By  arliwym patriot , co uczniowie wykorzystywali wtedy, gdy 
zamierza  ich pyta . W takim momencie przypominali mu o jakiej  rocznicy lub po-
staci historycznej i prosili, by im o niej opowiedzia . Nauczyciel mówi  wtedy ze zami 
w oczach tak d ugo i wyczerpuj co, e nie by o ju  czasu na odpytywanie. Organizowa  

115 A. Wysocki, Sprzed pó  wieku, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1974, s. 31. 
116 S. empicki, Z ote!, s. 36.
117 Tam e, s. 36�37.
118 Tam e, s. 34.
119 J. Bieniasz, Edukacja!, s. 65�66. Por. E. Dunikowski, Z t czowych!, s. 373.
120 S. Pigo , Z Komborni!, s. 183�184. Por. M. Porwit, Spojrzenie!, s. 48.
121 J. B o ski, Pami tnik!, s. 36.
122 Tam e, s. 34.
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te  z uczniami uroczysto ci religijno-patriotyczne 123. Bardzo lubianym i cenionym przez 
uczniów by  nauczyciel Szuba 124. 

Znakomicie prowadzone lekcje nie pozosta y bez wp ywu na dalsze losy uczniów, 
co potwierdza S. empicki: Lekcje Friedberga, jego wy k ady, wyg aszane zawsze sto-

j co i z wielk  powa g , jego rozmowy z uczniami i odpytywanie !partyj" historycznych 

wzbudzi y w niejednym z nas zami owanie i przywi zanie do historii; a nawet u tych, co 

wybrali studia lub zawody, nie maj ce nic wspólnego z histori , zosta a jaka  sympatia 

dla tego przedmiotu, która kaza a im pó niej nieraz w yciu zamiast powie ci bra  do r ki 

dobre dzie o popularno-historyczne lub nawet powa n  mono graÞ  125. Jednak niektórzy 
nauczyciele zra ali uczniów do nauki historii. Nauczyciel Ludwik Sroczy ski by  z o li-
wy w stosunku do uczniów i dlatego nie by  przez nich lubiany 126. Wyk ady nauczyciela 
Zygmunta Mermona by y bardzo monotonne 127. 

Natomiast nauczanie historii w Królestwie Polskim by o wprz gni te w proces rusy-
Þ kacji, dlatego przedmiot ten by  prezentowany tendencyjnie. Poza tym wyk ady, jak to 
mia o miejsce w przypadku nauczyciela Barsowa, by y bardzo nudne i oparte na uczeniu 
si  przez uczniów na pami  zadanego materia u. W zwi zku z tym Polacy jej niena-

widzili, ale i Rosjan nie interesowa a: paznokciowa metoda # st d dot d doprowadza a 

tylko do mechanicznego odb bniania przy odpowiedzi zadanego pensum 128. Wymown  
ilustracj  percepcji przez uczniów wiedzy historycznej przekazywanej przez szko  jest 
opinia J. Tuwima: Dusi em si  ze miechu, wraz z innymi kolega mi, podczas lekcji histo-

rii, któr  nam Michalski wy k ada  129. Ucz cy w szkole prywatnej w Lublinie nauczyciel 
pochodzenia rosyjskiego Bogomin, zadaj c uczennicom do domu materia  do nauczenia 
si  z podr cznika, kaza  im wykre la  z niego w jego rozumieniu niepotrzebne rzeczy. 
Nale a y do nich m.in. wszystkie opisy, które pozwoli yby uczennicom lepiej zrozumie  
genez  poruszanych wydarze  historycznych. Do nauczenia si  pozostawa y tylko daty, 
nazwiska i liczby. Za to fa szowanie historii by  wprost znienawidzony przez uczenni-
ce 130. Poza tym w nauczaniu historii przywi zywano wielk  wag  do historii staro ytnej, 
poniewa  by a ona odleg a od problemów prze ywanych przez Polaków 131. Nauczycieli, 
którzy przekazywali histori  obiektywn , nieraz karnie przenoszono do bardzo odleg ych 
miejscowo ci  132. 

A. Dygasi ski przy okazji nauczania j zyka polskiego uczy  tak e historii Polski, któ-
rej wyk ady by y surowo zabronione. Pos ugiwa  si  metodami aktywizuj cymi uczniów, 

123 E. Zegad owicz, Zmory!, s. 302�303
124 Zob. J. Bieniasz, Maturanci!, s. 258�302. 
125 S. empicki, Z ote!, s. 37. Por. S. Pigo , Z Komborni!, s. 183�184.
126 Zob. J. Bieniasz, Edukacja!, s. 66�71, 159�160. 
127 M. Rusinek, Pluton!, s. 137.
128 Zob. K. A. Jaworski, Wywo ywanie!, s. 61�62.
129 J. Tuwim, Szko o!, s. 425. Por. M. Wa kowicz, Ziele na kraterze, Warszawa, Wydawnictwo Elipsa, 

1991, s. 168�169.
130 E. Szelburg-Zarembina, Iskry na wiatr, Lublin, Wydawnictwo Lubelskie, 1972, s. 192�193. Por. 

M. Mazanowski, Perpetka, w: M. Mazanowski, Szkice pedagogiczne, serya I: Atawizm, Perpetka, Hanka, 
Kto winien, Gwiazda, U wiadomienie, Jublilaci, G si, Z pami tnika abituryenta, Kraków, Ksi garnia S. A. 

Krzy anowskiego, 1912, s. 39�40.
131 I. Chrzanowski, Wspomnienia!, s. 104. Por. S. Nowak, Z moich wspomnie ..., s. 11, 20.
132 Zob. A. Sowi ski, Lata!, s. 359�362.
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aby przekazane wiadomo ci utrwali y si  w ich umys ach. Gdy wyk ada  np. o zwyci -
stwie pod Wiedniem czy Grunwaldem, to na placu szkolnym urz dza  z uczniami insce-
nizacje tych wydarze , przez co rozwija  w nich tak e t yzn  Þ zyczn  133. 

Historia by a wyk adana tak e na pensjach e skich. Na jednej z nich nauczyciel 
Kazimierz Wachowski wyk ada  ten przedmiot monotonie i ci ko 134. Równie  wyk ady 
innego historyka, Micha a Malinowskiego by y zbyt trudne dla uczennic. Przekazywa-
na tre  by a bardzo skondensowana i ma o obrazowa. Wyk ady nie by y prowadzone 
w oparciu o jaki  konkretny podr cznik. Uczennice nie nad a y w ich notowaniu, st d 
mia y problemy z nauczeniem si  przekazywanego materia u 135. Ucz ca w szkole pry-
watnej Stefania Sempo owska w nauczaniu historii Polski odwo ywa a si  do dzie  lite-
rackich, szczególnie A. Mickiewicza. W historii Polski podkre la a problemy spo eczne. 
Nie by a zwolenniczk  powie ci Sienkiewicza, poniewa  gloryÞ kowa y one rol  szlachty. 
Podkre la a znaczenie ni szych klas spo ecznych np. Jana Kili skiego. Mówi a te  na 
temat rewolucji, np. z 1848 r., oraz Komuny Paryskiej. Wydarzenia historyczne, ilustro-
wane przyk adami z literatury, opowiadane barwnym j zykiem pozostawa y w pami ci 
uczennic na d ugo. By a wymagaj ca przy pytaniu uczniów i przywi zywa a du  wag  
do szczegó ów 136.

Uzupe nieniem nauki szkolnej by o zwiedzanie przez uczniów pod jej przewod-
nictwem zabytków Warszawy oraz miejsc zwi zanych z wybitnymi postaciami � np. 
nagrobki Ma achowskiego i Dekerta w Katedrze w. Jana, grób Staszica na Bielanach,
a tak e groby Malczewskiego, michowskiej, Dygasi skiego, Moniuszki i innych na 
Pow zkach 137. Lubiany przez dziewcz ta nauczyciel Stefan Budkowski wyk ada  histori  
w sposób barwny i ciekawy 138. Na jednej z pensji tajne wyk ady z historii Polski prowa-
dzi  pó niejszy profesor Uniwersytetu Warszawskiego, W adys aw Smole ski (1851�
�1926). Jego wyk ady sta y na bardzo wysokim poziomie i by y prowadzone w sposób 
niezwykle ywy i plastyczny139. Nauczycielka j zyka polskiego, historii i geograÞ i Helena 
Ja kiewicz prowadzi a zaj cia metod  problemow  i dyskusyjn . Pobudza a m odzie  do 
aktywnego w nich udzia u. Zdaniem Z. Gruszczy skiej metody przez ni  stosowane by y 
czym  zupe nie pionierskim w tamtych czasach 140.

5. PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE 

W Galicji w wi kszo ci gimnazjów poziom nauczania matematyki by  bardzo niski, 
czego ilustracj  mo e by  opinia wyra ona przez Jana Wierzbowskiego: Matematyki, 

tej królowej nauk, nadaj cej my lom samodzielno , twórczo  i pewno , zaufanie 

we w asne si y, uczono licho, bez przyk adów, banalnie, abstrakcyjnie, wedle wzorków 

133 B. Hertz, Ze wspomnie ", s. 13. To zami owanie do zabaw historycznych pozostawa o w uczniach. 
Zob. tam e, s. 64�70.

134 M. D browska, Wspomnienia..., s. 402.
135 Tam e, s. 396.
136 H. Mortkowicz-Olczakowa, Nauka", s. 368�372.
137 Tam e, s. 375�376.
138 Z. Rabska, M odo  w niewoli. Opowiadanie z czasów szko y apuchtinowskiej dla m odego wieku, 

Warszawa [i in.], Nak ad Gebethnera i Wolfa, 1922, s. 6�7.
139 Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1986, s. 47�48.
140 Z. Gruszczy ska, Czterdzie ci", s. 33�34.
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i formu ek, bezdusznie. By  to przedmiot, który najwi cej strachu nabawia  141. Wed ug 
S. empickiego, znakomitym dydaktykiem ma tematyki i Þ zyki we Lwowie by  Roman 
Moskwa. Jego wyk ady charakteryzowa  jasny tok my lenia oraz podawanie materia u 
w sposób usystematyzowany. Jednak nie by  dobrym pedagogiem, poniewa  utrzymywa  
nadmierny dystans w stosunku do m odzie y. Bra  si  on si  st d, e wcze niej Moskwa 
s u y  jako oÞ cer w armii austriackiej. W czasie lekcji obowi zywa  dryl wojskowy i pa-
nowa a absolutna cisza. Na skutek stosowanych przez niego metod uczniowie bardzo do-
brze opanowali przerabiany materia  i po latach wspominali go z wielkim sentymentem 
i wdzi czno ci  142. W gimnazjum w Gorlicach matematyk  w sposób niezwykle logicz-
ny, jasny i zrozumia y wyk ada  nauczyciel o nazwisku Kurczak 143. 

Na przeszkodzie w percepcji matematyki w Królestwie Polskim sta a s aba znajomo  
j zyka rosyjskiego. Uczniowie nie rozumieli subtelnych poj  u ywanych w matematyce. 
Musieli korzysta  z pomocy korepetytorów 144. Bardzo marnym wyk adowc  matematyki 
by  nauczyciel Pilz, ale za to stawia  uczniom wysokie wymagania. Uczniowie bali si  go 
do tego stopnia, e jeden nich, obawiaj c si  pytania w czasie powtórki materia u, kaza  
sobie usun  zdrowego z ba w ambulatorium dentystycznym 145. Jego nast pca, Perzy -
ski, w ogóle nie wyk ada  matematyki. W czasie lekcji dokonywa  korekty swoich utwo-
rów literackich, a uczniowie czytali ksi ki  146. Nauczyciel Walenty Myjkowski wyk ada  
niezrozumiale dla m odzie y, cho  by  dobrym cz owiekiem. M czy  w czasie wyk adów 
nie tylko m odzie , ale tak e siebie  147.

W Kielcach nauczyciel Szymo ski wi cej uczy  savoir-vivre!u ni  matematyki. 

Przy okazji wyk adów z matematyki nauczyciel wpaja  uczniom konieczno  poczucia 

godno ci148. Zach ca  do nauki matematyki w sposób obrazowy i niezwykle sugestywny, 

czego ilustracj  mo e by  fragment jego przemowy do ucznia: Wiedz, mo ci, e warto  

liczby, jak najcz ciej i warto  cz owieka, zale y od miejsca! Na miejscu najni szym jest 

jedno  prosta na miejscu wy szym " jedno  dziesi  razy wi ksza, a na miejscu jeszcze 

wy szym " jedno  sto razy wi ksza. Ale cz owiek na miej scu wysokim bywa nieraz sto 

razy g upszy od tego, który zajmuje miejsce najni sze. Taki g upiec w matematyce nale y 

do u amków i jest jedn  setn  cz owieka, a im jest g upszy, tym bardziej zbli a si  do zera 

" prawda?149 

Byli nauczyciele, którzy potraÞ li nauczy  m odzie  matematyki. W Warszawie mate-

matyk Pawe  Hertz by  lubiany przez uczniów za sw  fachowo , jowialno  i dowcip  150. 

Uczy  matematyki metod  pogl dow 151. Podobnie uczy  matematyki nauczyciel Jan 

Grabowski: Jego lekcje arytmetyki i geometrii nie by y podobne do jakiejkolwiek szkolnej 

nauki. Tutaj ju  nie istnia  aden program ani szablon szkolny, tu dzia a a fantazja i zmys  

141 J. Wierzbowski, Klasyczne", s. 387.
142 Zob. S. empicki, Z ote", s. 72�76.
143 M. Porwit, Spojrzenie", s. 47.
144 A. Sowi ski, Lata", s. 58. 
145 Z. Nowakowski, Rubikon, s. 118�120.
146 Tam e, s. 157.
147 E. Zegad owicz, Zmory", s. 435�436.
148 A. Dygasi ski, W Kielcach", s. 14�16.
149 Tam e, s. 15�16.
150 E. Czekalski, W cieniu", s. 145.
151 Zob. E. Czekalski, W cieniu", s. 147�149. Por. L. Krzywicki, Wspomnienia..., s. 89.
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humoru naszego nauczyciela. Wyk adowca uczy  matematyki i geometrii, wykorzystuj c 
zabaw  podopiecznych oraz konkretne sytuacje, w jakich znale li si  uczniowie, np. budo-
w  domu, który uczniowie musieli wyrysowa  w podanej przez niego skali. W starszych 
klasach uczy  te  rysunku technicznego152. Zdaniem M. D browskiej dobrym pedagogiem 

w cis ym znaczeniu naucza nia przedmiotu by  równie  matematyk Lucjan Zarzecki, u któ-

rego niepodobna by o nie umie  czy nie rozumie   153. 
Stosunkowo ma o jest wypowiedzi badanych autorów na temat nauki przedmiotów 

przyrodniczych. Nauczyciel Þ zyki Kocha ski prowadzi  wyk ady na wysokim poziomie, 
przygotowuj c si  do nich z podr czników uniwersyteckich. M odzie y stawia  bardzo 
wysokie wyma gania 154. Franciszek Chwostek nie przywi zywa  wagi do teorii. Zaj cia 
odbywa y si  w schludnie urz dzonym i zaopatrzonym w potrzebne przyrz dy gabinecie 
Þ zycznym. Niemniej jednak do wiadczenia nigdy nauczycielowi si  nie udawa y z po-
wodu jego notorycznego zamroczenia alkoholowego155. W P ocku zaj cia Þ zyki odby-
wa y si  bez do wiadcze , pomimo e w gimnazjum by a pracownia Þ zyczna. Zdaniem 
L. Krzywickiego nie korzystano z niej z obawy, e uczniowie b d  mówi  podczas zaj  
po polsku156. W Warszawie nauczyciel Þ zyki cz sto !pyta ", a z trudem znosi  jakiekol-

wiek oci ganie si  czy namy lanie przy odpowiedziach. Wymaga  b yskawicznej orienta-

cji, szybkiej decyzji, trafnego zgadywania wyniku do wiadcze  i oblicze  Þ zyki 157. 
Opisywany przez H. Sienkiewicza m ody nauczyciel, wielki entuzjasta chemii, wsz-

czepi  uczniom zmi owanie do nauk cis ych158. Równie  nauczyciel Ro ewski, który 
traktowa  uczniów po przyjacielsku, wzbudzi  u nich zainteresowanie chemi : Pracownia 

chemiczna, zwykle zaniedbywana w szkole, nape ni a si  teraz zwolennikami do wiadcze , 

a wycieczki uczniów z profeso rem do ró nych zak adów górniczych obudza y bardzo ywe 

zaj cie. Nigdy nie unosi  si  gniewem ani nie moralizowa  uczniów, ale zawsze z wielkim 

spokojem nazywa  rzeczy po imieniu. Kto umia  dobrze zadan  lekcje, ten us ysza  z ust 

profesora: !Widz , e ro zumiesz, o co chodzi". Do nie umiej cego lekcji przemawia : 

!Ciebie to wcale nie zajmuje#" Ro ewski jako nauczyciel zdawa  si  nie uznawa  sys-

tematu po chwa  i nagan za nauk , a podstawia  zamiast tego rozbudzanie w uczniach 

ywego interesu umys owego dla tej nauki 159.
Je li chodzi o dydaktyk  biologii w wi kszo ci gimnazjów Galicji, to trafnie ukazuje 

j  Stanis aw Pigo  na przyk adzie swojego nauczyciela Floriana ozi skiego: Przedmio-

tów tych uczy o si  podonczas wy cznie w klasie, bior c do pomocy troch  wypchanych 

zwierz tek czy ptaków, troch  arkuszy ziel nika, g ównie za  tablice z wizerunkami kolo-

rowymi ju  to zwierz t, ju  te  przekrojów kwiatów, owoców itp. O jakiej  np. wycieczce 

botanicznej nikomu si  ani marzy o160. Nauczyciel g ównie pyta . Pokazywa  np. okaz 

152 H. Mortkowicz-Olczakowa, Nauka!, s. 361�363.
153 M. D browska, Wspomnienia..., s. 397.
154 M. Porwit, Spojrzenie!, s. 48.
155 E. Zegad owicz, Zmory..., s. 235�240.
156 L. Krzywicki, Wspomnienia..., s. 89.
157 M. D browska, Wspomnienia..., s. 396. 
158 H. Sienkiewicz, Na marne. Szkic powie ciowy, w: H. Sienkiewicz, Nowele, t. 1, Warszawa, PIW, 1987, 

s. 18.
159 A. Dygasi ski, W Kielcach$, s. 35.
160 S. Pigo , Z Komborni$, s. 177. W nauczaniu biologii nie poruszano spraw zwi zanych z pochodzeniem 

cz owieka. Teoria Darwina by a na indeksie, dlatego jej nie wyk adano (J. Wierzbowski, Klasyczne!, s. 387, 

389).
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ptaka i ucze  musia  poda  jego nazw  oraz dok adnie go opisa . Za najdrobniejsze nie-
cis o ci nauczyciel stawia  z zimn  krwi  !pa ". Zdaniem S. Pigonia by  to elazny robot 

pedagogii 161.
Równie  zdaniem S. empickiego w gimnazjum klasycznym uczono niewiele nauk 

przyrodniczych. W wy szych klasach przypada a na VI somatologia i anatomia cz owieka, 

zwierz t i ro lin162. W ród nauczycieli biologii kompetencjami wyró nia  si  Kwieci ski, 
który umia  zainteresowa  wyk adem swoich s uchaczy. Mówi  do nich j zykiem pro-
stym i obrazowym, a w wyk adach stosowa  metod  pogl dow . Mówi c np. na temat 
zapylania kwiatów, pokazywa  uczniom odpowiedni model. Wychodzi  te  naprzeciw 
biologicznym problemom uczniów zwi zanym z ich dojrzewaniem, wyja niaj c im jego 
mechanizmy. Przy pytaniu uczniów da  od nich precyzji my lenia i wys awiania si . 
Nie tolerowa  uczniów, którzy uczyli si  na pami  przerabianego materia u oraz pos ugu-
j cych si  terminologi  niemieck 163. Jednemu z nich mówi  wr cz: Wyku  na pami , to 

nie znaczy umie  albo, co wa niejsze zrozumie . Klepie jak pacierz i kontent! Katechizm 

albo "consecutio temporum# [nast pstwo czasów � C. G.] mo esz wyku , ale botanika 

jest nauk  yw , jest zetkni ciem si  z natur  164.
Nauczyciel uczy  m odzie  patrzenia na przyrod  jako ywy organizm, a nie przed-

miot nauki. Zwracaj c si  do konkretnego ucznia, mówi : Nazwy aci skie czy inne s  ba-

lastem. I dlatego nienawidzicie botaniki. Ale niekiedy sama nazwa mówi wi cej, ni by si  

zdawa o, ni bym ja w ograniczonym zakresie gimnazjalnym móg  po wiedzie . Botanika 

si ga niezmiernie g boko, jest jedn  z najpi kniejszych nauk przyrodniczych. Ona uczy 

o Bogu i to uczy lepiej, w sposób bardziej dost pny, bardziej plastyczny ni ... Nie, Pietras, 

nie! Cho by  ku  dniami i nocami, to i tak b dziesz daleki od przyrody. Na ni  trzeba 

umie  patrze . Trzeba nawet w tym martwym modelu widzie  pulsuj ce ycie 165.
W Z oczowie wielkim pasjonatem przyrody by  nauczyciel narodowo ci ukrai skiej 

� Szymon Trusz, autor kilkunastu prac o ß orze i faunie tamtych okolic. Przejawia  wielk  
trosk  o zasoby gabinetu przyrodniczego. Cz sto organizowa  dla uczniów wycieczki, 
w czasie których ci poznawali okolice miasta, s siednie wsie, wzgórza i lasy. Podczas 
nich nauczyciel uczy  przy rody w sposób pogl dowy. Zbierano równie  okazy przyrody, 
które s u y y pó niej jako pomoce dydaktyczne166. Inny tamtejszy przyrodnik pocho-
dzenia ukrai skiego, Teodor Prymak, by  nauczy cielem kompetentnym, powa nym 
i sprawiedliwym167. Równie  nauczyciel Mieszkowski by  znawc  fauny i ß ory. Umia  
nie tylko przekaza  uczniom olbrzymi  wiedz  na temat przyrody, ale równie  potraÞ  
rozbudzi  w nich zami owanie do niej168. 

W Stanis awowie biologi  wyk ada  nauczyciel Marian omnicki, który by  cz owie-
kiem niezwykle szlachetnym i kompetentnym. PotraÞ  zaszczepi  m odzie y mi o  do 

161 S. Pigo , Z Komborni�, s. 178. 
162 S. empicki, Z ote�, s. 76.
163 Z. Nowakowski, Rubikon..., s. 15�18.
164 Tam e, s. 13�14.
165 Tam e, s. 15.
166 J. B o ski, Pami tnik�, s. 33�34. Por. A. Smaczy ski, W lesie, w: A. Smaczy ski, Ze wspomnie , t. 1, 

Warszawa 1903, s. 176�177.
167 J. B o ski, Pami tnik�, s. 37.
168 M. Porwit, Spojrzenie�, s. 39�40.
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przyrody. Wraz z ma onk  szczególn  opiek  otacza  uczniów zdolnych i wykazuj cych 
zainteresowanie przyrod 169. Natomiast w gimnazjum w Cieszynie ewangelicki duchow-
ny, ks. Andrzej lik, uczy  z tak  moc , e po prostu rozentuzjazmowa  ca  m odzie  

w naukach przyrodniczych. A tajemnica tej mocy istnia a w tem, e nie uczy  zimnem 

warg s owem, ale sercem i wielkiem umi owaniem w asnem, które rozlewa  do wra li-

wych serc m odzie czych, To by  gorliwy mi o nik przyrody, wielbiciel wielki tej matki 

ziemi, po której chodzi  170. 
W gimnazjum klasycznym we Lwowie, do którego ucz szcza  Stanis aw empicki, 

biologii naucza  dr Stanis aw Klemensiewicz. By  przyrodnikiem zdolnym i zajmuj cym 
si  t  dyscyplin  z zami owania, niestety nie potraÞ  rozpali  go w uczniach. Jego wy-
k ady by y ma o urozmaicone, a od podopiecznych wymaga  pami ciowego uczenia si  
z podr cznika. Pyta  wed ug pewnego klucza, który uczniowie rozszyfrowali. Na doda-
tek, w czasie odpytywania, nagminnie ci gali. Nauczyciel nie zna  uczniów, st d zda-
rza o si , e jedni uczniowie odpowiadali za drugich, st d wszyscy mieli u niego celuj ce 
oceny 171. 

Je li chodzi o Królestwo Polskie, to K. A. Jaworski wspomina nauczyciela Czefra-
nowa, który kocha  i zna  swój przed miot i znakomicie go wyk ada , ponadto z wielkim 
szacunkiem odnosi  si  do uczniów. Jego wyk ady by y bardzo pouczaj ce, dlatego pano-
wa a na nich absolutna cisza. Nauczyciel zmobilizowa  tak e uczniów do zbierania ro lin 
i kolekcjonowania minera ów172. Nauczyciel W odzimierz Goriaczkowski uczy  botaniki 
w sposób praktyczny. Uczniowie sadzili kwiaty i warzywa. Zbierali okazy biologiczne, 
owili owady i tropili zwierz ta173. M. D browska zapami ta a, w jej ocenie, znakomitego 

nauczyciela Kazimierza Czerwi skiego, który wyk ada  z pozoru sucho, ale konstrukcja 

jego wyk adów by a tak przejrzysta i sensowna, e nie staraj c si  o to, potraÞ  zapali  

do biologii 174. 
W J. Zawieyskim szko a rozbudzi a zami owania do przyrody dzi ki wyk adom na-

uczycielki K sickiej: Uczy a poznawania przyrody, od tra wy pocz wszy, i mia a ten cu-

downy dar zdumiewa nia si  niezwyk o ci  ka dej rzeczy, który cechuje na równi wietnych 

pedagogów, co poetów i Þ lozo fów. Dot d pami tam jej wyk ady, na przyk ad o ptakach. 

Nawet nasza klasa, która mia a najgor sz  opini  w gimnazjum, s ucha a drobnej, w t ej 

pani K sickiej z napi ciem i uwag . Nie by o wy padku, aby kiedykolwiek podnios a na 

nas g os lub by si  kiedy  na nas pogniewa a. W swoich wyk a dach lubi a przeciwie stwa 

! opowiadaj c o koma rze nawi zywa a do yrafy. Mo e to by  b d meto dyczny, a mo e 

wspania a, wr cz genialna intuicja, by czy  skrajno ci i by równocze nie wyolbrzy mia  

ich ró nic . [...] Cokolwiek mó wi a pani K sicka, by o zachwycaj ce i ciekawe. Dzwonek, 

który przerywa  jej lekcje, budzi  nas z zaczarowania. Patrzyli my wtedy inaczej na wiat 

i nie tylko umieli my go poznawa , ale podziwia  175. 

169 J. Wierzbowski, Klasyczne!, s. 389�390.
170 Zob. J. Kubisz, Pami tnik starego nauczyciela. Gar  wspomnie  z ycia l skiego w okresie budz ce-

go si  ruchu narodowego w b. Ksi stwie Cieszy skiem, Cieszyn, Wydawnictwo Towarzystwa Ewangelickiego 

w Cieszynie, 1928, s. 116�119.
171 S. empicki, Z ote!, s. 76�78. Por. S. Pigo , Z Komborni!, s. 177.
172 K. A. Jaworski, Wywo ywanie!, s. 63. Zob. tam e, s. 144�145.
173 H. Mortkowicz-Olczakowa, Nauka!, s. 362�363. Zob. B. Hertz, Ze wspomnie !, s. 14�16.
174 M. D browska, Wspomnienia..., s. 396.
175 J. Zawieyski, Iskry!, s. 482.
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Znakomitym zoologiem by  nauczyciel Majerski. Benedykt Hertz pisze, e na jego 

lekcjach spokojnie bywa o. Wyk ada  tak zajmuj co, tyle opowiada  ciekawych rzeczy, 

e si  wcale dokazywa  nie chcia o, tylko s ucha . Prawie wszyscy mieli u niego dobre 

stopnie, bo wiadomo ci same jako  sz y do g owy, nawet uczniom niepoj tnym. O, pan 

Majcherski by  to prawdziwie utalentowany nauczyciel 176. Natomiast nauczyciel Bo y-
kowski wyk ada  zoologi  w Kielcach. Na jego wyk adach uczniowie si  nie tylko nudzili, 
ale nawet miali z powodu niskiego ich poziomu. Nauczyciel obra a  uczniów, u ywaj c 
w stosunku do nich epitetów zaczerpni tych ze wiata przyrody177. Nauczyciel zoologii, 
Danielski nigdy nie prowadzi  wyk adu, ale zadawa  uczniom nauczenie si  z podr czni-
ka nowego materia u, z którego egzaminowa  na nast pnej lekcji. W czasie odpowiedzi 
uczniów nauczyciel siedzia  zamy lony i w ogóle ich nie s ucha . St d ci przypuszczali, e 
jest zakochany. Uczniowie w ogóle si  go nie bali i nie uczyli tego przedmiotu. W czasie 
odpowiedzi ci gali z ksi ki178. 

Wielu nauczycieli geograÞ i by o tak e nauczycielami historii lub innych przedmio-
tów, st d ich dzia alno  pedagogiczna zosta a przedstawiona179. Wed ug I. Chrzanow-
skiego nauka geograÞ i polega a na kuciu miast, krajów itp.180 Uczniowie musieli umie  
wskaza  na mapie ró ne miasta, wyspy, rzeki itd. Mieli z tym problemy, poniewa  nie 
mieli w asnych atlasów, a mapa w sali szkolnej wisia a zbyt wysoko, by mogli wszystko 
na niej zlokalizowa  i odczyta 181. Wspomniany ju  nauczyciel Robi ski uczy  geograÞ i 
w sposób bardzo sztywny i sformalizowany, a tym samym, w odbiorze uczniów, bardzo 
nudny182. 

W szkole realnej w Kielcach preferowano nauczanie pami ciowe. Nauczyciel nie 
wyja ni  uczniom podstawowych poj , takich jak: o  ziemska, równik, równole nik 
i po udnik. St d uczniowie uczyli si  na pami  z podr cznika wielu tre ci, których zupe -
nie nie rozumieli183. Podobnie by o z nauczycielem Konopczy skim, który mia  zwyczaj 

u ywania s ów cudzoziemskich, któ rych nikt z nas nie rozumia , które jednak nam impo-

nowa y. Dot d pami tam wzruszenie z powodu s ów !era" lub !cywilizacja", którymi 

profesor ozdabia  swe wyk ady. Pomimo e by  surowy i nielubiany przez uczniów, to 
jednak dzi ki stosowaniu pomocy naukowych jego wyk ady budzi y w m odych ludziach 
wyobra ni  i pragnienie podró owania184.

Najcz ciej w szko ach brakowa o pomocy naukowych do tego przedmiotu. Mimo 
tego niektórzy nauczyciele, dzi ki wielkiemu osobistemu zaanga owaniu i stosowaniu 
metod aktywizuj cych, mieli znakomite osi gni cia w jego nauczaniu 185. Przydatne by y 

176 B. Hertz, Ze wspomnie !, s. 124.
177 A. Dygasi ski, W Kielcach!, s. 16�20.
178 J. Bieniasz, Edukacja!, s. 17�18.
179 Zob. tam e, s. 66�71, 159�160; S. empicki, Z ote!, s. 31�35; S. Pigo , Z Komborni!, s. 178�179;

E. Zegad owicz, Zmory!, s. 87�89; J. B o ski, Pami tnik!, s. 34�36; A. Dygasi ski, W Kielcach!,

s. 31�33.
180 I. Chrzanowski, Wspomnienia!, s. 104.
181 M. Mazanowski, Strajk, w: M. Mazanowski, Szkice, seryja II: Wyrodny, O W asie, Strajk, Z notatnika 

nauczycielki, Córki na wydaniu, Kraków 1917, s. 93. 
182 E. Zegad owicz, Zmory!, s. 226.
183 A. Dygasi ski, W Kielcach!, s. 82. 
184 J. Zawieyski, Iskry!, s. 483�488. 
185 Zob. Z. Gruszczy ska, Czterdzie ci!, s. 131�133.



KS. CZES AW GALEK34

tak e osobiste do wiadczenia nauczycieli. Geograf Tomasz Boreyko odby  wiele podró y 
i by  autorem publikacji na tematy geograÞ czne, st d barwnie opowiada  na temat ró nych 
kontynentów, krajów i miast, wi c wszyscy uczniowie s uchali jego wyk adów z najwy -
sz  uwag  i bardzo go lubili 186. 

Z przeprowadzonej analizy dzie  beletrystycznych i pami tnikarskich wynika, e 
uczniowie w omawianym okresie widzieli braki w metodach nauczania stosowanych 
przez ich nauczycieli. W dydaktyce szkolnej najcz ciej pos ugiwano metodami opartymi 
na s owie, a wi c: wyk adem, opowiadaniem, pogadank , prac  z ksi k  itp. Rzadziej 
pos ugiwano si  metod  dyskusyjn . Dochodzi o tak e do polemik mi dzy uczniami
a wyk adowcami, efektem czego by a cz sto zmiana metod nauczania przez nauczycieli. 
Na kartach literatury atwo zauwa y  te  stopniow  ewolucj  w nauczaniu w kierunku 
metod problemowych i opartych na dzia alno ci praktycznej uczniów. W naukach ci-
s ych coraz cz ciej zacz to stosowa  metody laboratoryjne. 

185 Zob. Z. Gruszczy ska, Czterdzie ci!, s. 131�133.
186 Zob. E. Zegad owicz, Zmory!, s. 224�225.
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WPROWADZENIE

Trudne warunki ycia mieszka ców autonomicznej Galicji powodowa y wiele nega-
tywnych zjawisk o charakterze spo ecznym. Typowe dla tego obszaru zacofanie ekono-
miczne i o wiatowe najbardziej wp ywa o jednak na stan opieki nad dzieckiem. Rodziny 
funkcjonuj ce w n dzy lub dotkni te ró nego rodzaju patologiami nie by y w stanie w a-
ciwie wype nia  swoich funkcji opieku czych. Cz sto spotyka o si  dzieci chore, g odne, 

obdarte, bite, u omne Þ zycznie i psychicznie. M odociani wyrzucani z domu podejmowali 
ka d  mo liw  prac , utrzymywali si  z ebractwa lub uciekali si  do dzia a  przest p-
czych. Zaniedbania w dziedzinie opieki nad dzieckiem dotkn y w szczególno ci najm od-
szych, upo ledzonych oraz sieroty1. Zjawiska te z wi ksz  intensywno ci  wyst powa y 
na terenie Galicji Wschodniej, gdzie przewa a y przeludnione wsie i brak by o przemys u. 
Nikt nie troszczy  si  o los dziecka, które traktowano g ównie jako si  robocz . 

Wiele do yczenia pozostawia y dzia ania pa stwa na rzecz zaspokajania potrzeb 
opieku czych i rozwi zywania narastaj cych problemów spo ecznych. Wprawdzie 
w 1873 r. Rada Szkolna Krajowa, kieruj c si  ustaw  austriack  z 1869 r. i reksryptem 
Ministerstwa Wyzna  i O wiecenia z 1872 r., podj a reform  maj c  na celu zak adanie 
instytucji opieku czych dla dzieci przedszkolnych2, ale rozwój tych placówek w warun-
kach galicyjskiej biedy przebiega  bardzo powoli. Jeszcze na prze omie 1905 i 1906 roku 
w Galicji istnia o zaledwie 20 ogródków freblowskich, w których zgodnie z za o eniem 
mia a by  prowadzona szeroko poj ta praca opieku czo-wychowawcza. Ochronek, prze-
znaczonych dla warstw biedniejszych i pe ni cych g ównie funkcje opieku cze, by o 
natomiast 115 3. Niewiele lepiej przedstawia si  rozwój innych instytucji opieku czo-

1 Zob. B. Olearski, N dza dzieci, w: "Przegl d Powszechny# t. 84, 1904, s. 180.
2 A. Meissner, Kszta towanie si  teorii opieki nad dzieckiem w Galicji XIX i XX w. (do 1918 r.), w: Pe-

dagogika opieku cza wobec wspó czesnej orientacji Þ lozoÞ cznej i praktyki pedagogicznej, t. 1, red. J. Sowa, 
D. Pstr g, Rzeszów 1999, s. 125.

3 Sprawozdanie c.k. Rady Szkolnej Krajowej o stanie wychowania publicznego w roku 1905/1906, 
Lwów 1906.
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4 J. Serkowski, Ochrona dzieci i przymusowe wychowanie zaniedbanej m odzie y, Lwów 1911, s. 74, 
89�90.

5 Zob. K. Szmyd, Z dziejów zakonnej opieki nad dzieckiem na Podkarpaciu, w: Galicja i jej dziedzictwo, 
t. 16, red. A. Meissner, Rzeszów 2002, s. 130�151.

6 Archiwum Generalne Sióstr S u ebniczek (dalej AGSS), Wykaz domów Zgromadzenia. Obliczenia 
w asne.

7 A. Szel giewicz, Edmund Bojanowski i jego dzie o, Pozna �Warszawa�Lublin 1966, s. 185�196 
(aneks).

8 J. Marecki, Zakony w Polsce, Kraków 1997, s. 201.

-wychowawczych. Tymczasem w 1905 r. dzieci pozbawionych opieki na terenie Galicji 
by o ponad 40 tys., a w 1911 r. liczba sierot, dzieci opuszczonych lub porzuconych docho-
dzi a do 70 tys.4 Dzia ania opieku cze podejmowane przez stowarzyszenia dobroczynne 
oraz osoby wieckie równie  okazywa y si  niewystarczaj ce. 

Tragiczny stan opieki nad dzieckiem galicyjskim w II po owie XIX wieku wywo a  
reakcj  cz ci rodowisk katolickich. Uruchomiono wiele organizacji spo ecznych, towa-
rzystw i fundacji. W lad za dzia aniami praktycznymi pod a o wypracowywanie teorii 
opieki nad dzieckiem. Znacz cy wk ad mia o tu grono dzia aczek lwowskich oraz autorów 
publikuj cych na amach czasopism pedagogicznych. Ogromn  rol  w kszta tuj cym si  
wówczas ruchu pomocy dzieciom odegra y równie  liczne w Galicji zgromadzenia za-
konne, zw aszcza te, które powo ane zosta y do pracy opieku czo-wychowawczej w ród 
ludno ci wiejskiej5. Do takich rodzin zakonnych z pewno ci  zaliczy  nale y siostry s u-
ebniczki oraz felicjanki.

Zgromadzenie S u ebniczek NMP, utworzone w Wielkopolsce z inicjatywy Edmunda 
Bojanowskiego, ju  w 1861 r. przeszczepione zosta o na teren Galicji. Siostry, zgodnie ze 
swoim charyzmatem, od razu przyst pi y do pracy z dzie mi w ochronach, sieroci cach, 
bursach, a tak e w szko ach elementarnych. Z powodu trudno ci czynionych przez w adze 
austriackie, by zachowa  mo liwo  dalszego funkcjonowania, s u ebniczki zmuszone 
zosta y do oddzielenia si  od sióstr w Pozna skiem i utworzenia w 1866 r. autonomiczne-
go Zgromadzenia z domem macierzystym w Starej Wsi. Spo ród wszystkich istniej cych 
w Galicji domów sióstr najwi cej by o ochronek. Do wybuchu I wojny wiatowej s u eb-
niczki prowadzi y 217 ochronek, co stanowi o 80% domów. A  65% z nich znajdowa o 
si  na terenie Galicji Wschodniej6. Nie by y to wy cznie instytucje jednokierunkowe, 
w niektórych przypadkach obok ochrony funkcjonowa a szko a lub dom sierot7. Druga ze 
wspomnianych formacji zakonnych, Zgromadzenie Sióstr Felicjanek zosta o utworzone 
w 1855 r. w Warszawie przez o. Honorata Ko mi skiego i Mari  Angel  Truszkowsk , 
lecz w 1865 r., po kasacie zakonu na terenie zaboru rosyjskiego, siostry przenios y si  do 
Galicji, gdzie mia y zapewnione najlepsze warunki rozwoju. Patronem Zgromadzenia jest 
opiekun dzieci � w. Feliks z Cantalice. Felicjanki w swojej dzia alno ci apostolskiej na 
terenie Galicji prowadzi y zak ady dla dzieci specjalnej troski, przedszkola, internaty oraz 
szko y 8.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zarysu funkcjonowania placówek 
opieku czo-wychowawczych we Lwowie, b d cych w posiadaniu lub prowadzonych 
przez dwie spo ród kilkunastu dzia aj cych w mie cie rodzin zakonnych. Felicjanki oraz 
s u ebniczki w pe ni uczestniczy y w akcji wspomagania dzieci i m odzie y, a podejmo-
wany przez nie trud stanowi  mo e przyk ad udanego prze amywania spo ecznej oboj t-
no ci na potrzeby dziecka. 
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STAN OPIEKI NAD DZIECKIEM WE LWOWIE

Lwów, stolica i najwi ksze miasto Galicji, by  nie tylko wa nym o rodkiem ycia kul-
turalnego i umys owego, ale równie  miejscem wspó istnienia wielu, ró ni cych si  naro-
dowo ci , wyznaniem i obyczajami, spo eczno ci ludzkich. Mieszkali tu Polacy, Rusini, 
Tatarzy, Niemcy i Litwini. Katolicy trzech obrz dków, prawos awni, ydzi i protestanci. 
W 1910 r. Lwów liczy  ponad 200 tys. mieszka ców9. Dominowa  tu handel i rzemios o, 
ale rozwija y si  tak e wi ksze zak ady przemys owe10. Nie mog y one jednak zapewni  
zatrudnienia licznie migruj cej do miasta ludno ci wiejskiej. Zasila a ona najcz ciej 
szeregi bezrobotnej biedoty. Katastrofalna by a pozycja spo eczno-ekonomiczna robotni-
ków, którzy wykonywali swoj  prac  nawet 16 godzin dziennie, mieszkali w warunkach 
dalekich od podstawowych norm higieny, a ich skromne wynagrodzenie nie wystarcza o 
na wy ywienie ca ej rodziny 11. W tej sytuacji prac  wykonywa y tak e osoby nieletnie. 
Problem natury socjalnej stanowili przybywaj cy do Lwowa, tak e z pozosta ych zabo-
rów i innych krajów monarchii habsburskiej, w ócz dzy, ebracy, dezerterzy oraz ludzie 
chorzy. Nie szukali oni nawet pracy zarobkowej, ale liczyli na prywatn  i publiczn  
oÞ arno . Na tym tle szczególnie niekorzystnie rysuje si  sytuacja ma ych dzieci we 
Lwowie. Rodzice, ze wzgl du na swoje ubóstwo, brak czasu lub z  sytuacj  lokalow , 
nie mogli im zapewni  odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju. Cz stym 
zjawiskiem by o porzucanie przez matki niemowl t, zw aszcza gdy nie pochodzi y one ze 
zwi zków ma e skich. 

We Lwowie pocz tkowo walczono z widocznym i skrytym ubóstwem przede wszyst-
kim za pomoc  dobroczynno ci. Opieka spo eczna by a tu skromniejsza ni  w Krakowie. 
Nie znaczy to jednak, e w adze nie wykazywa y pod tym wzgl dem aktywno ci12. 
W 1885 r. rada miejska podj a uchwa  o utworzeniu Centralnego Biura Ubogich z za-
daniem prowadzenia ewidencji wszystkich potrzebuj cych wsparcia i utrzymywania 

czno ci z towarzystwami dobroczynnymi. Miasto bra o te  pod opiek  dzieci ubogie 
i pokrzywdzone przez los. Tworzono zak ady dla sierot i g uchoniemych, w których mogli 
oni przebywa  oraz kszta ci  si  pod opiek  do wiadczonych nauczycieli. We Lwowie 
dzia a o Towarzystwo Opieki nad Sierotami skupiaj ce 5 miejskich rad sierocych. To-
warzystwo Dam Dobroczynno ci, za o one w 1816 r., wspiera o podupad e rodziny oraz 
osierocone dziewcz ta. W 1870 r. liczy o ono 94 cz onków i zaopatrywa o 67 rodzin i 40 
sierot13. Znacz c  rol  odgrywa  Galicyjski Zak ad Sierót dla Ch opców oraz, powsta y 
w 1855 r. z prywatnych funduszy, Miejski Zak ad Sierot im. Franciszka Józefa. W pocz t-
kach autonomii dysponowa  on ju  w asnym budynkiem i statutem reguluj cym zasady 
jego funkcjonowania. Pod koniec XIX w. zak ad ten utrzymywany by  z funduszy miej-
skich a schronienie znajdowa o w nim ok. 150 sierot rocznie14. M odzie  ucz szczaj ca do 
gimnazjów lwowskich mieszka a w bursach a ich wychowaniem zajmowa y si  równie  

9 A. Bonusiak, Lwów w latach 1918�1939, Rzeszów 2000, s. 173. 
10 Zob. L. Podhorecki, Dzieje Lwowa, Warszawa 1993, s. 119.
11 Tam e, s. 146.
12 Zob. C. K pski, Idea mi osierdzia a dobroczynno  i opieka, Lublin 2002, s. 109.
13 Schematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Ksi stwem Krakowskiem, Lublin 1870, s. 629.
14 M. Balukiewicz, Rozwój placówek opieku czo-wychowawczych dla dzieci i m odzie y we Lwowie,

w: Galicja i jej..., s. 52.
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osoby duchowne. Na prze omie XIX i XX w. we Lwowie dzia a o 6 burs chrze cija skich, 
w tym 3 ukrai skie 15. 

W ochronkach zapewniano schronienie dzieciom, których rodzice ze wzgl du na 
wykonywan  prac  musieli pozostawia  je bez opieki. Pierwsze dwie tego typu placówki 
powsta y w 1840 r. z inicjatywy Towarzystwa Miejskich Ochronek Chrze cija skich16, 
którego protektorem by  ka dorazowo prezydent miasta Lwowa. Ka da ochronka towa-
rzystwa by a nadzorowana przez dzielnicowy komitet. Pocz tkowo instytucje te by y 
utrzymywane ze sk adek, darów i zapisów, pó niej przesz y w r ce w adzy krajowej. Od 
1854 r. na rzecz ochronek organizowano bale w czasie karnawa u. Uzyskane w ten sposób 
fundusze zasila y kas  tych instytucji, podobnie jak kwoty oÞ arowane przez bogatych 
mieszczan. W 1854 r. w ochronce mieszcz cej si  w domu !na kr conych s upach" (na-
zw , utworzono od ozdoby portalu w kszta cie kolumn) opiek  otrzymywa o ok. 65 dzie-
ci dziennie w wieku do 7 lat. Za wynajem pomieszcze  p acono w a cicielom roczny 
czynsz. Druga z placówek pocz tkowo równie  znajdowa a si  w domu prywatnym, pó -
niej zosta a przeniesiona do osobnego budynku. W tej ochronie przebywa o ok. 34  dzieci. 
W obu instytucjach zatrudniano ludzi wieckich: 3 nauczycieli, 3 s u ce i dozorczyni  17. 
Co roku organizowano w nich popisy publiczne dla dobroczy ców, którzy mieli okazj  
naocznie przekona  si , jak funkcjonuje wspierany przez nich zak ad oraz oceni  post py 
dzieci i fachowo  pracy zatrudnionych tam osób18. Do wybuchu I wojny wiatowej we 
Lwowie dzia a o 26 ochronek miejskich i prywatnych19. Obok ochronek od 1874 r. przy 
Pa stwowym Seminarium Nauczycielskim e skim we Lwowie istnia  ogródek freblow-
ski20, natomiast miejskich freblówek w 1910/1911 r. by o 1521. Ogródek za o ony przy 
seminarium przez ponad 30 lat nie mia  odpowiednich warunków lokalowych i dopiero 
przeniesienie go w 1903 r. do nowego gmachu przy ul. Sakramentek 7 umo liwi o mu 
normalne funkcjonowanie22. W 1856 r. przy ochronkach funkcjonowa y 2 przytu ki nie-
mowl t, powsta e dzi ki zabiegom hr. Marii z Baworowskich Go uchowskiej, stoj cej od 
1853 r. na czele Towarzystwa Ochronek. Niemowl ta porzucone przez matki traÞ a y te  
do domów okolicznych w o cian, którzy w zamian za wychowanie otrzymywali wyna-
grodzenie. 

Na pocz tku XX w. we Lwowie dzia a o 41 zak adów opieku czych dla dzieci 23. 
Niektóre placówki zmaga y si  jednak z problemami Þ nansowymi. Ich wyposa enie po-

15 Tam e, s. 58.
16 Por. I. Adamek, Teoria i praktyka przygotowania dzieci do szko y w warunkach rozwoju polskiego 

przedszkola (dr. po . XIX w. � 1918 r.), Kraków 2000, s. 10. Nazwa towarzystwa ulega a zmianie, ale cel 
dzia ania zawsze pozostawa  ten sam. Statut towarzystwa zatwierdzono w 1921 r. Placówka przy ul. Ochronek 
za o ona zosta a przez nadkomisarza wojennego S. W. Schiesslera, a zreorganizowana w 1853 r. Schematyzm 
królestwa..., s. 629.

17 E. Albiniak, Dzia alno  opieku czo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzno ci Bo ej w la-
tach 1857�1905, Lublin 2004, s. 37.

18 !Gazeta Lwowska" 1850, nr 104, s. 416.
19 F. Papée, Historia miasta Lwowa w zarysie, Lwów�Warszawa 1924, s. 232.
20 B. Sandler, System Froebla w Galicji, w: !Rozprawy z Dziejów O wiaty" t. II, 1959, s. 213.
21 Sprawozdanie c.k. Rady Szkolnej Krajowej o stanie wychowania publicznego w roku 1910/1911, 

Lwów 1912. 
22 A. Meissner, Rola Lwowa w rozwoju teorii wychowania przedszkolnego w okresie autonomii galicyj-

skiej, w: W dialogu z przesz o ci , red. W. Jamro ek, D. o d -Strzelczyk, Pozna  2002, s. 189.
23 C. K pski, Idea mi osierdzia..., s. 110.
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zostawia o sporo do yczenia, a troskliwo  publiczna w stosunku do nich by a bardzo 
zmienna. Z tego powodu towarzystwa opieku cze, jak równie  bogatsi mieszczanie, 
zabiegali o przejmowanie tych placówek przez zgromadzenia zakonne, licz c, e siostry 
b d  lepiej wywi zywa  si  z zadania otaczania dzieci w a ciw  opiek . 

ZAK ADY ZGROMADZENIA SIÓSTR FELICJANEK

Tu  przed kasat  Zgromadzenia w zaborze rosyjskim, o przybycie felicjanek do Lwo-
wa zabiega a Wanda z Potockich hr. Cabogowa. Siostry mia y prowadzi  zak ad sierot 
dla dziewcz t mieszcz cy si  przy ulicy Sakramentek 3, w paraÞ i w. Anny. W 1849 r. 
zak ad ten za o y o Towarzystwo Dam Dobroczynno ci na wniosek i z du  pomoc  ma-
terialn  jego ówczesnej przewodnicz cej, ksi nej Heleny Poni skiej 24. W 1854 r. zosta  
on zatwierdzony jako fundacja25. Pocz tkowo sierociniec prowadzi y osoby wieckie, 
a liczba przebywaj cych w nim dzieci prawdopodobnie nie przekracza a kilkunastu osób. 
Po mierci ksi nej Poni skiej opiek  nad zak adem sprawowa  jej syn, Kalikst. Do cza-
su odpowiedniego przygotowania placówki felicjanki przebywa y w Bi ce Szlacheckiej, 
w dobrach hr. Cabogowej. 16 VII 1865 r. prac  w zak adzie rozpocz o 5 sióstr, jednak 
w wyniku trudno ci czynionych przez w adze zmuszone zosta y one do opuszczenia 
miasta. Zarz d zak adu znalaz  si  r kach wieckich. Gdy represje pokasacyjne ucich y, 
felicjanki 1 XI 1865 r. ponownie obj y placówk . Dotychczasowa nazwa !Zak ad sierót 
imienia Heleny ks. Poni skiej" ok. 1870 r. zosta a zmieniona na !Zak ad sierót imienia 
w. Heleny" ze wzgl du na powa ne trudno ci aprowizacyjne26. Instytucja ta utrzymywa-

na by a dot d niemal wy cznie z oÞ ar dobroczynno ci publicznej. Nie chciano ich sk ada  
na zak ad nosz cy imi  ksi nej. Zmiana charakteru instytucji z prywatnego na publiczny 
mia a u atwi  organizowanie akcji charytatywnych i pozyskiwanie funduszy. Za takim 
rozwi zaniem opowiada  si  zreszt  protektor zak adu Kalikst Poni ski. Problem z wy y-
wieniem istnia  jednak nadal, zw aszcza po 1880 r.27 W celu kontynuacji przedsi wzi cia 
siostry musia y zarabia  lub kwestowa . Mimo to fundusze wci  topnia y. Towarzystwo 
Dam Dobroczynno ci my la o o zamkni ciu zak adu i przekszta ceniu go w dom kalek 
i starców, ale ze wzgl dów prawnych okaza o si  to niemo liwe. W tej sytuacji w 1882 r. 
towarzystwo przesta o p aci  coroczne subwencje na utrzymanie sieroci ca. W roku 
nast pnym pomoc zaoferowa a córka Heleny Poni skiej, ksi na Karolina Lubomirska. 
Za po rednictwem syna, Hieronima Lubomirskiego, zacz a wspiera  Þ nansowo zak ad 
kwot  2 tys. z  re skich. By y to rodki pozwalaj ce na utrzymanie 20 dziewcz t. Ksi -
na Karolina na wypadek swojej mierci zapisa a testamentem zak adowi sum  20 tys. z  
re skich, od których odsetki by y przeznaczone na bezp atne utrzymywanie przez siostry 
12 dziewcz t rocznie. Uczyni a te  zastrze enie, e gdyby sierociniec przesta  istnie , 

24 Archiwum Pa stwowe w Rzeszowie (dalej APR), zespó : Archiwum Lubomirskich (dalej AL), Histo-
rya Zak adu, sygn. 1226, s. 1.

25 Schematyzm Królestwa..., s. 629.
26 Ustalenie daty zmiany nazwy zak adu sprawia wiele trudno ci. ród a na temat tego wydarzenia podaj  

sprzeczne informacje. Nale y jednak przyj  za najbli sze prawdy ustalenia M. P. Lenart, która opieraj c si  na 
archiwaliach dotycz cych historii zak adu, historii zgromadzenia oraz korespondencji s. M. El biety Stummer 
z o. Honoratem Ko mi skim, przyj a, e zmiana nazwy musia a nast pi  jeszcze przed 1870 r. M. P. Lenart, 
Prowincja krakowska Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, t. 2, cz. 3, Kraków 2001, s. 263�264 (przypisy).

27 Tam e, s. 263.
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fundusz przejdzie na inny dom felicjanek o podobnym celu. Na protektork  zak adu po-
wo a a swoj  synow  Mary  z hr. Zamoyskich � ks. Lubomirsk . Mia a ona nieograniczo-
ne prawo do przyjmowania sierot oraz do kontroli nad zarz dem tej instytucji 28. 

W ostatniej dekadzie XX w. nad placówk  ponownie zawis a gro ba likwidacji. 
W 1890 r., po mierci ksi nej Karoliny Lubomirskiej, na skutek perturbacji spadkowych, 
zmniejszy  si  o po ow  fundusz, z którego procenty przeznaczane by y na bie ce wy-
datki. Tylko 12 dziewcz t mia o w sieroci cu bezp atne utrzymanie, pozosta e musia y 
cz ciowo pokrywa  koszty nauki i wy ywienia. Prawdopodobnie zarabia y, s u c w do-
mach zamo nych mieszka ców Lwowa. Z powodu tej trudnej sytuacji Þ nansowej zak adu 
ksi na Maria z Zamoyskich Lubomirska rozwa a a nawet przeniesienie go do Przemy la, 
jednak ostatecznie zdecydowano zwi kszy  liczb  dzieci, za których pobyt otrzymywano 
pieni dze. Istnia  jeszcze innego rodzaju problem. Budynek by  ju  w bardzo z ym stanie 
technicznym. Zniszczony i zawilgocony wewn trz w ka dej chwili grozi  zawaleniem. 
Z tego powodu, w 1892 r. magistrat Lwowa zabroni  siostrom mieszka  w g ównym 
budynku, natomiast oÞ cyn  nakazano rozebra 29. Rozpocz  si  trudny okres w dziejach 
placówki, która nie maj c zapewnionych wystarczaj cych rodków utrzymania, ani nawet 
odpowiedniego lokalu, nie mog a dobrze funkcjonowa . Ksi na Maria Lubomirska pod-
j a decyzj  o sprzeda y starego domu oraz kupnie nowego. Za takim rozwi zaniem opo-
wiada y si  równie  felicjanki. Procedura sprzeda y domu trwa a stosunkowo d ugo, dla-
tego te  siostry przysta y na propozycj  ks. Edwarda Borawskiego, kapelana zak adu, by 
obj , jako po yczk , zakupione przez niego budynki przy ul. Janowskiej 42. W dalszym 
ci gu korzystano te  ze wsparcia Þ nansowego Lubomirskich. Po przystosowaniu domu 
do potrzeb zak adu, 4 X 1893 r. odby o si  jego po wi cenie. By  to obiekt pi trowy, mu-
rowany i podpiwniczony. Przylega  do niego ogród maj cy ponad 3 morgi powierzchni. 
Trzy lata pó niej sprzedano ostatecznie budynki przy ul. Sakramentek w adzom samo-
rz dowym Lwowa. Miasto mia o urz dzi  w nich seminarium nauczycielskie e skie. 
Dzi ki tej sprzeda y ksi na Maria Lubomirska mog a sp aci  po yczk  wraz z odsetka-
mi ks. E. Borawskiemu, a nieruchomo ci przy ul. Janowskiej przekaza  Zgromadzeniu. 
Zak ad tym samym uzyska  materialne podstawy swojego istnienia i wszed  w now  faz  
rozwoju30. W 1900 r. otrzyma  nowy statut, w którym okre lono m.in. warunki przyj cia 
i utrzymania w sieroci cu. W dalszym ci gu cz  dziewcz t przyjmowano bezp atnie. 
Warunkiem uzyskania miejsca w zak adzie by o sieroctwo, wyznanie rzymskokatolickie, 
dobry stan zdrowia oraz uko czony ósmy rok ycia. Opiekunowie dziecka do podania 
o jego przyj cie musieli za czy  metryk  chrztu, wiadectwo mierci obojga rodziców 
lub jednego z nich, wiadectwo ubóstwa oraz za wiadczenie lekarskie. Zobowi zani byli 
tak e z o y  deklaracj , e dziecko nie opu ci sieroci ca przed uko czeniem 18 roku y-
cia. Wyj tkiem od tej zasady by o tylko przymusowe usuni cie z zak adu 31. 

W pocz tkowych latach 18 sióstr sprawowa o opiek  nad 35�40 dziewcz tami, sie-
rotami i pó sierotami. Uczono je podstaw czytania i pisania, religii, kszta cono w nich 
umiej tno ci praktyczne oraz przygotowywano do pe nienia zawodu s u cej, pokojówki, 

28 APR, zespó : AL, Statut Zak adu, sygn. 1226, s. 2.
29 APR, zespó : AL, Historya Zak adu, sygn. 1226, s. 1.
30 Tam e.
31 APR, zespó : AL, Statut Zak adu, sygn. 1226, s. 2.
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praczki, klucznicy lub kucharki. Cz  z nich wraca a pó niej do domu rodzinnego, inne 
podejmowa y prac  w zamo nych domach, a najbardziej zdolne kontynuowa y nauk  
w szko ach rednich. W latach 1865�1881 w zak adzie przebywa o w sumie ok. 600 
dziewcz t. W pó niejszym okresie w omawianym domu w. Franciszka z Asy u sióstr 
by o znacznie mniej. Obok felicjanek chórowych pracowa y tu tak e konwerski32. Po 
przeniesieniu placówki na ul. Janowsk , w zak adzie by o 53 dzieci33. W pa dzierniku 
1910 r. zak ad przeszed  pod zarz d tworz cej si  wówczas lwowskiej prowincji Zgroma-
dzenia34. 

Ochronk  w dzielnicy zwanej "Na Rurach#, w paraÞ i w. Antoniego, przy ulicy 
Ochronek 2 felicjanki przej y z r k wieckich 28 XII 1866 r. Sta o si  tak z inicjatywy 
hr. Agenora Go uchowskiego. Ju  30 grudnia placówka zosta a po wi cona. Nie dyspono-
wa a ona wprawdzie wieloma pomieszczeniami, ale dzieci mia y du o miejsca do zabawy 
na zewn trz domu, gdzie znajdowa  si  ogród i sad. Do ochronki przyjmowano dzieci od 
drugiego do szóstego roku ycia. Pocz tkowo pracowa y z nimi 2 siostry, pó niej � 6. 
Ochronka w domu w. Antoniego by a prowadzona wed ug tych samych wzorów, na jakich 
opiera a si  praca sióstr w innych placówkach na terenie Galicji. Ka dego roku urz dzano 
z dzie mi w. Miko aja, a przed Bo ym Narodzeniem jase ka. Na wyst py dzieci przyby-
wa  arcybiskup i ksi a. W ród licznych go ci znajdowa  si  równie  namiestnik z rodzi-
n  lub prezydent miasta35. wiadczy to o du ym uznaniu dla pracy sióstr oraz yczliwo ci 
ze strony mieszka ców. Podczas takich uroczysto ci dzieci wykonywa y program, na 
który sk ada y si  deklamacje, piewy oraz podzi kowania dla dobroczy ców. Rozda-
wano tak e podarunki nades ane przez oÞ arodawców. W 1880 r. felicjanki sprawowa y 
opiek  nad oko o 100 dzie mi. W pó niejszych latach frekwencja w tej placówce si ga a 
nawet 150 dzieci36. Jesieni  1910 r. ochronka zosta a przej ta przez zarz d nowej prowin-
cji lwowskiej Zgromadzenia. Dwa lata pó niej przeniesiono j  do domu po o onego przy 
ul. Kaleczej 9.

Dom w. Klary zosta  za o ony w lipcu 1867 r. u stóp góry Jura, przy ul. Gródeckiej 
12, w paraÞ i w. Anny. Mie ci a si  tu ochronka dla ma ych dzieci powsta a z inicjatywy 
Towarzystwa Miejskich Ochronek Chrze cija skich. By  to ma y, parterowy budynek 
z du ym ogrodem. Jego po wi cenia dokonano 20 VII 1867 r. Pocz tkowo do ochronki 
ucz szcza o 100 dzieci, ale ich liczba wkrótce wzros a do 150. W 1889 r. zajmowa y si  
nimi 2 felicjanki i 2 siostry konwerski. Tak e i w tej ochronce organizowano wyst py 
dzieci, na które przybywa y wa ne osobisto ci. Ze wzgl du na z y stan budynku, na ze-
braniu w 1899 r. Komitet Opieku czy podj  decyzj  o budowie nowego domu. Uzyskanie 
koniecznych na ten cel funduszy wymaga o sprzeda y dwóch nale cych do ochronki 
parceli: przy ulicy Gródeckiej i Bema. Nowy budynek zacz to stawia  na trzeciej par-

32 W 1889 r. w zak adzie sierot by o ok. 40 dzieci, 4 felicjanki chórowe oraz 4 konwerski. Catalogus uni-
versi Venerabilis Cleri saecularis et regularis Archidioecesis Leopolitanae rit. lat., Lwów 1889, s. 174.

33 APR, zespó : AL, Historya Zak adu, sygn. 1226, s. 1.
34 Pocz tkowo wszystkie domy lwowskie felicjanek nale a y do pierwszej chronologicznie prowincji 

krakowskiej Zgromadzenia. W 1910 r. utworzono prowincj  lwowsk , do której przydzielono 17 domów po-
o onych na terenie archidiecezji lwowskiej i 157 sióstr. Siedziba zarz du nowej prowincji znajdowa a si  we 

Lwowie przy ul. Janowskiej 38. Samodzieln  administracj  prowincja rozpocz a 6 I 1911 r. 
35 M. P. Lenart, Prowincja krakowska..., s. 260.
36 Catalogus universi..., s. 174. Schematyzm podaje, e dzieci ucz szczaj cych do ochronki by o 

80�150. 
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celi przylegaj cej do ulic Bema i Niemcewicza. Budow  uko czono w 1909 r., a jego 
po wi cenia wraz z kaplic  dokona  abp Józef Bilczewski 29 sierpnia tego roku. By  to 
du y i przestronny dom. Na parterze mie ci y si  2 sale ochronkowe, szatnie i azienka, na 
pi trze kaplica i mieszkanie dla sióstr. Dzieci mog y równie  korzysta  z boiska i ogródka 
urz dzonych przed wej ciem do budynku. Patronat nad ochronk  obj  abp J. Bilczewski, 
a placówka zosta a nazwana jego imieniem37. 

Dom Matki Bo ej Dobrej Rady w paraÞ i w. Marcina by  przeznaczony dla sióstr 
starszych wiekiem, które nie mog y ju  podo a  wyczerpuj cej pracy. Dotychczas by y 
one sprowadzane do Krakowa, ale coraz cz ciej pojawia y si  tam problemy z zapewnie-
niem miejsca dla wszystkich sióstr, zw aszcza podczas rekolekcji czy innych uroczysto ci. 
Decyzj  o za o eniu omawianego domu we Lwowie zarz d generalny podj  w sierpniu 
1890 r. Odpowiednie miejsce na urz dzenie placówki zakonnej znaleziono w dzielnicy 
zwanej ! ó kiewskie", gdzie do tej pory nie istnia  dom adnego zgromadzenia. Dzi ki 
pomocy proboszcza paraÞ i w. Marcina, ks. Edwarda Na cza Podolskiego, felicjanki za-
kupi y ma y budynek mieszkalny wraz z ogrodem i budynkiem gospodarczym przy ulicy 

ó kiewskiej 88. Dom zosta  wyremontowany, a wszystkie jego pomieszczenia po czono 
werand . W 1891 r. siostry otworzy y tu szwalni  szkoleniow  dla kilkunastu dziewcz t38. 
Zaraz po otwarciu domu, pojawi y si  pro by okolicznej ludno ci o urz dzenie ochronki. 
Nie by o to jednak mo liwe ze wzgl du na brak odpowiedniego lokalu. Dopiero w 1893 r., 
po kupnie s siedniej nieruchomo ci, zaadaptowano stoj cy na niej budynek i otwarto 
w nim ochronk . Znalaz o si  tu tak e miejsce na szwalni , kaplic  i mieszkanie dla 
sióstr. W nast pnych latach ca o  otoczono parkanem i postawiono budynki gospodar-
cze. Na prowadzenie ochronki felicjanki otrzyma y subwencj  roczn  od w adz Lwowa. 
Stanowi o to znaczn  pomoc w wy ywieniu du ej liczby dzieci korzystaj cych z opieki 
sióstr. Zgromadzenie straci o cz  gruntu nale cego do tego domu w latach 1896�1897, 
gdy kolej przeprowadzi a jego przymusowy wykup. Wytyczono tamt dy lini  kolejow  
ze Lwowa w kierunku Podzamcza39. W pocz tkach XX w. do domu przy ul. ó kiewskiej 
100 planowano przenie  siedzib  zarz du generalnego Zgromadzenia, nie dosz o to 
jednak do skutku. Podobnie jak poprzednie placówki Zgromadzenia, tak e i dom Matki 
Bo ej Dobrej Rady z ko cem 1910 r. przeszed  pod zarz d prowincji lwowskiej.

W 1896 r. felicjanki pracuj ce w Zak adzie w. Heleny otworzy y internat dla 
dziewcz t z okolicznych wiosek, które ucz szcza y do elementarnych i rednich szkó  
we Lwowie 40. Po roku 1900 ze wzgl du na stale wzrastaj c  liczb  wychowanków po-
jawi a si  potrzeba urz dzenia samoistnego internatu. Mia  on nie podlega  prze o onej 
domu w. Franciszka. Zgromadzenie przeznaczy o na ten cel w 1902 r. dom przy ulicy 
Janowskiej 38, s siaduj cy z zak adem sierot i nazwany imieniem w. Jana Kantego. 

37 M. P. Lenart, Prowincja krakowska..., s. 274�275.
38 Tam e, s. 249.
39 Tam e, s. 250.
40 Dzieje szkolnictwa i o wiaty na wsi polskiej do 1918 r., t. 1, red. S. Michalski, Warszawa 1982,

s. 271. Ustawa z 1883 r. dzieli a szko y ludowe na miejskie i wiejskie. M odzie  wiejska, która chcia a uczy  
si  w szko ach rednich lub wy szych, musia a wcze niej ucz szcza  do czteroklasowych szkó  elementarnych 
miejskich. Szko y wiejskie z trzema klasami zamyka y drog  do dalszej nauki. Podzia  szko y ludowej osta-
tecznie usankcjonowano w 1895 r. Powstawanie burs w latach 90. XIX w. by o wi c odpowiedzi  na wzmo o-
ne ucz szczanie m odzie y wiejskiej do szkó  w miastach. 
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Pracowa o tu od 4 do 6 sióstr, w tym 2 siostry konwerski. Dane za rok 1904 wiadcz  
o przebywaniu w bursie 50 dziewcz t ucz szczaj cych do seminariów nauczycielskich, 
z czego 10 przyj to bezp atnie. Op aty pobierane od dziewcz t by y bowiem jedynym 
ród em utrzymania placówki. Po utworzeniu prowincji lwowskiej planowano likwidacj  

internatu w domu w. Jana Kantego. By o to zwi zane z przeniesieniem domu macierzy-
stego i nowicjatu z ul. ó kiewskiej do domu, w którym mie ci  si  internat. Po wielu 
staraniach, w 1913 r., kupiono dwupi trow  kamienic  przy ul. Wincentego Pola 6 i tam 
umiejscowiono burs   41. 

W 1904 r. dr Maksymilian Thullie, pe ni cy za zgod  prezesa Towarzystwa Ochro-
nek Chrze cija skich obowi zki sta ego opiekuna ochrony przy ulicy Staszica 5, zwróci  
si  z pro b  do felicjanek o obj cie placówki. Instytucja ta istnia a od 1898 r. i by a pro-
wadzona przez osoby wieckie. Zgromadzenie pocz tkowo nie chcia o spe ni  pro by 
zawiadowcy ze wzgl du na skromne uposa enie oraz spor  ju  liczb  placówek prowa-
dzonych w tym czasie we Lwowie42. Ostatecznie jednak za po rednictwem hr. Krystyny 
Andrzejowej Potockiej, 1 IX 1904 r. 2 felicjanki i 2 siostry konwerski obj y ochronk  
mieszcz c  si  w domu w. Marii Magdaleny, w paraÞ i w. Miko aja. Konieczne okaza o 
si  gruntowne doposa enie placówki. Felicjanki mog y tu liczy  zarówno na pomoc mia-
sta, które pokrywa o koszty utrzymania sióstr i ywienia dzieci, jak równie  na wsparcie 
Þ nansowe hr. Potockiej 43. W 1913 r. ochronka zosta a przeniesiona do nowego budynku 
przy ul. Stalmacha 4, równie  w paraÞ i w. Miko aja.

Ostatnim przed I wojn  wiatow  nowym domem felicjanek by  dom w. Anio ów 
Stró ów przy ul. Zamarstynowskiej 46, w paraÞ i w. Marcina. By  to obszerny, parterowy 
budynek z du ym ogrodem. Ochronka istnia a tu od 1877 r. i, podobnie jak inne, znajdo-
wa a si  pod opiek  Towarzystwa Ochronek. Prowadzi y j  osoby wieckie. Felicjanki, 
na pro b  hr. Potockiej, mia y przej  placówk  ju  jesieni  1907 r., ale z powodu braku 
sióstr nast pi o to rok pó niej. Tak e i w tym miejscu da y o sobie zna  powa ne braki 
w wyposa eniu. Poza tym dom umiejscowiony by  w bardzo biednym, robotniczym 
przedmie ciu, a ucz szczaj ce do ochronki dzieci by y szczególnie zaniedbane44. By a 
to ostatnia ochronka Towarzystwa Miejskich Ochronek Chrze cija skich nieb d ca jesz-
cze w posiadaniu Zgromadzenia. W 1911 r. dom przeszed  pod administracj  prowincji 
lwowskiej.

W II RZECZPOSPOLITEJ

W niepodleg ej Polsce nast pi  dalszy rozwój opieki nad dzieckiem 45. Pod wzgl dem 
prawnym wa ne rozstrzygni cia przynios a uchwalona 11 III 1932 r. ustawa o ustroju 
szkolnictwa, która wprowadza a oÞ cjaln  nazw  !przedszkole" dla wszystkich placówek 
wychowania przedszkolnego i potwierdza a miejsce tych instytucji w systemie o wiaty. 

41 M. P. Lenart, Prowincja krakowska..., s. 272�273.
42 Spo ród 4 ochron b d cych w 1904 r. pod opiek  Towarzystwa Ochronek, 2 ju  prowadzi y felicjanki. 

By y to omówione wcze niej placówki przy ul. Ochronek 2 i Gródeckiej 12. 
43 M. P. Lenart, Prowincja krakowska..., s. 277�278.
44 Tam e, s. 252�253.
45 Zob. M. Balcerek, Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918�1939, Warszawa 1978; 

L. Dydusiak, Opieka publiczno-prawna nad dzieckiem w Polsce, Lwów 1938; W. Sala, Praca w zak adach 
opieku czo-wychowawczych 1918�1939, Warszawa 1964.



RADOS AW SZTABA44

Z kolei ustawa o prywatnych szko ach oraz zak adach naukowych i wychowawczych, 
równie  z 11 III 1932 r., dawa a prawo za o enia takiego zak adu ka demu obywatelowi, 
je eli dysponowa  statutem, posiada  odpowiednio wyposa ony lokal oraz zapewni  rod-
ki na utrzymanie zak adu. Nadzór nad przedszkolami prywatnymi przekazano kuratorom 
okr gów szkolnych46. 

Lwów jako stolica nowego województwa i trzecie pod wzgl dem liczby ludno ci 
miasto w kraju nie pozostawa  w tyle pod wzgl dem dzia a  opieku czych. Jeszcze 
w 1913 r. rozpocz o si  unowocze nienie Miejskiego Zak adu Sierot. Utworzono w nim 
odr bne pawilony dla oddzia u noworodków, dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci 
powy ej 7 roku ycia oraz dzieci narodowo ci ydowskiej. Zaprojektowano równie  bu-
dynek kwarantannowy, w którym mia y przebywa  dzieci nowo przyj te do zak adu. Po 
wojnie Miejskie Zak ady Sierot we Lwowie zosta y uznane za wzorow  placówk  opie-
ku czo-wychowawcz  dla dzieci47. W 1917 r. powo ano do ycia Miejski Urz d Opieki 
Generalnej i Ochrony Prawnej Dziecka. Do 1930 r. przyj  on pod opiek  6037 dzieci48. 
W mie cie swoj  siedzib  mia  Okr g Wschodnio-Galicyjski Rady G ównej Opieku czej, 
który oprócz tworzenia zak adów dla dzieci otacza  je opiek  higieniczno-lekarsk  oraz 
zajmowa  si  kszta ceniem przysz ych wychowawczy 49. Dzia a o tu tak e Towarzystwo 
Ochrony Dzieci i M odzie y oraz wiele innych instytucji tego typu50. 

Wybuch I wojny wiatowej gwa townie pogorszy  sytuacj  zak adów opieki nad 
dzieckiem sióstr felicjanek. Sierociniec znajduj cy si  przy ul. Janowskiej 42 zmaga  
si  z powa nymi problemami Þ nansowymi. Wprawdzie placówk  wci  wspomaga a 
ksi na Maria Lubomirska, pe ni ca funkcj  kuratora zak adu, ale szalej ca w pocz tkach 
II Rzeczpospolitej inß acja spowodowa a spadek warto ci wyp acanej subwencji. Kwoty 
uzyskiwane z tytu u odsetek od fundacji ksi nej Karoliny Lubomirskiej równie  nie wy-
starcza y na utrzymanie 12 dziewcz t. Siostry zwróci y si  wi c do Wydzia u Samorz do-
wego zarz dzaj cego fundacj  z pro b  o zmniejszenie liczby bezp atnie utrzymywanych 
sierot tylko do 4 dziewcz t51. Felicjanki mog y liczy  jedynie na pomoc Okr gowej Rady 
Opieku czej, która przekazywa a dary z USA oraz wyp aca a subwencje 52. W 1927 r. 
ksi na Lubomirska, na pro b  prze o onej lwowskich felicjanek Bonawentury Stawskiej, 
wyst pi a do Tymczasowego Wydzia u Samorz dowego o wyra enie zgody na zamian  
gmachu, w którym mie ci  si  sierociniec, na posesj  przy ul. Wincentego Pola 6. By a to 

46 !Dziennik Urz dowy Ministerstwa WRiOP" z dnia 30 VI 1932 r., nr 4, poz. 40, art. 2. Zob. szerzej:
A. ó tek, M. Rozbarska, Opieka nad dzieckiem przedszkolnym w uj ciu historycznym, w: !Nauczyciel i Szko-
a" 2004, nr 3�4, s. 289. 

47 A. Ostrowski, Dziecko w opiece publicznej, Lwów 1929, s. 142.
48 Szerzej na temat tej instytucji i opieki spo ecznej we Lwowie pisze: A. Bonusiak, Lwów w..., s. 260�

�268.
49 W grudniu 1920 r. nast pi a likwidacja RGO. Jej dzia alno  przej y w adze pa stwowe, samorz dy

i inne organizacje spo eczne.
50 M. Balcerek, Rozwój opieki..., s. 75�78.
51 Wi za o si  to ze zmian  art. V aktu fundacyjnego dotycz cego liczby bezp atnie utrzymywanych

w zak adzie dziewcz t. W nowej powojennej rzeczywisto ci liczba 12 sierot nie mog a by  zachowana. Zapro-
ponowano wi c zmian  przytoczonego artyku u, tak by o liczbie dziewcz t utrzymywanych przez zak ad decy-
dowa a w adza zarz dzaj ca fundacj  w porozumieniu z kuratork . APR, zespó : AL, Pismo M. Lubomirskiej 
do Wydzia u Samorz dowego z dn. 1 VII 1922 r., sygn. 1226, s. 20.

52 APR, zespó : AL, Pismo M. Lubomirskiej do RGO dla Ma opolski z dn. 28 V 1921 r., sygn. 1226,
s. 10.
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równie  w asno  Zgromadzenia. Sprawa by a pilna, bowiem budynek na Janowskiej, nie 
remontowany od d u szego czasu, uleg  znacznej dewastacji. Ju  w 1924 r. siostry stara y 
si  uzyska  rodki Þ nansowe na napraw  dachu, który grozi  zawaleniem. Przeniesienie 
sieroci ca mia o poprawi  jego sytuacj  Þ nansow  oraz umo liwi  lepsze funkcjonowa-
nie. Argumentem przemawiaj cym za dokonaniem zamiany budynków by a równie  
spora odleg o , jaka dzieli a sierociniec od szkó , do których ucz szcza y wychowanki. 
Dom przy ul. Janowskiej planowano przy czy  do znajduj cych si  w s siedztwie dwóch 
innych posesji Zgromadzenia53. Ostateczn  decyzj  w sprawie zamiany obydwu obiektów 
mia a podj  ksi na. Po dokonanej przez rzeczoznawc  s dowego wycenie budynków 
i przylegaj cych do nich ogrodów, okaza o si , e ten przy Wincentego Pola ma prawie 
o po ow  ni sz  cen . W tej sytuacji ksi na Lubomirska w pa dzierniku 1928 r. nie 
wyrazi a zgody na zamian  obiektów, poniewa  równa oby si  to zmniejszeniu maj tku 
fundacji o 100 tys. z .54 

W 1929 r. zak ad zamkni to z powodu braku rodków na utrzymanie dzieci oraz 
z powodu konieczno ci przeprowadzenia remontu budynku. Sieroty umieszczono wów-
czas w kamienicy przy ul. Wincentego Pola 6 i utrzymywano kosztem Zgromadzenia55. 
Liczne pro by kierowane do ks. Lubomirskiej o doÞ nansowanie placówki spotyka y si  
z odmow . Felicjanki w tej korespondencji zwraca y równie  uwag  na rosn ce koszty 
utrzymania dziewcz t oraz potrzeb  zapewnienia im wykszta cenia w zakresie siedmiu 
klas. Dotychczasowe wykszta cenie na poziomie czterech klas szko y redniej nie da-
wa o gwarancji uzyskania pracy nawet w charakterze pokojówki lub bony. W 1933 r. 
zak ad uruchomiono ponownie, jednak tylko dla 6 dziewcz t56. Nadzór nad fundacj  
przej  wojewoda lwowski. Zarz dzi  on, by liczb  bezp atnie utrzymywanych dziewcz t 
dostosowa  do aktualnej sytuacji materialnej zak adu. Prze o ona felicjanek lwowskich 
rozpocz a wówczas starania u wojewody o wyra enie zgody na budow  nowego domu 
sierot, w którym mie ci by si  równie  internat oraz przedszkole57. Zarz d prowincji my-
la  tak e o rozbudowie domu macierzystego, który, jak ju  wspomniano, zlokalizowany 

by  w s siedztwie sieroci ca, przy ul. Janowskiej 38. By  to jednak budynek zbyt ma y na 
potrzeby nowicjatu i domu prowincjonalnego. Ostatecznie w 1933 r. uda o si  po czy  
dom macierzysty w jedn  ca o  administracyjn  z Zak adem w. Heleny 58. Prowadzono 
tu internat dla 20 osób. Siostry doje d a y st d do pracy w ochronce w dzielnicy Bogda-
nówka (dom lokalny powsta  w czasie wojny). Dom sierot, b d cy kontynuacj  Zak adu 
w. Heleny, z przeznaczeniem dla 12 dziewcz t wraz z internatem dla 30 uczennic umiej-

scowiono natomiast 1 VIII 1934 r. w domu przy ul. Kurkowej 5, w paraÞ i w. Andrzeja.

53 APR, zespó : AL, Pismo M. Lubomirskiej do Wydzia u Samorz dowego z 1927 r., sygn. 1226,
s. 24�25.

54 J. Kwak, Zak ad Sierot im. w. Heleny we Lwowie od ko ca XIX do pocz tków XX wieku. Przyczynek 
do dziejów opieki spo ecznej, w: "Rocznik Przemyski#, t. 43, 2007, z. 4, s. 160.

55 APR, zespó : AL, Projekt umowy, sygn. 1226, s. 84.
56 APR, zespó : AL, Pismo SS. Felicjanek do Wydzia u Fundacyjnego, sygn. 1226, s. 100.
57 J. Kwak, Zak ad sierot..., s. 160�161. 
58 K. Morgolska, Prowincja lwowsko-przemyska Zgromadzenia Sióstr Felicjanek pod wezwaniem Matki 

Boskiej Cz stochowskiej w latach 1939�1947, w: e skie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939�1947, t. 1, 
red. A. Chruszczewski, K. D bowska, J. K oczowski, Lublin 1982, s. 90.
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We wrze niu 1939 r. wi kszo  domów felicjanek we Lwowie by o w asno ci  
Zgromadzenia. Zaliczy  do nich nale y dom prowincjonalny przy ul. Janowskiej 38, 
ochronk  przy ul. ó kiewskiej 100, internat przy ul. Wincentego Pola 6 oraz 2-oddzia-
ow  ochronk  na przedmie ciu Batorówka, w paraÞ i Naj wi tszego Serca Jezusa, która 

powsta a 19 I 1939 r. Nieopodal miasta, w Pustomytach znajdowa a si  kolejna ochronka 
felicjanek. W asno ci  miejsk  by y natomiast placówki przy ulicach: Bema 2, Kaleczej 
9, Stalmacha 4 i Zamarstynowskiej 46. Jedynym domem fundacyjnym by  zak ad sierot 
przy ul. Kurkowej 559. Tu  przed wybuchem II wojny wiatowej pod opiek  felicjanek 
w ochronkach, domu sierot i internacie znajdowa o si  ponad 700 dzieci60. 

ZAK ADY ZGROMADZENIA SIÓSTR S U EBNICZEK NMP

Pierwsz  placówk  we Lwowie siostry s u ebniczki obj y ju  w 1911 r. By a to bursa 
r kodzielników, jednak zajmowa y si  tam jedynie sprawami gospodarczymi. W 1917 r. 
prowadzi y jeszcze kuchni  obywatelsk . Zosta a ona zrabowana i zniszczona podczas 
walk polsko-ukrai skich w listopadzie 1918 r.61

Prac  opieku czo-wychowawcz  w stolicy Galicji s u ebniczki rozpocz y 
2 XII 1921 r. w sieroci cu dla polskich dzieci � repatriantów z Rosji. O powstanie tego 
zak adu zabiega o Ministerstwo Pracy i Opieki Spo ecznej, a g ówny zarz d nad nim po-
wierzono Wschodnio-Ma opolskiemu Towarzystwu Ochrony Dzieci i M odzie y (TOM). 
Sierociniec zlokalizowany by  przy ulicy Z otej 10, w paraÞ i w. Anny. By  to wydzier a-
wiony, 2-pi trowy budynek. Prac  w zak adzie podj o 5 sióstr i 2 s u ce. Dzieci przy-
wiezione zosta y w styczniu 1922 r.62 By o to 50 ch opców w wieku szkolnym. Koszty 
zwi zane z ich pobytem jak i utrzymaniem sieroci ca zobowi za o si  pokrywa  mini-
sterstwo. Mimo to s u ebniczki od samego pocz tku zmaga y si  z trudnymi warunkami 
pracy. Na ten stan rzeczy z o y o si  kilka czynników. Dzieci by y bardzo zaniedbane, 
chore na tyfus, malari , zarobaczone. Do tego s abo mówi y po polsku, a brak wychowania
w dzieci stwie skutkowa  odrzuceniem wszelkich autorytetów i zasad panuj cych
w domu. Ch opcy sprawiali wi c ogromne trudno ci wychowawcze. Zak ad nie dyspo-
nowa  woln  izolatk , któr  z braku innego pomieszczenia zaj y siostry. Nie spe nia  
te  podstawowych warunków higienicznych, brak by o odzie y, a temperatura panuj ca 
wewn trz nie przekracza a 8ûC. S u ebniczki mog y liczy  jedynie na pomoc materialn  
Komitetu Walki z epidemi 63. Dzi ki wysi kom sióstr stan Þ zyczny dzieci szybko uleg  
poprawie i mo na by o skierowa  je do zaj  szkolnych. W lutym 1922 r. TOM zorgani-
zowa o w budynku zak adowym szko  dla wychowanków. Cz  dzieci przydzielono 
do poszczególnych klas szko y powszechnej, dla pozosta ych, nieumiej cych czyta
i pisa , utworzono osobn  klas  przygotowawcz  64. 

59 Tam e, s. 91.
60 Tam e, s. 127, 130�132 (tabela 2). Obliczenia w asne.
61 E. Korobij, J. Pos uszna, J. Wo oszyn, Historia poszczególnych domów Zgromadzenia Sióstr S u ebni-

czek NMP NP � Starowiejskich � na terenie archidiecezji lwowskiej, t. 3, Stara Wie  1985, s. 650.
62 Archiwum G ówne S u ebniczek Starowiejskich (dalej AGSS), zespó : Akta Kurii Generalnej S u ebni-

czek (dalej AKGS), Pismo Prezesa TOM do Prze . Gen. z dn. 4 II 1922 r., sygn. BIb 65.
63 E. Korobij, J. Pos uszna, J. Wo oszyn, Historia poszczególnych...., s. 654.
64 AGSS, zespó : Akta Szcz tkowe Domów S u ebniczek (dalej ASDS), Wycinek z nieznanej gazety 

z 1922 r., sygn. LXX. 
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W 1926 r. zak ad zosta  rozbudowany kosztem piwnic, a w 1927 r. zreorganizowany. 
Ch opcy zostali przewiezieni do Bolechowa, a w sieroci cu umieszczono ok. 60 dziew-
cz t. Po roku ponownie zmieniono proÞ l osobowy placówki. Dziewcz ta przeniesiono 
razem z wychowawczyni  do zak adu TOM w Drohobyczu, a u sióstr ponownie znale li 
si  ch opcy 65. Taka sytuacja trwa a do 1 VII 1930 r. W wyniku kolejnej reorganizacji sie-
rociniec przeznaczono tylko dla 10�12 dzieci w wieku przedszkolnym. Odt d nazywany 
by  on "ochronk �przedszkolem#. 6 X 1930 r. dokonano po wi cenia sieroci ca. Zgodnie 
z yczeniem zarz du TOM w zak adzie zatrudniono siostr  posiadaj c  pe ne kwaliÞ ka-
cje do pracy z ma ymi dzie mi. Nie tylko prowadzi a ona zaj cia przedszkolne, ale rów-
nie  sprawowa a opiek  nad dzie mi przez ca y dzie  i pe ni a przy nich dy ury nocne. 
W 1931 r. planowano podwy szenie do 18 liczby miejsc w sieroci cu, ale ze wzgl du na 
obni enie o 50% subwencji rz dowych zamierzenia tego nie zrealizowano 66. 

Przy zak adzie sierot, od 1 VII 1926 r. utworzono burs  m sk  przeznaczon  dla 
20 osób. Limit miejsc w sieroci cu zmniejszono tym samym do 40. Kierownikiem bursy 
i wychowawc  ch opców by a pocz tkowo osoba wiecka. Siostry sprawowa y jedynie 
zarz d gospodarczy, pracowa y w pralni, szwalni i kuchni, za co otrzymywa y wynagro-
dzenie w postaci pensji. Po rocznej przerwie w funkcjonowaniu, a nast pnie kilku reorga-
nizacjach bursy, ostatecznie ustalono, e liczba miejsc etatowych dla jego wychowanków 
b dzie wynosi a 28. Faktyczna liczba ch opców by a jednak mniejsza. 1 IX 1927 r., 
tj. z chwil  umieszczenia w sieroci cu dziewcz t, uruchomiono przy nim tak e burs  
e sk . Opiek  nad dziewcz tami sprawowa a przys ana do tej pracy siostra. W 1928 r. 

bursa zosta a zamkni ta. W 1932 r. reaktywowano j  i zlokalizowano na parterze budynku 
zak adowego, obok pomieszcze  ochronki. Miejsce znalaz y tu 4 uczennice seminarium 
nauczycielskiego z zak adu w Drohobyczu 67. 

W 1935 r. w zak adach TOM zosta a dokonana translokacja wychowanków. Do bu-
dynku zak adowego we Lwowie przewieziono ch opców z Polskiej Ochronki w Drohoby-
czu, a dzieci z sieroci ca zosta y przeniesione do odremontowanego ju  budynku. Wraz 
z nimi, 5 X 1935 r. zgodnie z wol  zarz du TOM, wyjecha y siostry s u ebniczki 68. Z tym 
dniem placówka Zgromadzenia przy ul. Z otej 10 przesta a istnie . 

W latach 20. Zgromadzenie zabiega o o otworzenie w asnego domu we Lwowie. 
Siostry przybywaj ce do miasta w celu za atwienia ró nych spraw, skorzystania z porady 
lekarskiej lub leczenia szpitalnego nie mia y si  gdzie zatrzyma . Tak e tutaj s u ebnicz-
ki odbywa y ró nego rodzaju kursy dokszta caj ce (m.in. freblowskie), w pó niejszych 
latach ucz szcza y do szko y piel gniarskiej, seminarium ochroniarskiego lub na studia 
uniwersyteckie. Zmuszone by y wówczas nocowa  w wynaj tych mieszkaniach, bowiem 
w placówce na ul. Z otej mog y przebywa  tylko osoby stanowi ce jej personel. W pó -
niejszym okresie siostry ucz ce si  mieszka y u sióstr szarytek. Nowy dom mia  by  
placówk  wielofunkcyjn , umo liwia  pe nienie dzie  apostolskich, w tym równie  prac  
opieku czo-wychowawcz . 15 X 1927 r., dzi ki pomocy arcybiskupa Boles awa Twar-
dowskiego, zgromadzenie dokona o zakupu "Willi Tuny#. By  to pi trowy, przestronny 

65 AGSS, zespó : AKGS, Pismo Prze . Gen. do Zarz du TOM z dn. 31 V 1928 r., sygn. BIb 65.
66 E. Korobij, J. Pos uszna, J. Wo oszyn, Historia poszczególnych..., s. 655�656.
67 Tam e, s. 656.
68 Tam e, s. 658.
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dom rodziny Rawskich z prawie 2-morgowym ogrodem, po o ony przy ul. Potockiego 61, 
w paraÞ i w. Marii Magdaleny. Siostry obj y placówk  15 XII 1927 r., gdy wyprowadzi y 
si  stamt d ostatnie osoby wieckie. Tego samego dnia dom zosta  po wi cony. Meble 
i sprz t domowy przetransportowano ze zlikwidowanego domu Zgromadzenia w Komar-
nie. Placówka nie mia a zabezpieczonych adnych róde  utrzymania. S u ebniczki wspie-
ra a wi c Stara Wie , abp B. Twardowski oraz siostry z pobliskich placówek 69. Rok pó niej 
kas  domow  zasila y pensje sióstr pracuj cych, m.in. w ochronce przy ul. Pe tewnej.

Kilka miesi cy po obj ciu domu Zgromadzenie podj o starania o otwarcie w nim 
ochronki. By a to odpowied  na liczne pro by matek spowodowane brakiem placówki dla 
ma ych dzieci w tej dzielnicy Lwowa. Ju  w czerwcu 1928 r. prze o ona generalna m. Ele-
onora Jankiewicz kierowa a pisma do w adz miasta oraz Wydzia u Pracy i Opieki Spo-
ecznej z pro b  o subwencje na przygotowanie sali i zakupienie niezb dnych sprz tów70. 

28 XI 1928 r. w adze szkolne wyrazi y zgod  na prowadzenie przez siostry przedszkola 
pod wezwaniem w. Teresy od Dzieci tka Jezus, a 1 grudnia dokonano jego oÞ cjalnego 
otwarcia. W czerwcu 1929 r. spisany zosta  regulamin ochronki. Zgodnie z dokumentem 
ta instytucja opieku czo-spo eczna przeznaczona by a dla dzieci katolickich, obojga p ci 
od 3 do 7 roku ycia, wykazuj cych si  dobrym stanem zdrowia i narodowo ci  polsk 71. 
Dzieci w wi kszo ci pochodzi y z rodzin inteligenckich, rzadziej z robotniczych. Za ich 
pobyt w przedszkolu rodzice ponosili op at  miesi czn , chyba e by a to rodzina bar-
dzo biedna. Ochronka by a czynna przez ca y rok72. Pracuj ca tu siostra posiada a pe ne 
kwaliÞ kacje zawodowe, z regu y by o to uko czone 2-letnie seminarium ochroniarskie 
we Lwowie. Dzieci by y przyjmowane od godz. 8 do 9.30. Porz dek dnia przewidywa  
pacierz, pogadanki religijne, przyrodnicze, z historii kraju, nauk  wierszyków oraz gim-
nastyk . Po przerwie na posi ek mia y miejsce zabawy ruchowe, a nast pnie wiczenia 
zmys ów i umiej tno ci manualnych poprzez wyplatanie, uk adanie klocków, rysowanie 
itp. O godz. 13 dzieci by y zwalniane do domu. W porze letniej zaj cia odbywa y si  na 
wolnym powietrzu. Przy wi kszej liczbie dzieci przewidywano podzia  na grupy, stosow-
nie do wieku i stopnia rozwoju umys owego. Nie stosowano kar cielesnych73. W codzien-
nej pracy siostry kierowa y si  wskazaniami pedagogicznymi Edmunda Bojanowskiego. 
Systematycznie realizowa y równie  program wychowawczy74. Statut przedszkola, spo-
rz dzony zgodnie z przepisami ustaw z 1932 r. oraz wymogami w adz szkolnych, zosta  
zatwierdzony 10 IX 1933 r. 

69 AGSS, zespó : ASDS, Kronika domu SS. S u ebniczek, sygn. LXIX 1, s. 5.
70 AGSS, zespó : AKGS, Pismo Prze . Gen. do Magistratu Miasta Lwowa z dn. 4 VI 1928 r., sygn.

BIa 22.
71 Je li ochronka dysponowa a wolnymi miejscami, przyjmowane do niej by y tak e dzieci innych wy-

zna  chrze cija skich oraz innych narodowo ci. AGSS, zespó : AKGS, Statut Prywatnego Koedukacyjnego 
Przedszkola SS. S u ebniczek z dn. 10 IX 1933 r., sygn. BIa 22. W praktyce w latach 1928�1939 by o zaledwie 
kilka przypadków ucz szczania do przedszkola dzieci wyznania ormia skiego lub greckokatolickiego. AGSS, 
zespó : AKGS, Ksi ga g ówna przedszkola SS. S u ebniczek, sygn. BIa 22.

72 AGSS, zespó : AKGS, Regulamin Ochronki dzieci cej SS. S u ebniczek z dn. 20 VI 1929 r., sygn. 
BIa 22.

73 AGSS, zespó : AKGS, Regulamin Ochronki przychodniej SS. S u ebniczek z dn. 23 II 1931 r., sygn. 
BIa 22.

74 Centralne Pa stwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, Pismo Inspektora Szkolnego do Kurato-
rium Okr gu Szkolnego we Lwowie z dn. 2 VI 1933 r.,  179,  5,  146, s. 74. 



ZAKONNE ZAK ADY OPIEKI NAD DZIECKIEM WE LWOWIE... 49

Oprócz zaj  wychowawczych w przedszkolu organizowano równie  imprezy arty-
styczne m.in. z okazji w. Miko aja czy wi ta matki75. Ponadto urz dzano bale dzieci ce 
i wystawy robót dzieci cych. Pocz tkowo dysponowano jedynie jedn  sal  do zaj  
z dzie mi o powierzchni 42 m2, wyposa on  m.in. w obrazy do wicze  mowy i logiczne-
go my lenia. W adze o wiatowe da y jednak, by przedszkole sk ada o si  z co najmniej 
2 sal i szatni. Bior c to pod uwag , Zgromadzenie w 1938 r., zdecydowa o si  na powa -
n  rozbudow  domu. Prace budowlane rozpocz to 20 VIII 1938 r., a zako czono je ju  
w 1939 r.76 Warty odnotowanie jest fakt, e w przedszkolu kilkakrotnie odbywa y si  lek-
cje pokazowe, w których bra y udzia  kierowniczki innych placówek dla ma ych dzieci77. 

Liczb  dzieci zapisanych do przedszkola sióstr s u ebniczek przy ul. Potockiego 61 
przedstawia poni szy wykres.
Liczba dzieci w latach 1928�1939

ród o: AGSS, AKGS, Ksi ga g ówna przedszkola SS. S u ebniczek NMP NP, sygn. BIa, 24.

Do przedszkola ka dego roku zapisywanych by o ponad 30 dzieci, wyj tek stanowi  
tu rok 1928. By  to jednak pierwszy rok funkcjonowania tej instytucji. W kolejnych latach 
rednia liczba dzieci zapisanych do przedszkola wynios a prawie 37 rocznie. Rekordowy 

pod tym wzgl dem by  rok 1935/1936, kiedy to siostry mia y zajmowa  si  51 dzie mi. 
S u ebniczki mieszkaj ce w domu przy ul. Potockiego � jak ju  by o wspomniane 

� pracowa y równie  w innej ochronce. Z tak  propozycj  zwróci a si  do Zgromadzenia 
w styczniu 1932 r. hr. ZoÞ a Go uchowska, pe ni ca wówczas funkcj  przewodnicz cej 
Stowarzyszenia Pa  Mi osierdzia w. Wincentego á Paulo. Placówka mieszcz ca si  przy 
ulicy Pe tewnej 49, w paraÞ i w. Franciszka, dysponowa a du ym lokalem przeznaczo-
nym na ochronk , 2 pokojami, kuchni , spi ark  i azienk . Nie by o tu jednak mieszka-
nia dla sióstr, mia y one doje d a  tramwajem z ul. Potockiego. Wcze niej pracowa a 
z dzie mi osoba wiecka, jednak trudne warunki pracy i brak do wiadczenia sprawi y, e 
zrezygnowa a z posady. Ochronka by a bowiem przeznaczona dla dzieci z rodzin bardzo 
ubogich, mieszkaj cych w miejskich barakach, wychowywanych nie tylko w materialnej 
ale i moralnej n dzy78. 1 IX 1932 r. prac  w ochronce rozpocz y 2 siostry, jedna pe ni a 
obowi zki wychowawczyni, druga jej pomaga a i przygotowywa a dla dzieci posi ki.

75 AGSS, zespó : ASDS, Kronika domu SS. S u ebniczek, sygn. LXIX 1, s. 9, 18, 50, 76 i in.
76 Tam e, s. 103, 111, 113�114.
77 E. Korobij, J. Pos uszna, J. Wo oszyn, Historia poszczególnych..., s. 670.
78 AGSS, zespó : AKGS, Pismo Z. Go uchowskiej do Prze . Gen. z dn. 24 I 1932 r., sygn. BIa 22.
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Pocz tkowo do ochronki ucz szcza o 54 dzieci, jednak ju  po kilku miesi cach liczba 
dzieci wzros a o 20. Wówczas, na pro b  hr. Z. Go uchowskiej, do pracy na Pe tewnej 
zosta a skierowana trzecia siostra79. Rok przed wybuchem II wojny wiatowej dzieci 
w ochronce by  ju  86. Zaj cia z nimi trwa y od rana do godz. 16. Tak e i w tej placówce 
siostry organizowa y z dzie mi i dla dzieci ró nego rodzaju imprezy. Opiek  nad ca ym 
domem sprawowa a mieszkaj ca w nim s u ca 80. 

Od 1933 r., w miesi cach wakacyjnych s u ebniczki prowadzi y pó kolonie dla dzieci 
przedszkolnych przy ul. Pe tewnej. Pomys  taki podda a siostrom hr. Z. Go uchowska. 
Sprawa by a pilna, poniewa  latem dzieci nie ucz szczaj ce do ochronki, nie mia y 
zapewnionej nale ytej opieki, nara one by y na ró nego rodzaju niebezpiecze stwa, 
a przede wszystkim pozbawione by y do ywiania. Zaj cia trwa y od rana do godz. 11, 
zwykle w plenerze. Po obiedzie dzieci udawa y si  do domu. Na zako czenie pó kolonii 
siostry przyprowadza y dzieci do ogrodu przy ul. Potockiego, gdzie po wspólnej zabawie 
i posi ku wykonywano pami tkowe zdj cie 81. 

Kolejn  placówk  opieku cz  we Lwowie Zgromadzenie mia o obj  w 1929 r. 
Wtedy to prezes TOM, Józef Serkowski zwróci  si  do sióstr z pro b  o podj cie pracy 
w planowanym na Zamarstynowie obku dla niemowl t i poradni dla matek. M. Eleono-
ra Jankiewicz wyrazi a zgod , jednak placówka ta z nieznanych powodów ostatecznie nie 
powsta a82. Sprawa domu w tej dzielnicy Lwowa powróci a w 1936 r. W paraÞ i w. Fran-
ciszka, przy ul. Zamarstynowskiej 112 TOM zorganizowa o pogotowie opieku cze dla 
opuszczonych dziewcz t. Zgromadzenie ponownie odpowiedzia o pozytywnie na pro b  
o przybycie sióstr. Po otrzymaniu pozwolenia Kurii Metropolitalnej i b ogos awie stwa 
abpa B. Twardowskiego 1 X 1936 r. pierwsze 2 s u ebniczki obj y placówk  83. Zadaniem 
sióstr by o przyjmowanie i opiekowanie si  dziewcz tami przyprowadzonymi do zak adu 
przez policj  lub pracowników opieki spo ecznej z izby zatrzyma , z ulicy lub stacji szu-
pasowej. W pracy siostrom pomaga a s u ca. 

W grudniu 1936 r. na Zamarstynowskiej przebywa o 12 dziewcz t w wieku 12�
�16 lat. Dzieci by y zaniedbane Þ zycznie i wykazywa y spore braki intelektualne. Tylko 
2 z nich umia o czyta  i pisa , wi kszo  wymaga a te  pomocy lekarskiej. W czasie 
krótkiego pobytu w pogotowiu siostry stara y si  nauczy  dziewcz ta pacierza, prawd 
wiary jak równie  czytania i pisania oraz wykonywania podstawowych prac kobiecych. 
Po opuszczeniu zak adu dzieci by y oddawane do rodziny, zak adu sierot lub zak adu 
poprawczego. Podobnie jak w innych placówkach opieku czo-wychowawczych, tak e
i w tej siostry organizowa y ró ne imprezy okoliczno ciowe. W balu miko ajkowym 
w 1936 r. uczestniczy  prezes TOM i dyrektor zak adu, kobiety ze sfer inteligenckich oraz 
30 biednych dzieci wspieranych przez TOM 84. Liczba wychowanek znacz co wzros a 
w roku 1937/1938. Przez zak ad przesz o wówczas 75 dzieci. W 1938/1939 r. liczba ta 
wynios a 52. Zadowolenie z pracy sióstr podczas wizytacji paraÞ i, w kwietniu 1937 r., 

79 AGSS, zespó : AKGS, Pismo Z. Go uchowskiej do Prze . Gen. z dn. 21 II 1933 r., sygn. BIa 22.
80 AGSS, zespó : ASDS, Kronika domu SS. S u ebniczek, sygn. LXIX 1, s. 32, 83, 114 i in.
81 AGSS, zespó : AKGS, Korespondencja Z. Go uchowskiej z Prze . Gen. z czerwca 1933 r., sygn.

BIa 22.
82 E. Korobij, J. Pos uszna, J. Wo oszyn, Historia poszczególnych..., s. 711.
83 AGSS, zespó : AKGS, Kronika Zgromadzenia SS. S u ebniczek NMP NP, sygn. FIIa 26.
84 E. Korobij, J. Pos uszna, J. Wo oszyn, Historia poszczególnych..., s. 712.
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okaza  abp B. Twardowski. S u ebniczki z domu na Zamarstynowie prowadzi y jeszcze 
inne dzie o. Od 25 XI 1936 r. zajmowa y si  akcj  do ywiania kilkunastu ubogich dziew-
cz t ucz szczaj cych do szko y. Mie ci a si  ona w tym samym budynku. Z ko cem sierp-
nia 1939 r. w adze TOM, przeczuwaj c by  mo e nadchodz c  wojn , umie ci y dzieci 
w innych zak adach. Siostry opu ci y placówk  w pierwszych dniach wrze nia 85.

W 1939 r. pod opiek  s u ebniczek by o 32 dzieci w przedszkolu przy ul. Potockie-
go 61, 86 dzieci w ochronce mieszcz cej si  przy ul. Pe tewnej 49 oraz 52 dzieci w pogo-
towiu opieku czym dla dziewcz t przy ul. Zamarstynowskiej 11286.

PODSUMOWANIE

Liczba zak adów dla dzieci prowadzonych przez e skie zgromadzenia zakonne 
na terenie Lwowa oraz ich funkcjonowanie jest wiadectwem wyst puj cego wów-
czas ogromnego zapotrzebowania na prac  opieku czo-wychowawcz  i charytatywn . 
Domy felicjanek i s u ebniczek zmaga y si  cz sto z trudnymi warunkami materialnymi 
i brakiem funduszy na rozwijanie swojej dzia alno ci. Mimo to praca sióstr mia a du e 
znaczenie w podnoszeniu z upadku moralnego ubogich lub osieroconych dzieci. Liczne 
pro by pracuj cych rodziców o otwarcie ochronki i zapewnienie ich dzieciom w a ciwej 
opieki oraz wychowania dowodz  zaufania, jakim mieszka cy miasta darzyli tego typu 
instytucje i zatrudniony w nich personel. Dzieci w wieku przedszkolnym w bezpiecznych 
i higienicznych warunkach mia y mo liwo  wszechstronnego rozwoju: Þ zycznego, inte-
lektualnego i moralnego. Dzieci starsze, sieroty i pó sieroty, po kilkuletnim pobycie pod 
opiek  sióstr otrzymywa y podstawy wiedzy, przygotowanie zawodowe oraz umiej tno  
radzenia sobie w yciu doros ym. Dla m odzie y przybywaj cej do Lwowa i pozbawionej 
nadzoru rodzicielskiego tworzono internaty, których g ównych zadaniem by o zapew-
nienie miejsca do nauki i ochrona przed demoralizacj . Felicjanki i s u ebniczki cz sto 
podejmowa y prace administracyjne lub w charakterze wychowawczy  w instytucjach 
tworzonych przez osoby wieckie i pozostaj cych pod ich nadzorem. Stanowi to przyk ad 
wspó pracy ca ego rodowiska miejskiego na rzecz poprawy tragicznych warunków by-
towych dzieci. Dzi ki inicjatywie g ównie stowarzysze  i zgromadze  zakonnych Lwów 
w okresie mi dzywojennym sta  si  znacz cym o rodkiem dzia a  opieku czych przezna-
czonych dla niemal wszystkich grup dzieci i m odzie y wymagaj cych pomocy ze strony 
spo ecze stwa. 

Nale y podkre li , e praca w ochronkach, domach sierot czy bursach wpisywa a si  
w dzia alno  wielu innych formacji zakonnych. We Lwowie obecne by y równie  m.in. 
albertynki, boromeuszki, dominikanki, nazaretanki, seraÞ tki czy urszulanki. Z tego te  
powodu powy sze opracowanie ma jedynie charakter rekonstrukcji pewnego wycinka 
z praktyki opieku czo-wychowawczej podejmowanej przez osoby zakonne. Nie ulega 
w tpliwo ci, e praktyka ta by a wyrazem podj cia odpowiedzialno ci za los dziecka,
a w szerszej perspektywie za kondycj  religijno-moraln  ca ego spo ecze stwa. Idea nie-
sienia pomocy dzieciom aktualna jest do dnia dzisiejszego i wci  stanowi zewn trzn  
form  apostolstwa wielu e skich wspólnot zakonnych. 

85 AGSS, zespó : ASDS, Kronika domu SS. S u ebniczek, sygn. LXIX 2, s. 6.
86 A. Szel giewicz, S u ebniczki Naj wi tszej Maryi Panny Niepokalanie Pocz tej (Stara Wie ), w: e -

skie zgromadzenia..., s. 166�167 (tabela 2). Obliczenia w asne.
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PRYWATNE SZKOLNICTWO AKADEMICKIE
II RZECZYPOSPOLITEJ

WPROWADZENIE

Prywatne szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej jest o wiele rzadszym przed-
miotem rozwa a  naukowych ni  szkolnictwo pa stwowe. Jest to zreszt  w pewnym 
stopniu uzasadnione porównaniem obu rodzajów uczelni. Te pa stwowe by y w ca ym 
okresie mi dzywojennym liczniejsze. Statystycznie (a wi c nie w ka dym indywidualnym 
przypadku) by y one wi ksze i maj tniejsze od szkó  prywatnych. Cieszy y si  zdecydo-
wanie wi kszym presti em spo ecznym, zw aszcza e do grupy tej zalicza y si  najstarsze 
polskie uczelnie z Uniwersytetem Jagiello skim na czele. Jednak warto zwróci  uwag  
na fakt wi kszej dynamiki rozwoju sieci uczelni prywatnych oraz na zmniejszaj c  si  
dysproporcj  liczbow  wzgl dem uczelni pa stwowych. O ile bowiem ilo  szkó  akade-
mickich, których w a cicielem by  Skarb Pa stwa, wzros a w latach 1920 �1939 z 9 do 13, 
o tyle dla w asno ci prywatnej oznacza o to wzrost od 0 do 7. Warto zatem zapozna  si  
z rozwojem akademickiego szkolnictwa prywatnego oraz z uwarunkowaniami formalno-
-prawnymi ich dzia alno ci przynajmniej w zarysie.

SYSTEM SZKOLNICTWA AKADEMICKIEGO

Jednolity system szkolnictwa akademickiego w Polsce okresu mi dzywojennego 
zosta  ustanowiony 15 wrze nia 1920 roku. W tym bowiem dniu uzyska a moc obo-
wi zuj c  Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szko ach akademickich1. Nie oznacza o to 
oczywi cie, e uczelnie akademickie dopiero powstawa y. W istocie wspomniana ustawa 
wprowadza a jedynie wspólne, obejmuj ce terytorium ca ego pa stwa, przepisy reguluj -
ce zasady funkcjonowania tego typu instytucji. Aby w pe ni doceni  znaczenie tego faktu, 
nale y u wiadomi  sobie, e odradzaj ca si  Rzeczpospolita obj a swym w adztwem 

1 Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szko ach akademickich (Dz. U. z 1920 r. nr 72, poz. 494). Og oszona 
10 sierpnia 1920 roku. Wesz a w ycie 15 wrze nia 1920 roku. Nowelizowana by a 9 razy, ale w niniejszej 
pracy odwo ujemy si  tylko do jednego interesuj cego nas aktu zmieniaj cego Ustawy z dnia 11 marca 1932 r. 
o ustroju szkolnictwa (Dz. U. z 1932 r. nr 38, poz. 389). aden z wydanych do niej aktów wykonawczych nie 
dotyczy  prywatnego szkolnictwa akademickiego. Uchylona 1 wrze nia 1933 roku Ustaw  z dnia 15 marca 
1933 r. o szko ach akademickich (Dz. U. z 1933 r. nr 29, poz. 247).
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2 Mowa przede wszystkim o Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytecie Jagiello skim 
oraz Politechnice Lwowskiej.

3 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1921 r. nr 44, poz. 267), 
T. Mo dawa, Konstytucje Polskie 1918�2008, Warszawa 2008.

4 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. z 1935 r. nr 30, poz. 227), T. Mo dawa, Kon-
stytucje Polskie... 

5 Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa (Dz. U. z 1932 r. nr 38, poz. 389). Og oszona 
7 maja 1932 roku. Wesz a w ycie 1 lipca 1932 roku. Nie by a nowelizowana w okresie II Rzeczypospolitej. 
Wydano do niej co prawda 13 aktów wykonawczych, jednak nie dotyczy y one szkolnictwa akademickiego. 
Uchylona 21 lipca 1961 roku Ustaw  z 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu o wiaty i wychowania (Dz. U.
z 1961 r. nr 32, poz. 160). 

tereny uprzednio wchodz ce w sk ad kilku pa stw: Rosji, Niemiec i Austro-W gier oraz 
zale nego Królestwa Polskiego, które w trakcie I wojny wiatowej poszerza o sw  auto-
nomi  prawn  tak e w zakresie szkolnictwa wy szego. Na ziemiach tych obowi zywa y 
inne, cz sto znacznie si  ró ni ce, systemy prawne. W odniesieniu do szkolnictwa aka-
demickiego sytuacja nie by a inna, zreszt  na terenach zaborów pruskiego i rosyjskiego 
polskich szkó  tego typu w ogóle nie by o. Uniwersytety Pozna ski i Wile ski powsta y, 
wzgl dnie zosta y reaktywowane, dopiero w 1919 roku. Przepisy dla funkcjonowania 
szkó  akademickich w adze polskie okre la y indywidualnie dla ka dej placówki, za-
twierdzaj c jej statut. Jedynie na terenach by ego Królestwa Galicji i Lodomerii istnia  
w miar  zwarty system polskich uczelni akademickich o d u szej tradycji nieprzerwanego 
dzia ania2. Zachodzi a oczywista konieczno  ujednolicenia zasad dzia ania szkolnictwa 
akademickiego w skali ca ego kraju, tym bardziej e potrzeby kadrowe odradzaj cego si  
pa stwa i jego gospodarki by y ogromne.

Pocz tkowo prawodawca polski nada  prawa akademickie jedynie 10 szko om pa -
stwowym, a w praktyce 9, gdy  skutkiem wojny polsko-radzieckiej Uniwersytet Stefana 
Batorego w Wilnie dopiero w 1922 roku powróci  pod w adz  pa stwow  Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Jednak od pocz tku przewidywano mo liwo  istnienia tak e akademickiego 
szkolnictwa prywatnego. Mo liwo  tworzenia uczelni prywatnych znalaz a dodatkowe 
umocowanie w art. 117 Konstytucji Marcowej 3, który warto zacytowa  w ca o ci: Ba-

dania naukowe i og aszanie ich wyników s  wolne. Ka dy obywatel ma prawo naucza , 

za o y  szko  lub zak ad wychowawczy i kierowa  niemi, skoro uczyni zado  warunkom, 

w ustawie przepisanym, w zakresie kwaliÞ kacji nauczycieli, bezpiecze stwa powierzonych 

mu dzieci i lojalnego stosunku do Pa stwa.

Wszystkie szko y i zak ady wychowawcze, zarówno publiczne jak i prywatne, podlega-

j  nadzorowi w adz pa stwowych w zakresie, przez ustawy okre lonym.

Artyku  powy szy zosta  utrzymany przez Konstytucj  Kwietniow  4 i do ko ca 
II Rzeczypospolitej nie by  nowelizowany.

PRAWA AKADEMICKIE

Wej cie w ycie Ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szko ach akademickich oznacza o 
faktycznie wprowadzenie podzia u szkó  wy szych na dwa rodzaje: akademickie i nie-
akademickie. Co prawda sama klasyÞ kacja zosta a wprowadzona dopiero pó niej Ustaw  
z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa 5, ale nie ulega w tpliwo ci, e przes anki 
do jej stosowania pojawi y si  ju  1920 roku.
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Nale y w tym miejscu wyja ni , na czym polega a ró nica pomi dzy wspomnianymi 
wy ej typami szkó  wy szych. Istnia y zasadniczo cztery przywileje, które przys ugiwa y 
wy cznie szko om akademickim i jednoznacznie odró nia y je od uczelni nieakademic-
kich. Najwa niejszym by o prawo nadawania akademickich stopni naukowych. W II Rze-
czypospolitej ustanowiono dwa takie stopnie � tzw. wy szy i ni szy. Wy szym stopniem 
naukowym by  stopie  doktora. Warto podkre li , e funkcja docenta w szkolnictwie aka-
demickim nie by a stopniem naukowym" Nie znano równie  stopni, wzgl dnie tytu ów 

naukowych, doktora habilitowanego oraz profesora, które istniej  w III Rzeczypospolitej. 

Profesura w okresie mi dzywojennym by a funkcj , wzgl dnie stanowiskiem, w szkole 

akademickiej6. Nie jest to jednak przedmiotem rozwa a  w niniejszej pracy. Reasumuj c, 

stopie  doktora by  najwy szym stopniem naukowym mo liwym do uzyskania w Pol-

sce w latach 1918!1939. Jednolitej nazwy ni szego stopnia naukowego co prawda nie 

okre lono w ustawach akademickich zarówno z 19207, jak i z 1933 roku8, ale zasadniczo 

by  to magister albo in ynier, zale nie od dyscypliny naukowej. Drugim przywilejem 

szko y akademickiej by a podleg o  osobnemu ustawodawstwu akademickiemu. Tylko 

wzgl dem uczelni, którym na podstawie aktu ustawodawczego nadano status uczelni 

akademickich, przepisy te si  stosowa y. Trzecim przywilejem by a mo liwo  u ywania 

6 W II Rzeczypospolitej znano wiele kategorii profesorów odnosz cych si  do szkolnictwa akademickie-

go. Najwa niejsze by y funkcje: profesora honorowego, profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego, 

lecz nie wyczerpuje to listy.
7 Dz. U. z 1920 r. nr 72, poz. 494.
8 Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szko ach akademickich (Dz. U. z 1933 r. nr 29, poz. 247). Og oszona 

29 kwietnia 1933 roku. Wesz a w ycie 1 maja 1933 roku (ca kowicie 1 wrze nia tego  roku). Nowelizowana 

by a 5 razy, ale w niniejszej pracy odwo ujemy si  tylko do jednego interesuj cego nas aktu zmieniaj ce-

go Ustawy z dnia 29 marca 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szko ach akademickich
(Dz. U. z 1937 r. nr 27, poz. 192). Ujednolicona zosta a jeden raz Obwieszczeniem Ministra Wyzna  Religijnych 
i O wiecenia Publicznego z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia
15 marca 1933 r. o szko ach akademickich ! Dz. U. z 1938 r. nr 1, poz. 6. Wydano do niej oko o 40 aktów 

wykonawczych, lecz w niniejszej pracy odwo ujemy si  tylko do o miu nas interesuj cych: 1) Rozporz dzenie 
Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego z dnia 9 maja 1933 roku o udzieleniu Katolickiemu 
Uniwersytetowi Lubelskiemu prawa nadawania niektórych ni szych stopni naukowych (Dz. U. z 1933 r. nr 41, 

poz. 327), 2) Rozporz dzenie Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego z dnia 8 pa dziernika 
1935 r. o udzieleniu Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie prawa nadawania niektórych ni szych stopni 
naukowych (Dz. U. z 1935 r. nr 76, poz. 479), 3) Rozporz dzenie Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia 
Publicznego z dnia 13 sierpnia 1937 r. o ustaleniu terminu zastosowania postanowie  ustawy z dnia 15 mar-
ca 1933 r. o szko ach akademickich do Wy szej Szko y Handlu Zagranicznego we Lwowie (Dz. U. z 1937 r.

nr 64, poz. 497), 4) Rozporz dzenie Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego z dnia 25 wrze nia 
1937 r. o udzieleniu Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie prawa nadawania niektórych ni szych stopni 
naukowych (Dz. U. z 1937 r. nr 73, poz. 535), 5) Rozporz dzenie Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia 
Publicznego z dnia 24 maja 1938 r. o ustaleniu terminu zastosowania postanowie  ustawy z dnia 15 marca 
1933 r. o szko ach akademickich do Wy szego Studium Handlowego w Krakowie (Dz. U. z 1938 r. nr 40, poz. 

331), 6) Rozporz dzenie Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego z dnia 25 pa dziernika 1938 r. 
o ustaleniu terminu zastosowania postanowie  ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szko ach akademickich do 
Wy szej Szko y Handlowej w Poznaniu (Dz. U. z 1938 r. nr 86, poz. 580), 7) Rozporz dzenie Ministra Wyzna  
Religijnych i O wiecenia Publicznego z dnia 20 stycznia 1939 r. o udzieleniu Akademii Handlu Zagranicz-
nego we Lwowie prawa nadawania stopnia magistra nauk ekonomiczno-handlowych, jako ni szego stopnia 
naukowego (Dz. U. z 1939 r. nr 9, poz. 47), 8) Rozporz dzenie Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia 
Publicznego z dnia 28 kwietnia 1939 roku o ustaleniu terminu zastosowania ustawy z dnia 15 marca 1933 r.
o szko ach akademickich do Szko y Nauk Politycznych w Warszawie (Dz. U. z 1939 r. nr 44, poz. 290). Uchy-

lona 30 pa dziernika 1947 roku Dekretem z dnia 28 pa dziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa 
wy szego (Dz. U. z 1947 r. nr 66, poz. 415).
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w nazwie, zastrze onych ustawowo dla szkó  akademickich, jednej z formu : wszechnica, 
uniwersytet, szko a g ówna, politechnika i akademia. Formu  tak  przydzielano uczelni 
wraz z nadaniem statusu akademickiego. Przy czym kierowano si  raczej wnioskami 
w a ciciela, poniewa  nie by o adnych kryteriów formalnych, a jedynie zwyczajowe, 
co do stosowania danej formu y. W II Rzeczypospolitej w szkolnictwie prywatnym 
dzia a y: jeden uniwersytet, jedna wszechnica, jedna szko a g ówna i cztery akademie. 
Nawiasem mówi c, powy szego zastrze enia formu  nie do ko ca przestrzegano, czego 
najlepszym dowodem by  Katolicki Uniwersytet Lubelski do 1928 roku dzia aj cy pod 
nazw  Uniwersytetu Lubelskiego. Pozycja spo eczna i polityczna Ko cio a w Polsce nie 
by a tu, jak si  zdaje, ca kowicie oboj tna w adzom pa stwowym. O pewnym proble-
mie z przestrzeganiem w przesz o ci zastrze enia formu y w nazwie najlepiej wiadczy 
fakt, e wraz z now  ustaw  akademick  z 1933 roku upowa niono Ministra Wyzna  
Religijnych i O wiecenia Publicznego do samodzielnego przemianowania ka dej szko y 
nieakademickiej, która do 31 grudnia 1933 roku sama nie dokona aby stosownej zmiany, 
w zgodzie z pa stwowymi przepisami prawnymi9. Po czwarte � nie ulega w tpliwo ci, e 
status uczelni akademickiej by  równie  zwi zany z wielkim presti em, tym bardziej e 
stawia  on dan  placówk  w jednym rz dzie z takimi uczelniami jak: Uniwersytet Jana 
Kazimierza we Lwowie czy Uniwersytet Warszawski. Przywileje te stanowi y wystarcza-
j co mocn  przes ank  dla d enia wielu szkó , zarówno pa stwowych, jak i prywatnych, 
aby spe ni  niezb dne wymagania i uzyska  prawa akademickie.

Z wy ej omówionych przywilejów ostatnie trzy maj  charakter g ównie honorowy, 
co sk ania czasem do zapominania o tych szko ach akademickich, które do ko ca II Rze-
czypospolitej nie zd y y jeszcze uzyska  prawa do nadawania jakiegokolwiek stopnia 
naukowego. Nie jest to jednak post powanie w a ciwe, co zostanie w dalszym wywodzie 
uzasadnione.

Szko y akademickie ró ni y si  mi dzy sob  pod wzgl dem zakresu posiadanych 
praw akademickich. Dzieli y si  na posiadaj ce pe ne oraz niepe ne prawa akademickie. 
Te pierwsze mog y korzysta  z wszystkich wyszczególnionych powy ej przywilejów. 
Je eli jednak chodzi o uczelnie posiadaj ce niepe ne prawa akademickie, to wszystkim 
im przys ugiwa y w ca o ci jedynie przywileje honorowe. A "pe no # lub "niepe no # 
praw akademickich wynika a z zakresu posiadanych uprawnie  do nadawania stopni 
naukowych. Przy czym tylko pe nia praw dawa a mo no  nadawania stopnia doktora. 
Szko y z niepe nym prawem akademickim mog y ró nicowa  si  tak e mi dzy sob  
liczb  uprawnie  do nadawania ni szych stopni naukowych. O rozszerzaniu niepe nych 
praw akademickich decydowa  Minister Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego 
w drodze rozporz dzenia.

W szkolnictwie prywatnym II Rzeczypospolitej jedynie dwie uczelnie zdo a y uzy-
ska  pe ne prawa akademickie. Pierwsz  by a (od 1 maja 1933 roku10) Szko a G ówna 
Handlowa w Warszawie. Drug  by  Katolicki Uniwersytet Lubelski (od 20 kwietnia 
1938 roku11). Spo ród uczelni posiadaj cych cz ciowe prawa akademickie najszerszy 

9 Dz. U. z 1933 r. nr 29, poz. 247.
10 Dz. U. z 1933 r. nr 29, poz. 247. Niedawno ukaza a si  monograÞ a tej uczelni: Historia Szko y G ównej 

Handlowej 1906�2006, Warszawa 2006.
11 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pe nych 

praw pa stwowych szkó  akademickich (Dz. U. z 1938. nr 27, poz. 242). Wesz a w ycie z dniem og oszenia 
� 20 kwietnia 1938 roku.
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ich zakres posiada y Katolicki Uniwersytet Lubelski (do czasu uzyskania pe ni praw) oraz 
Wolna Wszechnica Polska w Warszawie, które otrzyma y liczne uprawnienia do nadawa-
nia ni szych stopni naukowych. Natomiast Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie 
przyznano takie uprawnienie w o wiele w szym zakresie. Pozosta e prywatne uczelnie 
akademickie do ko ca II Rzeczypospolitej nie zdo a y uzyska  adnych upowa nie  do 
nadawania stopni naukowych. Cho  nale y przypuszcza , e gdyby nie wybuch wojny, 
osi gn yby to by  mo e nawet w trakcie roku akademickiego 1939/1940.

Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szko ach akademickich przewidywa a równie , 
e prywatne szko y akademickie, posiadaj ce ten status co najmniej przez 5 lat, mog y 

uzyska  prawo habilitowania. Uprawnienie to przyznawa  w drodze rozporz dzenia Mi-
nister Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego. Jedynym kryterium ustawowym 
by o w tym przypadku zupe ne zorganizowanie wydzia ów12. Jednak reforma szkolnictwa 
akademickiego 1933 roku pozostawi a sprawy habilitacyjne do indywidualnego uregulo-
wania statutowego ka dej ze szkó  prywatnych13.

ZASADY UZYSKIWANIA STATUSU SZKO Y AKADEMICKIEJ

Prywatna szko a wy sza mog a uzyska  status szko y akademickiej wy cznie na 
podstawie ustawy14. Dawa o to dwie mo liwo ci. Albo sama ustawa nadawa a ten sta-
tus, albo upowa nia a Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego do jego 
nadania w momencie, który uzna za w a ciwy15. Z pierwszej mo liwo ci skorzystano 
w odniesieniu do trzech pierwszych prywatnych uczelni akademickich16, z drugiej do 
czterech pozosta ych17.

Ze wzgl du na liczne i trudne do spe nienia warunki wst pne do uzyskania uprawnie  
akademickich nie by o adnej mo liwo ci powstania prywatnej szko y akademickiej na 
tzw. surowym korzeniu, czyli od razu z takim statusem. Spe nienie kryteriów weryÞ ko-
wa  Minister Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego18. Od 15 wrze nia 1920 roku 
do 31 sierpnia 1933 roku wniosek o ustawowe nadanie pe nych lub niepe nych praw aka-
demickich uczelni prywatnej wymaga  zaopiniowania przez rady wydzia owe wszystkich 
pa stwowych i prywatnych szkó  akademickich tego samego typu. Jednak opinia ta nie 
by a dla Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego wi ca19. Z drugiej 
strony si a presti u tych uczelni by a tak znaczna, e trudno sobie wyobrazi , aby ich oce-
ny mog y by  ca kowicie zignorowane, zw aszcza je eli by yby zgodne. Jednak reforma 

12 Dz. U. z 1920 r. nr 72, poz. 494.
13 Dz. U. z 1933 r. nr 29, poz. 247.
14 Przy czym nale y pami ta , e oznacza o to równie  akty zrównane sw  moc  prawn  z ustaw , czyli 

rozporz dzenia z moc  ustawy oraz dekrety. Wspólnie okre la si  je bardziej precyzyjnie aktami ustawodawczy-
mi. Praktycznego znaczenia dla prywatnego szkolnictwa akademickiego to nie mia o, bo w stosunku do niego 
pos ugiwano si  w okresie II Rzeczypospolitej wy cznie ustawami.

15 Dz. U. z 1920 r. nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. nr 29, poz. 247.
16 Szko y G ównej Handlowej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wolnej Wszech-

nicy Polskiej w Warszawie.
17 Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie, Akademii Handlowej w Krakowie, Akademii Handlowej 

w Poznaniu i Akademii Nauk Politycznych w Warszawie.
18 Dz. U. z 1920 r. nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. nr 29, poz. 247.
19 Dz. U. z 1920 r. nr 72, poz. 494.
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z 1933 roku znios a obligatoryjne opiniowanie omawianego wniosku ze strony innych 
uczelni akademickich20.

Warunków wst pnych, od których uzale niano mo liwo  nadania praw szko y akade-
mickiej, by o pi . Z czasem niektóre uleg y sprecyzowaniu lub zaostrzeniu. Po pierwsze 
wymagano od uczelni, aby przyjmowa a w poczet studentów kandydatów spe niaj cych 
wymogi stawiane przy naborze do pa stwowych szkó  akademickich. Drugim warunkiem 
by o powo ywanie profesorów za zgod  Ministra WRiOP. Warto zwróci  uwag , e da-
wa o to wspomnianemu Ministrowi olbrzymi wp yw na obsad  kadrow  najwa niejszych 
stanowisk naukowo-dydaktycznych, bowiem ustawodawstwo nie ogranicza o tu w aden 
sposób jego swobody21. Od 1 maja 1933 roku zatwierdzenie to rozszerzono na wszystkie 
kategorie nauczycieli akademickich22. Trzecim kryterium by o posiadanie planu studiów 
nieró ni cego si  zasadniczo od analogicznych w pa stwowych szko ach akademickich. 
W tym przypadku chodzi o z pewno ci  o zachowanie pewnej porównywalno ci poziomu 
nauczania23. Od 1 maja 1933 roku kryterium to przyj o nieco inn  form , mianowicie 
wymagano odt d, aby poziom studiów i programów naukowych odpowiada  poziomowi 
szkó  akademickich24. Po czwarte szko a musia a posiada  nale yte wyposa enie. By o 
to kryterium sformu owane tak ogólnie, e Minister Wyzna  Religijnych i O wiecenia 
Publicznego móg  je ca kowicie dowolnie interpretowa . Wreszcie ostatnim warunkiem 
koniecznym by a dostateczna liczba wyk adaj cych o odpowiednich kwaliÞ kacjach na-
ukowych. Tak e i w tym przypadku okre lenie owej dostateczno ci zale a o ca kowicie 
od swobodnej oceny Ministra WRiOP, co wi cej � nie musia  on nawet stosowa  tych 
samych warto ci do wszystkich prywatnych uczelni.

Szeroki zakres dowolno ci w ocenie wype nienia warunków wst pnych dawa  bardzo 
mocn  pozycj  Ministrowi, a za jego po rednictwem rz dowi, wobec instytucji staraj -
cych si  o status akademicki. I mog a ona by  wykorzystana zarówno do wp ywania na 
struktur  organizacyjn , jak i na postaw  w a ciciela zainteresowanej placówki wzgl dem 
aktualnie sprawuj cych w adz . A warto zauwa y , e nie dotyczy o to tylko okresu sana-
cyjnego, ale tak e lat wcze niejszych"

Statut prywatnej szko y akademickiej i jego zmiany podlega y zatwierdzeniu przez 

Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego25. Przy czym do 31 sierp-

nia 1933 roku po uprzednim zaopiniowaniu przez zebranie ogólne profesorów wszystkich 

szkó  akademickich tego samego typu. W tych uczelniach akademickich wielowydzia o-

wych, których statuty nie przewidywa y istnienia zebrania ogólnego profesorów, opini  

wyra a  senat, za  w szko ach jednowydzia owych rada wydzia owa 26. Od 1 wrze nia 

1933 roku opiniowanie zosta o przekazane zebraniu ogólnemu profesorów zainteresowa-

nej szko y prywatnej27. Opinie powy sze nie by y wi ce dla zatwierdzaj cego statut. 

Minister WRiOP mia  pe n  swobod  w zakresie oceny przepisów statutowych i móg  tak 

20 Dz. U. z 1933 r. nr 29, poz. 247.
21 Dz. U. z 1920 r. nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. nr 29, poz. 247.
22 Dz. U. z 1933 r. nr 29, poz. 247.
23 Dz. U. z 1920 r. nr 72, poz. 494.
24 Dz. U. z 1933 r. nr 29, poz. 247.
25 Dz. U. z 1920 r. nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. nr 29, poz. 247.
26 Dz. U. z 1920 r. nr 72, poz. 494.
27 Dz. U. z 1933 r. nr 29, poz. 247.
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d ugo odmawia  zatwierdzenia, jak d ugo nie odpowiada yby one jego wyobra eniom. 
Warto natomiast zwróci  uwag , e o ile w odniesieniu do szkolnictwa pa stwowego pra-
wo akademickie bardzo szczegó owo normowa o funkcjonowanie uczelni oraz osób z ni  
zwi zanych, o tyle w odniesieniu do szkolnictwa prywatnego regulacje by y niezwykle 
ogólne, w za o eniach zapewne po to, aby pozostawi  maksymaln  swobod , prywatne-
mu przecie , w a cicielowi. W praktyce jednak nie ulega w tpliwo ci, e aby ograniczy  
prawdopodobie stwo, czy to negatywnej opinii uczelni akademickich wzgl dem statutu, 
czy te  przede wszystkim odmowy zatwierdzenia, w a ciciele szkó  przy opracowywaniu 
statutów brali, jak mo na s dzi , pod uwag  statuty najbardziej zbli onych dziedzinami 
kszta cenia szkó  pa stwowych oraz odnosz ce si  do nich przepisy prawa akademickie-
go, d c w miar  mo liwo ci do jak najmniejszych odmienno ci norm. Na liberaln  po-
staw  zarówno opiniodawców z innych szkó  akademickich, jak i ministerstwa raczej nie 
mo na by o liczy . Szko y akademickie mia y pe ne poczucie swej wyj tkowej pozycji 
w wiadomo ci spo ecznej oraz wysokiego presti u pracowników akademickich, a do-
puszczenie do swego grona placówki s abej kadrowo, czy z jakichkolwiek innych przy-
czyn niezapewniaj cej w a ciwego poziomu nauczania, mog o przyczyni  si  do obni e-
nia owych wysokich ocen. Je li za  chodzi o w adze pa stwowe, to przez wi kszo  okre-
su II Rzeczypospolitej odnosi y si  one do  nieufnie do prywatnej w asno ci w sferach 
uznawanych za szczególnie istotne dla interesów pa stwa, a szkolnictwo akademickie za 
takie w a nie uchodzi o. Za rz dów sanacji wp ywa y tu równie  czynniki polityczne, nie 
by o bowiem tajemnic , e w rodowiskach akademickich silna jest pozycja osób nasta-
wionych opozycyjnie wobec w adz. Reforma akademicka z 1933 roku by a zreszt  okazj  
do wprowadzenia mechanizmów u atwiaj cych odsuwanie niewygodnych profesorów 
z pa stwowych uczelni. Z drugiej jednak strony nale y pami ta , e niemal wszystkie 
prywatne szko y akademickie uzyska y ten status w a nie pod rz dami sanacyjnymi!

Od 1 wrze nia 1933 roku zlikwidowano wymóg opiniowania statutu prywatnej szko y 

akademickiej przez inne uczelnie tego typu28. Natomiast w wi kszym stopniu narzucono 

rozwi zania co do jego tre ci. Prywatna szko a akademicka musia a odt d obligatoryjnie 

posiada  trzy organy: zebranie ogólne profesorów, rektora oraz prorektora. Przy czym 

zebranie ogólne profesorów otrzyma o prawo opiniowania statutu swej uczelni oraz jego 

zmian wobec Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego. Powo anie Rektora 

podlega o zatwierdzeniu kolejno przez ww. Ministra, a nast pnie, na jego wniosek, przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej. Prorektora zatwierdza  Minister WRiOP. W obu przypad-

kach mo liwe by o zatem nie udzielenie zatwierdzenia. Co prawda, prawo akademickie 

nie rozstrzyga o o zakresie statutowych uprawnie  organów wy ej omówionych w szkol-

nictwie prywatnym, ale ze wzgl du na sam sposób ustanawiania statutu by o oczywiste, 

e w adze pa stwowe nie po to wprowadza y obostrzenia co do powo ywania rektora 

i prorektora, aby pozwoli  na posiadanie przez nich wy cznie symbolicznych uprawnie . 

Minister Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego otrzyma  równie  upowa nienie 

do zawieszania praw akademickich, w ca o ci lub cz ci, je eli szko a nie stosowa aby si  

28 Interpretacja wstawiaj ca w to miejsce dat  1 maja 1933 roku wydaje si  b dna, bo co prawda nowe 

przepisy dotycz ce akademickich szkó  prywatnych wesz y w ycie rzeczywi cie w maju, ale przepisy starej 

ustawy z 1920 roku pozostawa y w mocy a  do 31 sierpnia 1933 roku, bo nie zosta y wcze niej derogowane! 

Nale y zatem uzna , e stare przepisy obowi zywa y dalej w zakresie niepozostaj cym w sprzeczno ci z nowy-

mi regulacjami. Opiniowanie statutu stanowczo nie pozostawa o.
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do pa stwowych przepisów prawnych lub swego statutu, albo gdyby przesta a spe nia  je-
den z warunków koniecznych do uzyskania statusu akademickiego. Uczelnia by a w takim 
przypadku zobowi zana do usuni cia niezgodno ci z prawem pa stwowym w ci gu roku, 
licz c od wezwania w tej sprawie ze strony nadzoruj cego uczelni  Ministra29.

Pytaniem wa nym, cho  wy cznie teoretycznym, jest, czy szko a akademicka mo-
g a utraci  ten status. Pomimo braku stosownych przepisów w prawie akademickim jest 
oczywiste, e mog a. Status akademicki nadawano na podstawie aktu ustawodawczego, 
organy uprawnione do ustanawiania takiego aktu mia y prawo zarówno jego zmiany, jak 
i uchylenia. Zatem logicznym wnioskiem jest, e uczelnia akademicka mog a utraci  swój 
status, z tym e równie  na podstawie ustawy. Nie ma to jednak znaczenia praktycznego, 
bo w ca ym okresie II Rzeczypospolitej nie zaistnia  przypadek odebrania statusu akade-
mickiego jakiejkolwiek szkole � czy to pa stwowej, czy prywatnej.

ROZWÓJ SIECI PRYWATNYCH SZKÓ  AKADEMICKICH

Pierwsz  prywatn  uczelni  akademick  by a Szko a G ówna Handlowa w Warszawie 
� od 29 lutego 1924 roku. Nast pne prywatne szko y wy sze uzyska y status akademicki 
dopiero 1 maja 1933 roku. Dotyczy o to Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz 
Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Jednak pe ne prawa akademickie uzyska a 
pocz tkowo jedynie Szko a G ówna Handlowa, poprzednio dzia aj ca pod nazw  Wy -
szej Szko y Handlowej w Warszawie. Pozosta e dwie otrzyma y jedynie status niepe ny, 
wówczas bez prawa do nadawania jakichkolwiek akademickich stopni naukowych30.

Wzgl dem KUL-u od 4 czerwca 1933 roku rozszerzono prawa akademickie, przyzna-
j c mu uprawnienie do nadawania ni szych stopni naukowych: magistra prawa i magistra 
nauk spo eczno-ekonomicznych � na Wydziale Prawa i Nauk Spo eczno-Ekonomicznych, 
magistra Þ lozoÞ i w zakresie: nauk Þ lozoÞ cznych, Þ lologii polskiej, Þ lologii klasycznej, 
Þ lologii francuskiej, historii i pedagogiki � na Wydziale Nauk Humanistycznych31. Pe ni  
praw akademickich KUL uzyska  20 kwietnia 1938 roku32.

Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie dopiero 19 pa dziernika 1935 roku 
rozszerzono prawa akademickie, udzielaj c uprawnienia do nadawania ni szych stopni 
naukowych: magistra nauk ekonomiczno-spo ecznych � na Wydziale Nauk Politycznych 
i Spo ecznych oraz magistra Þ lozoÞ i w zakresie: Þ zyki, chemii, botaniki, zoologii wraz 
z anatomi  porównawcz  i biologii ogólnej � na Wydziale Nauk Matematyczno-Przyrod-
niczych33. Dalsze rozszerzenie uprawnie  tej uczelni nast pi o 16 pa dziernika 1937 roku 

29 Dz. U. z 1933 r. nr 29, poz. 247.
30 Dz. U. z 1933 r. nr 29, poz. 247.
31 Rozporz dzenie Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego z dnia 9 maja 1933 roku 

o udzieleniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu prawa nadawania niektórych ni szych stopni 
naukowych (Dz. U. z 1933 r. nr 41, poz. 327). Wesz o w ycie z dniem og oszenia 4 czerwca 1933 roku. Uchy-
lone 30 pa dziernika 1947 roku Dekretem z dnia 28 pa dziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa 
wy szego (Dz. U. z 1947 r. nr 66, poz. 415).

32 Dz. U. z 1938. nr 27, poz. 242.
33 Rozporz dzenie Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego z dnia 8 pa dziernika 

1935 r. o udzieleniu Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie prawa nadawania niektórych ni szych 
stopni naukowych (Dz. U. z 1935 r. nr 76, poz. 479). Wesz o w ycie z dniem og oszenia 19 pa dziernika 
1935 roku. Uchylone 30 pa dziernika 1947 roku Dekretem z dnia 28 pa dziernika 1947 r. o organizacji nauki 
i szkolnictwa wy szego (Dz. U. z 1947 r. nr 66, poz. 415).
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i polega o na udzieleniu uprawnie  do nadawania stopni: magistra Þ lozoÞ i w zakresie 
Þ lologii polskiej, historii i nauk Þ lozoÞ cznych � na Wydziale Humanistycznym oraz ma-
gistra Þ lozoÞ i w zakresie pedagogiki � na Wydziale Pedagogicznym34.

Pojawienie si  kolejnych prywatnych szkó  akademickich umo liwi a noweliza-
cja Ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szko ach akademickich dokonana 8 kwietnia 
1937 roku. Upowa nia a ona Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego do 
ustalenia terminu nadania statusu akademickiego czterem szko om wy szym: Wy szej 
Szkole Handlu Zagranicznego we Lwowie, Wy szemu Studium Handlowemu w Krako-
wie, Wy szej Szkole Handlowej w Poznaniu i Szkole Nauk Politycznych w Warszawie 35. 
Pierwsza ów status uzyska a Wy sza Szko a Handlu Zagranicznego we Lwowie z dniem 
1 pa dziernika 1937 roku, wraz ze zmian  nazwy na Akademia Handlu Zagranicznego 
we Lwowie36. Nast pne by o od 1 wrze nia 1938 roku Wy sze Studium Handlowe w Kra-
kowie, które jednocze nie zmieni o nazw  na Akademia Handlowa w Krakowie37. Wy -
sza Szko a Handlowa w Poznaniu sta a si  uczelni  akademick  10 listopada 1938 roku 
i odt d funkcjonowa a pod nazw  Akademii Handlowej w Poznaniu38. Ostatni  prywatn  
szko  akademick  sta a si  Szko a Nauk Politycznych w Warszawie z dniem 1 wrze nia 
1939 roku, zwana odt d Akademi  Nauk Politycznych w Warszawie39. Spo ród powy -
szych czterech uczelni jedynie Akademia Handlu Zagranicznego we Lwowie uzyska a 
rozszerzenie praw akademickich o uprawnienie do nadawania ni szego stopnia naukowe-

34 Rozporz dzenie Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego z dnia 25 wrze nia 1937 r.
o udzieleniu Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie prawa nadawania niektórych ni szych stopni na-
ukowych (Dz. U. z 1937 r. nr 73, poz. 535). Wesz o w ycie z dniem og oszenia 16 pa dziernika 1937 roku. 
Uchylone 30 pa dziernika 1947 roku Dekretem z dnia 28 pa dziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkol-
nictwa wy szego (Dz. U. z 1947 r. nr 66, poz. 415).

35 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szko ach akademickich 
(Dz. U. z 1937 r. nr 27, poz. 192). Wesz a w ycie z dniem og oszenia 8 kwietnia 1937 roku. Uchylona 30 pa -
dziernika 1947 roku Dekretem z dnia 28 pa dziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wy szego 
(Dz. U. z 1947 r. nr 66, poz. 415).

36 Rozporz dzenie Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego z dnia 13 sierpnia 1937 r.
o ustaleniu terminu zastosowania postanowie  ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szko ach akademickich do 
Wy szej Szko y Handlu Zagranicznego we Lwowie (Dz. U. z 1937 r. nr 64, poz. 497). Wesz o w ycie z dniem 
og oszenia 4 wrze nia 1937 roku i obowi zywa o do momentu w czenia Lwowa do terytorium Zwi zku Ra-
dzieckiego.

37 Rozporz dzenie Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego z dnia 24 maja 1938 r. 
o ustaleniu terminu zastosowania postanowie  ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szko ach akademickich 
do Wy szego Studium Handlowego w Krakowie (Dz. U. z 1938 r. nr 40, poz. 331). Wesz o w ycie z dniem 
og oszenia 10 czerwca 1938 roku. Uchylone 30 pa dziernika 1947 roku Dekretem z dnia 28 pa dziernika 
1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wy szego (Dz. U. z 1947 r. nr 66, poz. 415).

38 Rozporz dzenie Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego z dnia 25 pa dziernika 
1938 r. o ustaleniu terminu zastosowania postanowie  ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szko ach akade-
mickich do Wy szej Szko y Handlowej w Poznaniu (Dz. U. z 1938 r. nr 86, poz. 580). Wesz o w ycie z dniem 
og oszenia 10 listopada 1938 roku. Uchylone 30 pa dziernika 1947 roku Dekretem z dnia 28 pa dziernika 
1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wy szego (Dz. U. z 1947 r. nr 66, poz. 415).

39 Rozporz dzenie Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego z dnia 28 kwietnia 
1939 roku o ustaleniu terminu zastosowania ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szko ach akademickich do 
Szko y Nauk Politycznych w Warszawie (Dz. U. z 1939 r. nr 44, poz. 290). Wesz o w ycie z dniem og oszenia 
16 maja 1939 roku. Uchylone 30 pa dziernika 1947 roku Dekretem z dnia 28 pa dziernika 1947 r. o organi-
zacji nauki i szkolnictwa wy szego (Dz. U. z 1947 r. nr 66, poz. 415).



PRYWATNE SZKOLNICTWO AKADEMICKIE... 61

go magistra nauk ekonomiczno-handlowych ze skutkiem od 6 lutego 1939 roku40. Rozsze-
rzeniu praw akademickich pozosta ych placówek przeszkodzi a wojna.

Brak uprawnie  do nadawania akademickich stopni naukowych do ko ca II Rze-
czypospolitej przez trzy najm odsze prywatne szko y akademickie nie powinien by  
powodem pozbawiania ich w rozwa aniach naukowych tego statusu. Gdyby nie II wojna 
wiatowa z ca  pewno ci  zdo a yby rozszerzy  swe niepe ne prawa akademickie. Nale-
y pami ta , e samo uzyskanie uprawnienia do u ywania nazwy !akademia" wymaga o 

du ego wysi ku organizacyjnego i intelektualnego. Nie jest win  pracowników i w a ci-
cieli tych szkó , e wzgl dy ca kowicie od nich niezale ne skutecznie zdo a y zniweczy  
ich wieloletni trud i starania. Szko y te, czyli: Akademia Handlowa w Krakowie, Akade-
mia Handlowa w Poznaniu oraz Akademia Handlu Zagranicznego we Lwowie, co prawda 
posiada y jedynie przywileje honorowe, ale aby swój akademicki status uzyska , musia y 
spe ni  wszystkie warunki wst pne, jakich pa stwowe przepisy prawne wymaga y. Nie 
powinno si  tego deprecjonowa , odmawiaj c im miana szkó  akademickich II Rzeczy-
pospolitej. 

Rozmieszczenie akademickich szkó  prywatnych nie odbiega o zasadniczo od sieci 
uczelni pa stwowych, jednak e z dwoma wyj tkami. W Lublinie znajdowa a si  wy-

cznie placówka prywatna tego rodzaju (Katolicki Uniwersytet Lubelski), a w Wilnie 
wy cznie placówka pa stwowa (Uniwersytet Stefana Batorego). W pozosta ych mia-
stach znajdowa y si  równolegle oba rodzaje instytucji akademickich. Najwi cej uczelni 
prywatnych znajdowa o si  w Warszawie, bo a  trzy (Szko a G ówna Handlowa, Wolna 
Wszechnica Polska, Akademia Nauk Politycznych). Po jednej takiej szkole posiada y 
Kraków, Lwów i Pozna .

ZAKO CZENIE

II wojna wiatowa nie zdo a a ca kowicie zniweczy  dorobku organizacyjnego pry-
watnego szkolnictwa akademickiego. Sze  uczelni, które znalaz y si  na terytorium Pol-
ski w powojennym jego kszta cie, wznowi o dzia alno . Jednak system komunistyczny 
le tolerowa  w asno  prywatn , zw aszcza w tak wa nej sferze ycia jak szkolnictwo 

wy sze. Jedynie Katolicki Uniwersytet Lubelski zdo a , cho  nie bez olbrzymich trud-
no ci, zachowa  swój prywatnych charakter, pozosta e uczelnie zosta y upa stwowione. 
Dwie z czasem uleg y likwidacji: Wolna Wszechnica Polska w Warszawie i Akademia 
Nauk Politycznych w Warszawie. Ale cz  przetrwa a i istnieje tak e w czasach nam 
wspó czesnych41. Nast pc  prawnym Akademii Handlowej w Krakowie jest obecny Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krakowie, a Akademii Handlowej w Poznaniu dzisiejszy Uni-
wersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Za  Szko a G ówna Handlowa w Warszawie dzia a 
pod t  sam  nazw .

40 Rozporz dzenie Ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego z dnia 20 stycznia 1939 r.
o udzieleniu Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie prawa nadawania stopnia magistra nauk ekono-
miczno-handlowych, jako ni szego stopnia naukowego (Dz. U. z 1939 r. nr 9, poz. 47). Wesz o w ycie z dniem 
og oszenia 6 lutego 1939 roku. Uchylone 30 pa dziernika 1947 roku Dekretem z dnia 28 pa dziernika 1947 r. 
o organizacji nauki i szkolnictwa wy szego (Dz. U. z 1947 r. nr 66, poz. 415).

41 Pisane w pa dzierniku 2009 roku.
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1.

Problematyka kszta cenia nauczycieli w Polsce jak równie  skuteczno ci tego kszta -
cenia przejawia si  cz sto w pracach historyków wychowania. Zainteresowanie t  proble-
matyk  odnosi si  do ró nych epok, ale szczególnie wiele prac dotyczy schy ku XIX i ca-
ego XX wieku1. Badaczy interesuj  drogi m odych ludzi do zawodu nauczycielskiego, 

formy kszta cenia przysz ych nauczycieli, programy i metody nauczania. Jednym z w t-
ków bada  kszta cenia nauczycieli s  seminaria nauczycielskie � podstawowe ongi  ogni-
wo przygotowania do zawodu. AutobiograÞ a Stanis awa Or a traktowana w badaniach 
historycznych jako dokument osobisty stanowi podstaw  ród ow  tytu owego zagadnie-
nia 2. Ksi ka zawiera wiele w tków istotnych dla pog bionego, szerszego poznania wa-
runków nauki w prowincjonalnym seminarium nauczycielskim w ko cu lat dwudziestych 
XX w. Umo liwia spojrzenie na rzeczywisto  edukacyjn  w seminarium nauczycielskim 
�oczyma jej uczestnika�. W okresie do reformy J drzejewiczowskiej w 1932 roku, kiedy 

to seminaria nauczycielskie zosta y zast pione przez licea pedagogiczne, seminaria by y 

szko ami rednimi w zasadzie zawodowymi, o pi cioletnim cyklu nauczania. Jednak 

1 S. Michalski, Szkolnictwo powszechne i zak ady kszta cenia nauczycieli w Wielkopolsce w okresie 
mi dzywojennym, Pozna  1962; J. Kulpa, Kszta cenie nauczycieli szkó  powszechnych w Polsce (1918�
�1939), Wroc aw 1963; B. ugowski, Szkolnictwo w Polsce 1929�1939 w opinii publicznej, Warszawa 1961; 

J. Chodakowska, Uniwersyteckie studia pedagogiczne, w: �Rozprawy z dziejów o wiaty# 1994, s. 151!172; 

B. Bromberek, Zasady organizacyjne i programowe studiów nauczycielskich w Polsce. Lata 1918�1932; 

zob. te : H. Rowid, Reforma kszta cenia nauczycieli ludowych, w: �Przegl d Pedagogiczny# 1917, nr 1!3; 

W. Spasowski, Wzorowe seminaria nauczycielskie. Kurs nauk sze cioletni, Warszawa 1920; J. Rokoszny, 

MonograÞ a Pa stwowego Seminarium Nauczycielskiego M skiego w Radomiu, 1915�1925, Radom 1925; 

Seminaria nauczycielskie Pozna skiego Okr gu Szkolnego. Ksi ga zbiorowa, red. E. Eustachiewicz, 

Pozna  1936; O w a ciwy poziom kszta cenia nauczycieli szkó  powszechnych w Polsce, Warszawa 1936;

Z prac pa stwowych seminariów nauczycielskich w Polsce, Warszawa 1937.
2 Ksi ka Stanis awa Or a, wzmiankowana w rozprawie S. Mauersberga pt. Szko a i nauczyciel Drugiej 

Rzeczypospolitej w literaturze pi knej i pami tnikarskiej, w: �Rozprawy z dziejów o wiaty�, 1991, zawiera 

bardzo interesuj cy i dot d � o ile mi wiadomo � niewykorzystany materia  ród owy ukazuj cy drog  wiej-
skiego dziecka do zawodu nauczycielskiego.
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3 Zob. J. Mi so, Szko y zawodowe w Polsce w latach 1918�1939. Ich rozwój, organizacja i funkcje spo-
eczne, Wroc aw 1988.

4 Szko y Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/1931, red. M. Falski, Warszawa 1933,
s. 551�561.

5 J. Kulpa, Kszta cenie nauczycieli", s. 47�79.

nie wszyscy badacze uznawali te szko y za zawodowe  3. Je li wzi  pod uwag  program 
nauczania seminariów nauczycielskich, to wi kszo  czasu przeznaczano tam na nauk  
przedmiotów ogólnokszta c cych i na wychowanie uczniów, a dopiero ko cowe dwa lata 
wype nione by y nauczaniem przedmiotów pedagogicznych. Z tego wzgl du seminaria 
by y w du ej mierze szko ami ogólnokszta c cymi przygotowuj cymi do pracy w charak-
terze nauczyciela szko y powszechnej.

W wykazie szkó  za rok szkolny 1930/1931, a wi c tu  przed reform  J drzejewi-
czowsk  usuwaj c  seminaria nauczycielskie, znajdujemy wymienione seminaria m skie 
i e skie, pa stwowe i prywatne, nauczycielskie i kszta c ce tylko nauczycielki ochronek 
(przedszkoli) 4. W wymienionym roku szkolnym by o cznie 239 seminariów. Rozmiesz-
czenie ich zale ne by o od wielko ci miasta, w którym si  dane seminarium znajdowa o. 
W miastach powiatowych by o co najmniej jedno seminarium, pa stwowe lub prywatne. 
W wi kszych miastach by o po kilka seminariów. Warszawa mia a ich 8, Kraków � 10, 
Lublin � 4, Wilno � 8, Lwów � 10, Pozna  � 6. Najwi cej by o seminariów e skich, co 
by o wyrazem wielkiego zainteresowania zawodem nauczyciela przez kobiety. Zak ady 
prywatne stanowi y oko o po owy seminariów pa stwowych. Seminariów koedukacyj-
nych (tylko pa stwowych) by o zaledwie kilkana cie. W roku szkolnym 1936/37 semina-
ria ostatecznie wygas y.

Statystyki to zaledwie cz stka wiedzy o seminariach nauczycielskich w Polsce okresu 
mi dzywojennego. Obszerniejsze informacje dotycz ce kszta cenia nauczycieli w Polsce 
do roku 1939 znajdujemy w monograÞ cznym opracowaniu J. Kulpy 5.

Seminaria przygotowuj ce nauczycieli do pracy w szko ach powszechnych nie by y 
tworem odrodzonego po 1918 roku szkolnictwa polskiego. Istnia y na ziemiach polskich 
w ju  okresie zaborów. Po odzyskaniu niepodleg o ci potrzeby o wiatowe spo ecze stwa 
znacznie wzros y i dlatego dekret O obowi zku szkolnym z dnia 7 lutego 1919 roku 
postawi  wobec szko y powszechnej i jej nauczycieli znacznie wi ksze zadania. Szko a 
powszechna w siedmioletnim kursie nauczania mia a zapozna  uczniów z podstawowymi 
wiadomo ciami z ró nych dziedzin wiedzy, b d cych zespo em przedmiotów ogólno-
kszta c cych. Mia a te  rozwija  si y umys owe uczniów pozwalaj ce na dalsze kszta ce-
nie w przysz o ci.

Równocze nie wydany dekret O kszta ceniu nauczycieli szkó  powszechnych uzna  
seminaria nauczycielskie za podstawowe zak ady kszta cenia nauczycieli i postawi  im 
du e wymagania. Nauka mia a w nich trwa  co najmniej pi  lat i mia a si  ko czy  
egzaminem nauczycielskim. Drugi taki egzamin mia  nast pi  po odbyciu przez m odego 
nauczyciela dwuletniej praktyki w szkole powszechnej.

Dekret ustala  przedmioty wchodz ce w sk ad nauczania w seminarium. Mia a to by  
religia, j zyk polski i literatura polska, j zyk obcy, historia, nauka o Polsce wspó czesnej 
wraz z nauk  obywatelstwa, geograÞ a z geologi  i kosmograÞ , matematyka z kre leniem, 
Þ zyka, chemia z mineralogi , biologia, higiena ogólna i szkolna, ogrodnictwo i pszczelar-
stwo, rysunki, muzyka, piew, wiczenia cielesne wraz z grami i zabawami ruchowymi, 
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roboty r czne, kaligraÞ a, psychologia i logika, pedagogika. W sk ad przedmiotu pedago-
giki wchodzi y: historia pedagogiki, dydaktyka, organizacja szkolnictwa i ustawodaw-
stwo szkolne, metodyka specjalna, hospitacje w szko ach i wiczenia praktyczne.

Dekret ogólnie okre la  zakres nauki w seminariach nauczycielskich. Rozszerzon  
i praktyczn  wyk adni  realizacji programu nauczania w tych szko ach zawiera  wydany 
przez Ministerstwo WRiOP program nauki w pa stwowych seminariach nauczycielskich 
(1921, 1926). Dokument ten obszernie omówi  Jan Kulpa. 

Program nauki okre la  seminarium jako szko  zawodow , do której wst puj  absol-
wenci szkó  powszechnych, chc cy si  po wi ci  zawodowi nauczycielskiemu. Za naj-
wa niejszy element przygotowania nauczyciela uznano dobre wychowanie i wykszta ce-

nie. Owo dobre wychowanie by o sk din d wa nym czynnikiem edukacji w seminarium.
Wed ug autorów programu poziom wykszta cenia ogólnego absolwentów semina-

rium mia  odpowiada  poziomowi uzyskiwanemu przez absolwentów szko y redniej 
ogólnokszta c cej typu matematyczno-przyrodniczego. Szeroko uwzgl dniane w progra-
mie nauczania w seminarium przedmioty artystyczno-techniczne (rysunki, prace r czne, 
piew, muzyka, wychowanie  Þ zyczne) mia y wyrobi  u nauczyciela umiej tno ci po-

trzebne w szkole i w yciu.
Program nauki szeroko uwzgl dnia  przedmioty pedagogiczne, k ad c nacisk na 

zwi zki pomi dzy  poszczególnymi przedmiotami, np. na zwi zek metodyki nauczania 
pocz tkowego z psychologi  czy poznawanie pedagogiki przez praktyk  i histori  wycho-
wania (gdzie s  bardzo liczne przyk ady skutków dobrego i z ego wychowania). Wa ne 
by o to, e program nauki po czy  metodyki ró nych przedmiotów w jedn  metodyk  na-
uczania pocz tkowego. Te ró ne przedmioty to: przyroda, geograÞ a, wiczenia cielesne, 
piew, rysunki, roboty r czne. W klasach ni szych szko y powszechnej jeden nauczyciel 

mia  prowadzi  te przedmioty wed ug jednej metodyki. Natomiast w klasach wy szych 
nauczyciele � specjali ci poszczególnych przedmiotów mieli je prowadzi  wed ug w a-
ciwych metodyk.

J. Kulpa ceni  program nauki jeszcze z innego powodu. Program przedmiotów pe-

dagogicznych � pisa  � zaleca  du  trosk  o zainteresowanie uczniów problematyk  pe-

dagogiczn  przy obserwacjach, podejmowanych próbach i rozwa aniach teoretycznych. 

Program zaleca  budzenie aktywno ci uczniów, stwarzanie sytuacji, które by wymaga y od 

nich roli czynnej, my lenia, wysi ku, szukania prób rozwi za , radzenia sobie w ró nych 

sytuacjach. Program zaleca  jak najpe niejsze stosowanie zasad nauczania, szczególnie 

przystosowanie materia u nauczania do poziomu uczniów i ich rozwoju umys owego oraz 

opieranie si  na faktach, spostrze eniach, do wiadczeniach 6.

Podana przez J. Kulp  charakterystyka ró nych form organizacji pracy stosowanych 
przez poszczególne seminaria sprowadza si  do ogólnej i zdecydowanej ich aprobaty. 
Charakterystyk  t  uogólni  i u ci li , zachowuj c w pe ni ton aprobaty dzia alno ci semi-
nariów nauczycielskich, Ryszard Wroczy ski7. Jednak e trzeba zwróci  uwag  i na g os 
krytyczny Jana Hellwiga8. Hellwig przypomina , e zwi zki nauczycielskie na Kongresie 

6 J. Kulpa, Kszta cenie nauczycieli", s. 51.
7 R. Wroczy ski, Seminaria nauczycielskie i ich wychowankowie na przyk adzie Seminarium Nauczy-

cielskiego w Siennicy, w: #Przegl d Historyczno-O wiatowy$ 1985, nr 1, s. 29�41.
8 J. Hellwig, Wk ad Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego w kszta cenie i dokszta canie nauczycieli w Polsce 

(1919�1968), Pozna  1973, s. 12�13.
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Pedagogicznym zorganizowanym w Poznaniu w 1929 roku uzna y, i  wobec rozwoju nauk 
pedagogicznych i rozszerzaj cej si  funkcji szko y powszechnej seminaria nie s  w stanie 
przygotowa  nauczycieli do realizacji trudnych zada  dydaktycznych i wychowawczych. 
Uczestnicy tego Kongresu zg osili postulaty, aby nauczyciele szkó  powszechnych mieli 
wykszta cenie rednie oraz dwuletnie pedagogium, a nauczyciele szkó  rednich wy-
kszta cenie wy sze i dwuletnie studium pedagogiczne. Ówczesne w adze pa stwowe nie 
przeprowadzi y reformy kszta cenia nauczycieli z uwzgl dnieniem postulatów Kongresu. 
Natomiast zosta a uchwalona przez Sejm w 1932 roku ustawa O ustroju szkolnictwa, 
która mi dzy innymi likwidowa a seminaria nauczycielskie. Projektowane 3-letnie licea 
pedagogiczne i 2-letnie pedagogia zacz y powstawa  w zbyt ma ej ilo ci w stosunku do 
potrzeb kszta cenia nauczycieli. Niemniej zalet  tych nowych struktur by o to, e posze-
rzono materia  programowy liceów pedagogicznych, a ich absolwenci otrzymali prawo 
wst pu na niektóre kierunki studiów wy szych.

Koncepcja kszta cenia nauczycieli szkó  powszechnych w wy szych szko ach zawo-
dowych by a w rodowiskach zwi zkowych nadal ywa. Podniesiono j  w 1936 roku na 
specjalnym zje dzie ZNP, gdzie stwierdzono, e licea pedagogiczne przej y b dy i braki 
seminariów nauczycielskich. Istniej ce, dora ne i nieskoordynowane próby uzupe niania 
wykszta cenia nauczycieli szkó  powszechnych, jak Instytut Pedagogiczny ZNP, Uniwer-
syteckie Kursy Wakacyjne, Instytut Pedagogiczny w Katowicach, Pa stwowy Instytut 
Nauczycielski, Wy sze Kursy Nauczycielskie, nie mog y � zdaniem uczestników Zjazdu 
� poprawi  sytuacji.

Wraz z odchodzeniem w przesz o  instytucji seminariów nauczycielskich zacz a si  
kszta towa  i umacnia  w rodowiskach by ych absolwentów i wyk adowców seminariów 
swoista mitologia (jak j  nazwa  R. Wroczy ski) tych szkó . Ta �mitologia� czy te  ma-

gia seminariów wyra a a si  w opinii o nich jako wzorowych instytucjach wychowania 

i kszta cenia nauczycieli, jako ku niach etosu nauczycielskiego. Ta chwalebna opinia 

dotyczy a równie  absolwentów seminariów, którzy mieli zapisa  si  w pami ci ówcze-

snych jako ideowi spo ecznicy. Mitologii seminariów nie zdo a a zaszkodzi  krytyka za 

strony zarówno niektórych absolwentów (ich opinie zamie cimy w dalszej cz ci artyku-

u), jak i teoretyków wychowania, jak np. Henryk Rowid. Rowid by  zreszt  tylko kryty-

kiem koncepcji seminarium, ale z najwy szym szacunkiem wyra a  si  o wyk adowcach 

pracuj cych w tych placówkach. Opini  t , pochodz c  z 1936 roku, cytujemy wed ug 

zapisu w ksi ce J. Kulpy 9.

Oto co Henryk Rowid, w swoim czasie równie  wyk adowca w seminarium, pisa  

o nauczycielach � absolwentach seminariów: Nauczyciele ci � absolwenci seminariów

� obejmowali placówki o wiatowe, gdzie zazwyczaj czeka y ich prace w nadzwyczaj 

trudnych warunkach. By a to prawdziwa orka na ugorze, by a to nieraz robota w istnej 

d ungli kulturalnej, co zreszt  i dzi  nie jest rzadkim zjawiskiem w naszym szkolnictwie. e 

nauczycielstwo mimo takich warunków trwa na posterunku i spe nia swój obowi zek spo-

eczno-kulturalny, zawdzi cza  to nale y w znacznej mierze seminariom, które w ramach 

swych mo liwo ci ustrojowych i programowych wyposa y y swych wychowanków w pew-

n  wiedz  fachow , a przede wszystkim niejedne z tych zak adów umia y wzbudzi  w ich 

duszach zapa  do pracy wychowawczej i szczere umi owanie zawodu nauczycielskiego.

9 J. Kulpa, Kszta cenie nauczycieli�, s. 77.
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S owa Rowida znajduj  potwierdzenie w wypowiedziach nauczycieli szkó  po-
wszechnych, którzy przyznawali, e w seminariach uczono ich ideowo ci, zapa u do pracy 
i wiary w s uszno  nauczycielskiej misji !niesienia kaganka o wiaty". Ta teoria nieraz 
by a wystawiana na trudn  prób  wytrwania w zetkni ciu z rzeczywisto ci 10.

Na uwag  zas uguj  równie  fragmenty innej wypowiedzi buduj cej niew tpliwie 
zr by zas u onej s awy seminariów. Wypowied  pochodzi od Henryka Radwana, wy-
bitnego dzia acza o wiatowego okresu mi dzywojennego11. Seminaria nauczycielskie 
� pisa  Radwan � by y najbardziej demokratyczn , najbardziej dost pn  dla m odzie y ze 

sfer ludowych szko  redni . W seminariach m skich zdecydowan  wi kszo  stanowi a 

m odzie  ch opska [�] Praca seminariów nauczycielskich by a przenikni ta wyra n  

spo eczno-kulturaln  ideologi ; d y y one do tego, by przez emancypacj  kulturaln  

warstw ludowych przyczyni  si  do rozwoju i spot gowania twórczo ci dziejowej narodu 

i pa stwa polskiego [�] Szko a i wychowawcy oddzia ywali metod  ideowego przodow-

nictwa. Dodatnie warunki tego oddzia ywania stwarza a wspólno  zawodu wychowawcy 

i wychowanka oraz idea s u by kulturalnej o ywiaj ca prac .

Kartk  z dziejów zas ug seminariów zapisa a te  ZoÞ a Gruszczy ska (1891�1961) 
� w okresie mi dzywojennym nauczycielka w szko ach warszawskich. Po w drówce po 
ró nych szko ach doznawa a cz sto uczu  zw tpienia w mo liwo ci i skuteczno  swej 
pracy. W marcu 1929 roku otrzyma a posad  polonistki w e skim Seminarium Na-
uczycielskim im. Elizy Orzeszkowej w Warszawie. By a to ówcze nie wzorcowa szko a 
kszta c ca nauczycielki12. Tutaj dopiero Gruszczy ska mog a by  w pe ni nauczycielk  
i spe nia  swe pedagogiczne powo anie. Szczególnie odpowiada  jej klimat panuj cy 
w tej szkole � wi  jednej wielkiej rodziny nauczaj cych i nauczanych. W a nie wi  
istniej ca mi dzy nauczycielami a uczennicami by a dla Gruszczy skiej najbardziej uj-
muj ca. Wynika a ona z wzajemnego zrozumienia, zaufania, szacunku i wspó pracy i by-
a podstaw  procesu wychowawczego. Dyrektorka Szko y � Wanda Dzierzbicka � by a 

g ówn  opiekunk  wszystkich13.
Gruszczy ska chwali a doskona  prac  samorz du szkolnego przygotowuj cego 

uczennice do ycia spo ecznego. Akceptowa a te  wprowadzony do seminarium system 
dalto ski, wed ug którego nauka odbywa a si  przez trzy tygodnie w specjalistycznych 
pracowniach. Przez jeden tydzie  w miesi cu zaj cia odbywa y si  w klasach lekcyj-
nych.

J. Kulpa zanalizowa  wyniki ankiety przeprowadzonej w ród absolwentów semina-
riów do 1930 roku przez Instytut Pedagogiczny w Katowicach14. Na cznie 54 odpowie-
dzi 24 by y pozytywne. Stwierdza y one dobr  atmosfer  wychowawcz , trosk  nauczy-
cieli o z ycie si  m odzie y, usilne wychowanie patriotyczne, budzenie samodzielno ci 

10 T. Jaroszuk, wiat w szkole. Twórczo  wspomnieniowa nauczycieli Polski Odrodzonej (1918�1939), 
Olsztyn 2005.

11 J. Kulpa, Kszta cenie nauczycieli�, s. 77�78.
12 Z. Gruszczy ska, Czterdzie ci lat w szkole. Wspomnienia uczennicy i nauczycielki, Warszawa 1959,

s. 230, 236�237, 241; zob. T. Jaroszuk, wiat w szkole�, s. 49.
13 O tym seminarium pisa a jego dyrektorka Wanda Dzierzbicka, w: Dzieje jednej szko y 1918�1949, 

Warszawa 1960.
14 J. Kulpa, Kszta cenie nauczycieli�, s. 75.
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i zapa u do pracy w szkole. Odpowiedzi negatywne (29) krytykowa y powierzchowne 
kszta cenie ogólne, powierzchown  nauk  j zyków obcych, przesadny rygor stosowany 
przez wychowawców, du  ilo  praktyk religijnych, zaniedbanie przygotowania do ycia 
towarzyskiego. W a nie przejawy takich (i innych jeszcze) negatywnych stron dzia alno-
ci seminariów spotykamy we wspomnieniach dwóch absolwentów, którymi zajmiemy 

si  w nast pnej cz ci artyku u.
Na uwag  zas uguje jeszcze jeden szczegó  dotycz cy seminariów. Otó  Jan Kulpa 

(1908�1983), historyk wychowania, pod koniec ycia profesor Wy szej Szko y Pedago-
gicznej w Krakowie, autor tylekro  tu cytowanej monograÞ i, by  w latach 1932�1936 
wyk adowc  w Pa stwowym Seminarium Nauczycielskim im. Tadeusza Ko ciuszki 
w Ostrowcu wi tokrzyskim15. To samo seminarium uko czy  w 1930 roku Stanis aw 
Orze , autor pami tnikarskiej powie ci (Chmurne lata, 1956) ukazuj cej �oczyma uczest-

nika� trudny okres nauki w Ostrowcu. Opinie wyk adowcy i ucznia o tej szkole by y 

ca kowicie ró ne.

Ze swoich wspomnie  o pracy w Seminarium w Ostrowcu J. Kulpa zamie ci  frag-

ment dotycz cy toku i przebiegu praktyki pedagogicznej w tym czasie, gdy by  tam wy-

k adowc . Praktyki pedagogiczne by y wa nym czynnikiem w przygotowaniu uczniów 

seminarium do zawodu nauczycielskiego. Organizowane by y w szko ach wicze , przy-

dzielanych w miar  mo liwo ci organizacyjnych do ka dego seminarium, lub zast pczo 

w zwyk ych szko ach powszechnych. Cz sto praktyki te nie ogranicza y si  do szkó , lecz 

wychodzi y na zewn trz, gdy  ich celem by o tak e przygotowanie przysz ych nauczycieli 

do pracy o wiatowej w rodowisku spo ecznym. Fragment ten, bardzo charakterystyczny 

dla opinii autora o seminarium w Ostrowcu, warto przytoczy  w ca o ci.

Pa stwowe Gimnazjum Nauczycielskie w Ostrowcu wi tokrzyskim nie mia o 

� wspomina J. Kulpa � w asnej szko y wicze , lecz publiczn  szko  powszechn , przy-

dzielon  zast pczo. Szko a ta po o ona po drugiej stronie ulicy, w odleg o ci dwustu 

metrów, a wi c tu  obok gmachu seminarium by a bardzo liczna (ponad 20 oddzia ów). 

Mia o to dobre i z e strony; dobre ! gdy  umo liwia o praktyk  w zupe nie naturalnych 

warunkach u wielu nauczycieli organizuj cych sw  prac  w bardzo ró norodny sposób, 

z e ! gdy  klasy by y uczniami zape nione i trudno by o uzyska  ci lejsz  wspó prac  

nauczycieli zast pczej szko y wicze  (bo nie korzystali oni ze zni ki godzin, lecz tylko 

z dodatkowych op at za godziny praktyki) z zak adem kszta cenia nauczycieli.

W ka dym razie sta y kontakt z du  miejsk  szko  sk ania , przy organizowaniu 

praktyki poza szko  wicze , do szczególnego zainteresowania si  szko ami pracuj cymi 

w odmiennych warunkach, szko ami wiejskimi.

Dlatego te  seminarium nauczycielskie w Ostrowcu wi tokrzyskim organizowa o 

praktyk  dodatkow  w szko ach na wsi. Pocz tkowo by o to tylko hospitowanie lekcji 

i zaznajamianie si  z prac  pobliskich szkó  powszechnych: w Chmielowie, Mi kowie 

i Wymys owie. Potem nasun a si  my l, aby cz  próbnych lekcji odbywa  w szkole 

o dwóch nauczycielach w Wymys owie; by a ona odleg a o trzy kilometry od seminarium. 

Cz  uczniów, ale nie wi cej ni  po owa, w ci gu pobytu na kursie V zdo a a w szkole 

15 J. Kulpa, Kszta cenie nauczycieli!, s. 66 przypis, s. 64�67. J. Kulpa w Seminarium w Ostrowcu by  
nauczycielem j zyka polskiego. Na Zje dzie ódzkim w 1945 roku wyst powa  jako �kurator z Kielc�.
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tej przeprowadzi  lekcje próbne. I wtedy zrodzi a si  my l jeszcze innego ukszta towania 

praktyki w szkole jednoklasowej, a pó niej dwuklasowej. Jeden z absolwentów semina-

rium w Ostrowcu (Jan Traczewski) by  nauczycielem kieruj cym, a potem kierownikiem 

szko y dwuklasowej w Zapasiekach ko o Istebnej, w Beskidzie l skim. By  on równocze-

nie instruktorem narciarstwa okr gu l skiego. Postanowiono oprze  o szko  w Zapa-

sikach praktyk  pedagogiczn  w oddzia ach po czonych. Za zgod  l skiego Wydzia u 

O wiaty w Katowicach uczniowie i uczennice kursu V wyje d ali z Ostrowca do Zapasiek 

zazwyczaj w marcu. Jecha  z nimi nauczyciel wychowania Þ zycznego i nauczyciel przed-

miotów pedagogicznych, a tak e jeden lub dwóch innych nauczycieli, przewa nie j zyka 

polskiego i j zyka francuskiego. Szko a powszechna w Zapasiekach przechodzi a we w a-

danie uczniów seminarium, którzy po jedno lub dwudniowym wprowadzeniu obejmowali 

prac  we wszystkich oddzia ach. Opracowywano szczegó owy plan pracy na okres dwóch 

tygodni, dzielono zaj cia mi dzy uczniów i przyst powano do pracy. Gdy po owa kandy-

datów by a na zaj ciach z pierwsz  zmian  uczniów, druga po owa odbywa a nauk  jazdy 

na nartach pod kierunkiem instruktora narciarstwa i nauczyciela wychowania Þ zycznego. 

[�] Wieczory zape nia y konferencje dotycz ce praktyki, lekcje szczególnego rodzaju 

i szczególnej budowy; konwersacja w j zyku francuskim odbywa a si  w czasie obiadu lub 

kolacji, a niejednokrotnie na spacerze. Zaj cia dope nia y zebrania z miejscow  ludno ci , 

jedne starannie przygotowane, a inne przygodne. Na pierwszych uczniowie wyg aszali re-

feraty na ró ne tematy, np. o polsko ci l ska, o wielkich pisarzach czy poetach w zwi zku 

z aktualnymi rocznicami, o pracy w wielkich zak adach przemys owych znanych uczniom 

z rodzinnego miasta. Na drugich, a niekiedy te  na tych pierwszych wyst powa  chór, de-

klamacje, inscenizacje. Ko czy y si  te zebrania najcz ciej wspólnymi piewami, a nawet 

ta cami, miejscowa ludno  bowiem wiod a wcale bujne ycie kulturalne, towarzyskie 

i artystyczne, nacechowane swoistymi pierwiastkami, mocno o tradycje oparte.

Ta praktyka dawa a du o: uczniowie poznawali szko  ca kowicie odmienn  od szko y 

wicze ; by a to szko a ma a, a wi c od znanych im szkó  ró ni a si  ilo ci  uczniów; by a 

to szko a wiejska w cichym zak tku górskim, by a to wreszcie szko a o oddzia ach po -

czonych nie w sposób sztuczny, ale najzupe niej naturalny, wynikaj cy z konieczno ci jak  

by a ma a ilo  dzieci i utrudniony dost p do wi kszych miejscowo ci. Szko  t  poznawali 

uczniowie w mocnym zwi zku ze rodowiskiem, którego odr bno  mocno przemawia a 

do przybyszów z dalekich stron. A z poznawaniem rodowiska czy y si  te  próby wspó -

ycia, oddzia ywania na nie, które równie  mo na uzna  za wybitnie kszta c ce.

Przedstawiony w skrócie przebieg praktyk uczniów seminarium w Ostrowcu wi to-
krzyskim nasuwa obraz i nastrój porz dku, dobrej organizacji, wspólnego zadowolenia. 
Po yteczny i radosny pobyt uczniów na praktyce w zapad ej wsi beskidzkiej przypomina 
realizacj  teoretycznych za o e  znanego publicysty i dzia acza o wiatowego okresu 
mi dzywojennego � Stanis awa Dobrowolskiego. W swym g o nym w owych czasach 
artykule Nauczyciel stwierdza , e m odzie y seminaryjnej bardzo potrzebne s  kontakty 
z ludno ci  wiejsk , blisk  tej m odzie y ze wzgl du na pochodzenie i b d c  naturalnym 
obszarem przysz ej o wiatowej pracy nauczycieli16. Stanowczo te  orzec nale y � pisa  
Dobrowolski � e nie ma ani jednego zawodu, któryby w tym stopniu co nauczycielski 

16 S. Dobrowolski, Nauczyciel jako g ówny czynnik rozwoju szkolnictwa powszechnego, Lwów�Warsza-
wa 1922, s. 25�34. 
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móg  mie  wp yw na odrodzenie si  tej zaniedbanej, a tak pot nej u nas klasy spo ecznej, 

jak  jest lud.

Seminaria zatem mog y by  szko ami nadziei, jako najbardziej dost pne dla m o-
dzie y ze wsi szko y rednie, szko y g osz ce spo eczno-kulturaln  ideologi  niesienia 
o wiaty w rodowiska, z których m odzie  pochodzi a i szko y zapewniaj ce w du ej mie-
rze prac  w zawodzie nauczycielskim. Tak  w a nie perspektyw  swej przysz o ci mia o 
wielu uczniów seminariów, czego dowodzi literatura pi kna i pami tnikarska � w tym 
ksi ka Stanis awa Or a Chmurne lata.

2.

Historycy edukacji nie zwrócili dot d uwagi na autobiograÞ  czasów m odzie czych 
Stanis awa Or a17. Tylko znawca literatury polskiej wieku XX i zarazem badacz o wiaty 
S. Mauersberg wynotowa  z tej ksi ki fragmenty dotycz ce wzajemnych relacji uczniów 
i nauczycieli w seminarium w Ostrowcu wi tokrzyskim18. Stanis aw Orze  (1911�1978) 
urodzi  si  we wsi Chybice, powiat i ecki. Uko czy  szko  powszechn  w Chybicach, 
dwuletni kurs preparandy nauczycielskiej w Suchedniowie, a w 1930 roku pi cioletnie se-
minarium nauczycielskie w Ostrowcu wi tokrzyskim19. Ksi ka Chmurne lata dotyczy 
w a nie okresu nauki w seminarium.

Stanis aw Orze  zrealizowa  swe zamierzenia. Po uko czeniu seminarium zacz  
pracowa  w zawodzie nauczycielskim. W latach 1930�1931 naucza  j zyka polskiego 
w szkole ydowskiej w Ostrowcu. Pó niej, a  do wybuchu wojny, by  nauczycielem 
w szkole w Kobryniu na Polesiu. Po wojnie zamieszka  w Tarnobrzegu i pracowa  
w instytucjach spo ecznych, zaj  si  te  prac  literack . Nale a  do Zwi zku Literatów 
Polskich i pisa  powie ci, których tematyka dotyczy a regionu kieleckiego � rodzinnych 
stron autora. Opublikowa  ksi ki Pod ysic  (1951, 1952, 1964), Kamienista droga 
(1954), Zbój wi tokrzyski (1969). Pozosta a w r kopisie powie  Ziarno i ciernie uko -
czona w 1976 roku.

Najciekawsz  � z naszego punktu widzenia � jest oczywi cie opowie  o trudnych 
latach szkolnych autora � Chmurne lata, w której tytule jakby pobrzmiewaj  echa mickie-
wiczowskiej frazy o m odo ci górnej i chmurnej. W rzeczy samej m odo  powie ciowe-
go Stanis awa Jastrz bia � parte parole autora � w jednakowej mierze by a �górna� czyli 

pe na wznios ych idea ów, szlachetnych porywów i wyt onej pracy, co �chmurna�, bo 

zmuszaj ca do ci g ego zmagania si  z bied  i uci liwo ciami, jakie stwarza o rodowi-

sko, w którym wypad o y  autorowi.

Sw  powie  autor nieco zaszyfrowa , zmieniaj c nie tylko swoje nazwisko (Or a 

przemianowa  na Jastrz bia), ale i nazw  miasta (Ostrowiec na Osowiec), zmienione zo-

sta y nazwy wielu miejscowo ci, nazwiska uczniów i nauczycieli seminarium. Niemniej 

lokalizacja miejsca akcji ksi ki nie stwarza trudno ci.

Ksi ka zawiera wiele w tków wzajemnie si  przenikaj cych. Autor pisa  przecie  

powie , a nie pami tnik czy kronik  wydarze . Ksi ka ma uk ad chronologiczny i czy-

17 S. Orze , Chmurne lata, Warszawa, Ludowa Spó dzielnia Wydawnicza, 1956.
18 S. Mauersberg, Szko a i nauczyciel$, s. 136, 138, 145, 166.
19 Zob. Wspó cze ni polscy pisarze i badacze literatury. S ownik bibliograÞ czny, t. 6, Warszawa, WSiP,  

1999, s. 176�177.
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telnik mo e ledzi  losy Stanis awa Jastrz bia od pocz tków jego pobytu w seminarium. 
Trzeba tylko pami ta , e s  to wspomnienia m odzie czych prze y , spisane po trzydzie-
stu latach, wspomnienia, które autor w wieku ju  dojrza ym sfabularyzowa  i przecedzi  
przez Þ ltr krytycznej reß eksji.

Poszczególne w tki wyst puj ce w ksi ce mo na bez trudu wyodr bni , chocia  
� jak to w powie ciach bywa � ró ne warstwy tematyczne wzajemnie si  przenikaj . 
Dominuje wszak e w tek ycia szkolnego. Wype niaj  go zmagania m odego Jastrz bia 
z trudno ciami Þ nansowymi, uci liwo ciami mieszkaniowymi na przeludnionej pry-
watnej stancji, k opotami pogodzenia intensywnej nauki w asnej z zabieraj cymi czas 
korepetycjami i tak e tendencyjnymi, z o liwymi dzia aniami niektórych nauczycieli 
seminarium. Ten w tek daje szerszy i pog biony wgl d w �drog  do zawodu nauczy-

cielskiego� bohatera ksi ki, warunki nauki w seminarium, relacje zachodz ce mi dzy 

uczniami i nauczycielami.

Mo na ju  na wst pie naszych rozwa a  zapyta , jak dalece autentyczne i wiarygod-

ne s  wydarzenia opisane w ksi ce. Je li chodzi o sytuacj  spo eczno-ekonomiczn , to 

odpowiada ona rzeczywistym ówczesnym warunkom kryzysu gospodarczego, dro yzny 

i bezrobocia lat trzydziestych XX w. w Polsce. Je li chodzi o kontekst spo eczno-oby-

czajowy ukazany w powie ci, to odpowiada on stanowi mentalno ci w ówczesnych 

polskich ma ych miastach i miasteczkach. Jak dalece w potocznej wiadomo ci, nawet 

m odzie y ucz cej si  na nauczycieli, utrwalone by o przekonanie, e zamo no  i jej 

zewn trzne przejawy wyra aj ce si  w ubraniu i potrzebnym wyposa eniu, jest wielk  

warto ci , wiadczy  mo e pewien fragment z ksi ki. Jest zima. Stanis aw Jastrz b nie 

ma stosownych butów i p aszcza, nie ma te  y ew i innych rzeczy, które przyda yby si . 

Jastrz b ma poczucie swych walorów intelektualnych i moralnych, ale wstydzi si  starej 

ojcowskiej odzie y i butów. Okoliczno ci i nastroje z tym zwi zane wymownie ilustruje 

nast puj cy fragment ksi ki: �Z wyj ciem na ulice i do szko y by o jednak coraz gorzej. 

Nowa ojcowa po yczka zaci gni ta u Szlomy Lebeskinda wystarczy a zaledwie na zap a-

cenie czesnego i kupno zeszytów. O ksi kach mowy nawet by  nie mog o, có  dopiero 

o kupnie p aszcza. Chodzi  wi c Stach w starej, zrudzia ej bekieszy z naszywanymi na 

wierzchu sznurkowymi klamrami i w za du ych butach z cholewami, chowaj c atane 

trzewiki na wiosn . Nie czu  si  dobrze w takim stroju. Na ulicy Fabrycznej to jeszcze pó  

biedy ! niewiele ró ni  si  od wracaj cych z pracy robotników. W szkole jednak wstydzi  

si  wyra nie. Przy takim Górniaku, czy nawet Maniusiu Szymonku wygl da  jak ba a-

gu a, tak tu furmanów przezywano. Podczas gdy inni szaleli na podwórku szkolnym dla 

rozgrzewki w czasie przerw, lub chodzili parami po korytarzach, Stach sta  pos pny jak 

uraw z przetr conym skrzyd em. Czasami przystan  przy nim Duda, ale poniewa  i on 

mruk by  jakich ma o, wi c te  niewiele s ów do siebie powiedzieli.

Z butów du o za obszernych zarówno w cholewach jak i w stopie próbowa  kpi  na 

lekcji prof. Temporski. 

! Ta ty Jastrz b gdzie takie omnibusy wyszuka ? 

Z awek odezwa  si  w kilku miejscach pojedynczy miech. Jastrz b nie ogl daj c si  

wiedzia  kto si  mieje: lizus Krzesi ski, liwa, elegant Mroczek i par  kole anek. Reszta 

to ju  nie byli ci sami z pierwszego kursu. Cenili Jastrz bia i widocznie wspó czuli mu, 

czego Stach ba  si  wi cej ni  samego miechu.

Jastrz b spojrza  w oczy profesorowi matematyki i powiedzia  g o no i tak spokojnie, 

e sam si  potem sobie dziwi . ! Przykro mi, e pan profesor mieje si  ze mnie. Innych 

butów nie mam.
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Tylko przy stawianiu dwój, przy najgorszym humorze profesora panowa a w klasie 

taka cisza, jak po tym odezwaniu si  Jastrz bia. Skrzypn y deski katedry. Profesor 

Temporski, znany kpiarz i s ynny wróg uczniów numer jeden, wsta  i stukaj c drewnian  

protez  o pod og , podszed  do tablicy. Wyj  kred  z r ki Jastrz bia i rozprostowawszy 

mu palce wsun  w ni  swoj  chud , ko cist  d o .

! Ja ci  mocno przepraszam, Jastrz b ! powiedzia  i kaza  Stachowi i  na miejsce. 

Nie pyta  ju  wi cej nikogo na tej lekcji. Jastrz b i ca y drugi kurs odnale li w profesorze 

Temporskim przyjaciela 20.
Stanis aw Jastrz b jako m ody cz owiek odczuwa bole nie braki wynikaj ce z jego 

ubóstwa. Ale w decyduj cym momencie umie ukaza  moc swego charakteru i umie 
upokorzy  moralnie z o liwego profesora. Pokona  go swoj  kultur . Uczniowie równie  
byli zbudowani postaw  Jastrz bia. Matematyk Temporski rzeczywi cie od tamtego wy-
darzenia w klasie polubi  Jastrz bia, który zreszt  uczy  si  coraz lepiej. Nawet przyja -
nie odradza  mu ß irtowanie z jedn  z kole anek z klasy w koedukacyjnym seminarium 
w Ostrowcu. By o to tym bardziej zabawne dla wszystkich, e Temporski o eni  si  z ich 
kole ank  21.

Nie wszyscy profesorowie w Ostrowcu byli wzorami osobowymi dla uczniów semi-
narium. M odzi o tym wiedzieli i wzorów do na ladowania szukali gdzie indziej, niekie-
dy w literaturze, zw aszcza w poezji. Zdarzy o si , e Jastrz b znów mia  starcie (zwy-
ci skie dla siebie) z polonist  Bru dzikiewiczem. Profesor przyszed  niespodziewanie 
aby kontrolowa  stancj , w której mieszka  Jastrz b z kolegami. Kierowa  si  donosami 
z o onymi przez innych uczniów (lizusów), e tam pije si  wódk  i prowadzi wywrotowe 
rozmowy. Dochodzi do ostrej rozmowy Bru dzikiewicza z Jastrz biem, w której ten po-
wiedzia : �my jeste my dla was, niektórych panów profesorów, bezmy lnymi chocho a-

mi. Niby si  interesujecie naszymi stancjami, niby chcecie nas wychowywa , a w a ciwie 

to jeste my wam zupe nie oboj tni. O naszym yciu wy, panowie profesorowie, ma o albo 

prawie nic nie wiecie. A my przecie  nie manekiny. U nas wiosna tysi cem wiosen t tni, 

kwiaty i barw  i wo  maj  s odsz , a bóle i w nas si  rodz  i za nami si  zmartwienia 

wlok . Ani t sknoty wygna  z nas, ani rado ci na sta e przywo a  nie mo na. Idziemy 

sami i sami sobie pustk  szkoln  wype niamy. Pan profesor powiedzia , e nawet polityk  

si  zajmujemy. Pan profesor uwa a to za przest pstwo, za wykroczenie przeciwko regu-

laminowi. Nasze ycie jest krzycz c  polityk  i przekre li  jej nikt nie mo e 22.

Tak mówi  w powie ci dziewi tnastoletni Stach Jastrz b, ucze  czwartego kursu 
seminarium. By  to ju  cz owiek doros y i wiadomy swoich celów i zasad. Ju  wówczas 
zarabia  stypendiami (sam oszcz dzaj c na wszystkim) aby pomaga  starszemu bratu, 
studentowi prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Nasuwa si  pytanie � w jaki sposób 
osi gn  taki poziom rozwoju osobowo ci? 

Na pocz tku S. Jastrz b jako ucze  pierwszego kursu, ros y ale chudy ch opak, dr -
czony wspomnieniami z koszmarnej wiejskiej szko y powszechnej i równie ci kiej do 
zniesienia preparandy, zamieszkiwa  na stancji w wieloosobowym pokoju, zape nionym 
g ównie uczniami gimnazjum, którzy przy ka dej okazji dokuczali w ró ny sposób na-

20 S. Orze , Chmurne lata", s. 88�89.
21 Tam e, s. 158.
22 Tam e, s. 152.
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uczycio kowi. Upokorzenia z ró nych powodów, nieraz wyciskaj ce zy z oczu, spotyka y 
go i w szkole. Poza jednym koleg  � Dud  � pochodz cym ze wsi i znaj cym trud ci kiej 
pracy Þ zycznej  nie!mia !te !kogo!lubi !w!pierwszym!roku!nauki!w!seminarium.!Oprócz!
profesorki!Irychiewicz!od!biologii,!Bakiewicz!od!francuskiego,!Greli!"!profesora!peda-

gogicznych!przedmiotów!i!Dziwaka!"!artysty!od!rysunków!"!Kozielskiego,!pozosta a!sió-

demka!profesorów!uprzyjemnia a!sobie!lekcje!kpinami!i!szyderstwami,!których!Jastrz b!

zbiera !najwi cej!23.

Po kilku miesi cach Stach otrz sn  si  z przygn bienia, jakie powodowa o rzucanie 
przez profesorów w uczniów tumanami,!b cwa ami!i!marnymi!zjadaczami!ojcowego!chle-
ba. Zacz  rozumie , e nauczyciele w seminarium siedz  na swych katedrach niczym 
w ob okach, a on sam nikomu tu nie jest potrzebny, przez nikogo nie jest wyró niany. 
Ci gle jeszcze nie rozumia , dlaczego tak daleko jest w tej szkole od ucznia do nauczycie-
la. Wzbiera o i pot nia o w nim postanowienie, e nie mo e by  gorszy od innych. Dni 
sp dza  nad ksi k  i szepta  po nocach zadane lekcje. 

Gdy podczas pierwszych wakacji pojecha  na wie  i pomaga  ojcu w gospodarstwie, 
stara  si  przemy le  pewne sprawy. Wokó  widzia  ciemnot  ludu, ubóstwo, prymity-
wizm. Rozmawia  o tym z bratem, studentem prawa. Brat na to: Ty!to!Stachu!naprawisz.!
To!twoja!rola!nauczyciela!na!wsi.!Oleju!im!do! bów!nalejesz.!Zbudzi !ich!musisz.!Ca !

wie ! trzeba! zbudzi . O kaganku! o wiaty niesionym przez nauczycieli wiejskich Stach 
s ysza  ju  w szkole. Natomiast brat nie umia  odpowiedzie , w jaki sposób Stach mia -
by zbudzi  wie  rodzinn . Zastanawia  si  te  nad tym, e chocia  w szkole mówili mu 
o wolnej i niepodleg ej Rzeczypospolitej, o m drym rz dzie i pracowitym narodzie, on 
sam widzia  doko a bezrobocie, n dz , g ód na przednówku. Brat, który by  zaj ty przy-
gotowywaniem dzieci bogatszych gospodarzy do egzaminu gimnazjalnego, nie rozma-
wia  ze Stachem na takie tematy.

W drugim roku nauki w seminarium spad y na Stacha k opoty materialne. Ojciec nie 
przysy a  pieni dzy, dobr , ale drog  stancj  musia  zamieni  na pomieszczenie piwnicz-
ne, a administracja szko y grozi a usuni ciem za niep acenie czesnego. Zacz  udziela  
korepetycji, oczywi cie kosztem czasu przeznaczonego na w asn  nauk  i odpoczynek. 
Korepetycje za atwili Stachowi znajomi!z!ulicy, bezrobotni, byli pracownicy huty, dozor-
cy nocni. Stach pozna  � po raz pierwszy w yciu � swoist  solidarno  i rzetelno  tych 
ludzi, od których teraz mia  bra  wiedz  o yciu, której nie mog a da  szko a. By  to wa -
ny moment � jak mo emy s dzi  � w edukacji Stacha Jastrz bia. ycie spo eczne, obok 
szko y, zacz o kszta towa  jego wiadomo .

Pod koniec roku szkolnego wyszed  ze wszystkich w asnych zaleg o ci szkolnych 
i zyska  (po raz pierwszy) szacunek kolegów z klasy za udzielan  ch tnie i bezinteresow-
nie pomoc w lekcjach. Stach tylko � zgodnie z zasad  nauczycielsk  � nigdy nie podpo-
wiada .

Na przedostatnim kursie, na rok przed seminaryjn  matur , Stach i koledzy zacz -
li si  niepokoi  o swoj  przysz o , skoro sami nauczyciele uprzedzali ich, e o prac  
b dzie trudno. W 1930 roku mia  by  w Polsce nadmiar inteligencji. Jeden z kolegów 
zamieszkuj cych wraz ze Stachem na facjatce � prymitywnym poddaszu dostosowanym 
do noclegów czterech uczniów, wy miewa  takie twierdzenia. Twierdzi , e w jego ro-

23 Tam e, s. 15.
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dzinnej gminie na Kielecczy nie jest 18 wsi, a s  czynne tylko 4 szko y. Gdyby zorgani-
zowa  takich szkó  10, by aby praca dla wszystkich absolwentów czwartego kursu. Tego 
w a nie kursu, na którym znajdowa  si  Stach Jastrz b. To perspektywa bliskiego ju  
uko czenia seminarium sk ania a go do my lenia o przysz o ci i rozmów ze znajomymi 
spoza rodowiska szkolnego. My l o przysz o ci splata a si  z borykaniem si  z rzeczy-
wisto ci . Bezdro ami sz a m odo  � pisa  autor ksi ki � w której rós  Stach Jastrz b. 

Ca a jej szlachetno , gorej ca wielko  spala y si  w codzienno ci i szamotaninie  24. 
Dzi ki kontaktom z ubog  m odzie  z miasta do wiadczenia Stacha stawa y si  coraz 
szersze i g bsze. Zacz  bardziej dostrzega  ograniczono  wiedzy, któr  otrzymywa  
w seminarium. Szko a nie dawa a ani steru, ani agli do wielkiej podró y jak  jest ycie 25. 
Jastrz b zazdro ci  nawet gimnazjalistom, e ich ucz  szerzej i g biej. Mimo tego uczy  
si  (nocami, bo popo udnia zabiera y korepetycje, których Stachowi nie brakowa o dzi ki 
protekcji znajomych z miasta), aby szko  jednak uko czy . Na wiedz  szkoln  patrzy  
coraz bardziej krytycznie. Z historii wychowania i pedagogiki oceny mia  bardzo dobre,
z historii Polski równie , bo z podr cznika uczy  si  na pami  imion królów polskich, dat 
najwa niejszych bitew i wbija  sobie w pami , kto broni  honoru Polaków, kto by  (i jest) 
wzorem patriotyzmu i po wi cenia dla kraju. Aspekt patriotyczny, który trzeba by o do-
strzega  w ka dym wydarzeniu historycznym, wr cz oczadza  Jastrz bia, tym bardziej 
e koledzy z miasta przekonywali go, e wi kszo  wojen by a zaborczymi wyprawami 

i takie wydarzenia jak konkwista czy podboje kolonialne by y po prostu rozbojami26.
Pod koniec nauki Jastrz bia w seminarium jego sytuacja nie przedstawia a si  dobrze. 

W niedostatku y  ojciec z rodzin  na wsi, w skrajnej biedzie by  jego starszy brat, ju  ma-
gister prawa poszukuj cy pracy w ca ym kraju, a on sam w niepewno ci czeka  najbli szej 
przysz o ci. W ród uczniów ostatniego kursu seminarium niepokój wywo ywa y wie ci, 
e kuratoria zatrudniaj  w ma ych wiejskich szkó kach magistrów polonistyki i historii, 

a absolwenci seminariów nauczycielskich, jako � zdaniem kuratoriów � gorzej wykszta -
ceni, daremnie poszukuj  pracy.

Tymczasem skomplikowa a si  sytuacja w seminarium Jastrz bia. Rozrzucono tam 
antyrz dowe, lewicowe ulotki w zwi zku ze strajkami w fabrykach. Policja i w adze 
szkolne domaga y si  ostrych represji, nawet zwolnienia szeregu uczniów. Konß ikt jed-
nak uda o si  za agodzi  na zebraniu profesorów seminarium. Zabra a tam g os nauczy-
cielka przyrody, która przekona a zebranych, e zainteresowania spo eczne m odzie y s  
ca kowicie uzasadnione. Fragment tej wypowiedzi warto zacytowa : �non scholae sed 

vitae discimus � zacz a po acinie � M odzie  woli patrze  na prawdziw  rzek , ni  na 

wykre lon  na mapie. Woli p yn  po niej cho by w dziurawej ódce, ni  eglowa  we 

wspania ym jachcie, którego nigdy nie widzia a. M odzie  ciekawi ycie, walka z nim, 

przyczyny dla których ma t  walk  stacza . Nie znajduj c w szkole nauki, która j  intere-

suje, sama jej szuka poza nami. M odzie  mia o wybiega naprzód, po ycie si ga nowe, 

które my chcieliby my zatrzyma  na miejscu, bo nam si  wydaje doskonalsze  27.

W tej wypowiedzi, zupe nie wyj tkowej na gruncie seminarium w Ostrowcu, mo na 
si  dopatrywa  pog osów krytyki szko y oderwanej od ycia. Takiej krytyki, któr  g osi a 
pedagogika Nowego Wychowania.

24 Tam e, s. 129.
25 Tam e, s. 197.
26 Tam e, s. 210�211.
27 Tam e, s. 249.
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Poprzedzaj ca zwyczajowo egzamin dyplomowy lekcja pokazowa z j zyka polskiego 
w pierwszym oddziale szko y powszechnej przebieg a Stachowi pomy lnie, mimo pew-
nych komplikacji. Umia  jednak opanowa  zamieszanie w ród uczniów, za co uzyska  
nawet pochwa  od obecnego na lekcji wizytatora. Egzamin dyplomowy nie zrobi  na 
Jastrz biu wi kszego wra enia. Przede wszystkim dlatego, e jego wiadomo  kulturalna 
i spo eczna wybiega a daleko poza szablonowe pytania egzaminacyjne dotycz ce patrio-
tyzmu S owackiego, Sienkiewicza i Orzeszkowej. Sam zdawa  sobie spraw , e szko a nie 
wyposa y a go dobrze do spotkania z zadaniami, które go czekaj , i z czasami, które id .

W nastroju dalekim od radosnego uniesienia egna  Stach Jastrz b swoj  szko , 
w której zreszt  nikt jego nie po egna . Do g owy cisn y mu si  my li nieweso e. Zda-
wa  sobie spraw  z sytuacji spo ecznej. Starych cisn  zaczynaj cy si  kryzys, dr czy y 

niedostatki, ar y k ótnie, podrywa  i jednoczy  rozpalaj cy si  bunt przeciw niedo stwu 

i oszuka stwu. M odzi szli pozornie sami, niezauwa eni, zapomniani. Dla starszych byli 

niedowarto ciowanymi, dla wychowawców krn brnymi leniuchami 28.

Stach chcia  si  uczy  dalej, uczy  na dobrego nauczyciela. Zdawa  bowiem sobie 
spraw  ze swoich braków w wykszta ceniu. Wiele s ysza  o warszawskiej Wolnej Wszech-
nicy Polskiej, gdzie wyk adali wybitni pedagodzy-teoretycy. Znajomi odradzili mu jednak 
wyjazd do Warszawy ze wzgl du na trudno ci otrzymania tam pracy. W Ostrowcu Stach 
utrzymywa  si  z licznych korepetycji.

Wojskowa Komisja Poborowa uzna a go za niezdolnego do s u by czynnej. Wychu-
dzony, z pocz tkami gru licy nie wzbudzi  zaufania lekarzy wojskowych. Ta sytuacja nie 
zmartwi a bynajmniej Jastrz bia. Natomiast przypadkowe postrzelenie w czasie t umienia 
przez policj  demonstracji strajkowej pracowników dworskich (nie bra  w niej udzia u) 
pogorszy o znacznie stan jego zdrowia. Prze y  jednak, bo m ody organizm, cho  wyczer-
pany, by  odporny i wspomagany nadziej  na lepsz  przysz o . Przysz o  ta mia a ju  
by  wspólna, bo Stach zwi za  si  z kole ank , równie  absolwentk  seminarium.

Fabularne, ale maj ce cechy wiarygodno ci, opisy nauki ch opca wiejskiego w semi-
narium nauczycielskim odbiegaj  znacznie od uk adnych relacji o sytuacji panuj cej w se-
minariach og aszanych przez dyrekcje i powtarzanych przez niektórych historyków wy-
chowania. Z ksi ki Stanis awa Or a dowiadujemy si , e seminarium w Ostrowcu by o 
szko  prowincjonaln  nie tylko z powodu usytuowania czy doboru zespo u nauczyciel-
skiego, ale przede wszystkim z powodu tradycyjnych, przebrzmia ych metod nauczania 
i wychowania tam stosowanych. W szkole tej najcz ciej stosowanym sposobem zach ty 
uczniów do nauki by o ich wy miewanie i poni anie przez nauczycieli. Stosowano stare 
metody werbalnej nauki, wykuwania na pami  podr cznikowych formu ek. Nauczyciele 
w najmniejszym nawet stopniu nie starali si  by  wzorami osobowymi dla uczniów i uni-
kali partnerskiego dialogu z nimi. Na pocz tku lat trzydziestych XX wieku do seminarium 
w Ostrowcu nie dotar y jeszcze adne echa reform edukacyjnych propagowanych przez 
nurt Nowego Wychowania. Szko a ta, poza konwencjonaln  metodyk  na poziomie szko-
y powszechnej, wiedz  faktograÞ czn  z historii literatury i poza wychowaniem patrio-

tycznym, niczego w a ciwie nie uczy a. Znajomo  ycia spo ecznego uczniowie musieli 
zdobywa  sami, poza szko . 

28 Tam e, s. 129.
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W atmosfer  innej pod ka dym wzgl dem szko y, chocia  tak e nosz cej nazw  
seminarium nauczycielskiego, wprowadzaj  nas krótkie wspomnienia jej ucznia (ale 
nie absolwenta) 29. W ksi ce, która dotyczy ca ego dzieci ctwa i m odo ci autora, tylko 
jeden rozdzia  zosta  po wi cony okresowi nauki w seminarium30. Szko  t  autor bardzo 
dobrze wspomina  i wiele jej zawdzi cza , g ównie dzi ki osobowo ci wybitnych nauczy-
cieli, z którymi tam si  zetkn . Wdzi czno ci wobec szko y trudno si  zreszt  dziwi . 
Autor traÞ  do elitarnego seminarium nauczycielskiego w stolicy kraju, dysponuj cego 
wieloma znakomitymi wyk adowcami 31. Do roku 1918 w seminarium tym W adys aw 
Spasowski wyk ada  psychologi , pedagogik  i geograÞ  i s ynn  sw  ksi k  Zasady 
samokszta cenia (1923) dedykowa  swoim s uchaczom. Seminarium im. Stanis awa Ko-
narskiego zosta o za o one w 1906 roku, w atmosferze d e  spo ecze stwa polskiego 
w zaborze rosyjskim do tworzenia szkó  polskich. By o to pierwsze polskie seminarium 
maj ce kszta ci  przysz e rodzime kadry nauczycielskie. Szko a rozkwit a po 1918 roku. 
Wyró nia a si  doborem wyk adowców, w ród których by o wielu profesorów Uniwer-
sytetu Warszawskiego oraz innych znanych pedagogów. W latach 1924�25 dyrektorem 
seminarium by  Janusz J drzejewicz, przysz y minister WRiOP.

Tak samo jak ró ne by o seminarium warszawskie od seminarium w Ostrowcu, tak 
i odmienne by y losy obu omawianych tu autorów wspomnie . Stach Jastrz b od dziecka 
chcia  by  nauczycielem, do seminarium przyszed  z preparandy. M ody Eugeniusz Gruda 
chcia  by  aktorem, do seminarium zapisa a go matka, bo tylko do tej szko y przyjmowa-
no jeszcze przero ni tych 15-latków. Autor tak opisa  t  sytuacj : Na podstawie moich 

sk pych wiadomo ci wpisano mnie na kurs wst pny, a wi c w najlepszym razie mog em 

uko czy  studia rednie w wieku lat dwudziestu jeden. Ju  u samego startu by em spó nio-

ny o ca e dwa, a mo e nawet trzy lata. Seminarium by o pi cioletnie, plus ten kurs wst p-

ny, a wi c razem czeka o mnie sze  lat nauki, po czym mia em wzi  do r ki !kaganiec 

o wiaty" i pój  z nim najprawdopodobniej na wie  albo do jakiego  prowincjonalnego 

miasteczka, w my l popularnego wówczas has a: �O wiata ludu dokona cudu#$ 32.

Ten fragment wiele mówi. M odemu Eugeniuszowi Grudzie nie bardzo u miecha a 

si  szko a przygotowuj ca do zawodu nauczycielskiego, a potem praca w tym zawodzie 

w sytuacji, jaka panowa a w o wiacie w Polsce w latach dwudziestych. Ale do innej szko-

y redniej nie móg  si  dosta . Jastrz b i Gruda byli s abego zdrowia. Ale Jastrz b si  

charakteru osi gn  swój cel � uko czy  seminarium, chcia  jeszcze uzupe nia  wiedz  
na Wolnej Wszechnicy Polskiej. Gruda wprawdzie chorowa  cz sto, ale przy du ej de-
terminacji z pewno ci  seminarium by uko czy . Przecie  perspektywa ciep ych krajów, 
gdzie mia  blisk  rodzin , by a dla 19-letniego ch opaka bardzo n c ca. Tym bardziej e 
rodzice ju  nie yli i straci  dotychczasowe oparcie. O podj ciu decyzji przerwania nauki 

29 E. Gruda, Jeden z wielu, Warszawa, Czytelnik, 1960; wspomnienia szkolne na s. 182�208.
30 Eugeniusz Gruda (1907�1971), pisarz prozaik, t umacz. W latach 1922�1927 by  uczniem seminarium 

nauczycielskiego im. Stanis awa Konarskiego w Warszawie. Szko y tej nie uko czy  z powodu choroby p uc, 
ale pó niej przez wiele lat pracowa  jako nauczyciel. W okresie mi dzywojennym kilkakrotnie je dzi  do 
Brazylii, gdzie organizowa  szko y w rodowiskach polskich w Paranie. Do kraju wróci  w 1947 roku. Pisa  
utwory w asne i przek ada  z literatury brazylijskiej. Zob. Wspó cze ni polscy pisarze#, t. 3, s. 163!164.

31 M. Przedpe ski, Pa stwowe M skie Seminarium Nauczycielskie im. Stanis awa Konarskiego 
w Warszawie, w: �Przegl d Historyczno-O wiatowy$ 1978, nr 1, s. 67�80.

32 E. Gruda, Jeden z wielu#, s. 182.
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i wyjazdu zawa y a rozmowa Eugeniusza z lekarzem szkolnym: le nie jest � stwierdza  
lekarz � Jeste  m ody. Przy dobrych warunkach od ywiania, przy dobrych warunkach 

mieszkaniowych mo e uchowasz si , ale jak ci dadz  sze dziesi cioro dzieci do uczenia 

gdzie  na Polesiu� Duszna izba, zim  le opalana, sam te  k tem u ch opa zamieszkasz, 

i te sto z otych pensji�? 33 Gruda wyjecha  do Brazylii do wujka.
O swoim seminarium mia  jak najlepsze wyobra enie, wielu profesorom po wi ci  

bardzo ciep e wspomnienia, zaznaczaj c, jak wysoki poziom reprezentowali i jakim 
powa aniem spo ecznym cieszyli si  poza murami szko y. Je li mo na Grudzie wierzy , 
profesorowie lubili swych uczniów i byli przez nich lubiani. Chocia  ci gn  go teatr, li-
teratura, a nie szko a, to o swojej szkole im. Konarskiego wypowiada  si  bardzo dobrze. 
Poza nauk  � pisa  � budzi a ona we mnie nowe zainteresowania, wykuwa a we mnie 

idee, które pozosta y na zawsze: tym czym  nowym sta a si  praca spo eczna. Ka dy 

cz owiek " poza prac  zawodow , by utrzyma  siebie i rodzin  " winien co  da  spo ecz-

no ci. Oto zasada, której mnie szko a nauczy a� Poza Matk , która swoim przyk adem, 

post powaniem, pracowito ci  da a mi podstawy do uformowania charakteru, to z kolei 

pedagodzy ten charakter urobili, nadali mu kszta t, a przez swój szlachetny stosunek do 

narodu, kraju, dobra publicznego i obowi zków spo ecznych " wychowali mnie na oby-

watela znaj cego swe obowi zki wzgl dem Ojczyzny   34.

Autor wspomnie  podkre la , e zasada spo ecznego charakteru wychowania by a 
podstaw  tworzenia wi zi mi dzy uczniami i profesorami. Profesorowie traktowali za-
wsze seminarzystów jak doros ych i rozmawiali z nimi jak równi z równymi, pracowali 
przy ka dej okazji � na lekcjach, przerwach, imprezach szkolnych � nad charakterami 
swych podopiecznych. Uczniowie tak e urzeczywistniali w miar  swych mo liwo ci 
zasad  utrzymywania wi zi spo ecznej. Z groszowych sk adek � pisa  Gruda � zaku-

pywali my biblioteczki lektury obowi zkowej, które by y w asno ci  poszczególnych 

roczników, przedstawienia amatorskie dostarcza y funduszów na wycieczki dla naj-

biedniejszych, sk adki rodziców pozwala y na wyposa enie niezamo nych w ubrania, 

podr czniki i drugie niadania 35.

Szczególnie wymowne, przez swój kontrast z odczuciami Stacha, by o podsumowa-
nie wspomnie  o profesorach seminarium im. Konarskiego: �moje grono nauczycielskie 

by o wzorem sumienno ci w pracy, umi owania swego zawodu, przyk adem obywatel-

skiej postawy " wszystkie te warto ci przekazywano nam, swoim wychowankom 36.

I tak dobr  szko  Eugeniusz Gruda zdecydowa  si  przedwcze nie opu ci ? Przyczy-
ni  si  do tego lekarz szkolny, nie mniej kochany i szanowany ni  geograf lub polonista� 
Ten to w a nie cz owiek mia  rzec do Grudy w sposób autorytatywny � albo sobie jako  

inaczej urz dzisz ycie, albo w przyspieszonym tempie umrzesz z kaga cem o wiaty 

w r ku 37.

Kilka reß eksji porównawczych do czonych do losów Stacha Jastrz bia przekonuje, 
jak ró ne w owym okresie by y seminaria nauczycielskie w Polsce i jak wiele w nich zale-
a o w a nie od osobowo ci i zachowa  wychowawców, którzy mieli kszta towa  umys y 

i charaktery m odzie y.

33 Tam e, s. 243.
34 Tam e, s. 207.
35 Tam e, s. 208. 
36 Tam e, s. 209.
37 Tam e, s. 243�244. 
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Szkolnictwo rolnicze w Polsce mi dzywojennej (bardzo zró nicowane programowo 
i organizacyjnie) rozwija o si  porównywalnie z innymi dzia ami szkolnictwa. 9 lipca 
1920 r. Sejm uchwali  ustaw  o ludowych szko ach rolniczych2, która w powi zaniu 
z ustaw  z 15 lipca 1920 r. o reformie rolnej3 zabezpiecza a podstawy materialne tych 
szkó . Ustawa z 11 marca 1932 r.4 wprowadza a tak e rednie szko y rolnicze � gimnazja 
i licea5. Lubelszczyzna, cho  by a regionem wybitnie rolniczym, nie mog a si  poszczyci  
w a ciwym rozwojem tego szkolnictwa. Bezpo rednio przed wybuchem wojny na terenie 
województwa lubelskiego istnia o 14 ni szych szkó  rolniczych oraz jedno gimnazjum 
(Kijany, pow. Lubartów) i jedno liceum (Sobieszyn, pow. Siedlce)6. Okres okupacji 
niemieckiej spowodowa  niemal zupe ny upadek szkolnictwa rolniczego. Wprawdzie 
zarz dzenie Wydzia u Nauki, Wychowania i Wykszta cenia Ludowego przy Urz dzie 
Generalnego Gubernatora z 18 lipca 1940 r.7 zezwala o na uruchomienie elementarnych 
szkó  rolniczych8, lecz uczyniono to tylko w nielicznych przypadkach i w a ciwie adna 
z nich nie dotrwa a do ko ca wojny9.

1 Przez okre lenie �ni sze� nale y rozumie  takie szko y, które realizowa y znacznie w szy program 

nauczania od szkó  rednich.
2 Dz. Ust. R. P., 1920, nr 62, poz. 398.
3 Dz. Ust. R. P., 1920, nr 70, poz. 462.
4 Dz. Ust. R. P., 1932, nr 38, poz. 389.
5 Za o enia organizacyjno-programowe, a tak e rozwój i funkcjonowanie szkó  rolniczych w Polsce 

w okresie mi dzywojennym dok adnie omówi  w swych podstawowych pracach Tadeusz Wieczorek: Historia 
szkó  rolniczych w Polsce, Warszawa 1973; Zarys dziejów szkolnictwa rolniczego w Polsce do 1939 r., b.m.w., 

1968.
6 Z. upina, O wiata rolnicza w województwie lubelskim w latach 1918�1939, w: Historia i dorobek 

o wiaty rolniczej na Lubelszczy nie, Lublin 1964, s. 26�29, 56.
7 Dziennik Rozporz dze  Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych polskich obszarów, Kraków 

1939. Rozporz dzenie o szkolnictwie w Generalnym Gubernatorstwie z 31 pa dziernika 1939 r.
8 Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, Heft1/2. Reorganizacja szkó  zawodowych dla uczniów 

rzemie lniczych. 
9 Archiwum Pa stwowe w Lublinie (dalej: APL), Kuratorium Okr gu Szkolnego Lubelskiego (dalej: 

KOSL), 667, k. 90.
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10 T. Wieczorek, Kszta cenie rolnicze w Polsce Ludowej, Warszawa 1972, s. 141.
11 Dz. U. R. P., 1944, nr 1, poz. 3.
12 E. Bertold, Lubelska reforma rolna (ze wspomnie  zast pcy kierownika Resortu Rolnictwa i Reform 

Rolnych PKWN), w: !Rocznik Lubelski", t. II, Lublin 1959, s. 39.
13 Instrukcja Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych PKWN o przyspieszonym trybie wykonania reformy 

rolnej, cyt. za:  Reforma rolna PKWN. Materia y i dokumenty, oprac. W. Góra, R. Halaba, N. Ko omejczyk, 
Warszawa 1959, s. 39.

14 APL, Lubelska Izba Rolnicza (dalej: LIR), s. 166. Wykaz maj tków wy czonych od parcelacji ca ko-
wicie lub cz ciowo.

15 Dz. U. M. R. i  R. R., 1945, nr 1, poz. 2.
16 Tam e.
17 APL, Wojewódzki Urz d Ziemski (dalej: WUZ), 757, k. 36.

Zupe nie nowy okres w dziejach szkolnictwa rolniczego nast pi  po drugiej wojnie 
wiatowej. Podejmuj c decyzje dotycz ce jego rozwoju, brano pod uwag  du e zapotrze-

bowanie zniszczonego przez wojn  rolnictwa na kadr  ze rednimi kwaliÞ kacjami rolni-
czymi i potrzeb  stworzenia m odzie y ch opskiej szerokiego dost pu do szkó  rednich10. 
Ju  pierwsze decyzje w adz pa stwowych zabezpiecza y podstawy materialne szkó  rol-
niczych. Dekret z 6 wrze nia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej w art. 16 stwier-
dza , e przy wypracowaniu planu podzia u pewna cz  ziemi zostaje nie podzielona dla 

utrzymania wzorowych gospodarstw w interesie podniesienia poziomu gospodarki rolnej, 

dla szkó  rolniczych11. W oparciu o powy szy dekret szko y rolnicze mia y uzyska  w ra-
mach przeprowadzenia reformy rolnej takie gospodarstwa, które powinny zapewni  pe n  
realizacj  zada  dydaktyczno-praktycznych.

Realizacja dekretu o reformie rolnej w pierwszych miesi cach odbywa a si  wolno 
i chaotycznie, a prowadz ce j  urz dy ziemskie cz sto wykazywa y nieudolno  12. St d 
te  11 pa dziernika 1944 r. zosta a wydana w formie druku ulotnego !Instrukcja Resortu 
Rolnictwa i Reform Rolnych PKWN o przyspieszonym trybie wykonania reformy rolnej", 
na mocy której powo ano wojewódzkich i powiatowych pe nomocników do spraw refor-
my rolnej. Pe nomocnicy ci uzyskali bardzo szerokie uprawnienia i przede wszystkim 
zostali zobowi zani do szybkiego i sprawnego oraz bez najmniejszych wypacze  prze-
prowadzenia reformy rolnej13. Sporz dzony na 18 pa dziernika 1944 r. pierwszy wykaz 
maj tków wy czonych z parcelacji w województwie lubelskim dotyczy  34 maj tków 
o cznym obszarze 15 188 ha. Z tej ogólnej powierzchni na cele o wiatowe wy czono 
2 118 ha, co stanowi o 14% ogólnych wy cze 14. Kompleksow  reform  roln  kontynu-
owano i w nast pnych latach, ale ju  w mniejszych rozmiarach. W ostatnich dwu latach 
mia a ona ju  charakter niemal incydentalny. Ostatecznie zako czono j  w 1950 r.

Podczas realizacji dekretu o reformie rolnej w wielu maj tkach przeznaczonych 
do parcelacji pozostawiono cz ci, które nie podlega y podzia owi. Na mocy dekretu 
z 11 czerwca 1945 r.15 zosta y one nadane Zwi zkowi Samopomocy Ch opskiej. Okre lo-
no równie  samo poj cie resztówek. Uznano, e resztówkami w rozumieniu niniejszego 

dekretu s  cz ci pozosta e z maj tków rozparcelowanych wraz z zak adami przemys o-

wymi, sadami, pasiekami, urz dzeniem oraz inwentarzem16. Na podstawie odpowiednich 
porozumie  mi dzy Departamentem Funduszu Ziemi Ministerstwa Rolnictwa i Reform 
Rolnych oraz Zwi zkiem Samopomocy Ch opskiej postanowiono niektóre z resztówek 
przydzieli  szkolnictwu rolniczemu17. Szko om Lubelszczyzny w dniu 14 czerwca 1946 r. 
proponowano przydzieli  215 takich o rodków (resztówek), w tym dla gminnych szkó  
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rolniczych 167 (77,7%), powiatowych szkó  rolniczych 19 (8,8%), uniwersytetom ludo-
wym 11 (5,1%), gimnazjom 8 (3,7%), liceom 7 (3,2%) oraz innym, m.in. szko om wy-
chowania spo ecznego 3 (1,4%)18. Przewidywane ilo ci przerasta y rzeczywiste potrzeby 
szkó . Po licznych konsultacjach i poprawkach znacznie je zmniejszono, przyjmuj c zasa-
d  mo liwo ci pe nego zagospodarowania. 

Analizuj c ca y proces przeprowadzenia reformy rolnej na Lubelszczy nie, trzeba 
podkre li , e w ramach jej realizacji potrzeby szkó  uwzgl dniano w pierwszej kolejno-
ci. W ten sposób zabezpieczono realizacj  zada  dydaktycznych we w asnych gospodar-

stwach szkolnych. W tym miejscu nale y wspomnie , e w pocz tkowym okresie przy-
dzia  ziemi dla szkolnictwa odbywa  si  cz sto ywio owo i w sposób dowolny, a przy-
dzielane obszary rolne niejednokrotnie przerasta y rzeczywiste potrzeby poszczególnych 
szkó . Kwestie te ostatecznie uregulowano na podstawie zarz dzenia Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych z 1 marca 1945 r. Uznano w nim, e nale y przeznaczy : dla gminnych 

szkó  rolniczych od 5 ! 10 ha, dla powiatowych szkó  rolniczych od 30 ! 50 ha, dla liceów 

i szkó  specjalnych od 50 ! 80 ha u ytków rolnych. W przypadku gdy na terenie danej 

gminy nie ma nieruchomo ci ziemskiej podlegaj cej parcelacji, nale y dla gminnej szko-

y rolniczej zarezerwowa  dzia k  wraz z inwentarzami w s siedniej gminie 19. 
Równolegle do prowadzonej reformy rolnej podj to odpowiednie dzia ania maj ce na 

celu organizacj  szkó  rolniczych. Pierwsze prace organizacyjne nad ich uruchomieniem 
zosta y podj te przez Kuratorium Okr gu Szkolnego Lubelskiego ju  w sierpniu 1944 r. 
Za o enia nowej szko y rolniczej ostatecznie zosta y opracowane i przed o one kierow-
nictwu KOSL 25 sierpnia 1944 r. przez wizytatora Mariana Ko ciuszk  w memoriale 
pt. Projekt organizacji dokszta caj cych szkó  rolniczych20. Stosownie do jego zapisów 
zak adano znaczn  rozbudow  o wiaty rolniczej w stosunku do okresu przedwojennego, 
a nowo otwierane szko y mia y by  ci le powi zane ze szkolnictwem powszechnym (ka-
dra i lokal). Rol  organizatora w powiecie mia  spe nia  inspektor szkolny, a w inspek-
toracie przewidywano zatrudnienie specjalnego instruktora posiadaj cego wykszta cenie 
rolnicze i praktyk  pedagogiczn . Mia  on zorganizowa  przynajmniej 10 takich szkó  
w powiecie. Szko  powinien administrowa  kierownik (z wykszta ceniem rolniczym), 
a przedmioty ogólnokszta c ce prowadzi  nauczyciele dochodz cy, w pierwszej kolejno-
ci ze szko y powszechnej. Program nauczania rolniczej szko y dokszta caj cej ustala  

dwuletni cykl kszta cenia w wymiarze 6 godzin tygodniowo (4 godziny przedmioty za-
wodowe i 2 godziny ogólnokszta c ce) 21. 

W uruchamianiu i prowadzeniu szkó  dokszta caj cych obok administracji szkolnej 
partycypowa  mia  samorz d. Zak adano, e szkolnictwo zapewni zatrudnienie nauczy-
cieli i poniesie wydatki zwi zane z ich wynagrodzeniem, natomiast jednostki samorz du 
lokalnego zobowi zano do wiadcze  rzeczowych: wynajem lokalu (je li nie dyspono-
wa a takim szko a powszechna) i jego nale yte utrzymanie, zakup potrzebnego wyposa-

18 APL, Dzia  Rolnictwa i Reform Rolnych (dalej: DZ. R. i R. R.), 456. Wykaz resztówek pozostaj cych 
w u ytkowaniu o wiaty rolniczej na terenie województwa lubelskiego w 1947 r.

19 Dz. U. M. R. i  R. R., 1945, nr 1, poz. 2.
20 APL, KOSL, 667, k. 157.
21 Tam e.
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enia i urz dze , maszyn itp. Przyj to te  podstawow  zasad , w my l której w ka dej 
gminie mia a by  utworzona jedna taka szko a22.

W pa dzierniku 1944 r. Kuratorium OSL przes a o do wszystkich powiatowych rad 
narodowych w województwie lubelskim komunikat dotycz cy organizacji wymienionych 
szkó . Wskazywano w nim na potrzeb  rozwoju o wiaty rolniczej oraz zwracano uwag  
na konieczno  przestrzegania obowi zku kszta cenia m odzie y wiejskiej do 18 roku 
ycia (na czym wzorowano si  pó niej przy organizowaniu szkó  gminnych). Zobowi zy-

wano rady, g ównie gminne, do zapewnienia rodków Þ nansowych na cele szko y i prze-
prowadzenia szerokiej akcji popularyzacyjnej w ród m odzie y wiejskiej23.

Zamierzenia Kuratorium OSL by y bardzo ambitne i szerokie, niejednokrotnie prze-
kraczaj ce rzeczywiste mo liwo ci. Aparat administracji szkolnej w powiatach nie by  
przygotowany do podj cia tak du ego zadania, ró norodnie tak e ustosunkowywa y si  
do tego zagadnienia rady narodowe. Trzeba tak e doda , e zainteresowanie m odzie y 
wiejskiej now  szko  by o cz sto niewielkie. W pierwszym etapie wspomniane szko y 
zorganizowano w dziesi ciu powiatach (Krasnystaw, Kra nik, Lubartów, Lublin, uków, 
Pu awy, Radzy , Siedlce, Zamo )24, a pod koniec 1944 r. równie  we w odawskim25. 
Liczba uruchomionych rolniczych szkó  dokszta caj cych w wymienionych powiatach 
przedstawia a si  ró nie. Na podstawie niekompletnych materia ów mo na stwierdzi , 
e najwi cej takich szkó  zorganizowano w powiatach: lubelskim (12), radzy skim (9) 

i krasnostawskim (7)26, a najmniej w ukowskim (4) i zamojskim (2)27. Niejednokrotnie 
trudno dociec, jaki by  rzeczywisty stan tego szkolnictwa. Zdarza o si , e ju  sam fakt 
powo ania kierownika szko y, który mia  j  organizowa , uto samiano z jej funkcjono-
waniem. W niektórych przypadkach kierownicy ci nie zdo ali rozpocz  zaj  do chwili 
znacznie pó niej powo anych gminnych szkól rolniczych. 

Uruchamianie i prowadzenie dokszta caj cych szkó  rolniczych od pocz tku na-
potyka o na ró norodne trudno ci. Programy nauczania dla nich zosta y opracowane 
i rozes ane do poszczególnych placówek dopiero w listopadzie 1944 r. Do tego czasu 
niektóre ze szkó  pracowa y na podstawie w asnych programów. Ci gle odczuwano brak 
odpowiednio przygotowanych kadr do prowadzenia zaj  z przedmiotów zawodowych. 
Uciekano si  do pomocy agronomów, ale ci najcz ciej nie posiadali niezb dnych kwali-
Þ kacji pedagogicznych. Nic przeto dziwnego, e w sprawozdaniach mo na doszuka  si  
stwierdze : nawi za em kontakt z agronomem powiatowym, który zobowi za  agrono-

mów gminnych do wyg aszania referatów na tematy rolnicze 28. Wynika z tego, e ci gle 
brakowa o jednolitej koncepcji kszta cenia, a zaj cia prowadzone by y dowolnie i przez 
osoby s abo przygotowane do pracy pedagogicznej. W tych warunkach trudno by o ocze-
kiwa  nale ytych efektów dydaktycznych, co w konsekwencji nie sprzyja o wzrostowi 
zainteresowania m odzie y szko  rolnicz .

22 Tam e, k. 70.
23 Tam e.
24 Tam e, k. 63.
25 Tam e, k. 138.
26 Tam e, 670, k. 2�36, 135.
27 Tam e, k. 77.
28 Tam e, k. 135.
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Niezaprzeczaln  zas ug  Kuratorium Okr gu Szkolnego Lubelskiego by  jednak sam 
fakt zainicjowania, a nast pnie podj cie próby wdra ania nowego modelu szko y rolni-
czej. Pierwsze, lubelskie do wiadczenia pozwoli y na skonkretyzowanie za o e  gminnej 
szko y rolniczej, jak mia o si  okaza  pó niej, najpowszechniejszej w ród m odzie y 
wiejskiej.

GMINNE SZKO Y ROLNICZE

Bezpo rednio po zako czeniu wojny ca y proces poszukiwania i tworzenia nowych 
form kszta cenia rolniczego, cho  w pe ni uzasadniony, mia  charakter ywio owy i cha-
otyczny. Po kilku miesi cach zosta  jednak uporz dkowany i przede wszystkim ujednoli-
cony. 1 grudnia 1944 r. w ramach Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych zosta  powo any 
Departament O wiaty Rolniczej29, któremu podporz dkowano szko y rolnicze. W woje-
wództwach organem administracji dla szkolnictwa rolniczego by y Wydzia y O wiaty 
Rolniczej przy Wojewódzkich Urz dach Ziemskich. Z chwil  powo ania Departamentu 
O wiaty Rolniczej równie  Resort O wiaty przekaza  mu zdecydowan  wi kszo  szkó , 
pozostawiaj c tylko niektóre, g ównie przygotowuj ce kadr  pomocnicz  dla gospodarki 
rolnej, m.in. szko y spó dzielcze, przetwórstwa. Od 1 stycznia 1945 r. Ministerstwo Rol-
nictwa prowadzi o i utrzymywa o niemal ca e szkolnictwo rolnicze, a w gestii Minister-
stwa O wiaty pozostawa  w dalszym ci gu nadzór pedagogiczny nad tym szkolnictwem. 
Zachowanie dwutorowo ci w kierowaniu o wiat  rolnicz  przez dwa ministerstwa nie 
by o korzystne, niejednokrotnie dochodzi o bowiem do niepotrzebnych poró nie  oraz 
kontrowersji.

Organizacja szkolnictwa rolniczego w skali ca ego kraju zosta a ju  ustalona przez 
kierownika Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych PKWN odpowiednim zarz dzeniem 
z 15 grudnia 1944 r.30 Okre la o ono formy kszta cenia rolniczego i ustala o rodzaje 
szkó , dziel c je na gminne szko y rolnicze, powiatowe szko y gospodarstwa wiejskiego, 
gimnazja, licea oraz wiejskie szko y wychowania spo ecznego i uniwersytety ludowe. Zo-
sta y w nim tak e sprecyzowane podstawowe za o enia ka dej z wymienionych szkó .

Podstawow  form  kszta cenia m odzie y wiejskiej mia y wi c sta  si  (z racji swej 
powszechno ci) szko y gminne. Okre lono, e gminne szko y rolnicze m skie i e skie 

winny by  zorganizowane w ka dej gminie. Szko y te b d  przygotowywa y m ode poko-

lenie do prowadzenia w asnych warsztatów rolniczych. Obowi zkowa, bezinteresowna 

nauka w szko ach rolniczych oparta na wspó pracy ze szko ami powszechnymi ma trwa  

1 rok szkolny31. W ten sposób starano si  doprowadzi  do tego, by mo liwie jak najwi k-
sza cz  m odzie y wiejskiej, wi cej swoj  przysz o  z w asnym gospodarstwem 
rolnym, mog a zdobywa  kwaliÞ kacje agronomiczne bez odrywania jej od rodziny i ro-
dowiska32. D c do pe nej realizacji powszechno ci kszta cenia, postanowiono wpro-
wadzi  obowi zkowe nauczanie w szko ach rolniczych m odzie y wiejskiej od 15 roku 
ycia pod rygorem stosowania kar administracyjnych33. Przyj ty przymus i gro ba kar 

29 T. Wieczorek, Historia szkó ..., s. 191.
30 Dz. Urz. M. R. i  R. R., 1945, nr 2, poz. 22.
31 Tam e.
32 S. Michalski, Drogi rozwojowe kszta cenia rolniczego na poziomie ni szym i rednim w 20-leciu Polski 

Ludowej, w: !Kwartalnik Pedagogiczny" 1966, nr 2, s. 31.
33 Dz. Urz. M. R. i  R. R., 1945, nr 2, poz. 22.
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administracyjnych nie wp ywa y zach caj co do podj cia nauki w nowej szkole rolniczej. 
Cz sto rodki te przynosi y skutek wr cz odwrotny � zniech ca y do rozpocz cia nauki, 
a dzia alno  nowych szkó  by a sabotowana. Zak adano jednak, e przy pe nej realizacji 
podj tych decyzji w skali ca ego kraju, przy liczbie 3025 gmin, zostanie uruchomionych 
6050 gminnych szkó  rolniczych (po jednej m skiej i po jednej e skiej w ka dej gminie). 
Niezale nie od tego planowano powo a  645 gminnych szkó  ogrodniczych oraz 269 szkó  
rolniczych dla potrzeb rzemios a wiejskiego34. Na terenie Lubelszczyzny w 15 powiatach 
licz cych cznie 243 gminy zak adano powo anie i zorganizowanie 286 gminnych szkó  
rolniczych. Przy ich planowaniu nie okre lono jednak cis ego terminu, w którym zostan  
utworzone35.

W celu w czenia czynnika spo ecznego przy organizacji tych szkó  29 stycznia 
1945 r. zosta  skierowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych do gminnych 
rad narodowych okólnik okre laj cy charakter, podstawowe za o enia organizacyjne, jak 
te  wiadczenia poszczególnych organów przy ich powo ywaniu. W tym miejscu nale y 
podkre li , e we wszystkich tych dzia aniach wiernie wzorowano si  i upowszechniano 
do wiadczenia rolniczych szkó  dokszta caj cych zapocz tkowanych przez Kuratorium 
Okr gu Szkolnego Lubelskiego. Zaniechano wprawdzie pierwotnej nazwy �szko y do-

kszta caj cej�, a wprowadzono now  � "gminnej#, utrzymano natomiast te same zobowi -
zania Ministerstwa Rolnictwa i gminnych rad narodowych w zakresie zapewnienia rod-
ków na prowadzenie placówki. Na o ono równie  na gminne rady narodowe obowi zek 
rekrutacji m odzie y do tych szkó . Znacznie natomiast poszerzono program nauczania, 
w pierwszej wersji do 36 godzin tygodniowo, a od 9 listopada 1945 r. do 42 godzin36. 
W latach 1944/45 i 1945/46 prowadzono nauczanie w ci gu jednego roku, natomiast od 
roku szkolnego 1946/47 przed u ono nauk  do dwu lat. W toku realizacji procesu naucza-
nia wyró niono cztery podstawowe dzia y: 1) przedmioty zawodowe (rolnictwo, ogrod-
nictwo, hodowla zwierz t, organizacja i prowadzenie gospodarstw wiejskich), 2) pomoc-
nicze, zwi zane z zawodem (matematyka, higiena, spó dzielczo , Polska wspó czesna 
i spo eczne ycie wsi), 3) pomocnicze inne (j zyk polski, historia Polski i wsi, religia, 
prace wietlicowe), 4) nadobowi zkowe ( piew, przysposobienie sportowe)37. Mimo 
ogromnych trudno ci w skali ca ego kraju liczba gminnych szkó  rolniczych zwi ksza a 
si  dosy  szybko. W roku szkolnym 1945/46 wynosi a 597 z liczb  9 365 uczniów, a w ro-
ku 1946/47 � 751 szkó  i 14 366 uczniów38.

Program rozbudowy gminnych szkó  rolniczych na Lubelszczy nie zak ada  ich 
systematyczny wzrost. Przewidywano, e w roku szkolnym 1946/47 zostanie zorganizo-
wanych 27 szkó , w 1947/48 � 41, a w 1948/49 � 5639. Realizacja powy szych za o e  
przebiega a jednak bardzo ró nie. W pierwszym powojennym roku szkolnym (1944/45) 
zosta y przej te przez Wydzia  O wiaty Rolniczej wszystkie szko y dokszta caj ce, uru-
chomione przez Kuratorium OSL w 1944 r. Dotyczy o to szkó  zarówno ju  pracuj cych, 

34 T. Wieczorek, Ni sze szko y rolnicze, w: Rozwój o wiaty rolniczej w Polsce Ludowej, b.m.w., 1967, 
s. 71.

35 APL, UWL, Dz. R. i R. R., 3053, k. 1.
36 Tam e, WUZ, 761, k. 5-11.
37 T. Wieczorek, Historia szkó ..., s. 193.
38 T. Wieczorek, Ni sze szko y..., s. 73.
39 APL, UWL, Dz. R. i R. R., 3053, k. 1.
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jak i tych, które by y w stadium organizacji. W 1945 r. rozpoczyna si  okres uruchamia-
nia nowych placówek, ju  przez now  administracj  szkolnictwa rolniczego (Wydzia u 
O wiaty Rolniczej i powo anych w powiatach inspektorów o wiaty rolniczej). W admini-
stracji terenowej jednak jeszcze przez znaczny okres wyst powa  brak pe nego rozeznania 
dotycz cego organizacji szkolnictwa rolniczego. Potwierdza to pismo inspektora szkolne-
go w Kra niku � Micha a P kalskiego, skierowane do Kuratorium OSL (15 VI 1945 r.), 
w którym zwraca  si  z pytaniem komu podlegaj  szko y rolnicze, gdy  z powodu braku 

wyja nie  o tej sprawie jest ca y szereg nieporozumie  mi dzy Inspektoratem Szkolnym 

a Powiatow  Rad  Narodow  40. Powy sze niedomówienia ostatecznie rozstrzygni to 
dopiero w drugiej po owie 1945 r.

Na podstawie sprawozda  z o onych przez kierowników gminnych szkó  rolniczych, 
dotycz cych rozpocz cia zaj , mo na stwierdzi , e zdecydowana wi kszo  z nich pod-
j a dzia alno  w lutym, marcu i kwietniu 1945 r.41 Najwcze niej zosta a uruchomiona 
szko a w Brzezicach (pow. Lublin) � 15 grudnia 1944 r.42 Trudno jednoznacznie okre li  
liczb  gminnych szkó  rolniczych dzia aj cych na terenie Lubelszczyzny w ci le okre-
lonym czasie. Ich stan ulega  ci g ym zmianom, w pierwszych latach odnotowa  mo na 

systematyczny wzrost, i to cz sto z miesi ca na miesi c. W miar  up ywu czasu niektóre 
z nich ulega y reorganizacji, a w pojedynczych przypadkach likwidacji. Zachowuj c prze-
dzia y czasowe lat szkolnych, wedle których prowadzono odpowiedni  statystyk , mo na 
dokona  zestawienia funkcjonuj cych szkó  za ca y czas ich dzia alno ci.

Gminne szko y rolnicze w woj. lubelskim w latach 1944/45�1946/47
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Razem 27 64 679 27 112 313 29 63 728

ród o: APL, WUZ, 757; UWL, Dz. R. i RR, 3062.

40 Tam e, KOSL, 667, k. 137.
41 Tam e, WUZ, 575, k. 16�29.
42 Tam e, k. 27.
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W ci gu trzech rozpatrywanych lat szkolnych nie zdo ano uruchomi  adnej gminnej 
szko y rolniczej w czterech powiatach (Bi goraj, Tomaszów, W odawa, Zamo ). W po-
zosta ych powiatach ich liczba równie  znacznie odbiega a od przyj tych za o e . Niedo-
ci gni cia wyst puj ce w realizacji programu rozwoju szkó  rolniczych wynika y z dwu 
podstawowych powodów: braku wykwaliÞ kowanej kadry nauczycielskiej i mniejszego 
ni  przewidywano nap ywu kandydatów.

W miar  up ywu czasu coraz skuteczniej rozwi zywano problemy obsady kadrowej 
w gminnych szko ach rolniczych. Zgodnie z zarz dzeniami do nauczania przedmiotów 
ogólnokszta c cych anga owano nauczycieli szkó  powszechnych. Niektórzy z nich, 
pracuj cy od dawna w rodowisku wiejskim, posiadali tak e dodatkowe kwaliÞ kacje 
rolnicze, najcz ciej zdobyte na kursach. Instruktorzy wywodzili si  g ównie spo ród 
pracowników instytucji rolniczych. W przypadku trudno ci z anga owaniem nauczycieli 
etatowych zatrudniano nauczycieli na okre lon  liczb  godzin. Mo na zatem stwierdzi , 
e wszystkie wymienione szko y posiada y wystarczaj c  obsad  kadrow , pozwalaj c  

na prowadzenie normalnej pracy. Przytoczone wy ej zestawienie wykazuje wprawdzie 
w roku szkolnym 1946/47 znacznie mniejsz  liczb  nauczycieli ni  o rok wcze niej, ale 
trzeba zwróci  uwag , e liczba ta okre la tylko nauczycieli etatowych, a wi c pe noza-
trudnionych. Obok nich zatrudniano tak e 44 nauczycieli dochodz cych (p atnych od 
ilo ci godzin) oraz 17 instruktorów. cznie zatem w omawianym roku szkolnym zatrud-
niano 124 nauczycieli43.

Wraz z umacnianiem si  organizacyjnym i kadrowym szkó  gminnych nie sz o w pa-
rze ich upowszechnianie w ród m odzie y wiejskiej. Lubelszczyzna w tym wzgl dzie 
nie by a zreszt  wyj tkiem. W ca ym kraju frekwencja by a s aba i niemal wszystkie 
szko y mog y przyj  znacznie wi cej m odzie y. Ma e zainteresowanie m odzie y 
nauk  w szkole gminnej wynika o z podstawowego faktu � nie dawa a ona mo liwo ci 
awansu spo ecznego i wyj cia ze wsi. Przez podj cie nauki w ka dej innej szkole, za-
równo m odzie , jak i rodzice widzieli perspektyw  zdobycia nowej pozycji zawodowej 
i spo ecznej44. W przypadku szko y gminnej jedynym awansem dla jej absolwentów 
by a mo liwo  kontynuowania dalszej nauki w gimnazjum rolniczym dla doros ych,
a w przysz o ci równie  dalsza praca na wsi we w asnym gospodarstwie rolnym.

Na terenie województwa lubelskiego gminne szko y rolnicze najwi ksz  frekwencj  
cieszy y si  w roku szkolnym 1944/45, a wi c najtrudniejszym. By  to jednak okres naj-
wi kszego o ywienia i powszechnego p du do nauki (cz sto bez g bszego analizowania 
celu kszta cenia). W latach nast pnych, przy powszechniejszym rozwoju ró nych typów 
szkó , nast pi  systematyczny odp yw m odzie y wiejskiej ze szkó  gminnych. 

W tej sytuacji zacz to poszukiwa  nowych i lepszych form kszta cenia w zawodzie 
rolnika. Tak  prób  rozwi zania narastaj cego problemu mia o by  przekszta cenie 
gminnych szkó  rolniczych w szko y przysposobienia rolniczego. Odpowiedni  decyzj
w tej kwestii podj to w roku szkolnym 1947/48. Szko y przysposobienia rolniczego ist-
nia y tylko przez jeden rok, bowiem ju  w roku szkolnym 1948/49 zosta y one przekszta -
cone w dwuletnie rednie szko y rolnicze45.

43 Tam e., Dz. R. i R. R., 3062, k. 27.
44 W. Kuphal, Obowi zek czy dobrowolno , w: �O wiata Rolnicza� 1946, nr 2, s. 67. 
45 Przez okre lenie � rednie� nale y rozumie  wy sz  form  kszta cenia w porównaniu ze szko  podsta-

wow , a nie w znaczeniu dos ownym.
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Organizacja szkó  przysposobienia rolniczego mia a opiera  si  na instrukcjach 

wydanych uprzednio dla gminnych szkó  rolniczych. Przewidziany by  dwuletni okres 

nauczania obejmuj cy nauk  lekcyjn , wiczenia, zaj cia praktyczne w gospodarstwie 

szkolnym i w gospodarstwie rodzicielskim. Nauka lekcyjna mia a odbywa  si  w ci gu 

dwóch kolejno nast puj cych po sobie zim, obejmuj c w ka dym roku oko o 480 godzin 46. 
Dokonane niewielkie zmiany, w zasadzie ograniczaj ce si  do nazwy, nie stanowi y 
elementu decyduj cego w upowszechnianiu szko y przysposobienia rolniczego. O jej 
niepowodzeniu, podobnie jak szko y gminnej, decydowa  brak perspektyw yciowych 
i zawodowych dla absolwentów.

Na Lubelszczy nie, posobnie jak w ca ej Polsce, uwidoczni o si  ma e zainteresowa-
nie szko  przysposobienia rolniczego. W trzech powiatach (bi gorajskim, w odawskim, 
tomaszowskim) takich szkó  nie powo ano w ogóle, w pozosta ych ich liczba waha a si  
od 2 do 4, a jedynie powiat radzy ski stanowi  wyj tek � zdo ano tam zorganizowa  5 ta-
kich szkó . Na terenie 12 powiatów funkcjonowa y cznie 33 szko y przysposobienia rol-
niczego, a wi c jedynie o 4 wi cej w stosunku do liczby szkó  gminnych w roku szkolnym 
1946/47. Tylko 5 z nich (Kulik, Raciborowice, widnik, Niedrzwica, Komarówka) posia-
da o pe ny sk ad uczniów, wszystkie pozosta e mog y przyj  znacznie wi cej s uchaczy, 
ni  pobiera o w nich nauk . By y w ród nich i takie, w których wykorzystywano tylko 
po ow  miejsc, a czasami jeszcze mniej. W Krasieninie na 45 miejsc uczy o si  jedynie 
12 uczniów, w Konstantynowie na 65 miejsc nauk  pobiera o tylko 18 uczniów. W ród 
przyczyn ma ego dop ywu uczniów wymieniano: brak kadry (Konstantynów, Wola Su-
cho ebrska), z  lokalizacj  (ma e miasteczka � Kazimierz Dolny, Mordy) wzgl dnie nie-
wielkie zainteresowanie doros ego spo ecze stwa i m odzie y (Bychawa, Krasienin)47. 
Po roku funkcjonowania wszystkie szko y przysposobienia rolniczego w kraju uleg y 
dalszemu przekszta ceniu w ramach ca ej reorganizacji szkolnictwa rolniczego.

POWIATOWE SZKO Y ROLNICZE

Bezpo rednio po wyzwoleniu Lubelszczyzny do prac zwi zanych z organizacj  szkol-
nictwa rolniczego intensywnie zaanga owa a si  Lubelska Izba Rolnicza. Ju  22 wrze nia 
1944 r. zwróci a si  ona do przewodnicz cych powiatowych rad narodowych w woje-
wództwie lubelskim z konkretnymi propozycjami w tej sprawie, sugeruj c: w zwi zku 

z przeprowadzan  obecnie reform  roln  aktualne si  staje utworzenie na terenie ka dego 

powiatu sieci ognisk kultury rolnej, ze szczególnym uwzgl dnieniem utworzenia 2 szkó  

rolniczych a to: powiatowej m skiej szko y rolniczej i powiatowej e skiej szko y rolniczej. 

Dla ka dej z tych dwóch szkó  nale a oby przydzieli  dobrze zagospodarowane o rodki 

maj tków o obszarze co najmniej 30-50 ha ziemi ornej. Powo uj c si  na artyku  16 de-

kretu o reformie rolnej Lubelska Izba Rolnicza prosi a w adze centralne o wyodr bnienie 

specjalnych obiektów i przydzielenie ich Izbie pod szko y rolnicze. Szko y te b d  w asno-

ci  Lubelskiej Izby Rolniczej oraz przez ni  subwencjonowane. Poza tym przewidziana 

jest pomoc ze strony powiatu i pa stwa  48. W dalszej cz ci w pi mie tym apelowano

46 T. Wieczorek, Kszta cenie rolnicze..., s. 117�118.
47 APL, UWL, Dz. R. i R. R., 3062, k. 37�38.
48 Tam e., LIR, 162. Pismo Lubelskiej Izby Rolniczej do przewodnicz cych powiatowych rad narodo-

wych.
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o pomoc w organizacji wymienionych szkó  przez powo anie specjalnego komitetu or-
ganizacyjnego i nawi zanie cis ej wspó pracy z Wydzia em O wiaty LIR. W ko cowej 
cz ci stwierdzono, e gor cym yczeniem jest, aby w tym roku przynajmniej w ka dym 

powiecie powsta a m ska lub e ska szko a rolnicza  49.

Równocze nie z dzia aniami wyja niaj cymi i agitacj  Lubelska Izba Rolnicza 
podj a konkretne prace organizacyjne. Po kilku tygodniach, tj. pod koniec pa dziernika 
1944 r., uruchomi a pierwsz  Powiatow  Szko  Ogrodnicz  w Mogielnicy (pow. Che m) 
i przej a Gimnazjum Ogrodnicze w Kijanach (pow. Lubartów)50. Opracowano równie  
za o enia programowe szko y powiatowej. Stwierdzono w nich, e w ci gu siedemnastu 

miesi cy nauki teoretyczno-praktycznej jak i dalszej pracy grona nauczycielskiego nad ab-

solwentem powiatowe m skie szko y rolnicze maj  przygotowa  przysz ych kierowników 

gospodarstw w o cia skich, maj  da  czynnych dzia aczy na polu gospodarczym, kultu-

ralnym i spo ecznym. W szko ach tych ma by  pog bione ycie duchowe i umys owe  51.

Te lubelskie do wiadczenia wkrótce zosta y wykorzystane przez administracj  
pa stwow . Wymienione wy ej pierwsze zarz dzenie kierownika Resortu Rolnictwa 
i Reform Rolnych dotycz ce organizacji szkolnictwa rolniczego z 15 grudnia 1944 r. zo-
bowi zywa o równie  do powo ania drugiego typu ni szych szkó  � powiatowych szkó  
gospodarstwa wiejskiego. Mia y to by  szko y m skie, e skie lub koedukacyjne o kie-
runku rolniczym lub specjalistycznym (hodowlane, ogrodnicze, pszczelarskie, rybackie). 
Ich zadaniem by o przygotowanie do wzorowego prowadzenia w asnych gospodarstw 
i kszta cenie si  pomocniczych dla szkó  gminnych, tzw. m odszych instruktorów, a nauka 
mia a trwa  11 miesi cy 52. Do szkól powiatowych przyjmowano m odzie : ch opców po 
uko czeniu 17 lat i dziewcz ta po uko czeniu 16 lat. Od kandydatów wymagano wpraw-
dzie wykszta cenia w zakresie szko y podstawowej, ale przyjmowano i takich, którzy nie 
posiadali wymaganego cenzusu, a mogli si  wykaza  odpowiednim wyrobieniem ycio-
wym oraz praktyk  rolnicz 53. Zasadnicza ró nica mi dzy szko ami gminnymi a powiato-
wymi sprowadza a si  do tego, e te ostatnie posiada y nieco poszerzony program naucza-
nia i by y w zasadzie placówkami internatowymi, za  nauczanie praktyczne odbywa o si  
w gospodarstwach szkolnych. Po uko czeniu powiatowej szko y rolniczej jej absolwenci 
uzyskiwali prawo wst pu do drugiej klasy gimnazjum rolniczego dla doros ych.

Przytoczony stan organizacyjny szkolnictwa rolniczego trwa  nie d u ej ni  trzy pierw-
sze powojenne lata. W roku szkolnym 1947/48 przeprowadzono cz ciow  reorganizacj  
ni szych szkó  rolniczych, w tym równie  powiatowych. Zadecydowano, e te z nich, któ-
re posiadaj  dobre warunki lokalowe i w pe ni kwaliÞ kowan  kadr , zostan  przekszta -
cone w dwuletnie gimnazja dla doros ych przez dodanie klasy drugiej. Pozosta e, w przy-
padku du ej frekwencji uczniów, pozostawiono przej ciowo z dotychczasowym rocznym 
kursem nauki, a te, w których wyst powa y trudno ci lokalowe i kadrowe, przekszta cano 
w szko y przysposobienia rolniczego 54. Przy projektowaniu sieci szkó  powiatowych 

49 Tam e.
50 Tam e, Powiatowe m skie szko y rolnicze Lubelskiej Izby Rolniczej.
51 Tam e.
52 Dz. Urz. M. R. i  R. R., 1945, nr 2, poz. 22.
52 Dz. Urz. M. R. i  R. R., 1945, nr 2, poz. 22.
53 T. Wieczorek, Historia szkó ..., s. 115.
54 S. Michalski, Drogi rozwoju kszta cenia rolniczego..., s. 124.
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zak adano utworzenie w ka dym powiecie dwu takich szkó : jednej m skiej i jednej e -
skiej. W 269 powiatach winno zatem istnie  cznie 538 takich szkó . Rzeczywisto  oka-
za a si  jednak zupe nie inna i daleko odbiega a od przyj tych za o e . W roku szkolnym 
1945/46 na terenie ca ego kraju pracowa y tylko 103 szko y powiatowe, a w nast pnym 
(1946/47) 16455. Na Lubelszczy nie powo ywanie szkó  powiatowych rozpocz to w roku 
szkolnym 1944/45. Opieraj c si  na sporz dzanych sprawozdaniach i wyliczeniach, mo -
na prze ledzi  rozwój tego typu szkó  w ca ym omawianym okresie.

Powiatowe szko y gospodarstwa wiejskiego w woj. lubelskim w latach 1944/45�1947/48
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ród o: APL, WUZ, 757.

55 T. Wieczorek, Kszta cenie rolnicze..., s. 115.
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Na Lubelszczy nie, podobnie jak w ca ej Polsce, program rozwoju szkó  powiato-
wych nie zosta  zrealizowany. Na terenie dwu powiatów (bi gorajskim i hrubieszowskim), 
maj cych charakter wybitnie rolniczy, lecz równocze nie najbardziej wyniszczonych go-
spodarczo, nie zdo ano uruchomi  adnej szko y powiatowej. W pozosta ych powiatach 
zorganizowano po jednej, tylko w niektórych powiatach po dwie szko y. Od pocz tku 
uwidoczni y si  negatywne zjawiska, podobnie jak w przypadku szkó  gminnych. Obser-
wowany w ci gu trzech pierwszych lat wzrost kadry nie powodowa  zwi kszenia liczby 
szkó , jak te  nie wp ywa  w istotny sposób na zwi kszenie nap ywu uczniów. Stosunkowo 
najkorzystniejszy okaza  si  rok szkolny 1945/46, bowiem funkcjonowa o wtedy 17 szkó  
powiatowych, w pozosta ych latach liczba ta by a zawsze mniejsza. Najliczniejszy przy-
p yw uczniów mia  miejsce natomiast w ci gu pierwszego roku szkolnego (1944/45), 
w innych latach wykazywa  systematyczne tendencje spadkowe. Na przestrzeni czterech 
rozpatrywanych lat na Lubelszczy nie funkcjonowa y cznie 23 szko y powiatowe. Spo-
ród nich jedynie 5 kontynuowa o dzia alno  nieprzerwanie, pozosta e b d  powsta y 

pó niej, b d  zawiesi y wcze niej swoj  dzia alno , a niektóre uleg y reorganizacji. 
Taki stan rzeczy zmusza  do poszukiwania przyczyn tych negatywnych procesów. Na 

podstawie spostrze e  pracowników administracji szkolnictwa rolniczego, opartych na 
ocenach i opiniach spo ecze stwa, stwierdzono, e ten typ szko y nie wytrzymuje próby 

z przyczyn nast puj cych: wiedza zawarta w programie nauczania nie daje absolwentom 

adnych szerszych mo liwo ci pracy poza w asnym gospodarstwem rolnym. Przedmioty 

fachowe s  w formie spopularyzowanej, a zaj cia praktyczne z uwagi na nienormalne 

warunki gospodarcze w szko ach nie daj  m odzie y adnych korzy ci naukowych, na-

tomiast obci aj  si y i zajmuj  czas. Czas pobytu ucznia w szkole poza gospodarstwem 

rodzicielskim wydaje si  za d ugi w stosunku do osi ganych korzy ci. W wi kszo  szkó  

powiatowych zdarza si  ucieczka m odzie y do domów rodzicielskich i wówczas przery-

wano zaj cia. Ze wzgl du jednak na potrzeb  dostarczenia wsi przodowników pozosta-

j cych w swoim rodowisku, istnieje uzasadnienie utrzymania pewnej ilo ci szkó  w tym 

typie, ale mniejszej i dobrze postawionych 56.

Przytoczona opinia nie by a jednostkowa. Z podobnymi ocenami szko y powiatowe 
spotyka y si  w ca ym kraju i we wszystkich podkre lano potrzeb  przeprowadzenia 
zmian. Wymienione negatywne zjawiska zadecydowa y o podj ciu decyzji reorganiza-
cyjnych ju  w roku szkolnym 1947/48. Utrzymano jedynie te szko y powiatowe, gdzie 
istnia y nale yte warunki pracy zarówno w zakresie bazy, jak i kadry, oraz tam, gdzie 
istnia  pe ny dop yw uczniów. Pozosta e placówki przekszta cono w gimnazja rolnicze, 
a najs absze w szko y przysposobienia rolniczego. 

56 APL, Wojewódzka Rada Narodowa, 154, k. 19. 
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SPRAWA NAUKI RELIGII W SZKOLE W OKRESIE
TYMCZASOWEGO RZ DU JEDNO CI NARODOWEJ

Utworzenie Tymczasowego Rz du Jedno ci Narodowej i obj cie funkcji ministra 
o wiaty przez Czes awa Wycecha wyra nie ograniczy o wp ywy PPR na rozwój szkol-
nictwa polskiego, dzia alno  administracji szkolnej i obsad  wa niejszych stanowisk 
w tej istotnej ga zi ycia spo eczno-gospodarczego. W Ministerstwie O wiaty podj o 
prac  wiele osób nale cych do grona znanych dzia aczy ZNP i aktywnych uczestników 
inicjatyw podejmowanych przez TON i DOiK, np. Wac aw Schayer, Micha  Pollak, nieco 
pó niej W adys aw Radwan i przyby y z obozu jenieckiego w Niemczech � Stanis aw 
Kwiatkowski, a tak e do wiadczony pracownik administracji pa stwowej Marian Jó-
zefkowicz. Ludzie ci, swoimi umiej tno ciami i zaanga owan  postaw  wywarli du y 
wp yw na charakter pracy administracji szkolnej. Niektórzy dzia acze o wiatowi PPR, 
jak np. anna Kormanowa, okre lali Czes awa Wycecha wraz z najbli szymi wspó pra-
cownikami grup  londy sk  1. 

Zmiany kadrowe, organizacyjne i zwi zane z procesem zarz dzania szkolnictwem 
szczególnie mocno odczu a kadra kierownicza resortu zwi zana z PPR. Wobec zacho-
dz cych ruchów personalnych, przyjmowanych pocz tkowo ze wzgl dnym spokojem, jej 
g ówni przedstawiciele (W. Bie kowski, . Kormanowa, E. Kuroczko, W. Michaj ow) 
uznali za niezb dne nawi zanie ci lejszej wspó pracy z cz onkami PPS zatrudnionymi 
w resorcie. W ten sposób zamierzano stworzy  siln  grup  nacisku na ministra o wiaty 
i jego g ównych wspó pracowników. 

Pepeerowcom szczególnie bliskie by o stanowisko PPS w sprawie likwidacji nauki 
religii w szkole. Problematyk  t  rodowisko socjalistyczne podj o na kongresie partii 
29 czerwca 1945 roku2. Znalaz a ona tak e swój wyraz w artyku ach ukazuj cych si  na 
amach organu Prasowego PPS  � "Robotnika#. Edward Csat  � publicysta tego pisma 

� pisa : [$] religia mo e by  jedynie spraw  wiary i dlatego religia mo e by  jedynie 

1 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN) zespó : Polska Partia Robotnicza (dalej: PPR), sygn. 295/XXI� 57, 
Ogólna ocena sytuacji w Min[isterstwie] O wiaty, 1 pa dziernika 1945 roku, k. 1, 2.

2 S. Mauersberg, Reforma szkolnictwa w Polsce w latach 1944�1948, Wroc aw 1974, s. 103.
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spraw  prywatn  [!] I dlatego obowi zkowa nauka religii musi by  z naszych szkó  

usuni ta [!] 3. Twierdz c, e religia nie jest sprzeczna z zasadami socjalizmu, postulowa  

jednak propagowanie i stosowanie przez spo ecze stwo w yciu codziennym wieckiej 

moralno ci oraz etyki  4. 

Mimo coraz cz ciej pojawiaj cych si  kontrowersji pomi dzy przedstawicielami 

obozu rz dz cego a w adzami ko cielnymi na tle wychowania religijnego w szkole, 

istnia y te  przyk ady dobrych kontaktów i wspó pracy w tym zakresie pomi dzy czo-

owymi przedstawicielami Ko cio a a administracj  szkoln . Na przyk ad w Katowicach 

biskup Stanis aw Adamski przeprowadzi  dwukrotnie owocne rozmowy z kuratorem ka-

towickim � Oskarem Kotul  na temat nauczania religii w szkole (w jednej z nich w dniu 

7 wrze nia bra  udzia  ks. Boles aw Kominek � pó niejszy kardyna ). Mi dzy innymi 

ustalono wówczas, e z powodu braku dostatecznej liczby ksi y przedmiotu tego b d  

uczy  równie  nauczyciele wieccy, omówiono kwesti  wizytacji nauki religii katolickiej 

na l sku Opolskim, podj to spraw  organizacji gimnazjum Sióstr Notre Dame w Biel-

sku, a tak e wymieniono pogl dy na temat perspektyw upowszechnienia bezp atnego 

szkolnictwa oraz rozpatrzono zagadnienie dalszej pracy nauczycieli i kierowników szkó , 

którzy w czasie okupacji byli volkdeutschami trzeciej i czwartej grupy. Odnosz c si  

z pe n  trosk  do sprawy edukacji m odego pokolenia, biskup S. Adamski wyrazi  goto-

wo  wyst pienia z apelem do spo ecze stwa o zg aszanie si  na kursy przygotowuj ce 

do zawodu nauczycielskiego 5.

Wkrótce jednak dobre kontakty mia y ulec ograniczeniu, a nast pnie zaprzestaniu. 

Wa nym wydarzeniem pod wzgl dem formalno-prawnym dla usytuowania nauki re-

ligii w systemie szkolnym i dydaktyczno-wychowawczym by o ukazanie si  okólnika

Nr 50 z  13 wrze nia 1945 roku, (II � 1192/45 N), podpisanego przez Czes awa Wycecha. 

Akt ten, wydany natychmiast po zerwaniu przez w adze polskie 12 wrze nia tego  roku 

konkordatu ze Stolic  Apostolsk , stwarza  mo liwo  rezygnacji z uczenia si  obowi z-

kowego przedmiotu szkolnego, jakim by a religia, na podstawie z o onej przez [!] rodzi-

ców deklaracji, i  nie ycz  sobie, by poddane ich pieczy ustawowej dziecko pobiera o 

nauk  religii w szkole 6. W uzasadnieniu tego stanowiska odwo ywano si  do artyku ów 

111 i 112 konstytucji z marca 1921 roku 7. Okólnik ten oparty o zasad  wolno ci sumie-

nia 8 i wyznania pos u y  w adzy mi dzy innymi do usuwania religii ze szkó , chocia , 

jak pokaza a przysz o , rodzice i opiekunowie dzieci korzystali z niego w niewielkim 

stopniu.

3 E. Csat , Nauka religii w szkole, w:#Robotnik$ 1945, nr 167, s. 3.
4 E. Csat , Nauka religii a moralno , w: #Robotnik$ 1945, nr 198, s. 3.
5 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, sygn. KBA (Kancelaria Biskupa Adamskiego) 166, 

Protokó  z wizyty p. kuratora w dniu 7 wrze nia 1945 r., k. 1. 
6 Okólnik Nr 50 z dnia 13 wrze nia 1945 r. [!] w sprawie nauki szkolnej religii, Dz. Urz. Min. O w., 

1945, nr 4, poz. 189.
7 Szerzej: H. Konopka, Religia w szko ach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce 

pa stwa (1944�1961), Bia ystok 1991, s. 20; L. Grochowski, Nauka religii w szko ach pa stwowych Polski 
Ludowej. Etapy ograniczania i usuwania na tle programów laicyzacji 1944�1956, w: Oblicze ideologiczne 
szko y polskiej latach 1944�1955, red. E. Walewander, Lublin 2002, s. 134, 135.

8 Z. Zieli ski, Ko ció  w Polsce 1944�2002, Radom 2003, s. 60.
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Kolejny akt prawny, odnosz cy si  w pewnym zakresie do kwestii nauczani religii, 
ukaza  si  18 wrze nia 1945 roku. Dotyczy  on oceny i u ytkowania ksi ek szkolnych 9. 
Na jego podstawie minister o wiaty powo a  niezw ocznie komisje oceny wydawnictw 
szkolnych z zakresu poszczególnych przedmiotów, z wyj tkiem religii. Fakt ten wywo a  
interwencj  przewodnicz cego Komisji Szkolnej Episkopatu � arcybiskupa Adama Stefa-
na Sapiehy w Ministerstwie O wiaty. Uzna  on, e z powodu zniszcze  wojennych zacho-
dzi pilna potrzeba wydania nowych podr czników do nauki tego przedmiotu i w zwi zku 
z tym nieodzowne jest powo anie sprawnie pracuj cej komisji ocen tych ksi ek. Za-
proponowa , aby w jej sk ad weszli yj cy przedwojenni cz onkowie podobnej komisji: 
ks. dr W adys aw Korni owicz � Laski ko o Warszawy, Apolinary Le niewski � Sieradz 
(by y wizytator MWRiOP) i ks. dr Stanis aw Mazanek � Kraków, jak równie  ks. dr Józef 
Szkudelski � Warszawa. Ponadto przed o y  obszern  list  ksi y, wybitnych katechetów 
z ró nych diecezji, jako kandydatów na recenzentów. Byli nimi do oceny podr czników 
do szkó  rednich: Dominik Bialic � Przemy l, W adys aw Czelu niak � Kielce, Roman 
Fronczak � P ock, Henryk Gierycz � Radom, dr Marian Kaczmarek � Pozna , Zenon 
Kalicki � Kalisz, Zygfryd Kowalski � Toru , dr Franciszek Madeja � Kraków, Stanis aw 
Pilcher � Lublin, Koronat Piotrowski � Siedlce, Stefan Piotrowski � Warszawa, dr Henryk 
Proksch � Katowice, Tomasz Rostworowski � ód , Jan Szurnicki � Ostrów Mazowiecka, 
Jan Tomaszewski � Cz stochowa, dr Józef Wrzo  � Cieszyn. Kandydatami na recenzentów 
podr czników dla szkó  powszechnych zostali ksi a: Ignacy Budny � Lublin, Andrzej 
Cz stka � Rzeszów, dr Marian Finke � Pozna , Józef Grochocki � Pelplin, Franciszek 
Go ciniak � Bielsk pod P ockiem, Antoni Jochemczyk � Pszczyna, Bronis aw Lubieniuk 
� Siedlce, Stanis aw ukowski � Kraków, Stanis aw Mudyna � Kielce, Stanis aw Paras 
� Cz stochowa, Stefan Paw owski � Piotrków Trybunalski, Marian Sk odowski � Rzeku  
pod Ostro k , Boles aw Skwarli ski � Radom, Stanis aw Tworkowski � Warszawa10.

W powo anej, po wielu uzgodnieniach, z dat  wsteczn  z pa dziernika 1945 roku 
komisji, maj cej zajmowa  si  ocen  podr czników do nauki religii, znale li si  tylko 
dwaj ksi a proponowani przez A. Sapieh : dr W adys aw Korni owicz, w randze prze-
wodnicz cego i Apolinary Le niewski, jako cz onek. Zast pc  przewodnicz cego zosta  
Stanis aw Ossowski. Do komisji wchodzi  równie  przedstawiciel Zwi zku Nauczyciel-
stwa Polskiego. Wprowadzenie w jej sk ad dwóch osób wieckich, niezwi zanych z na-
uczaniem religii, w tym cz onka organizacji nauczycielskiej, a nie delegata kó  ksi y 
prefektów, spotka o si  z dezaprobat  ze strony przewodnicz cego Komisji Szkolnej 
Episkopatu11. 

W drugiej po owie 1945 roku rol  struktury przywódczej PPR w rodowisku nauczy-
cielskim przej a komórka tej partii w Ministerstwie O wiaty. W obliczu szybko wzmac-
niaj cego si  Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanis awa Miko ajczyka i uznaniem tego 

9 Zarz dzenie Ministra O wiaty z dnia 1 pa dziernika 1945 r. ["] w sprawie powo ania Komisji Ocen 
Wydawnictw Szkolnych, Dz. Urz. Min. O w., 1945, nr 5, poz. 210.

10  W. Chmielewski, Kszta cenie nauczycieli w okresie ideologizacji szkolnictwa (1944�1956), Warszawa 
2006, s. 248.

11 Tam e. AAN, Ministerstwo O wiaty (dalej: Min. O w.), sygn. 4292, Pismo Przewodnicz cego Komisji 
Szkolnej Episkopatu z lutego 1946 roku do Ministerstwa O wiaty w sprawie sk adu osobowego komisji szkol-
nej dla podr czników do nauki religii, k. 116.
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zjawiska przez pepeerowców jako próby rozbicia ruchu ludowego, postanowiono udzieli  
wsparcia ideowego nauczycielom nale cym do Stronnictwa Ludowego. Zamierzano 
równie  g biej !przenikn " do ZNP i Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Uwa-
ano, e trzeba zwróci  wi ksz  uwag  na prac  Zwi zku Zawodowego Pracowników 

Pa stwowych. Próbowano tworzy  front sprzeciwu wobec PSL. Inicjatywy te mia y tak e 
na celu prze amanie izolacji, w jakiej � w pewnym stopniu � znale li si  cz onkowie PPR 
w Ministerstwie O wiaty12.

W ramach realizacji koncepcji poszerzania wspó pracy z partiami politycznymi i or-
ganizacjami spo ecznymi komórka PPR zorganizowa a 25 wrze nia 1945 roku wspólne 
zebranie z ko em PPS w Ministerstwie O wiaty. W trakcie obrad wiele miejsca po wi -
cono zwalczaniu nauczania religii w szkole i ograniczaniu wychowaniu religijnego dzieci 
oraz m odzie y. Znany dzia acz ZNP, cz onek centralnej !pi tki" TON, kurator Okr gu 
Szkolnego Warszawskiego, cz owiek o radykalnych przekonaniach, zwi zany z PPS 
� TeoÞ l Woje ski skrytykowa  istnienie szkolnictwa prywatnego, uzna  za rzecz paradok-
saln  dzia alno  we wspó czesnej dobie szkolnictwa klasztornego. Z niepokojem stwier-
dza , e na teren szkó  wdzieraj  si  organizacje religijne. Opanowuj  one wietlice 

szkolne. W tych sprawach trzeba zaj  zdecydowane stanowisko � konstatowa  13. Uzna , 
e wspó dzia anie obydwu partii u atwi opanowanie wielu niekorzystnych sytuacji. Z ko-

lei jedna z bardziej wp ywowych osób w Ministerstwie O wiaty, dyrektor departamentu 
. Kormanowa zauwa y a, e pod rz dami C. Wycecha narasta niebezpiecze stwo 

ideologiczne, wyst puj  z jego strony posuni cia zdecydowanie wrogie pepeerowskiej 
ideologii. Przyk adem tego mia a by  szerz ca si , jej zdaniem, klerykalizacja szkolnic-

twa, któr  uzna a za zjawisko skandaliczne. Domaga a si  od centralnej administracji 
szkolnej konsekwentnych inicjatyw, zmierzaj cych do przeciwstawienia si  tej tendencji, 
a przede wszystkim ca kowitego zniesienia powszechnie znanych rozporz dze  ministra 
Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego Kazimierza Bartla i wynikaj cych z nich 
obowi zków w zakresie nauki religii w szkole oraz udzia u uczniów i nauczycieli w prak-
tykach religijnych. Opowiada a si  za w czeniem do tych dzia a  rodziców i nauczycieli. 
Postulowa a podj cie pracy ideowopolitycznej z kadr  kierownicz  w szkolnictwie. Prze-
strzega a przed zatrudnianiem w administracji szkolnej ludzi wywodz cych si  z przed-
wojennych struktur w adzy o wiatowej. Z kolei Czes aw Skopowski � kurator Okr gu 
Szkolnego Pomorskiego z siedzib  w Toruniu14 � domaga  si  zniesienia przymusu nauki 
religii na terenie szko y. Postulaty zg oszone na tym zebraniu wskazywa y na radykaliza-
cj  pogl dów wp ywowych dzia aczy o wiatowych PPR i PPS, którzy starali si  wywrze  
nacisk na administracj  szkoln  pod kierownictwem C. Wycecha w zakresie likwidacji 
b d  ograniczenia nauczania religii. 

Problematyka dotycz ca usuwania religii ze szkó  wyst powa a podczas obrad II Kra-
jowej Konferencji Nauczycieli PPR-owców 7 i 8 pa dziernika 1945 roku. Przejawia a 

12 Archiwum Pa stwowe w Warszawie (dalej: APW), zespó  akt: Komitet Warszawski PPR (dalej: 
K. War.), sygn. 182, Protokó  z zebrania komórki PPR przy Ministerstwie O wiaty z dnia 17 wrze nia 
1945 r., k. 12.

13 Tam e, Protokó  z zebrania Ko a PPS i Komórki PPR przy Ministerstwie O wiaty w dniu 25 IX 1945, 
k. 18. 

14 Tam e, k. 17�19.
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si  ona w kontek cie zada  umocnienia ideologicznego, a w tym i wiatopogl dowego 
nauczycieli, potrzeby wzrostu liczby cz onków partii w tym rodowisku i totalnej krytyki 
ZNP, które, zdaniem Stefana ó kiewskiego, coraz bardziej zbli a o si  do PSL. . Kor-
manowa proponowa a zdemokratyzowanie korpusu nauczycielskiego, czyli mi dzy inny-
mi systematyczne przekszta canie jego wiadomo ci oraz wprowadzanie do tego zawodu 
ludzi o postawach i pogl dach zbli onych do ideologii propagowanej przez PPR. Mówi c 
o wprowadzanych zmianach w programach nauczania, stwierdzi a, e status nauki re-
ligii w szko ach jest nadal wysoki, jednak e ukazanie si  okólnika nr 50 z 13 wrze nia 
stworzy o now  sytuacj  w zakresie nauki religii. Poinformowa a o istotnych zmianach 
dokonanych w programach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, polegaj cych 
one na oparciu tre ci nauczania na najnowszych zdobyczach nauki i uwolnieniu ich od 
nalecia o ci idealistycznych. 

Zagadnienie ograniczenia religii w szkole pojawi o si  w kilku w tkach podczas 
dyskusji. Mi dzy innymi postulowano podj cie skutecznych kroków zmierzaj cych do 
spopularyzowania i faktycznego wprowadzenia w ycie wspomnianego wy ej okólnika 
z 13 wrze nia 1945 roku. Krytycznie odniesiono si  do faktu, e wi kszo  zak adów 
opieku czo-wychowawczych dla dzieci w Polsce pozostawa a w gestii zakonów. Wnio-
skowano, aby stan ten uleg  natychmiastowej zmianie. Na konferencji doceniono rol  Ro-
botniczego Towarzystwa Przyjació  Dzieci w pracy ideowo-wychowawczej z uczniami. 
Postulowano, aby z dzia alno ci  tej organizacji bli ej zwi zali si  nauczyciele demokra-

ci, czyli ci, którzy popierali lini  polityczn  PPR15. W przyj tych na zako czenie obrad 
rezolucjach stwierdzono, e konferencja pot pia wyst puj ce w szeregach nauczycielstwa 

tendencje ideowe wsteczne i klerykalne, przenikaj ce równie  na teren ZNP. Pozostaj  

one w ca kowitej sprzeczno ci z dotychczasow  tradycj  nauczycielstwa i ideologi  ZNP, 

jako organizacj  zawodow   16. Obrady pokaza y, e partia komunistyczna w Polsce d y a 
konsekwentnie do realizacji g ównych za o e  ideologicznych, w ród których jednym 
z najwa niejszych by a laicyzacja szkolnictwa. Kwesti  t  czono z zagadnieniem kszta -
towania u dzieci i m odzie y tak zwanego wiatopogl du naukowego i jednoczesnym eli-
minowaniem idealistycznej koncepcji istnienia wiata. 

Problemy zwi zane z edukacj  religijn  i dzia alno ci  szkó  katolickich by y po-
dejmowane równie  na zebraniu komórki PPR Ministerstwa O wiaty 16 pa dziernika 
1945 roku. Rozpatrywano wówczas ju  konkretny przypadek zamkni cia liceum zgro-
madzenia Sióstr Felicjanek w Warszawie przez kuratora TeoÞ la Woje skiego. Decyzj  
swoj  uzasadni  on tym, e szko a ta nie istnia a przed wojn , nie by o wi c podstawy 
prawnej do jej reaktywowania. Na uwag  zas uguje stanowisko C. Wycecha, który popar  
jednak otwarcie tego liceum. Nale y równie  nadmieni , e kurator ódzki, Stanis aw Tro-
janowski wyda , podobne jak T. Woje ski, zarz dzenie o zamkni ciu szko y katolickiej, 
której nie by o przed wojn  17.

15 AAN, PPR, sygn. 295/XVII�45, Protokó  z II-ej Krajowej Konferencji Nauczycieli PPR-owców 
w Warszawie w KC PPR, która odby a si  w dniu 7 X i 8 X 1945 r., k. 12�23. 

16 Tam e, Rezolucje II Konferencji Nauczycieli PPR, k. 25.
17 APW, K. War., sygn. 182, Protokó  z posiedzenia komórki partyjnej PPR w Ministerstwie O wiaty 

z dnia 16 pa dziernika 1945 roku, k. 24.
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18AAN, Min. O w., sygn. 412, Opinia Wydzia u Szkolnictwa redniego w sprawie Sodalicji Maria -
skiej w szkol[nictwie] redni[im] ogólnoksz[ta c cym], 24 sierpnia 1945 roku, k. 5; tam e, Pismo C. Wy-
cecha z 23 pa dziernika 1945 roku do Kurii Metropolitalnej Krakowskiej w sprawie w sprawie organizacji 
uczniowskich w szkole, k. 7. 

19 Tam e. Pismo A. Sapiehy z 21 listopada 1945 roku do C. Wycecha w sprawie dzia alno ci organizacji 
katolickich w szkole, k.12.

20 Tam e, Pismo wikariusza generalnego pozna skiego, arcybiskupa Walentego Dymka z 5 listopada 
1945 roku do C. Wycecha w sprawie dzia alno ci organizacji katolickich poza szko , k. 10.

21 AAN, zespó  akt: Polska Partia Socjalistyczna (dalej: PPS), sygn. 235/XVII�29, Deklaracja ideowa, 
k. 11. 

22 Tam e, k. 14.
23 Tam e.

Z aprobat  dzia aczy o wiatowych partii komunistycznej i socjalistycznej spotka o 
si  natomiast sporz dzone przez Wydzia  Szkolnictwa redniego Ministerstwa O wiaty 
negatywne stanowisko w sprawie dzia alno ci organizacji religijnych w szkole i przes a-
ne przez C. Wycecha do przewodnicz cego Komisji Szkolnej Episkopatu, arcybiskupa 
A. Sapiehy 18. Metropolita krakowski nie zgodzi  si  z t  opini . W wystosowanym do 
resortu pi mie nawo ywa , aby nie dzieli  m odzie y. Postulowa  unikanie dwutorowo ci 

w wychowaniu, czyli oddzia ywania na m odzie  w duchu laickim, sprzecznym z naucza-
niem Ko cio a 19. Z kolei kwestia dzia alno ci organizacji katolickich w ród uczniów poza 
szko  stanowi a przedmiot interwencji w Ministerstwie arcybiskupa Walentego Dymka 
z Poznania 20.

Zdecydowane stanowisko na temat edukacji religijnej zaj  Ogólnopolski Zjazd 
Nauczycieli nale cych do PPS, który zebra  si  w Warszawie 16 i 17 listopada. Jeden 
z g ównych mówców tych obrad � Tadeusz Zygler � o wiadczy , e d eniem PPS 

w zakresie programu minimum jest uznanie religii za przedmiot nadobowi zkowy   21.
W uchwalonej na zje dzie deklaracji: W sprawie nauki religii zaapelowano o spopulary-
zowanie w ród rodziców i nauczycieli okólnika Nr 50 z 13 wrze nia 1945 roku. Wyra ono 
przekonanie, e ten akt prawny wp ynie, po zmianie konstytucji przez przysz y sejm, na 
przy pieszenie wiecko ci szko y. Spowoduje te  ochron  rodziców (opiekunów) niepo-
sy aj cych dzieci na religi  przed ewentualnymi prze ladowaniami ze strony osób prak-
tykuj cych. Akcj  upowszechniania idei laicko ci zamierzano szeroko rozwin  w ród 
spo ecze stwa. W kolejnej deklaracji, nosz cej tytu  W sprawie roli kleru, wymierzonej 
bezpo rednio w stan duchowny, twierdzono, e jego rola w okresie rozbiorów i rz dów 
sanacji w okresie mi dzywojennym mia a charakter negatywny. Postulowano podj cie 
wydawnictwa pt. Rola kleru w Polsce, w którym zamierzano atakowa  duchowie stwo  22. 
Podczas obrad, nawi zuj c do uchwa y Wojewódzkiej Sekcji Nauczycieli PPS w Katowi-
cach, podj to kwesti  dzia alno ci Wojewódzkich Rad O wiatowych i zaapelowano, aby 
znale li si  w nich nauczyciele szczerzy demokraci o odpowiednich pogl dach politycz-
nych i obywatelskich. Domagano si  ograniczenia udzia u w dzia alno ci tych gremiów 
przedstawicieli kleru, rzemios a i handlu 23.

Zjazd nauczycieli PPS wezwa  kierownictwo partii do sformu owania wyra nej kon-
cepcji realizacji lewicowych idea ów demokratycznych w zreformowanej, dziesi ciolet-
niej szkole powszechnej, do prowadzenia jednolitej polityki o wiatowej w ca ym kraju. 
Zwróci  uwag  na potrzeb  edukacji ideowej nowych cz onków partii w zakresie nauk 
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marksistowskich. Uzna , e obowi zek studiowania marksizmu powinien spoczywa  
w szczególno ci na nauczycielach. Wiedz  t  mieli oni przekazywa  m odemu pokoleniu, 
zw aszcza skupionemu w TUR i OM TUR � organizacjach zwi zanych z ruchem socja-
listycznym. Celem podj cia skutecznej walki z ciemnot  i reakcj , deÞ niowan  wed ug 
kryteriów dzia aczy socjalistycznych, postulowano wydanie Poradnika dla samouków. 
Wnioskowano pod adresem zarz du Sekcji Nauczycielskiej PPS, aby umo liwi a kadrze 
pedagogicznej zwiedzenie wi kszych o rodków przemys owych i kulturalnych ZSRR. 
Szczególnie wiele uwagi zamierzano po wi ci  poznaniu stanu szkolnictwa oraz w z o-
wych zagadnie  nauczania i wychowania nowego cz owieka, a tak e stopnia zaawanso-
wania budownictwa nowego ustroju spo eczno-politycznego w tym kraju24. Tre  projek-
tu przyj tej deklaracji wskazywa a, e PPS otwarcie domaga a si  szko y opartej ideowo 
na my li socjalistycznej i marksistowskiej w wydaniu sowieckim. W tym czasie partia ta 
by a oÞ cjalnie bardziej antyreligijna ni  PPR. Fakt ten stanowi  zjawisko tym gro niejsze 
w skutkach, e jej zasi g oddzia ywania na rodowisko nauczycielskie by  nieporównanie 
wi kszy, ni  umacniaj cej si  dopiero partii komunistycznej. 

W og oszonej w 1946 drukiem ostatecznej wersji Deklaracji ideowej nauczycieli 
PPS z 1945 roku stwierdzono, e za najpilniejsze i najwa niejsze w tej chwili, a wi c naj-

aktualniejsze zadanie i obowi zek nauczyciela socjalisty Sekcja [Nauczycieli PPS] uznaje 

radykalne przeciwstawienie si  wp ywom faszyzmu, bezwzgl dn  walk  ze zwyrodnia ym 

nacjonalizmem, klerykalizacj , antysemityzmem w szkolnictwie, o wiacie i nauce  25. 
W dalszej cz ci dokumentu domagano si  szko y wieckiej oraz zmiany ustawy dotycz -
cej szkolnictwa prywatnego, do którego zaliczano równie  wszystkie katolickie placówki 
o wiatowo-wychowawcze. Postulowano wychowanie nowego cz owieka, budowniczego 

demokratycznego ustroju odrodzonej Polski, powstaj cego wed ug zasad socjalistycz-
nych 26. W tki antyreligijne i antyko cielne pojawi y si  równie  w ideowej deklaracji 
Ko a Nauczycielskiego PPS i w postulatach Sekcji Nauczycielskiej tej partii 27.

Do sytuacji Polski, znajduj cej si  pod przemo nym wp ywem ZSRR, w której wa n  
rol  odgrywa a PPR i PPS,  wielokrotnie odnosi  si  prymas Polski � kardyna  August 
Hlond. Stwierdzi  on, e rodzin  polsk  nale y chroni  przed laicyzmem i zgubnymi skut-
kami oddzia ywania Þ lozoÞ i materialistycznej 28. Uzna , e w tocz cej si  walce o kierunek 

polityki jedynym ród em wspó czesnych natchnie  Polaka musi by  jasny wiatopogl d 

chrze cija ski  29. Twierdzi , e Polska nie zatonie w morzu komunizmu dzi ki swemu ka-
tolicyzmowi30. Wyra a  pogl d, e zmaganie si  kierunku katolickiego z komunistycznym 

dochodzi do zenitu 31. By  przekonany, e rozprzestrzenianie si  komunizmu w Polsce 
zostanie zatrzymane, a istniej c  aktualnie sytuacj  polityczn  nale y przetrwa .

24 Tam e, k. 13, 16.
25 Deklaracja Ideowa Nauczycieli PPS, w: Biuletyn 1945, Warszawa 1946, s. 4.
26 Tam e, s. 5, 6.
27 AAN, PPS, 235/ XVII � 29, Deklaracja Ideowa Ko a Nauczycielskiego PPS, k. 64; Tam e, Postulaty 

Sekcji Nauczycielskiej PPS w sprawach szkolnictwa zwi zanych z obecn  sytuacj , k. 67.
28 A. Hlond, Na stra y sumienia Narodu, (reprint wydania ameryka skiego, Ramsey 1951), Warszawa 

1999, s. 289, 290. 
29 Z notatnika Kardyna a Augusta Hlonda, oprac. W. Necel, Pozna  1995, s. 325.
30 Tam e, 332.
31 Tam e.
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Wa nym wydarzeniem w rodowisku o wiatowym by  VIII (XXIX) Walny Zjazd 
Delegatów Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego, który obradowa  w Bytomiu w dniach 
25�28 listopada. Na forum tym nie rozwa ano bezpo rednio ró nych aspektów kwestii 
nauczania religii w szkole i udzia u uczniów w praktykach religijnych. Obrady Zjazdu 
w znacznej mierze koncentrowa y si  na kwestiach materialnych nauczycieli. W toku dys-
kusji i polemik ciera y si  pogl dy na temat kierunku rozwoju szko y polskiej, sytuacji 
politycznej w kraju, koncepcji wychowawczych, a tak e kwestii wiatopogl dowych. Re-
feraty wyg oszone przez czo owych dzia aczy zwi zku, jak równie  wyst pienia licznych 
delegatów na zjazd wskazywa y, e nauczyciele opowiadaj  si  za polityk  o wiatow  
prowadzon  przez owacyjnie witanego C. Wycecha. Kwestia nauczania religii w szkole 
nie budzi a sporów. Przemówienie Boles awa Bieruta � prezydenta Krajowej Rady Na-
rodowej, które mia o charakter ideowopolityczny, zosta o ch odno przyj te i wywo a o 
rozczarowanie, poniewa  w sferze poprawy sytuacji materialnej nauczycieli nie przy-
nios o konkretnych decyzji, zawiera o natomiast szereg obietnic 32. Dzia acze o wiatowi 
PPR ocenili zjazd negatywnie, a g ówne wyst pienie prezesa ZNP � K. Maja 33 uznali za 
idealistyczne i eklektyczne. Uwa ali, e Zjazd by  ich pora k  ideologiczn , a zarazem 
obna y  nik e wp ywy reprezentowanego przez nich ideowego kierunku rozwoju o wiaty 
w rodowisku nauczycielskim zaledwie w kilka miesi cy po odej ciu S. Skrzeszewskiego 
ze stanowiska ministra34. Zjazd ukaza  si  PSL w Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego 
i w ca ym rodowisku nauczycielskim. Sytuacj  t  peperowcy postanowili zmieni , po-
dejmuj c okre lone dzia ania propagandowe w prasie i radio oraz poprzez rozwini cie 
w terenie szerokiej akcji wyja niaj cej 35. 

Tymczasem w prasie pojawia y si  artyku y na temat o wiaty i nauczania religii 
w szkole. T. Woje ski, wyst puj c pod pseudonimem T. wiecki, postulowa  na amach 
�G osu Ludu# ! obok zapewnienia dzieciom i rodzicom wierz cym szko y z lekcjami re-

ligii ! utworzenie dla rodzin ateistycznych przynajmniej jednej, bezwyznaniowej szko y 

pa stwowej w ka dym du ym mie cie 36. Na tle sprowokowanej atakiem ideologicznym 

dyskusji rzeczowo prezentuje si  artyku  by ego ministra Wyzna  Religijnych i O wie-

cenia Publicznego rz du RP w Londynie, ks. pra ata Zygmunta Kaczy skiego, który 

pokazuje, jak wiele po ytecznych inicjatyw, maj cych na celu kszta cenie polskich kadr, 

mo na by o podj  w bardzo trudnych warunkach na obczy nie. Zwa ywszy skrz tne 

pomijanie, ze wzgl dów ideowopolitycznych, tych osi gni  przez w adze o wiatowe 

w kraju, publikacja ta ma szczególne znaczenie pouczaj ce równie  w kontek cie dyskusji 

32 Archiwum Zarz du G ównego Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego (dalej: AZG ZNP), zespó  akt: Wy-

dzia  Organizacyjny, sygn. 1, Protokó  z VIII (XX) Zjazdu Delegatów Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego 
w Bytomiu, odbytego w dniach 25, 26, 27 i 28 listopada 1945 r. w Bytomiu, bez paginacji.

33 Kazimierz Maj (1898!1972), nauczyciel zwi zany z ruchem ludowym, dzia acz ZNP. W czasie oku-

pacji cz onek centralnej pi tki TON. W latach 1945!1948 prezes ZG ZNP, a nast pnie II wiceprezes. Broni  

nauczycieli aresztowanych i deportowanych do Zwi zku Sowieckiego. W szczytowym okresie stalinizmu 

odsuni ty od dzia alno ci zwi zkowej. W 1957 roku zosta  wiceprezesem ZG ZNP. 
34 AAN, PPR, sygn. 295/XVII!50, Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów ZNP w Bytomiu w dniach 25�28 

XI 1945 roku, k. 22!23a.
35 Tam e, sygn. 295/ X!19, Protokó  z zebrania Sekcji O wiatowej, odbytego dn. 4 XII 1945 r. w KCPPR 

� Wydzia  Propagandy. Za czniki nr 1, 2, k. 13, 20, 23, 24. 
36 T. wiecki [T. Woje ski], O w a ciw  lini  polityki szkolnej, w: �G os Ludu� 1945, nr 267, s. 5.
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na temat miejsca religii w szkole 37. W innym za  artykule Z. Kaczy ski podkre li  wzrost 
znaczenia wiary prawos awnej w czasie wojny w ZSRR, zwróci  uwag  na opini  ame-
ryka skiego prezydenta F. D. Roosevelta, e obrona praw cz owieka opiera si  na funda-
mencie religii i wreszcie stwierdzi , e w Wielkiej Brytanii wraz z wprowadzon  ostatnio 
reform  szkoln  wzmocniono czynnik religijny w nauczaniu. W Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Pó nocnej natomiast religia sta a si  przedmiotem wyk adanym w publicznych 
szko ach stanowych38.

Z kolei ks. Szczepan Sobalkowski sformu owa  wa ne argumenty przemawiaj ce 
za wychowaniem katolickim, które � jak pisa  � najdoskonalej przyczyni  si  do praw-

dziwego po ytku narodu. Okazuje si  bowiem, e katolik, w a nie dzi ki temu, e jest 

wychowany wed ug zasad katolickich, jest najlepszym obywatelem, kochaj cym swoj  

ojczyzn  i szczerze lojalnym wobec w adzy pa stwowej, w jak kolwiek by ona by a ubra-

n  prawowit  form  rz du. ["] Tylko wychowanie religijne mo e da  trwa e fundamenty 

moralno ci 39. 
W zwi zku z szybkim umacnianiem si  pozycji politycznej PSL priorytetowym dzia-

aniem PPR pod koniec 1945 roku sta o si  konsekwentne zwalczanie tego stronnictwa.
Z tego te  wzgl du w ród centralnego, partyjnego aktywu o wiatowego nast pi a wy-
ra na zmiana post powania w stosunku do rodowiska nauczycielskiego. Wyra a o 
si  to w jeszcze bardziej konsekwentnym skupieniu uwagi na rozszerzeniu wspó pracy 
z PPS. W dzia aniach zewn trznych, ze wzgl dów taktycznych, zmieniono stanowisko 
wobec Ko cio a, prawie wcale nie wspominano o zamiarze usuwania nauczania religii ze 
szkó . Jeden z bardziej aktywnych cz onków PPR w Ministerstwie O wiaty � Zbigniew 
Pomianowski � stwierdzi , e w obecnej sytuacji spo eczno-politycznej zwalczanie religii 
katolickiej nie jest spraw  najwa niejsz  w pracy ideowopolitycznej partii. Proponowa  
wi c unikanie zajmowania nieprzyjaznej postawy wobec duchowie stwa i ca ego Ko-
cio a. Sugerowa  pozostawienie wi kszej swobody dzia ania PPS w rodowisku nauczy-

cielskim 40. Ten kierunek politycznego dzia ania PPR w ród kadry nauczycielskiej zosta  
potwierdzony przez wiceministra o wiaty � W adys awa Bie kowskiego, najwy szego 
w tym czasie przedstawiciela PPR w administracji szkolnej. Zaleca  on prowadzenie in-
tensywnych dzia a  na rzecz tak zwanej demokratyzacji o wiaty w oparciu o koncepcj  
dzia ania bloku wyborczego czterech partii i stronnictw politycznych (PPR, PPS, SL 
i SD) 41. 

W roku szkolnym 1945/1946 nauk  religii prowadzi o w publicznych szko ach 
powszechnych, szko ach rednich ogólnokszta c cych i liceach pedagogicznych blisko 
6 tys. nauczycieli religii (tabela). Stanowili oni 7,8% kadry pedagogicznej (zatrudnionej 
na etatach i na godzinach tych szkó ). Zwraca uwag  niewielka liczba nauczycieli religii 

37 Z. Kaczy ski, O wiata i nauka na obczy nie, w: �Tygodnik Warszawski� 1945, nr 5, s. 4.
38 Z. Kaczy ski, Po powrocie, w: �Tygodnik Warszawski� 1945, nr 1, s. 2.
39 S. Sobalkowski, Wolno  sumienia i nauczanie religii, w: �Tygodnik Powszechny� 1945, nr 39, s. 7. 
40 APW, K. War., sygn. 182, Protokó  zebrania komórki PPR Ministerstwa O wiaty z dnia 5.12.1945 r. 

Pocz tek o godz. 16-ej, k. 33.
41 Tam e, Protokó  z zebrania ko a PPR, odbytego w dniu 1 III 1946 r. w lokalu wietlicy Ministerstwa 

O wiaty, k. 58.
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na ziemiach odzyskanych � 583, to jest 9,8% ogó u ucz cych tego przedmiotu 42. Religii 
nauczano równie  w szko ach prywatnych, zawodowych i zak adach opieku czo-wycho-
wawczych, w tym oczywi cie we wszystkich placówkach katolickich. W odró nieniu od 
nauczycieli przedmiotów wieckich, wyk adowcy religii w zdecydowanej wi kszo ci po-
siadali wysokie kwaliÞ kacje merytoryczne. Tylko nieliczni, wywodz cy si  spo ród osób 
wieckich, nie mieli pe nego przygotowania do prowadzenia nauki religii. 

Tabela

Nauczyciele religii w dniu 1 grudnia 1945 roku

Okr g szkolny, miasto
Liczba nauczycieli

 Publiczne
szko y powszechne 

Szko y
rednie ogólnokszta c ce

Licea pedagogiczne

Warszawa 60 31 4
ód 87 21 �

bia ostocki 332 24 4
gda ski 38 17 1
kielecki 546 56 14
krakowski 1259 110 32
lubelski 507 67 10
ódzki 285 41 7

olszty ski 38 7 2
pomorski 121 35 1
pozna ski 143 72 17
rzeszowski 542 60 5
szczeci ski 29 11 1
l ski 498 71 11

warszawski 482 97 13
wroc awski 136 22 1
Razem 5103 742 123

Ogó em: 5968

ród o: Szkolnictwo w liczbach 1945/46, Prace Biura O wiatowego, red. M. Falski, Warszawa 1946,
s. 15, 18, 27.

Fakt zatrudniania w szko ach nauczycieli religii, w tym wielu ksi y, budzi  niezado-
wolenie czo owych dzia aczy o wiatowych PPR i PPS. Uwa ano, e ich autorytet i posia-
dane wp ywy w rodowiskach szkolnych stanowi  przeszkod  w upowszechnianiu zasad 
wychowania zgodnych z ideologi  tych partii. Jednym z g ównych Þ larów tzw. demokra-
tyzacji szkolnictwa mia o by , jak ju  wcze niej powiedziano, przekszta cenie wiadomo-
ci nauczycieli. Coraz cz ciej g oszono, e proces ten powinien by  realizowany w opar-

ciu o wiatopogl d naukowy. G ówn  jego cech  by o odrzucenie religii. Systematycznie 
te  analizowano sytuacj  w ZNP i okr gach szkolnych, organizuj c wspólne lub oddzielne 
zjazdy wojewódzkie nauczycieli nale acych do PPR oraz PPS43. W ten sposób konsolido-
wano nauczycieli o pogl dach socjalistycznych i komunistycznych oraz przygotowywano 

42 Szkolnictwo w liczbach 1945/46, Prace Biura O wiatowego, red., M. Falski, Warszawa 1946, s. 15, 18, 
27.

43 AAN, PPR, sygn. 295 /XVII�1, Konferencja Aktywu Nauczycielskiego PPR w lokalu KC PPR w dniu 
24 marca 1946 r., k. 41�44; tam e, Protokó  III zebrania Ogólnokrajowej Egzekutywy Nauczycielskiej, które 
odby o si  dn. 28 II 1946 r., k. 25, 26. 
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ich do realizacji zada  wysuwanych przez te partie, a zw aszcza do walki z tak zwan  re-
akcj . Pod poj ciem reakcji rozumiano wszystkie te si y spo eczno-polityczne i te osoby, 
które nie zgadza y si  pod wzgl dem politycznym z PPR i jej sojusznikami. Zaliczano do 
nich równie  w zasadzie prawie ca e duchowie stwo. 

Na Kongresie PSL, obraduj cym od 19 do 21 stycznia 1946 roku, C. Wycech, urz -
duj cy minister o wiaty, pragn  powierzy  zadania w zakresie !kszta towania ycia",
a zw aszcza opieki nad dzieckiem i wychowania przedszkolnego, Ch opskiemu Towarzy-
stwu Przyjació  Dzieci, organizacji posiadaj cej cele dzia ania w du ej mierze podobne 
do RTPD 44.

Wyst puj ce w Polsce w coraz szerszym stopniu zjawiska laicyzacji ycia spo eczne-
go i ukazuj ce si  w zwi zku z tym okre lone normy prawne  45, jak równie  pogarszaj cy 
si  stan stosunków Ko cio a z pa stwem sk oni y biskupów polskich do zabrania g osu 
18 lutego 1946 roku w sprawie zachowania podstawowych warto ci ycia duchowego 
narodu polskiego i wychowania m odego pokolenia. Hierarchowie z zatroskaniem stwier-
dzili, e propagowany w coraz wi kszym stopniu w Polsce materializm lekcewa y religi , 

odrzuca chrze cija stwo, a w szczególno ci zawzi  si  na Ko ció  katolicki. Rozlewa si  

obecnie nurtem rewolucyjnym po krajach, odwraca uwag  wspó czesnego cz owieka od 

warto ci duchowych mamid em szcz cia doczesnego w zapowiadanym nowym ustroju 

[�] Ci ko odpowiedzieliby my przed Bogiem, gdyby my w tej zwrotnej chwili nie u yli 

naszego pasterskiego powo ania, by dusz  polsk  od materializmu zabezpieczy . Polska 

powinna by  nowoczesna, sprawiedliwa, szcz liwa, wzbogacona zdobyczami wiedzy 

i techniki, kulturalna, m drze zorganizowana. Ale Polska nie mo e by  bezbo na. Polska 

nie mo e si  wyprze  swej przynale no ci do wiata chrze cija skiego. Polska nie mo e 

zdradzi  chrze cija skiego ducha swych dziejów. Polska nie mo e by  komunistyczna. 

Polska musi pozosta  katolicka 46. To przes anie zapowiada o, e Ko ció  katolicki b dzie 
stara  si  zapobiec usuwaniu religii z ycia narodu, e b dzie sta  na stra y zachowania 
tysi cletniej tradycji chrze cija stwa w Polsce i dba  o wychowanie m odego pokolenia.

Po kilku miesi cach wzgl dnego wyciszenia i przerwy w atakach na nauczanie religii 
ze strony partii lewicowych, na wspólnej, wa nej politycznie i propagandowo naradzie 
aktywu nauczycielskiego PPR i PPS 23 i 24 marca 1946 roku, z udzia em reprezentantów 
tego rodowiska nale cych równie  do SL i SD, podj to cztery uchwa y wymierzone 
w nauczanie religii w szkole. Konferencja uzna a za niew a ciwe powierzanie wycho-
wania dzieci i m odzie y szko om prywatnym, jak równie  placówkom o wiatowo-wy-
chowawczym, prowadzonym przez zakony, bractwa i kongregacje. Zaapelowa a do PPR, 
PPS, SL i SD oraz organizacji spo ecznych o spopularyzowanie okólnika Nr 50 z 13 
wrze nia 1945 roku w sprawie zwalniania dzieci od pobierania nauki religii w szkole. 

44 Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego 19�21 stycze  1946 r. (stenogram), oprac. J. Gmitruk, 
J. Mazurek, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 1999, s. 114, 115.

45 Or dzie Episkopatu Polskiego, w: !Tygodnik Warszawski" 1946, nr 1, s. 1. Or dzie zawiera krytyczne 
stanowisko Episkopatu wobec nowych uregulowa  prawnych dotycz cych zawarcia zwi zku ma e skiego; 
Okólnik Nr 50 z dnia 13 wrze nia 1945  r. [II�1192/45 n] w sprawie nauki szkolnej religii, Dz. Urz. Min. 
O w., 1945, nr 4, poz. 189. Zarz dzenie Ministra O wiaty z dnia 12 czerwca 1945 r. [#] w sprawie tymczaso-

wego regulaminu egzaminu dojrza o ci w Liceum Pedagogicznymi, Dz. Urz. Min. O w. 1945, nr 2, poz. 57. 
46 Panowanie ducha bo ego w Polsce. Wielkopostny List Pasterski Episkopatu, w: !Tygodnik War-

szawski$ 1946, nr 12, s. 1.
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U wiadamia a nauczycielom, e nie maj  oni obowi zku uczestniczenia w praktykach 
religijnych i nie musz  nadzorowa  uczniów podczas wype niania przez nich praktyk re-
ligijnych. Zwróci a si  do w adz szkolnych i opinii publicznej z wezwaniem o zaniechanie 
przez niektórych katechetów wykorzystywania lekcji religii do agitacji antyrz dowej 47. 
Podj te uchwa y ponownie stawia y na porz dku dziennym spraw  nauki religii w szko-
ach i kwesti  praktyk religijnych uczniów. wiadczy y o tym, e zagadnienia te s  w cen-

trum zainteresowania partyjnego aktywu nauczycielskiego obydwu partii. Stanowi y 
zapowied  nieprzyjaznego post powania wobec wychowania religijnego.

Konferencja, wbrew wcze niej wspomnianej decyzji C. Wycecha, wezwa a !egze-
kutywy partii demokratycznych" do przygotowania kadr instruktorskich, które w przy-
sz o ci mia y wesprze  dzia alno  organizacji m odzie owych i spo ecznych na terenie 
szkó . Uznano, e organizacje te b d  stanowi  wa ny czynnik moralnego uzdrowienia 
szko y 48. Zwraca uwag  fakt, e w realizacji tego celu nie uwzgl dniono organizacji 
katolickich, szczególnie predestynowanych do podejmowania tego typu zada  etyczno-
moralnych. 

W pierwszej po owie 1946 roku Ministerstwo O wiaty podj o kolejne kroki zmierza-
j ce do ograniczenia nauczania religii. Tym razem decyzje dotyczy y szkó  zawodowych. 
Po przekszta ceniu gimnazjów zawodowych w szko y zawodowe zmniejszono nauczanie 
religii z dwóch do jednej godziny tygodniowo. Natomiast w szkolnictwie zawodowym 
religia sta a si  przedmiotem nieobowi zkowym 49. 

Zachodz ce zmiany w stosunku pa stwa do wychowania i kszta cenia religijnego 
znalaz y swój wyraz w obradach Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze, trwaj -
cej od 22 do 24 maja. Uznano, e poniewa  m odzie  polska jest nara ona jak nigdy dot d 
na moralne niebezpiecze stwo, obowi zkiem Ko cio a jest otoczenie jej tak  opiek , aby 
nie dozna a ona uszczerbku w swoim rozwoju 50. 

Obawy Episkopatu Polski dotycz ce nauczania religii w szko ach i praktyk religij-
nych uczniów nie by y pozbawione realnych postaw. Coraz pr niej dzia aj ca Egze-
kutywa Sekcji O wiatowej przy KC PPR podejmowa a na swoich zebraniach w z owe 
problemy bie cej polityki o wiatowej, systematycznie analizowa a sytuacj  kadrow  
w administracji szkolnej na szczeblu okr gowym i powiatowym, rozpatrywa a spraw  
obecno ci politycznych organizacji m odzie owych na terenie szko y, popiera a dzia al-
no  funkcjonariuszy Urz du Bezpiecze stwa Publicznego w placówkach o wiatowo-
-wychowawczych, krytycznie oceni a zanik dzia alno ci Kolegium Partyjnego Minister-
stwa O wiaty pod kierownictwem W. Bie kowskiego. Egzekutywa uzna a, e sprawy 
o wiatowe s  tak wa ne, e nie mog  ich przes oni  nawet zadania jej cz onków zwi zane 
z udzia em w kampanii polityczno-propagandowej przed referendum. Wysoka aktywno  
partyjnych dzia aczy o wiatowych le rokowa a wychowaniu katolickiemu w daj cej si  

47 AAN, PPR, sygn. 297/XVII�47, Konferencja aktywu PPS i PPR w Warszawie 23 i 24 III 1946, k. 22. 
48 Tam e, k. 21.
49 H. Konopka, Religia!, s. 25; Zarz dzenie Ministra O wiaty z dnia 20 maja 1946 r. w sprawie organi-

zacji roku szkolnego 1946/47 w szkolnictwie zawodowym, Dz. Urz. Min. O w. 1946, nr 5, poz. 141.
50 Komunikat z plenarnej Konferencji Episkopatu Polski, w: Listy Pasterskie Episkopatu Polski 1945�

�1974, Pary  1975, s. 39.
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przewidzie  perspektywie czasu 51. Zwalczanie religii poprzez przekszta canie wiadomo-
ci nauczycieli i uczniów nale a o do obowi zkowych zada  instruktorów o wiatowych 

PPR i powstaj cych Sekcji O wiatowych wojewódzkich, powiatowych i dzielnicowych 
instancji partyjnych 52.

Ze strony dzia aczy pepeerowskich trwa y naciski na Ministerstwo O wiaty, aby 
dokona o istotnych zmian prawnych, okre laj cych miejsce religii w szkole. W dniu 
3 wrze nia Komisja O wiatowa KRN powzi a uchwa  wzywaj c  Czes awa Wycecha 
do uchylenia rozporz dzenia ministra WRiOP z 9 grudnia 1926 roku oraz innych aktów 
prawnych. Jednocze nie Biuro Prawne Prezydium Rady Ministrów sugerowa o Mini-
sterstwu O wiaty opracowanie dekretu podejmuj cego kwestie reguluj ce kompleksowo 
spraw  udzielania nauki religii w szkolnictwie powszechnym i rednim z uwzgl dnie-
niem zasad nadzoru nauczania religii53. 

15 wrze nia 1946 roku zosta o og oszone w specjalnym memoriale Episkopatu, pod-
pisanym przez biskupa Zygmunta Choroma skiego � sekretarza Episkopatu i sufragana 
warszawskiego, oÞ cjalne stanowisko Episkopatu w sprawie usuwania religii ze szkó . 
Ko ció  rozpatrywa  to zagadnienie w szerszym kontek cie ca o ci jego stosunków z pa -
stwem. W relacjach tych wyst powa o szereg napi  i powa nych niejasno ci zaistnia-
ych z winy w adz. Szczególnie negatywny wp yw na te stosunki wywar o jednostronne 

zerwanie konkordatu przez rz d polski 12 wrze nia 1945 roku i wydanie okólnika Nr 50 
z 13 wrze nia 1945 roku. Zdaniem memoria u zarz dzenie Ministra O wiaty dyskwali-

Þ kowa o warto  nauki w oczach uczniów, jak równie  w opinii spo ecze stwa i by o 
niezgodne z dotychczasow  tradycj  polskiej szko y. Stworzy o problem: Jak pogodzi  

obowi zuj c  nauk  religii w szko ach z wydawaniem prawomocnych wiadectw bez oce-

ny z nauki religii 54, je li rodzice lub opiekunowie zdeklaruj  zwolnienie dziecka z obo-
wi zku ucz szczania na ten przedmiot. 

W memoriale stwierdzono, e sukcesywnie usuwana jest religia ze szkó  rednich 
dla doros ych, w innych za  szko ach zmniejszona zosta a tygodniowa liczba godzin na-
uczania tego przedmiotu w klasie z dwóch do jednej. Szczególne utrudnienia stwarzane 
s  szko om zakonnym, zw aszcza w zakresie uzyskiwania przez nie praw publicznych. 
Szko y te, jak równie  inne prywatne szko y katolickie, w wi kszo ci pracuj  pod 
presj  tymczasowo ci. Zwrócono uwag  na stawianie przez w adze w trudnej sytuacji 
materialnej zak adów opieku czo-wychowawczych prowadzonych przez zakony, co 
interpretowano jako prób  pozbawienie ich wp ywu na wychowanie. Twierdzono, e 
szczególne trudno ci w funkcjonowaniu tych placówek pojawi y si  po przej ciu opieki 

51 AAN, PPR, sygn. 295/ XVII�1, Protokó  VIII zebrania Egzekutywy Sekcji O wiatowej KC PPR, 
które odby o si  dn. 2 VI 1946 r., k. 67, 68; tam e, Protokó  z X zebrania Egzekutywy Sekcji O wiatowej przy 
KC PPR, które odby o si  dn. 1 VI 1946 r., k. 60�62.

52 C. Lewandowski, Kierunki tak zwanej ofensywy ideologicznej polskiej o wiacie, nauce i szko ach 
wy szych w latach 1944�1948, Wroc aw 1993, s. 11, 12.

53 Tam e, S. Skrzeszewski, sygn.478/178, Pismo poufne Biura Prawnego Prezydium Rady Ministrów
z 7 pa dziernika 1946 roku do Ministerstwa O wiaty w sprawie nadzoru nad nauk  religii szkole i uchwa a 
Komisji O wiatowej KRN, k.13,14.

54 Memoria  Episkopatu do prezydenta Krajowej Rady Narodowej B. Bieruta w sprawie normalizacji 
stosunków Ko cio a i pa stwa, w: P. Raina, Ko ció  katolicki a pa stwo w wietle dokumentów 1945�1989,
t. 1, lata 1945�1959, Pozna  1994, s. 36.
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nad dzieckiem przez Ministerstwo O wiaty. Zaobserwowano, e w zak adach opieku -
czo-wychowawczych starano si  realizowa  zasady wychowania laickiego, wrogiego 
wobec religii. Krytyce poddano antyreligijny system wychowawczy domów dziecka oraz 
ich koedukacyjny charakter. Zaprotestowano przeciwko szerzeniu si  tendencji laickich 
w ca ym systemie wychowawczym dzieci i m odzie y polskiej, uznaj c je za szkodliwe 
dla przysz o ci m odego pokolenia. Sformu owano pogl d, e wolno  nauczania Ko-
cio a ogranicza równie  w znacznym stopniu polityka prasowa i kontrola oraz cenzura 

wydawnictw katolickich. W memoriale wyst piono przeciwko zajmowaniu przez w adze 
pa stwowe obiektów szkolnych, naukowych, seminaryjnych, klasztornych, ksi garni 
b d cych w asno ci  Ko cio a 55. W sposób wywa ony, ale stanowczy przedstawiono 
stanowisko Ko cio a w sprawie edukacji religijnej w szko ach, przeciwstawiono si  po-
st puj cej laicyzacji wychowania i nauczania oraz utrudnianiu dzia alno ci szkolnictwa 
zakonnego i prywatnego o charakterze katolickim. Memoria  ukazywa  zasi g dzia ania 
pa stwa w obszarze zwalczania religii i wychowania katolickiego w szkole. 

Tymczasem w trzy tygodnie pó niej, 6 pa dziernika, zorganizowano w Wydziale 
Propagandy KC narad  partyjnych kuratorów okr gów, inspektorów szkolnych i in-
struktorów o wiatowych komitetów wojewódzkich PPR, podczas której podj to, obok 
zagadnienia wspó pracy administracji szkolnej z ZNP, problematyk  dotycz c  wiec-
kiego wychowania w szkole. Opowiedziano si  za w czeniem w realizacj  tego zadania 
Robotniczego Towarzystwa Przyjació  Dzieci � organizacji posiadaj cej przedwojenne 
tradycje w prowadzeniu szkolnictwa laickiego. Postanowiono uzna  RTPD za formacj  
lewicow , o robotniczych korzeniach, w pe ni zas uguj c  na poparcie ze strony PPR. Or-
ganizacja ta prowadzi a po zako czeniu drugiej wojny wiatowej placówki opieku czo-
wychowawcze. Wezwano partyjnych pracowników administracji szkolnej i nauczycieli 
do aktywnego udzia u w pracach tej organizacji na rzecz wieckiego wychowania dzieci 
i rozwoju kultury robotniczej. Podobne zadania w zakresie wieckiego wychowania m o-
dego pokolenia przewidziano dla lewicowej organizacji � Towarzystwa Uniwersytetu Ro-
botniczego 56. W czanie w proces laicyzacji szko y organizacji o charakterze wieckim 
wiadczy o, e jego inicjatorzy podchodz  do problemu w sposób kompleksowy, staraj  

si  wykorzysta  istniej ce w tej dziedzinie do wiadczenia i podejmuj  próby sformu owa-
nia ró nych rozwi za  prowadz cych do osi gni cia wyznaczonego celu. Jego realizacja 
by a tym bardziej niezb dna, poniewa , jak wynika o z zebranych przez Biuro Bada  
i Statystyki Ministerstwa O wiaty danych z pocz tku roku szkolnego 1946/47, liczba 
nauczycieli religii w publicznych szko ach powszechnych w przeci gu niespe na roku 
wydatnie wzros a i wynosi a 7332 osób (nauczycieli przedmiotów wieckich by o 50990), 
w tym w województwie bia ostockim � 333, gda skim � 61, kieleckim � 589, krakowskim 
� 1489, lubelskim � 515, ódzkim (bez odzi) � 457, olszty skim � 89, pomorskim � 145, 
pozna skim � 260, rzeszowskim � 1105, szczeci skim � 101, l skim � 913, warszawskim 
(bez stolicy) � 519, wroc awskim � 542 oraz w Warszawie � 114 i odzi � 100 57. Zwraca 

55 Tam e, s. 36, 37, 39.
56 AAN, PPR, sygn. 295/ XVII�1, Protokó  posiedzenia Ogólnokrajowej Konferencji Partyjnej Kurato-

rów i instruktorów szkolnych w dniu 6 X 1946 r. w Wydziale Propagandy KC PPR, k. 108, 111, 112. 
57 Przyczynki statystyczne, nr 1, Prace Biura Bada  i Statystyki, red. M. Falski, Warszawa 1947, s. 24.
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uwag  nierównomierne rozmieszczenie analizowanej kadry. Na ziemiach odzyskanych 
zatrudnionych by o tylko 1328 nauczycieli, czyli mniej ni  w Krakowskiem. W niektó-
rych szko ach z powodu braku ksi y lub odpowiednio wykwaliÞ kowanych i posiadaj -
cych uprawnienia nauczycieli w ogóle nie prowadzono nauki religii. Ta sytuacja na starcie 
funkcjonowania szkolnictwa przyczyni a si  do tego, e w nast pnych latach atwiej by o 
usun  nauczanie religii ze szkó  po o onych na ziemiach zachodnich, gdzie liczba szkó  
bez tego przedmiotu by a znacznie wi ksza ni  na tzw. ziemiach dawnych 58. 

W niektórych kwestiach dotycz cych stosunków w adzy z Ko cio em wypowiedzia  
si  Boles aw Bierut. Na kilka tygodni przed wyborami do sejmu, 24 listopada 1946 roku 
udzieli  wywiadu dla !G osu Ludu". Ton jego wypowiedzi mia  charakter pojednawczy 
i odbiega  od rzeczywistego obrazu sytuacji w tej dziedzinie ycia spo ecznego. Stwier-
dzaj c, e istot  stosunków pomi dzy obydwiema stronami s  czynniki wychowawczo-

-ideologiczne, uzna , e nie musz  one przeciwstawia  sobie pa stwa i Ko cio a. Istnie-
j ce prywatne szkolnictwo katolickie na poziomie ni szym, rednim i wy szym posiada 
prawa publiczne, a wyst puj ce tu i ówdzie uchybienia czy te  opó nienia dadz  si  usu-
n  przy istnieniu dobrych stosunków. Wywiad ten z pewno ci  w dziedzinie sytuacji 
szkolnictwa katolickiego niczego nie wyja ni , natomiast stara  si  pomin  podejmowa-
ne próby wp ywu w adzy na wychowanie m odego pokolenia 59. wiadczy  on, e problem 
ten wyst puje w g ównym nurcie funkcjonowania ówczesnej szko y polskiej. Nieodleg a 
przysz o  pokaza a, e równie  zapowiedziane w tym wywiadzie przez B. Bieruta d -
enie w adzy do utrzymania dobrych stosunków z Ko cio em nie zosta o realnie podj te 

przez stron  rz dow . 
Wa nym g osem w sprawie zniesienia obowi zkowej nauki religii w szkole i ograni-

czenia wp ywu duchowie stwa na wychowanie m odego pokolenia by y obrady Kongre-
su O wiatowego PPS, który odby  si  w Warszawie w dniach 8 �  10 grudnia z udzia em 
ponad tysi ca osób, w tym przesz o300 cz onków tej partii 60. 

Mimo ci g ych ataków na Ko ció  katolicki i jego instytucje o wiatowo-kulturalne 
ich dzia alno  cieszy a si  w spo ecze stwie du  popularno ci . Wydawnictwa kato-
lickie odnotowywa y w 1946 roku dynamiczny wzrost udzia u w ruchu wydawniczym 
w porównaniu z innymi tego typu Þ rmami prywatnymi i spó dzielniami pracuj cymi na 
rzecz o wiaty (publikowanie podr czników, lektur). Zwraca uwag  zmienne obci enie 
prac  wydawnictw pa stwowych: �Czytelnika�, �Ksi ki� oraz �Wiedzy�, które w pierw-

szym kwartale 1946 roku wydawa y 16,2% ukazuj cych si  w kraju publikacji, w drugim 

� 11,0%, a w trzecim � 13,8%. Prywatne Þ rmy wydawnicze realizowa y produkcj  w ana-
logicznych okresach czasu w wysoko ci 33%, 36%, 38%, w tym katolicie odpowiednio: 
5,9%, 8,2%, 10,2%. Wed ug wst pnych danych w czwartym kwartale wska nik produkcji 
wydawnictw ko cielnych mia  osi gn  15% ogólnego stanu prywatnej dzia alno ci wy-
dawniczej 61. Proporcje tych obci e , wzrastaj ce na korzy  Þ rm prywatnych, sta y si  

58 J. aryn, Dzieje Ko cio a Katolickiego w Polsce (1944�1989), Warszawa 2003, s. 117.
59 Pa stwo i Ko ció  w nowej Polsce [wywiad K. Pruszy skiego z B. Bierutem], w: �G os Ludu� 24 XI 

1946, w: P. Raina, Ko ció  katolicki..., s. 43, 44.
60 AAN, PPR, 295/XVII�47, J. Wo nicki, Odg osy z Kongresu O wiatowego PPS w dn. 8 XII�10 XII 

1946, k. 89. 
61 Tam e, S. Skrzeszewski, sygn. 478/16, Notatka, 27 pa dziernika 1947 rok, k. 94. 
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oÞ cjaln  podstaw  do zdecydowanego zwalczania w nast pnym roku wydawnictw kato-
lickich, w wi kszo ci produkuj cych na potrzeby szkolnictwa katolickiego i wychowania 
religijnego. 

Reasumuj c kwesti  nauczania religii w szkole i odbywania praktyk religijnych 
w okresie sprawowania w adzy przez TRJN, nale y stwierdzi , e polityka Ministerstwa 
O wiaty w tym zakresie nie by a tak agresywna, jak tego oczekiwa y partie koalicyjne 
PPR i PPS. Zaowocowa a jednak og oszeniem bardzo wa nego okólnika Nr 50 z 13 wrze-
nia 1945 roku i wydaniem zarz dze  ograniczaj cych nauczanie religii w szko ach za-

wodowych oraz niewprowadzeniem jej do planu nauczania w szkolnictwie dla doros ych. 
Resort nie podejmowa  spektakularnych akcji ideowo-wychowawczych, wymierzonych 
otwarcie w wychowanie religijne, ale i nie chcia  równie  dopu ci  do funkcjonowania 
organizacji katolickich na terenie szko y. Realizuj c konsekwentnie t  ide , doprowa-
dzi  w zasadzie do zaprzestania w placówkach o wiatowo-wychowawczych pracy tak e 
organizacji m odzie owych zwi zanych z oÞ cjalnymi partiami oraz stronnictwami po-
litycznymi. Z kolei PPR i PPS podejmowa y dzia ania ideowopolityczne zmierzaj ce 
do zlikwidowania nauczania religii. Najwi cej inicjatywy w tym zakresie wykazywa a 
oÞ cjalnie partia socjalistyczna. W analizowanym okresie czasu pojawi  si  stanowczy 
g os Ko cio a katolickiego, zw aszcza jego czo owego przedstawiciela � arcybiskupa, 
a nast pnie kardyna a A. Sapiehy, który stan  w imieniu Komisji Szkolnej Episkopa-
tu w obronie wychowania religijnego oraz realizowanych dotychczas w tym wzgl dzie 
form i metod pracy na terenie szko y. Niebawem kompleksowe zwalczanie nauki religii 
w szkole przybra o zdecydowany charakter i spowodowa o zwi kszenia napi cia w sto-
sunkach Ko ció  � pa stwo, co z kolei przynios o wielkie szkody dla realizacji procesu 
wychowawczego m odego pokolenia Polaków. 
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Przegl daj c podr czniki do nauki historii w szkole podstawowej, gimnazjum i szko-
le redniej, spotykamy cz stokro  informacje o kulturze rycerskiej, wi cej si  � co 
oczywiste � ze redniowieczem. Generalizuj c, autorzy przywo uj  takie postacie, jak: 
Roland, Cyd czy bohaterowie cyklu legend zwi zanych z Okr g ym Sto em i królem Ar-
turem. Jest to zasadne o tyle, e postacie te s  zaliczane do � elaznego� kanonu literatury 

europejskiej i wiatowej. Mo na zaryzykowa  stwierdzenie, e s  nawet czym  wi cej 

ni  tylko bohaterami literackimi � s  to pewne wzorce kulturowe utrwalone w zasadach 
post powania, przys owiach i powiedzeniach, a tak e w ikonograÞ i. Ich kontynuacj  
mo emy obserwowa  w prze miewczej formie, w swego rodzaju krzywym zwierciadle, 
którym jest Don Kichot, nie tyle b d cy postaci  negatywn , co nieprzystosowan  do 
zmieniaj cego si  wiata. 

Mo emy zatem zada  sobie pytanie, czy nie jeste my w stanie przedstawi  uczniom 
rodzimych bohaterów eposów rycerskich, i to nie takich, które powsta y znacznie pó niej 
(np. opowie ci o Zawiszy Czarnym) i spisane zosta y w rocznikach Jana D ugosza i kroni-
kach pod ugoszowych. Okazuje si  bowiem, e ju  w okresie wczesnego � jak na polskie 
warunki � redniowiecza, nale eli my do �jego� twórców, dzi ki propagowaniu, trans-

mitowaniu, przepowiadaniu i spisywaniu eposów rycerskich funkcjonuj cych w wiado-

mo ci zbiorowej polskiego redeniowiecza. Jak w wielu innych przypadkach, tak e i tym 

razem okazuje si , e mimo opó nienia kulturowego w stosunku do Zachodu mo emy 

zaznaczy  swój wk ad na polu oryginalnej twórczo ci epickiej redniowiecza1. Mamy 

bowiem do dyspozycji postacie Piotra W ostowica2, Wis awa, Waltera i Helgundy 3. 

1 Postulowa  to ju  Stefan eromski ponad wiek temu, zob. Powie  o Uda ym Walgierzu, Warszawa 

1906.
2 A. Mosbach, Piotr, syn W odzimierza, Ostrów 1865; C. Grünhagen, Die Vertreibung Wladyslaus II von 

Polen und die Blendung Peter Wlasts, w: �Zeitschrift d. Vereins f. Geschichte und Alterthum Schlesiens� 12, 

1874, z. 1; Z. Kubiak, Tragedia Piotra W ostowica, w: To  jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego 
redniowiecza, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1987, s. 240�252.

3 M. Bielski, Kronika Polska, Kraków, wyd. K. J. Turowski, 1597, Sanok 1856, s. 175�176 (tak e wyd. 
Warszawa 1829, s. 268�271); B. Paprocki, Herbarz rycerstwa polskiego, Kraków 1584, wyd. K. J. Turowski, 
Kraków 1858, s. 58�62; K. Szajnocha, Walgierz Wda y, hrabia na Ty cu. Szkice historyczne, t. 1, Kraków 1881,
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Tzw. Carmen Mauri, Pie  Maura[usa], autorstwa najprawdopodobniej wroc aw-
skiego benedyktyna roma skiego pochodzenia, powsta a oko o po owy XII w. Zachowa a 
si  w kronice norbertanów wroc awskich, spisanej oko o 1510 r. Tekst heksametryczny 
(dopuszcza si  równie  pos ugiwanie przez autora leoninami), którego domniemana 
obj to  oceniania jest na 300�400  4 do 900 wersów  5, opowiada histori  wydarze  
z lat 1145�1146, w których g ówne role odegrali palatyn Piotr W ostowic, para ksi ca 
� W adys aw zwany Wygna cem i jego ona Agnieszka oraz przedstawiciele mo no-
w adztwa. Otwarty konß ikt mi dzy zwolennikami przestrzegania testamentu Boles awa 
Krzywoustego i juniorami a d cym do jedynow adztwa najstarszym W adys awem po-
ci gn  za sob  o lepienie wojewody Piotra i wygnanie go. Jednak ostateczne zwyci stwo 
juniorów i wygnanie z kolei W adys awa doprowadzi o do powrotu Piotra na dzier one 
wcze niej urz dy oraz odzyskanie dóbr 6. Fabu a poematu koncentruje si  wokó  mo-
tywu zdrady i walki o w adz . Autor wykorzysta  zapewne tradycj  ustn  pochodz c  
od naocznych wiadków zdarze , w któr  wplót  umiej tnie w tki fabularne i literack  
Þ kcj 7. Nie stroni  równie  od wykorzystywania toposów znanych w redniowieczu, jak 
niewierna ona, zak amana i knuj ca spisek kobieta, zdradziecki s uga, wreszcie walka 
dobra ze z em i �ko o fortuny� przywracaj ce bohaterowi nale ne mu miejsce w wiecie 

doczesnym i nie tylko, tak nale y bowiem rozumie  sens utrwalenia zas ug fundacyjnych 

Piotra na rzecz Ko cio a. Utwór przechowa  si  w rodowisku wroc awskim, gdy  Piotr 

by  m.in. fundatorem opactwa benedykty skiego w. Wincentego. Nie wiemy obecnie, ile 

z oryginalnego, pochodz cego z XII w. tekstu ptrzetrwa o w stanie �nieska onym� i by o 

przepisane in extenso przez autora kroniki norberta skiej na pocz tku XVI w. Spisany 

by , co oczywiste, acin , z typowymi dla epoki przej tkami z Wergiliusza, Owidiusza 

i Horacego8. Dla badaczy poematu nie ulega natomiast w tpliwo ci fakt, i  jego autor by  

osob  dobrze obeznan  z europejsk  epik  rycersk  oraz literatur  hagiograÞ czn  i posia-

da  wybitny talent narracyjny, który wykorzysta  do skonstruowania oryginalnego utworu 

opartego na rodzimych faktach9. 

Drugim, równie wyj tkowym utworem epickim polskiego redniowiecza jest Legen-
da o Walgierzu Uda ym z Ty ca i Wis awie z Wi licy. Podobnie jak w przypadku Carmen 
Mauri, badania nad jej fabu , historyczno ci  postaci i w tkami przej tymi z literatury 

zachodnioeuropejskiej rozpocz y si  w XIX w.10 

s. 312�322; S. Smolka, Gniazdo T czy skich. Szkice historyczne, t. 2, Warszawa 1883, s. 15�22; W. Nehring, 
Powie  kronikarza polskiego o Walterze i Helgundzie, w: �Ateneum� 1883, nr 3, s. 361; S. Zakrzewski, ród a 
poda  tyniecko-wi lickich, w: �Kwartalnik Historyczny� (dalej: KH) 1914, nr 28, s. 352; G. Labuda, Powie  
o Walgierzu z Ty ca i o Wis awie z Wi licy, w: G. Labuda, ród a, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów 
Polski, Warszawa 1960, s. 245�298.

4 Cronica Petri Comitis Poloniae wraz z tzw. Carmen Mauri, w: Monumenta Poloniae Historica (dalej: 
MPH), series nova (dalej: sn.), t. 3, Kraków 1951. 

5 Tragedia Petri comitis, w: �Pami tnik Literacki# 1952, z. 1!2, s. 52!139.
6 M. Plezia, Palatyn Piotr W ostowic. Sylwetka z dziejów l ska w XII w., Wroc aw 1947; M. Plezia, 

Doko a tekstu i daty poematu o Piotrze W a cie, w: �Pami tnik Literacki� 1954, nr 45, z. 2; S. Bieniak, Piotr 
W ostowic. Posta  z dziejów redniowiecznego l ska, Wroc aw 1965; Z. Zielonka, Carmen Mauri � pierwszy 
poemat na ziemiach polskich, w: �S upskie Prace Humanistyczne� 1983, nr 4; S. Szczur, Historia Polski. re-
dniowiecze, Kraków 2004, s. 203. 

7 T. Micha owka, redniowiecze, Warszawa 2002, s. 145�149.
8 A. D brówka, redniowiecze. Korzenie, Warszawa 2005, s. 59�69. 
9 T. Micha owska, redniowiecze..., s. 148�149.
10 Zob. przyp. nr 3. 
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Po raz pierwszy zapisana zosta a przez autora Kroniki wielkopolskiej 11. Legenda 
opowiada o wyprawie Walgierza z Ty ca (w wersji roma skiej Waltera) na daleki dwór 
króla francuskiego, gdzie pozna  piekn  Helgund , zar czon  z niemieckim królewiczem. 
Ich wzajemna mi o  doprowadzi a do tego, e musieli ucieka  przed zemst  niedosz ego 
m a, aby po wielu perypetiach dotrze  do Polski. Ju  jako ma onkowie osiedli na zamku 
tynieckim. Wszystko sko czy oby si  dobrze, gdyby nie przed u aj ca si  nieobecno  
m odego m a, bawi cego w dalekich krajach. Znudzona Helgunda zorientowa a si , e 
w lochu zamkowym uwi ziony jest pi kny w adca nieodleg ej Wi licy � Wis aw. Burzli-
wy romans zako czy  si  ucieczk  Helgundy z Wis awem do Wi licy. Zwiedziony obiet-
nicami ony Walter, który przyby  po ni  do Wi licy, zosta  podst pnie uj ty przez ludzi 
Wis awa i osadzony w miejscowym lochu. Jednak dla kochanków by o to zbyt ma e upo-
korzenie, dlatego postanowili przyku  nieszcz nika do ciany komnaty w taki sposób, by 
móg  przygl da  si  ich mi osnym igraszkom. I tym razem decyduj ca rola przypad a ko-
biecie. Otó  Wis aw mia  siostr  Ryng , która w zamian za obietnic  po lubienia jej przez 
Walgierza zgodzi a si  pomóc mu w ucieczce i uwolni a go. Efekt by  taki, e Walgierz 
przebi  oboje kochanków mieczem, gdy ci oddawali si  mi osnym uciechom. 

Wydaje si , e przebieg wydarze  przedstawiano w formie poematu, poniewa  tak 
nadawa  si  do zapamietania i przepowiadania. Jej tematyka i przeznaczenie zdaj  si  
wskazywa , e legenda pierwotnie mówiona by a w j zyku aci skim, zw aszcza i  
mamy do czynienia z wielce prawdopodobnym po rednictwem francuskim, niemieckim 
lub czesko�morawsko�w gierskim. Teresa Micha owska dopuszcza jednak mo liwo  
upowszechnienia si  opowie ci poprzez recytowanie, równie  w j zyku polskim, i ewen-
tualne u o enie proz  artystyczn , cz ciowo rymowan 12. Utwór posiada tak e w tki 
moralizatorskie, o czym przekonuj  zwroty w rodzaju: I tak ka de z nich nikczemne ycie 

zako czy o w jeszcze nikczemniejszy sposób. Legenda pe na jest równie  toposów literac-
kich, typowych nie tylko dla epoki redniowiecznej: niewierna, zdradziecka i k amliwa 
kobieta� ona, kobieta wiod ca na pokuszenie, mier  jako kara za zdrad , mi o  � wielka 
si a, twórcza i destrukcyjna, s d nad zdrajc  i zemsta. 

Gerard Labuda posi kuj c si  wynikami bada  wcze niejszych, opracowa  drogi 
i tematy, które pos u y y autorowi eposu o Walgierzu i Wis awie do skonstruowania 
legendy. O ile jej pierwsza cz  jest odtwórcza, tzn. opiera si  na bardzo znanym eposie 
o Walterze z Akwitanii, którego pocz tki datowane s  na prze om VIII/IX w., a wielka 
kariera rozpocz a si  na prze omie w XI i XII w. wraz z ruchem krucjatowym (co t uma-
czy motyw niewiernej ony podczas nieobecno ci m a�rycerza), o tyle druga jest bez-
sprzecznie oryginalna. Potwierdzeniem jest fakt, i  dla postaci Wis awa nie znajduje si  
odpowiednika w materiale zachodnioeuropejskim. Tak e swojski koloryt, jak odrzucenie 
przez Helgund  zalotów Niemca na korzy  przybysza z Polski, lokalizacja w polskiej 
przestrzeni historycznej (wi kszo  akcji toczy si  w Wi licy) i powo ywanie si  autora 
na widoczne lady zwi zane z fabu  eposu (grób Helgundy w grodzie wi lickim). 

11 Kronika Boguchwa a i Godys awa Paska, opr. W. A. Maciejowski, w: MPH..., wyd. A. Bielowski, 
Lwów-Kraków, t. II, s. 510�514; Kronika wielkopolska, wyd. B. Kürbis, MPH sn., t. VIII, s. 41�45; Kronika 
wielkopolska, Warszawa 1965, s. 125�131. Pe n  bibliograÞ  wydawnictw ród owych, tak e w j zykach nie-
mieckim, ukrai skim, czeskim i francuskim zestawi  G. Labuda, Powie ..., s. 245�298.

12 T. Micha owska, redniowiecze..., s. 149�153.
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Powy sze pozwoli o na datowanie powstania eposu na II po ow  XII w. i wskazywa o 
na Wi lic , która w tym czasie uros a do rangi stolicy ksi stwa dzielnicowego Kazimierza 
Sprawiedliwego, na dworze którego miano rozprawia  o zamierzch ych dziejach Polski 
i s ucha  rycerskich opowie ci. Jakkolwiek dyskusja nad tym zabytkiem literackim jest 
daleka od zako czenia, zw aszcza je li chodzi o moment powstania i spisania13, nie ulega 
w tpliwo ci jego oryginalno  oraz wysoki poziom artystyczny i miejscowa, tj. ma opol-
ska proweniencja14. 

Pozwala to zastanowi  si  nad przyczynami, dla których warto by oby zwróci  uwa-
g  w trakcie procesu edukacyjnego na uczenie i u wiadomienie uczniom oryginalnego 
wk adu polskiego w literatur  epick  redniowiecza. Je li w trakcie wczesnej edukacji 
historycznej, na poziomie klasy czwartej szko y podstawowej operujemy czytankami, to 
dlaczego nie mo emy informowa  ogólnie o kulturze rycerskiej i dworskiej 15, pokazu-
j c w asny � oryginalny wk ad? Wszak wci  s yszymy o Europie ojczyzn, co pozwala 
nam nada  w a ciwy sens maksymie last but not least. Zw aszcza e w historiograÞ i 
zachodnioeuropejskiej wci  jeste my umiejscawiani na peryferiach wiata aci skiego 
redniowiecza. Przyzna  zarazem trzeba, i  spojrzenie takie zaczyna si  zmienia  � jest 

to jednak proces bardzo powolny i sami musimy dba , by go przyspieszy . 
Paradoksalnie do istniej cej obecnie sytuacji ju  w redniowieczu dostrzegano przy-

nale no  polskiego rycerstwa do jednej wielkiej spo eczno ci, jak  byli chrze cija cy 
rycerze. Przekonuj  o tym zaproszenia do udzia u w zawodach turniejowych w Saint 
Inglevert z 1389 r. � ["] videlicet de Anglia, Danemarcia, Almannia, Boemia, Polonia et 

aliis regionibus et patriis huius Christianistatis 16, a Johann Holland, znany herold bawar-
ski i autor poematu o turnieju w Schaffhausen w 1420 r., prezentowa  jego uczestników 
m.in. w j zyku polskim 17. Mimo to w odniesieniu do podr czników dla szko y podstawo-
wej problematyka polskiej epiki rycerskiej niekoniecznie musi znajdowa  si  na ekspono-
wanym miejscu, a to ze wzgl du na wst pny charakter przekazywanych informacji.

Na etapie gimnazjum mo emy ju  przedstawi  ogólne zarysy fabu y, przybli y  
wyniki bada  nad omawianymi zabytkami i zacytowa  � cho by w postaci zapisów na 
marginesach podr czników � fragmenty eposów o Piotrze W a cie i Wis awie. Ma o 
tego, znajdujemy nawet po dwa momenty w naszej historii, gdy owe zabytki epickie mog  
by  pomocne przy odtwarzaniu wydarze  politycznych. Mam na my li walk  juniorów 
z seniorem dynastii piastowskiej po 1144 r. i ostateczne z amanie zasady senioratu wraz 
ze wzrostem roli Wi licy i wst pieniem na tron krakowski Kazimierza Sprawiedliwego. 

13 M. Derwich, Janko z Czarnkowa a Kronika wielkopolska..., w: #Acta Universitatis Wratislaviensis$, 

Historia 50, 1985, s. 127�162. Autor zestawi  tu wcze niejsz  literatur  dotycz c  autorstwa i datacji powstania 
Kroniki wielkopolskiej oraz Legendy o Wis awie i Walgierzu, i postawi  tez  o autorstwie Jana z Czarnkowa, 
a  co za tym idzie, spisanie legendy przesun  w g b XIV w. 

14 Kultura Polski redniowiecznej X�XIII w., red. J. Dowiat, Warszawa 1985, s. 422 (tak e na II po . 
XII w. pie  o Piotrze W ostowicu, s. 485); Kultura Polski redniowiecznej XIV�XV w., red. B. Geremek, 
Warszawa 1997, s. 716; S. Szczur, Historia..., s. 203�204.

15 Zob. T. Ma kowski, Historia i spo ecze stwo. Podr cznik dla klasy IV szko y podstawowej, Gda sk, 
Gda skie Wydawnictwo O wiatowe, 1998, s. 45; B. Szeweluk-Wyrwa, W. Surdyk-Fertsch, Historia i spo e-
cze stwo. Cz owiek i jego cywilizacja. Dzie  dobry historio, 4, Warszawa, Wyd. Nowa Era, 2005, s. 139�141.

16 A. F. Grabski, Polska w opiniach Europy zachodniej XIV�XV w., Warszawa 1968, s. 72.
17 B. W. Brzustowicz, Turniej rycerski w Królestwie Polskim w pó nym redniowieczu i renesansie na tle 

europejskim, Warszawa 2003, s. 339.
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Niczego takiego nie znajdziemy w podr czniku wydawnictwa Arka, chocia  wspomnia-
no na marginesie wydarze  z lat 1144 �1146 o roli Agnieszki � ony W adys awa Wy-
gna ca18, któr  to rol  wyolbrzymiali kronikarze w a nie na podstawie Carmen Mauri. 
Podobnie jest w przypadku nowszej wersji tego podr cznika, gdzie znajdziemy wzmianki 
o Rolandzie, rycerzach króla Artura czy Nibelungach19, ale darmo by my szukali rodzi-
mych zabytków epiki rycerskiej. Podobnie jest w przypadku podr cznika wydawnictwa 
Juka. Autor po wi ci  yciu i obyczajom rycerskim ca y rozdzia , zacytowa  fragment 
poezji Geoffreya Chaucera, ale pró no by my szukali w nim odniesie  do terenu Polski20. 
Trywializuj c, to tak, jakby u nas ch opi siadali w zbrojach p ytowych i walczyli w turnie-
jach na dworach ksi cych i królewskich21. To samo mo na powiedzie  o podr cznikach 
OÞ cyny Edukacyjnej22, Wydawnictwa Demart23, Wydawnictwa Ro ak24, Wydawnictwa 
Szkolnego PWN do j zyka polskiego i historii. W ostatnim przypadku znajdujemy mnó-
stwo bohaterów przynale nych do stanu rycerskiego, jak Roland, Tristan, Gawen, rycerzy 
okr g ego sto u, przypadki mi o ci z epoki � Heloizy i Abelarda oraz Tristana i Izoldy 25, 
ale nic, co mog oby pokaza , e w tym czasie równie  w Polsce przesiadywano na zam-
kach i w otoczeniu dam dworu oraz czeladzi opowiadano czyny rycerskie 26. Pozytywnie 
na tym tle prezentuje si  podr cznik wydawnictwa WSiP, którego autorzy podali, e 
z okresu roma skiego w Polsce pochodzi m.in. poezja dworska, Carmen Mauri i Opo-
wie  o Walgierzu Uda ym 27.

Przejd my z kolei do analizy wybranych podr czników dla szkó  rednich. Podr cz-
nik Wydawnictwa Szkolnego PWN dla szkó  ponadgimnazjalnych w zakresie podsta-
wowym daje przyk ady kultury rycerskiej i wzorców rycerskich poprzez postacie króla 
Artura i jego rycerzy, tak e Rolanda i Cyda28. Niestety, jak mo emy si  domy la , nie 

18 S. Jankowiak, Historia. Podr cznik do gimnazjum. Razem przez wieki I, Pozna  1999, s. 153.
19 G. Wojciechowski, Historia. Podr cznik do gimnazjum. Razem przez wieki I. Zrozumie  przesz o , War-
szawa, Wyd. Arka, Nowa Era, 2005, s. 207.
20 T. Jurek, Historia. Podr cznik dla gimnazjum. Dzieje najdawniejsze i dawne do schy ku XIV wieku. 

redniowiecze, Warszawa 1999, s. 90�97. A by a ku temu okazja, bowiem na s. 157 opisa  konß ikt Piotra 
W ostowica z W adys awem. 
21 Stan bada  nad zagadnieniem turniejów rycerskich w Polsce Piastów zob. J. Szymczak, Pojedynki i harce, 
turnieje i gonitwy. Walki o ycie, cze , s aw  i pieni dze w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 2008, 
s. 97�121.
22 K. Przybysz, W. J. Jakubowski, M. W odarczyk, Historia dla gimnazjalistów. Staro ytno  i redniowie-
cze. Podr cznik. Klasa I, Warszawa 2000. 
23 L. Trzcionkowski, L. Wojciechowski, Historia, staro ytno  i redniowiecze. Podr cznik dla I klasy gim-
nazjum, Warszawa 2002.
24 D. Musia , K. Polacka, S. Roszak, Przez wieki. Podr cznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum 
obejmuj cy okres staro ytno ci i redniowiecza, Gda sk 2002, s. 208.
25 K. Starczewska, E. Korulska, P. Laskowski, A. Dzierzgowska, B. Nartowska, M. ugowska, T. Izdebski, 

wiat redniowieczny, klasa I, cz. II, Warszawa 2001, s. 203, 233, 235, 250, 253, 260.
26 wietnym przyk adem jest wie a mieszkalna w Siedl cinie, gdzie na cianach zachowa y si  freski z przed-
stawieniami legendy o Lancelocie z Jeziora, zob. J. Witkowski, Cykl Lancelota z Jeziora w siedl ci skiej wie y 
mieszkalnej. Próba interpretacji tre ci malowide  ciennych, w: �Sprawozdania Pozna skiego Towarzystwa 

Przyjació  Nauk. Wydzia  Nauk o Sztuce� 1984 (1986), nr 102; J. Witkowski, Szlachetna a wielce a osna opo-
wie  o Panu Lancelocie z Jeziora, w: �Acta Universitatis Wratislaviensis�, Historia sztuki 15. 
27 G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Przez tysi clecia i wieki. Cywilizacje staro ytno ci i redniowie-
cza, kl. 1, Warszawa 2002, s. 310. 
28 M. W cowski, P. W cowski, J. Czubaty, Historia. Podr cznik klasa I. Szko y ponadgimnazjalne. Zakres 
podstawowy, Warszawa 2007, s. 191.
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znajdziemy w nim informacji o Carmen Mauri, Wis awie i Walgierzu. W podr czniku 
tego  wydawnictwa, w wersji rozszerzonej, nie znajdujemy nic wi cej 29, chocia  znalaz  
si  tu fragment Opowie ci kanterberyjskich. Mog o to sta  si  okazj  do zaprezentowa-
nia obrazu polskiego rycerza epoki redniowiecza, zaczerpni tego z rodzimego utworu. 
Wydawnictwo Ksi nica�Atlas zamie ci o w swoim podr czniku krótk  informacj  o roli 
Piotra W ostowica i eposie rycerskim opisuj cym dzieje wojewody 30. Poza komentarzem 
pozostaje podr cznik Wydawnictwa Operon, w którym trudno by oby znale  jakiekol-
wiek informacje o kulturze rycerskiej w redniowieczu, nie tylko w Polsce, ale i Europie 
Zachodniej 31. 

Jak wida  z powy szej � niekompletnej analizy podr czników szkolnych � polska 
epika rycerska praktycznie nie istnieje w nauczaniu szkolnym. Obawiam si  te , e przej-
rzenie wi kszej ich liczby mog oby co najwy ej powi kszy  frustracj  nauczycieli regio-
nalistów w Ma opolsce czy na l sku. Gdyby podr czniki te pisali autorzy zagraniczni lub 
powsta yby w kooperacji ze specjalnymi instytucjami UE, nie nale a oby si  temu dziwi . 
Tym bardziej zastanawia fakt, i  wci  nie potraÞ my wykorzystywa  bogactwa w asnej 
tradycji i wyników bada  historycznych, znanych przecie  od d u szego czasu. 

29 H. Manikowska, Historia dla maturzysty. redniowiecze, Warszawa 2003, s. 228, 242�243.
30 A. Wypustek, M. L. Wójcik, Historia 1. Staro ytno . redniowiecze. Ze wiata do Polski przez Europ , 
Warszawa 2002, s. 240.
31 B. Burda, B. Halczak, R. M. JózeÞ ak, M. Szymczak, Historia. redniowiecze. Zakres rozszerzony. Podr cz-
nik cz  II, Rumia 2002. 
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OPINIA MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH
Z 1934 R. O PROGRAMACH NAUKI W PUBLICZNYCH 
SZKO ACH POWSZECHNYCH ORAZ W GIMNAZJACH 
PA STWOWYCH

Przypadaj ca w roku bie cym 70 rocznica pami tnego Wrze nia 1939 roku sk a-
nia do wi kszego zainteresowania si  sprawami okresu mi dzywojennego Polski lat 
1918�1939, w tym nie tylko bezpo rednimi przygotowaniami wojska (czy szerzej � si  
zbrojnych) do obrony niepodleg o ci przed stale zagra aj cymi nam wówczas najazdem 
Niemcami lub Rosj  Sowieck . 

Interesuj cym tego przyk adem jest opinia na temat programów nauki z 24 lutego 
1934 r. sporz dzona przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (MSWojsk.) na wniosek 
ówczesnego ministra Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego, odnosz ca si , naj-
ogólniej ujmuj c, do kszta towania w tych programach postaw patriotyczno-obronnych, 
a nawet i wojskowych ówczesnej m odzie y. 

Opinii tej nadano w MSWojsk. wysok  rang , o czym wiadczy cho by fakt podpisa-
nia jej przez I wiceministra, który z �urz du� zast powa  marsza ka Józefa Pi sudskiego 

w bie cym (pokojowym) kierowaniu ministerstwem i wojskiem. Sam bowiem Marsza-

ek sprawowa  jednocze nie dwie funkcje: generalnego inspektora si  zbrojnych (przy-

gotowania planów u ycia wojska na czas wojny) oraz ministra spraw wojskowych. 

Ponadto I wiceminister kopie tej opinii przes a  do wiadomo ci II wiceministrowi, sze-

fowi Sztabu G ównego WP oraz szefowi Biura Inspekcji Generalnego Inspektoratu Si  

Zbrojnych (GISZ), który by  organem pracy marsza ka Pi sudskiego i bezpo rednio mu 

podlega . Jeden egzemplarz przes ano oddzielnie (za . 1) szefowi Departamentu Piechoty 

MSWojsk. odpowiedzialnemu za najliczniejszy w wojsku II Rzeczypospolitej rodzaj bro-

ni, czyli piechot .

Staraj c si  nie wyd u a  wst pu, chcia bym zw aszcza podkre li , i  jak e trafne 

w prezentowanej opinii MSWojsk. z 1934 r. by o stwierdzenie o uznaniu wówczas, e 

wojny (analogicznie obecnie lokalnych konß iktów) nie mo na wykre li  z przewidywa  
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przez w adze pa stwowe. Taka ewentualno  (jak nadmieniono w opinii) wymaga czyn-
nej postawy narodu, wiary w s uszno  sprawy pa stwa, woli walki i zwyci stwa.

Jednak e � co nale y podzieli  w opinii MSWojsk. � wyzwalanie i budzenie takich 
czynników moralnych w spo ecze stwie (w tym u m odzie y) nie mo e by  przerzucone 
tylko na barki wojska w formie np. podj cia akcji propagandowej w chwili kryzysu.

Nie mo na natomiast si  zgodzi  z tym fragmentem opinii MSWojsk., w którym 
oceniaj c postaw  m odzie y (w 1934 r.), podano, i  tylko poprzednie jej pokolenia by y 
patriotyczne i owiane my l  odzyskania niepodleg o ci, a te ju  w niepodleg ej Polsce 
cechuje "brak ideowo ci pa stwowej, a w zamian za to egoizm, znaczne zmaterializo-

wanie, ch  u ycia, uleganie has om demagogicznym. W kontek cie tego stwierdzenia 
swego rodzaju truizmem by oby tu szersze odwo ywanie si  do znanej � jak e patrio-
tycznej i bohaterskiej � postawy narodu polskiego (w tym jego m odzie y) w mrocznym 
okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej lat 1939�1945.

Zastanowienia wymaga tak e fakt, e wspó cze nie pod adresem m odzie y formu-
uje si  czasem podobne negatywne zarzuty. Czy by to by  swoisty paradoks i #prawid o-

wo $ lub kompleksy starszego i redniego pokolenia?

Prezentowany poni ej zwi z y i rzeczowy tekst opinii MSWojsk. z 24.02.1934 r. za-

chowa  si  w Centralnym Archiwum Wojskowym, Akta GISZ, t. 181. Dokonano w nim 

jedynie niezb dnych ingerencji redakcyjnych, odnosz cych si  tylko do uwspó cze nienia 

ortograÞ i oraz pisowni niektórych wyrazów, nie naruszaj c merytorycznej tre ci tekstu. 

Ponadto dodano kilka przypisów, które w oryginale opinii w ogóle nie wyst puj .

MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH
BIURO OGÓLNO-ORGANIZACYJNE 

OPINIA 
Nr 2110�21/Wyszk. 
Warszawa, dnia 24 lutego 1934 r. 

Projekty programów nauki w publicznych 
szko ach powszechnych III stopnia oraz 
w gimnazjach pa stwowych � opinia MSWojsk.

PAN MINISTER WYZNA  RELIGIJNYCH 
I O WIECENIA PUBLICZNEGO 

w miejscu
Na Nr I. Pr. � 101/33
Zaprojektowane przez Ministerstwo Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publ-

icznego programy nauki w publicznych szko ach powszechnych III stopnia i w gim-
nazjach pa stwowych wykazuj  w stosunku do poprzednich programów post p pod 
wzgl dem formy, pod wzgl dem metodycznym i dydaktycznym. Przyjmuj c szereg 
elementów wiedzy wojskowej, realizuj  one w pewnym stopniu jeden z postulatów 
Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Ogólny duch programów budzi jednak zastrze enia z punktu widzenia gotowo ci 
obronnej pa stwa.
1.  Zaprojektowane programy staraj  si  budzi  w m odzie y wy cznie uczu-

cia humanitarne i pacyÞ styczne. Unikaj  tematu walki i jej bezwzgl dno ci.
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Umo liwiaj  one nastawienie m odzie y przez nauczyciela na Þ kcj , jakoby 
po dany z punktu widzenia idei humanitarnej i pacyÞ stycznej uk ad stosun-
ków w wiecie by  ju  osi gni ty 1.

Z punktu widzenia obronno ci pa stwa sugestia taka jest wprost niebezpieczna 
i mo e wywo a  w przysz o ci zupe ne zaskoczenie spo ecze stwa zjawiskiem wojny. 

Ucze  powinien by  u wiadomiony, e w przyrodzie, w spo ecze stwie, mi dzy 
pa stwami obok wspó dzia ania istniej  konß ikty i walka 2, w której zwyci a silniej-
szy. Zapobieganie tarciom i agodzenie walk jest szczytnym idea em, le cym blisko 
zarówno psychiki polskiej, jak i potrzeb wspó czesnej polityki pa stwowej. Idea  ten 
jednak nie jest idea em samym w sobie, oderwanym od naczelnej idei: wielko ci 
pa stwa i zabezpieczenia jego bytu niepodleg ego, co w wiecie realizuje si  powoli 
i z trudno ci  Zrozumienie tego stanu rzeczy jest konieczne i mo e nast pi  przez 
kre lenie realnego, a nie sugestywnego obrazu wiata. 
2. Zaprojektowane programy s  bardzo blade i nie mia e pod wzgl dem precyzowa-
nia my li pa stwowej. A pod tym wzgl dem nie powinny budzi  adnych w tpliwo ci 
dla sfer wykonawczych naszego szkolnictwa oraz dla bie cych pokole  m odzie y, 
której nale y da  podstaw  jej ideowo ci na tle niepodleg ego bytu.

Ubieg e pokolenia m odzie y y y my l  zdobycia niepodleg o ci dla pozostaj -
cego w niewoli narodu, ostatnie niepodleg e, nie maj c zrozumienia dla spraw pa -
stwowych, wykazuj  brak ideowo ci pa stwowej, a w zamian za to egoizm, znaczne 
zmaterializowanie, ch  u ycia, ulegania has om demagogicznym.

Stylizacja uwag w projekcie programów do nauki historii umo liwia nauczycie-
lowi sugerowanie pogl du, e wspó czesne pa stwo polskie jest do  przypadkowym 
zlepkiem regionów, które wymagaj  cementowania przez wspó ycie na tle wzajem-
nego poszanowania kultur oraz na tle czynnego i pozytywnego udzia u regionów 
w yciu pa stwowym Polski. 

Pogl d taki, cznie z ideologi  humanitarn  i pacyÞ styczn , nie móg by pcha  
spo ecze stwa do zwartych i wielkich czynów i oÞ ar na rzecz pa stwa. Urabianie ta-
kiego pogl du jest tym bardziej mo liwe, e zaprojektowane programy nie precyzuj  
my li pa stwowej i nie czyni  jej osi  programów. 

My l ta moim zdaniem winna wyra a  si  w nast puj cych zdecydowanych 
kierunkach: 

1 Wszystkie pogrubienia wyrazów i zda  (z wyj tkiem nag ówka pisma MSWojsk.) pochodz  wy cznie 
od autora artyku u. Uwaga ta dotyczy ca ego dalej prezentowanego tekstu.

2 Major dypl. Pierre Didio z Wojskowej Misji Francuskiej w Polsce na rozpocz cie wyk adów w 1925 r., 
na temat przewidywa  przysz ej wojny i spraw mobilizacji, dla wy szych dowódców Wojska Polskiego m.in. 
powiedzia  (niew tpliwie zbyt dosadnie i przesadnie odno nie czterech pierwszych s ów): Homo homini lupus 

est. Niech Þ lozofowie rozstrzygn , czy pewnik ten przestanie z czasem by  prawdziwym i czy nast pi na wie-

cie szcz liwa epoka ogólnego braterstwa. Zdaje si  wszak e, e ta szcz liwa epoka jeszcze nie nadesz a i e 

w XX wieku niewielkiej zmianie uleg  fakt, i  odk d istniej  ludzie zawsze si  mi dzy sob  k ócili, a k ótnie 

cz stokro  przeradza y si  w walk . Zapewne wszystkie narody nie posiadaj  jednakowego temperamentu. 

Jedne z nich, zazwyczaj uprzywilejowane dzi ki odwiecznemu nawykowi pracy, a raczej klimatowi szukaj  

szcz cia w pracy pokojowej. Inne natomiast wol  wywalcza  si  b d  ziemie, b d  te  owoce pracy swych 

spokojnych s siadów. Zarówno w jednym jak i w drugim wypadku narody te zmuszone s  do zbrojenia si  

! jedne, a eby si  broni , inne eby atakowa . (Mjr. dypl. P. Didio, Mobilizacja narodowa i mobilizacja armii 
(konspekt wyk adu), CAW, Akta GISZ, t. 87).
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a) nienaruszalno ci granic, w zwi zku z tym konieczne jest budzenie:
�  wiary i zrozumienia, e Pa stwo Polskie, w formie, w jakiej powsta o, jest 

sprawiedliw  konieczno ci  dziejow ,
� wiadomo ci o niebezpiecze stwach gro cych nienaruszalno ci granic,
� wiadomo ci o konieczno ci przygotowania obrony i gotowo ci obrony; 
b) mocarstwowo ci pa stwa, to jest samoistno  polityczna, gospodarcza, 

kulturalna itd. oraz czynne ustosunkowanie si  do zagadnie  mi dzynarodowych 
w dziedzinie politycznej, ekonomicznej, kulturalnej, komunikacyjnej, emigracyjnej 
itd. Podstaw  mocarstwowo ci pa stwa jest si a, wyra aj ca si  w wysokim rozwoju 
warto ci kulturalnych i gospodarczych oraz w wielkiej t y nie moralnej i Þ zycznej 
narodu. Nale y m odzie y da  zrozumienie znaczenia si y, wychowa  j  w szacunku 
dla niej i w d no ci do jej wytwarzania;

c) dziejowa misja pa stwa i narodu, to jest przoduj ca jego rola w grupie 
pa stw i narodów s owia skich i sytuacj  pokrewnych w dziejowym zmaganiu si  
tej grupy z naciskiem od wschodu i zachodu, w którym pa stwo i naród polski by o 
i jest o rodkiem skupiaj cym politycznie oraz promieniuj cym kulturalnie, jego za  
upadek lub os abienie by yby gro ne dla ca ej grupy pa stw i narodów.

Takie t o programu powinno si  przejawia  w dost pnej dla szko y, ale w nie-
dwuznacznej formie �uwagach do ca o ci programu� w �tematach� i �materiale 

nauczania� oraz poleconej lekturze. Jest to mo liwe na ka dym szczeblu nauk, gdy  

chodzi tu o budzenie przekona  na pod o u uczuciowym raczej ni  rozumowym.

3. Wykre lenie wojny z przewidywa  pa stwowych by oby dzi  niczym nieuza-
sadnione. Wojna w za o eniu nowoczesnym i naszym wymaga czynnej postawy 

wszystkich sk adników pa stwa, ca ej ludno ci tak bezpo rednio walcz cej (wojsko), 

jak i nie walcz cej bezpo rednio. Praca wojny [rozumiana jako przygotowania do 

wojny obronnej na wypadek zagra aj cych nam wówczas agresj  Niemiec lub Rosji 

Sowieckiej � E.  P.] wymaga wi c istnienia w ca ym spo ecze stwie równej energii 
potencjalnej, która by si  wyzwala a w zwartym jego czynie dla wojny. Energi  t  
daje przede wszystkim czynnik moralny � wola walki i zwyci stwa.

Podstaw  takiej woli mo e by  tylko wzros a g boko w psychik  spo ecze stwa 
my l pa stwowa, wiara w s uszno  sprawy pa stwa.

Budzenie tej my li i wiary nie mo e by  przerzucane tylko na wojsko, ani na 
akcj  propagandow , podj t  w chwili kryzysu wojennego. Wojsko nie ma zasi gu 
na ca e spo ecze stwo. Czas i rodki, jakimi dysponuje przysposobienie wojskowe 
i czynna s u ba wojskowa, s  niewystarczaj ce na ten cel, a tym bardziej na przesta-
wienie psychiki obywateli.

Przygotowanie spo ecze stwa do wojny obronnej przez realny jej obraz oraz wia-
r  w s uszno  sprawy pa stwa musi przej  szkolnictwo pa stwowe, a zw aszcza 
szko a powszechna. Stylizacja programów musi wi c zawiera  zdecydowane i mocne 
akcenty i wy cza  mo liwo  nadu ywania przez czynniki wykonawcze elementów 
parali uj cych psychik .
4. Nie wychodz c poza naszych s siadów, musz  przypomnie , e w Sowietach [Rosji 
Sowieckiej � E. P.] przeprowadza si  �wojennizacj � wszystkich szkó  a  do najni -

szego szczebla. W Niemczech tworzy si  now  nauk  �Wahrwissenschaft� i rzuca 

bez ogródek has o zast powania idei humanistycznych ideami polityczno-ludowymi 

oraz piel gnowania wiedzy wojskowej i pa stwowej zamiast wiedzy obiektywnej. 
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Utworzenie katedr wiedzy wojskowej na uniwersytetach niemieckich ma umo liwi  
studium wiedzy wojskowej, które obowi zywa oby wszystkich studentów, tak jak 
przed wojn  [I wojn  wiatow  � E. P.] wszystkich obowi zywa a s u ba wojskowa.

W m odzie y ma by  wyrobione zrozumienie dla konieczno ci nowoczesnej woj-
ny. Poza tym m odzie  ma by  uczona, w jaki sposób g ówny przedmiot jej studiów 
mo e by  wykorzystany w dziedzinie wojskowej. Studenci, którzy si  wyka  tak 
odbytymi studiami, maj  mie  pierwsze stwo przy obsadzaniu stanowisk w admini-
stracji i instytucjach naukowych, gdy  jako si y naukowe wchodzi  maj  odt d w ra-
chub  tylko naukowo my l cy i naukowo przygotowywani o nierze lub te  ludzie 
nauki, my l cy i czuj cy po o niersku. 

Masa niemiecka jest wychowywana nadal i z coraz wi kszym naciskiem w prze-
konaniu o wy szo ci rasy niemieckiej i w przekonaniu, e wiat, w którym Niemcy 
nie s  pierwszymi, b dzie zawsze wiatem le urz dzonym. Przekonanie to, wzros e 
na pod o u uczuciowym g boko i trwale, by o i jest istotnym motorem zwartych 
czynów i po wi ce  tej masy. Wiary tej nawet kl ska [w I wojnie wiatowej � E. P.] 
nie za ama a. Naród niemiecki znowu przepaja nadmiar energii. Masa nieniecka jest 
ma o wra liwa na argumenty rozumowe, wyrozumowane prawa historyczne, geogra-
Þ czne. Zreszt  s  one tam stawiane a priori jako sprawa adwokacka.

U naszych s siadów, a zw aszcza u Niemców nale y si  wi c liczy  nie tylko 
z ogromnym wzrostem materialnej wiedzy wojskowej, ale i z bardzo siln  psychik  
wojenn 3.

W tych warunkach nie mo emy sobie pozwoli  na wy czno  uczu  huma-
nitarnych i pacyÞ stycznych, a tym samym na pomniejszanie odporno ci mas 
wobec niebezpiecze stw, gro cych nam z zachodu i wschodu.
5. Oprócz powy szych uwag ogólnych opracowane przez Ministerstwo Wyzna  
Religijnych i O wiecenia Publicznego projekty programów nasuwaj  z punktu wi-
dzenia Ministerstwa Spraw Wojskowych, szereg uwag i postulatów szczegó owych 
do poszczególnych przedmiotów.

Dziedzina ta nadaje si  raczej do konferencyjnego omówienia mi dzy przedsta-
wicielami obu ministerstw. Zaznaczam tu ogólnie i przyk adowo:
a)  uwa am stylizacj  programów w wielu wypadkach za zbyt ramow  i ogóln , ro-

zumiej c je nawet wy cznie jako wytyczne dla opracowania podr czników. Np. 
w geograÞ i dla klas IV gimnazjum (strona 13, 14 i 15) tematy nauczania s  zaled-
wie naszkicowane, pozostawia si  nauczycielowi swobod  co do sposobu ich uj cia 
i interpretowania (np. jakie wnioski ma nauczyciel wyci gn  z po o enia Polski 
w Europie i granic pa stwowych?) oraz sugeruje raczej statyczne ni  dynamiczne 
ujmowanie zjawisk bez wysuwania wyra niej zagadnie  pa stwowych;

b)  ma y nacisk na cis o  i systematyczno  nauczania, a nawet w pewnych wy-
padkach wprost przeciwdzia anie tym cechom, uwa am za niekorzystne zarówno 

3 Powy sza opinia Ministerstwa Spraw Wojskowych by a � przypomnijmy � pisana w 1934 r., a wi c w rok 
po obj ciu w adzy (w 1933 r.) przez Hitlera z jego intensywn  polityk  forsowania zbroje  i roszcze  wobec 
s siadów (w 1938 r. anszlus Austrii, odebranie Czechos owacji wi kszo ci Sudetów, oddzielenie S owacji jako 
ca kowicie marionetkowego i podporz dkowanego Niemcom pa stwa czy wreszcie, w marcu 1939 r., zaj cie 
Czech i utworzenie tzw. Protektoratu Czech i Moraw). Aby ju  1 wrze nia 1939 r. napa ci  na Polsk  rozp ta  
jak e krwaw  II wojn  wiatow .
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z punktu widzenia wychowawczego, jak równie  z punktu widzenia potrzeby 
zasobu utrwalonych wiadomo ci na danym szczeblu nauczania. Np. uwagi do 
nauki geograÞ i gimnazjum: na stronie 9-tej krytyka !tradycyjnej monotonnej sys-
tematyczno ci", wzgl dnie na stronie 23-ej instrukcja !w wiczeniach nie nale y 
d y  do precyzji w wykonaniu", os abiaj  u nauczyciela d no  do dania z siebie 
i dania od uczniów cis ych wiadomo ci geograÞ cznych (obecni maturzy ci 
posiadaj  ich bardzo ma o) oraz do dania dok adno ci od ucznia w wykonaniu 
danego mu zadania;

c)  psychice zbiorowo ci ludzkich nie po wi cono odpowiedniej uwagi. Np. w geogra-
Þ i dla gimnazjum strona 10 pot ga i ekspansja Japonii t umaczona jest wy cznie 
przeludnieniem i stosunkami gospodarczymi tak, jakby psychika narodu japo -
skiego (kult pa stwa i zbiorowo ci, zaborczo ) � w odró nieniu od Chin � nie 
odegra a tu podstawowej roli;

d)  w nauce historii i geograÞ i nie narzucono wniosku o konieczno ci wielkiej odpor-
no ci obronnej pa stwa polskiego. Nie rozpatruje si  elementów tej odporno ci;

e)  ustrój komunistyczny pozostawiony jest dowolnej interpretacji nauczyciela, nato-
miast pobudza si  do krytycznego ustosunkowania do ycia gospodarczego Polski, 
nie podaj c linii, planów i wniosków rozwojowych Polski niepodleg ej. (Porówna  
w geograÞ i dla gimnazjum strona 6�7 i strona 15, tematy podane dla omawiania 
ZSRR bez uwag, z uwag  do nauki geograÞ i o Polsce w klasie IV);

f)  podej cie do spraw mniejszo ci narodowych w Polsce4 jest bardzo niezdecydowane 
i bez szerszej platformy porównawczej na terenie Europy (patrz uwagi w progra-
mach historii dla szkó  powszechnych � strona 13 i historii dla gimnazjum � strona 
17 odno nie m odzie y mniejszo ci narodowych);

g)  wojny traktowane s  jako zjawisko drugorz dnej wagi. Tymczasem statystyka 
wojny i pokoju od roku 1070 przed narodzeniem Chrystusa do roku 1930 po 
narodzeniu Chrystusa podaje na lata pokoju 284 lat, a wojny 2716 lat. Zjawisko 
wojny jest omawiane z punktu widzenia skutków politycznych, a nie jest omawia-
ne samo w sobie (przebieg i t o akcji wojennych, opisy bitew, elementy zwyci stw 
i kl ski, przeobra enia wojny). Szczególnie jaskrawe jest eliminowanie z lektury 
utworów o tre ci batalistycznej, o niersko-bohaterskiej, jak Mickiewicza !Reduta 
Ordona", S owackiego !Duma o Hetmanie Rzewuskim", Sienkiewicza !Niewola 
Tatarska", !Krzy acy", Trylogia (!Ogniem i Mieczem", !Pan Wo odyjowski") 
czy eromskiego !Popio y". Wysuni cie np. Sienkiewicza !Janko Muzykant" 
i !Bartek Zwyci zca" nadaj  si  wyj tkowo dobrze do interpretacji defetystycznej,
w znaczeniu narodowym i militarnym;

h)  urabianie j zyka polskiego u uczniów nie ma zdecydowanego kierunku (uwagi do 
nauczania j zyka polskiego w szko ach powszechnych nak aniaj  zanadto nauczy-
ciela do szanowania sposobu w a ciwego danemu uczniowi i poszanowania jego 
gwar). Wojsko, jak i ycie praktyczne ogó u obywateli, wymaga prostego, krót-
kiego i j drnego wys awiania si  w formie meldunku, rozkazu, pytania oraz jak 

4 Mniejszo ci narodowe przed 1939 r. stanowi y oko o 30% ogó u ludno ci Polski, a najwi ksz  ich grup  
stanowi a ludno  ukrai ska i ludno  pochodzenia ydowskiego.
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najszerszego, a w a ciwego s ownictwa, zaczerpni tego z konkretnego realnego 
ycia;

i)  nauce pisania po wi ca si  za ma o uwagi (j zyk polski dla szkó  powszechnych 
strona 44: !przeznaczenie specjalnych lekcji na wiczenia kaligraÞ czne jest niedo-
puszczalne"). Wojsko wymaga i b dzie zawsze wymaga o umiej tno ci bieg ego 
i czytelnego pisania;

j)  szczególne znaczenie mia oby akcentowanie w programach pracy wychowawczej, 
urabianie w uczniach cech charakteru niezb dnych dla obywatela � o nierza jak: 
� sumienno ci, dok adno ci, punktualno ci, obowi zkowo ci,
� poczucia i gotowo ci odpowiedzialno ci, stanowczo ci,
� karno ci i poszanowania w adzy,
� kole e sko ci.

Zaznaczam, e:
1)  szko a powszechna stopnia I zosta a ustalona jako zasadniczy cenzus wykszta ce-

nia ogólnego podoÞ cera rezerwy i nadterminowego,
2)  szko a powszechna stopnia III jako zasadniczy cenzus wykszta cenia ogólnego 

podoÞ cera zawodowego,
3) gimnazjum jako podstawa programowa liceum wojskowego.

I WICEMINISTER SPRAW WOJSKOWYCH
/�/ Fabrycy

genera  dywizji

Otrzymuj  do wiadomo ci: 
Pan II Wiceminister Spraw Wojskowych
Pan Szef Sztabu G ównego
Szef Biura Inspekcji Generalnego Inspektora Si  Zbrojnych.



EUGENIUSZ PIWOWARSKI118



LISTA POLSKICH NAUCZYCIELI Z ZIEM PO UDNIOWO-WSCHODNICH... 119

Przegl d Historyczno-O wiatowy
2009, nr 3�4

PL ISSN 0033-2178

AGNIESZKA GR DZIK-RADZIAK
Kraków

LISTA POLSKICH NAUCZYCIELI Z ZIEM PO UDNIOWO-
-WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ1, OFIAR REPRE-
SJI NIEMIECKICH W LATACH 1941�1944, CZ. II A 2

1.  prof. ABRAHAM W ADYS AW � ur. 1860 r., prawnik. Studiowa  prawo w UJ 

i Berlinie. Habilitowa  si  w UJ w 1886 r. i zosta  docentem prawa ko cielnego. W la-

tach 1888!1935 profesor i kierownik Katedry Prawa Ko cielnego w Uni wersytecie 

Lwowskim i UJK (jako emeryt wyk ady prowadzi  do 1939 r., tak e w KUL). Rektor 

Uniwersytetu Lwowskiego (1899/1900). Cz onek Polskiej Akademii Umiej tno ci. 
Zmar  15.10.1941 r. we Lwowie. Spoczywa na Cmentarzu yczakowskim. [J. Draus, 
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918�1946. Portret kresowej uczelni, Kra-
ków 2007, s. 138. M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny 

wiatowej. Ksi ga strat osobowych, Warszawa 1995, s. 83. Lista strat kultury polskiej 

(1 XI 1939 �1 III 1946), zestawi  B. Olszewicz, Warszawa 1947, s. 1. S. S. Nicieja, 
Cmentarz yczakowski we Lwowie, Wroc aw�Warszawa � Kraków�Gda sk� ód  
1989, s. 38, 321.]

2.  dr ADAMCZYK TADEUSZ � ur. 6.03.1893 r. Doktor Þ lozoÞ i. Od marca 1939 r. 
kurator Okr gu Szkolnego Wo y skiego. Rozstrzelany w areszcie ledczym gestapo 
przy al. Szucha w Warszawie w 1944 r. [M. Walczak, Ludzie", s. 166. M. Walczak, 
Dzia alno  o wiatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego pod okupacj  hi-

tlerowsk  1939�1945, Wroc aw�Warszawa�Kraków�Gda sk� ód  1987, s. 498. Por. 
Lista..., s.1.]

3.  mgr ADAMSKA BRONIS AWA � ur. 1906 r. w Janowie k. Lwowa. Uko czy a 
szko  powszechn  w Brodach, za  redni  w Poznaniu. Tam te  studiowa a matema-

1 Pod poj ciem ziem po udniowo!wschodnich II Rzeczypospolitej b d  rozumia a obszar przedwojennych woje-
wództw: wo y skiego, tarnopolskiego, stanis awowskiego i cz ciowo lwowskiego (powiaty: lwowski, bóbrec-
ki, ó kiewski, gródecki, rudecki, drohobycki, samborski oraz cz ciowo powiaty: sokalski, rawski, jaworowski, 
mo ciski, dobromilski, turkowski). Wspomniane ziemie w wyniku konferencji w Ja cie 4�11.02.1945 r. zosta y 
w czone w sk ad ZSRR.
2 Cz  I opracowania pod tym samym tytu em, zosta a zamieszczona na amach ,,Przegl du Historyczno-
-O wiatowego# w numerze 1!2 z 2008 r. Cz  II jest kontynuacj  podj tej problematyki przy czym niektóre 

biogramy represjonowanych nauczycieli zawarte w cz. I zosta y uzupe nione. 
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tyk . Po studiach pracowa a w W growcu i Poznaniu. W grudniu 1939 r., po wysie-
dleniu przez Niemców z Poznania, wraz z rodzicami przyby a do a cuta. Tam od 
15.05.1943 r. do 31.08.1944 r. prowadzi a tajne nauczanie. Od 1946 r. mieszka a i praco-
wa a w G ubczycach jako nauczycielka matematyki, logiki, Þ zyki i astronomii. Zmar a 
w 1999 r. [Relacja Kazimiery Goniowskiej z dnia 5.03.2004 r., G ubczyce. Zbiory 
autorki. Zob. fot. Bronis awa Adamska. Z archiwum rodzinnego Kazimiery Go-
niowskiej z G ubczyc. Zob. dok. Za wiadczenie z 2.03.1982 r. wydane Bronis awie 
Adamskiej, potwierdzaj ce jej udzia  w tajnym nauczaniu w a cucie. Z archi-
wum rodzinnego Kazimiery Goniowskiej z G ubczyc. Za udost pnienie fotograÞ i 
i dokumentów autorka serdecznie dzi kuje.] 

4.  prof. ALLERHAND MAURYCY � ur. 28.06.1868 r. w Rzeszowie. Pochodzenia y-
dowskiego. Prawnik. Od 1917 r. profesor prawa egzekucyjnego i procedury cywilnej na 
Wydziale Prawa UJK. Cz onek Towarzystwa Naukowego we Lwowie, cz onek Komisji 
KodyÞ kacyjnej RP i Trybuna u Stanu. Wspó twórca polskiej procedury cywilnej. Au-
tor cennych prac naukowych z zakresu prawa. Zamordowany w obozie hitlerowskim 
w Janowie k. Lwowa w sierpniu 1942 r. Reprezentowa  postaw  pe nej asymilacji 
z narodem i pa stwem, w którym y . Autor pami tnika, który zosta  wydany drukiem 
przez jego wnuka Leszka w Krakowie w 2003 r. [M. Walczak, Ludzie", s. 83. Lista", 
s. 2. M. Allerhand, L. Allerhand, Zapiski z tamtego wiata, Kraków 2003.]

5.  in . ALTENBERG MAURYCY � wyk adowca gospodarki elektrycznej na Politech-
nice Lwowskiej. Zgin  we Lwowie w 1942 r. [M. Walczak, Ludzie", s. 83. Lista",
s. 2.]

6.   ANTONOWICZ WANDA � nauczycielka w szkole powszechnej w Krzemie cu. 
W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP wraz z grup  innych osób 
zosta a zamordowana przez Niemców. Spoczywa w grobowcu na cmentarzu w Krze-
mie cu, gdzie na tablicy nagrobnej z nazwiskami pomordowanych umieszczone jest jej 
nazwisko. [O wiadczenie Jadwigi Garbaj z 19.06.2004 r., Opole. Zbiory autorki.]

7.  prof. ARTWI SKI EUGENIUSZ � ur. 1892 r., lekarz neurolog i psychiatra. Kie-

rownik Kliniki Chorób Nerwowych i Umys owych UJK (od 1936 r.). Zmar  10 wrze nia 

1944 r. we Lwowie. [J. Draus, Uniwersytet", s. 139.]
8.  prof. dr hab. AUERBACH HERMAN � ur. 26.10.1901 r. w Tarnopolu, s. Filipa 

i Julii. Szko  powszechn  uko czy  w Podwo czyskach. Do szko y redniej ucz sz-
cza  w odzi, Tarnopolu, O omu cu i we Lwowie, gdzie uzyska  matur  (1919 r.). 
Dopiero w 1921 r. rozpocz  studia na Wydziale Prawa UJK (powodem by a choroba 
i z e warunki materialne). Rok pó niej przeniós  si  na Wydzia  FilozoÞ czny UJK. 
Studia uko czy  w 1926 r. egzaminem nauczycielskim. W 1923 r. otrzyma  stanowisko 
demonstratora, a dwa lata pó niej m odszego asystenta katedry matematyki na UJK. 
Ucze  i wspó pracownik Stefana Banacha. Doktoryzowa  si  w 1928 r. na podstawie 
rozprawy O polu krzywych wypuk ych o rednicach sprz onych, za  habilitowa  na 
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK w 1935 r. Po zaj ciu Ziem Wschodnich 
II RP przez Armi  Czerwon  i likwidacji UJK podj  prac  na Uniwersytecie im. Iwa-
na Franki, gdzie w grudniu 1939 r. otrzyma  tytu  profesora przy II Katedrze Analizy 
na tej uczelni. Autor wielu publikacji naukowych z wielu dzia ów matematyki. Po za-
j ciu Lwowa przez Niemców w 1941 r. zosta  zamkni ty w getcie, gdzie na odwrocie 
niemieckich formularzy napisa  swoj  ostatni  prac  O geometrii trójk ta. Zamordo-

wany przez gestapo we Lwowie w lipcu 1941 r. lub pope ni  samobójstwo w drodze ze 

Lwowa do obozu zag ady ydów w Be cu w sierpniu 1942 r. [M. Walczak, Ludzie", 
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s. 83. Kolankowski, D. W glowska, Auerbach Herman (1901�1942), Internet, (dost p: 
26.07.2009 r.), dost pny: http://www.wiw.pl/matematyka/biogramy/biogramy_01.asp. 

Zob. tak e, Auerbach Herman (1901�1942), Internet, (dost p: 26.07.2009 r.), dost p-
ny: http://www.matematycy.interklasa.pl/biograÞ e/matematyk.php?str=auerbach (tu 
informacja, e zgin  mierci  tragiczn  17.08.1942 r. we Lwowie, zamordowany przez 
gestapo). J. Kozielecki, Banach � geniusz ze Lwowa, Warszawa 1999, s. 98. Zob. Tak-
e, J. Draus, Uniwersytet!, s. 133.]

9.  dr doc. AUERBACH MARIAN � ur. 1882 r. Filolog klasyczny. Pracownik naukowy 

UJK. Doktorat uzyska  w 1911 r., za  habilitacj  w 1932 r. na UJK. Autor Gramatyki 

aci skiej oraz licznych rozpraw w czasopismach naukowych. Zamordowany przez ge-

stapo we Lwowie w lipcu 1941 r. [M. Walczak, Ludzie!, s. 83. Lista!, s. 4. J. Draus, 

Uniwersytet!, s. 133.]

10.  dr AUGUSTYN ZBIGNIEW � adiunkt w Katedrze Fizjologii Akademii Medycyny 

Weterynaryjnej we Lwowie. Zgin  miertelnie ranny od amkiem bomby podczas 

bombardowania Lwowa 25 czerwca 1941 r. [M. Walczak, Ludzie!, s. 83.]

11.  AXENTI (AKSENTI) MICHA  � ur. 1890 r. Pedagog, nauczyciel Liceum Pedago-

gicznego e skiego w Stanis awowie. Zgin  w ostatnich dniach okupacji w 1944 r. 

Wg innego ród a zgin  w 1941 r. od bomby lotniczej. [M. Walczak, Ludzie!, s. 173. 

M. Walczak, Dzia alno !, s. 499. Lista!, s. 2.]

12.  AXENTI MARIA � nauczycielka j zyka niemieckiego w Prywatnym Gimnazjum 

i Liceum ss. Urszulanek w Stanis awowie. Zgin a w 1944 r. od wybuchu min nie-

mieckich. [I. Adamska, Zak ady Urszulanek UR pod okupacj  niemieck , Kraków 

1975 (mps), Archiwum Prowincjale Urszulanek Unii Rzymskiej-Kraków, sygn. M-
-20. M. Walczak, Ludzie!, s. 173. M. Walczak, Dzia alno !, s. 499.]

13.  BAD HERSCH � nauczyciel Gimnazjum i Liceum we Lwowie. Zamordowany we 

Lwowie. [M. Walczak, Ludzie!, s. 175. M. Walczak, Dzia alno !, s. 499. Lista!, 

s. 6.] 

14.  dr doc. BADIAN JAN � botanik, docent Þ zjologii ro lin i starszy asystent Zak adu 
Biologiczno-Botanicznego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK. Sekre-
tarz Lwowskiego Oddzia u Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Zamordowany 
przez gestapo w 1942 r. we Lwowie. [M. Walczak, Ludzie!, s. 84. Lista!, s. 6. 

J. Draus, Uniwersytet!, s. 133.]

15.  BALICKI TADEUSZ � ur. 27.08.1910 r. w miejscowo  Winiaty ce k. Tarnopola, 

s. Aleksandra i Alojzy z d. Mitraszewskiej. Absolwent Seminarium Nauczycielskie-

go we Lwowie. Prac  zawodow  rozpocz  w Ihrowicy, woj. tarnopolskie. Pó niej 

otrzyma  stanowisko kierownika szko y w Msza cu, woj. tarnopolskie. Bra  udzia  

w wojnie obronnej z Niemcami w 1939 r. W po owie wrze nia dosta  si  do niewoli 

niemieckiej. Internowany w obozie je ców wojennych w oß agu. Po oswobodzeniu 

w 1945 r. przebywa  w Niemczech, w okupacyjnej streÞ e brytyjskiej. W latach 

1945�1947 pe ni  funkcj  inspektora (kierownika) o wiaty w Lubece, Hannowerze, 

WunsdorÞ e w Armii Polskiej. Po odnalezieniu w Chodzie y rodziny powróci  do 

Polski w 1947 r. Od 1948 r. pe ni  funkcj  kierownika, a nast pnie dyrektora SP nr 

2 w Chodzie y. Pod jego dyrekcj  wybudowano gmach szko y nr 2. W 1973 r. prze-

szed  na emerytur . Zmar  9.01.1999 r. w Chodzie y [DB � Zbigniew Balicki (syn) 
31.03.2008, Chodzie . Zbiory autorki.]

16.  BALK HENRYK � ur. 1902 r. Pedagog, polonista VIII Gimnazjum we Lwowie, 

poeta i krytyk literacki. Pochodzenia ydowskiego. W 1941 r., w dniu wkroczenia
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Niemców do Lwowa pope ni  samobójstwo. [M. Walczak, Ludzie!, s. 177.

M. Walczak, Dzia alno !, s. 499. Lista!, s. 7. Relacja ZoÞ i Bielawskiej z dnia 
21.04.2004 r., Sk pe. Zbiory autorki.]

17.  BARENBOJM CHAJA � do 1939 r. nauczycielka prawdopodobnie w ydowskiej 

szkole prywatnej na Wile szczy nie. Po zaj ciu Ziem Wschodnich II RP przez Ar-

mi  Czerwon  i reorganizacji polskiego szkolnictwa na wzór sowiecki uczy a biologii 

w tzw. Polskiej Niepe no redniej Szkole (dawna Publiczna Szko a Powszechna nr 2) 

w Korcu, woj. wo y skie. W pierwszych dniach okupacji niemieckiej Ziem Wschod-

nich II RP w 1941 r. rozstrzelana w grupie trzech osób za przekonania komunistycz-

ne. [Relacja Stanis awy Janickiej z dnia 1.07.2007 r., Gorzów Wielkopolski. Zbiory 

autorki.]

18.  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 bombar-

dowania Niska we wrze niu 1939 r. [Z. Harbuz, Nauczyciele z Podola, obez 2004 

(mps).]

19.  prof. dr n. med. BECK ADOLF � ur. 1.01.1863 r. w Krakowie. Doktor medycyny, 

Þ zjolog, profesor (od 1894 r. lub 1895 r.). W roku akademickim 1912/1913 rektor UJK. 

Cz onek Polskiej Akademii Umiej tno ci (od 1913 r.). Wspó autor Fizjologii cz owie-
ka oraz autor podr cznika Þ zjologii oraz szeregu prac i rozpraw naukowych. Wpro-

wadzi  metod  elektroÞ zjologiczn  do badania czynno ci mózgu. W okresie okupacji 

niemieckiej Ziem Wschodnich II RP ukrywa  si  we Lwowie, m.in. w szpitalu. 

Aresztowany w sierpniu 1942 r. Pope ni  samobójstwo w sierpniu 1942 r. w wi zieniu 

lwowskim lub w drodze ze Lwowa do obozu zag ady w Be cu lub zosta  otruty przez 

w asnego syna, który chcia  zaoszcz dzi  ojcu cierpienia. [M. Walczak, Ludzie!,

s. 85. Lista!, s. 12. J. Draus, Uniwersytet!, s. 133.]

20.  BEDNARSKI ADAM � lekarz, okulista, prof. UJK, historyk okulistyki polskiej. 

Zmar  11.04.1941 r. [Lista!, s. 13.]

21.  BERNARSKI BRONIS AW � dyrektor m skiej szko y powszechnej w Kosowie 

Huculskim, woj. stanis awowskie. W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II 

RP Ukrai ski Komitet Miejski wytypowa  go wraz z innymi Polakami do kopania gro-

bów dla ydów. Po powrocie do domu zachorowa  i zmar . [Rozmowa telefoniczna 
Agnieszki Gr dzik z Józef  Wo oszczuk z Gliwic w dniu 4.07.2004 r. (g.16:15).]

22.  ks. BIELAWSKI ZYGMUNT � ur. 1877 r., ksi dz pedagog, prof. UJK, autor prac 

katechetyczno-pedagogicznych i podr czników. Zmar  w pocz tkach wojny w 1939 r. 

[Lista!, s. 16.]

23.  BIE KOWSKI ZYGMUNT � asystent w Katedrze Chemii Fizjologicznej Akade-

mii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Zgin  na wojnie w 1939 r. we Lwowie.

[M. Walczak, Ludzie!, s. 86.]

24.  BINNENSTOK (imi  nieznane) � nauczyciel gimnazjalny w Brze anach, pow. brze-

a ski, woj. tarnopolskie. Wyznania moj eszowego. Zamordowany w pierwszych 

dniach okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP przez Niemców. [KN � Leon 
Pfeifer, 13.10.2003 r., Katowice. Zbiory autorki.]

25.  dr BLAUSTEIN LEOPOLD � ur. 1905 r. Dr Þ lozoÞ i, psycholog, cz onek To-

warzystwa Naukowego we Lwowie. Pracowa  naukowo, g ównie prace z zakresu 

psychologii opisowej. By  nauczycielem szko y redniej we Lwowie. Uwi ziony 

przez gestapo, zgin  w 1944 r. w obozie zag ady, prawdopodobnie w Treblince.

[M. Walczak, Ludzie!, s. 87.]
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26.  BLUMENFELD TADEUSZ � asystent Wydzia u Prawa UJK. Zamordowany przez 
policj  hitlerowsk  w bli ej nieznanych okoliczno ciach. [M. Walczak, Ludzie", 
s. 87.]

27.  B ASI SKI STEFAN � ur. 1904 r. Dyrektor Pa stwowego Gimnazjum i Liceum 
w Ostrogu n. Horyniem, pow. zdo bunowski, woj. wo y skie. W czasie okupacji nie-
mieckiej przebywa  w Ogl dowie na kielecczy nie, gdzie prowadzi  tajne nauczanie 
na poziomie szko y redniej. Zosta  rozstrzelany przez Niemców 4.07.1943 r. w Nie-
micicach k. Ogl dowa. [M. Walczak, Ludzie", s. 199. M. Walczak, Dzia alno ", 
s. 499.]

28.  BOJANÓWNA EWA MARIA, ps. #Eska$ ! ur. ok. 1901 r. Pochodzi a ze Lwowa. 

 Nauczycielka, harcmistrzyni, komendantka Chor gwi Lwowskiej. Dzia aczka Pogo-

towia Harcerek. Zmar a 29.06.1941 r. na chorob  zaka n , któr  zarazi a si  podczas 

pracy w terenie. [S ownik uczestniczek walki o niepodleg o  Polski 1939�1945. 
Poleg e i zmar e w okresie okupacji niemieckiej, Warszawa 1988, s. 45.]

29.  BOJARSKA ZOFIA (z d. Gordaszewska), ps. #Sas$ ! ur. 9.02.1878 r. w Budza-

nowie k. Trembowli, c. Tomasza i Justyny z d. ychoniów. Nauczycielka. W latach 

1939!1944 mieszka a w Krynicy. W czasie I wojny wiatowej wraz z m em Ka-

jetanem nale a a do Polskiej Organizacji Wojskowej i Zwi zku Strzeleckiego. Za 

dzia alno  niepodleg o ciow  aresztowana i wi ziona w Jaz owcu. Po wybuchu 

II wojny wiatowej, od jesieni cz onek Organizacji Or a Bia ego, a nast pnie ZWZ-

-AK. Organizowa a przerzuty za granic  oraz sie  wywiadu. Od listopada 1942 r. 

komendantka placówki Inspektoratu Rejonu Nowy S cz (kryptonim #Strumie $, 

#Niwa$). Wspólnie z przedstawicielami miejscowej Komendy Obwodu Batalionów 

Ch opskich, a tak e komórki Polskiej Partii Robotniczej i oddzia ami Armii Ludo-

wej przygotowa a i prowadzi a wiele akcji zbrojnych przeciwko wrogom. Udaremni a 

dzia anie bojówek ukrai skich nacjonalistów. Aresztowana przez gestapo z Nowego 

S cza wraz ze wspó pracownikami, torturowana w ledztwie, nic nie ujawni a. Roz-

strzelana w Rdziastowie k. Nowego S cza wraz ze wspó pracownikami. [S ownik", 

s. 45!46.]

30.  BOLCHOWER (BOLHOWER) (BELHOWER) JÓZEF ! nauczyciel pocho-

dzenia ydowskiego z Czortkowa lub pow. czortkowskiego, woj. tarnopolskie. 

Wg innego ród a by  nauczycielem z centralnej Polski. Aresztowany 15.09.1941 r. 

przez Niemców i rozstrzelany nast pnego dnia w zbiorowej egzekucji grupy ok. 100 

ydów, przedstawicieli inteligencji w lesie #Basiówka$ (b d cego w asno ci  hr. 

Potockiego z Uhrynia) lub wg innego ród a w pobli u szosy Czortków-Jagielnica.

[Z archiwum Marii Hudym z Koszalina. Zbiory autorki (tu informacja, e zosta  

rozstrzelany przez Niemców. Zob. F. Wi mierski, Z dziejów szkolnictwa polskiego 
na ziemiach wschodnich w okresie II wojny wiatowej (tajne nauczanie w powie-
cie czortkowskim, w: #Przegl d Historyczno-O wiatowy$ 1970, nr 1, s. 108. Infor-
macja Marka ci laka, 3.03.2004 r., Brzeg. Zbiory autorki.]

31.  BORO  STANIS AW ! ur. 1880 r. Dyrektor Gimnazjum i Liceum w Ko omyi, 

woj. stanis awowskie. Dzia acz spo eczny. Aresztowany przez policj  niemieck  i ze-

s any do obozu koncentracyjnego w Majdanku, gdzie zgin  zamordowany w 1943 r. 

[M. Walczak, Ludzie", s. 206. M. Walczak, Dzia alno ", s. 499. Lista", s. 23. 

T. Lewicki, S. Sosnowski, Nasz dawny Chyrów, Wroc aw 2005, s. 47.]

32.  mgr BORUTA KAZIMIERZ JAN ! nauczyciel w szkole powszechnej w Sta-

rzawie (7 km od Chyrowa), woj. lwowskie. Informacja uzupe niaj ca do biogramu
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zamieszczonego przez A. Gr dzik-Radziak w cz. I, Listy polskich nauczycieli 
z ziem po udniowo-wschodnich II Rzeczpospolitej, oÞ ar zbrodni niemieckich 
w latach 1941�1944, w: !Przegl d Historyczno-O wiatowy" 2008, nr 1�2, s. 84. 
[Relacja Tadeusza Lewickiego z dnia 10.10.2007 r., Wroc aw. Zbiory autorki. 
Zob. tak e, T. Lewicki, S. Sosnowski, Nasz�, s. 47.]

33. prof. BRATRO EMIL � ur. 1878 r., prof. budowy dróg i tuneli Politechniki Lwow-
skiej. By y d ugoletni redaktor !Czasopisma Technicznego". Zmar  21.12.1944 r.
[M. Walczak, Ludzie�, s. 87. Lista�, s. 25.]

34.  BREIT HENRYK � nauczyciel Gimnazjum i Liceum we Lwowie. Rozstrzelany we 
Lwowie w 1941 r. przez policj  niemieck . [M. Walczak, Ludzie �, s. 210. M. Wal-
czak, Dzia alno �, s. 499.]

35.  mgr in . BRIKS BOLES AW � ur. 5.11.1901 r. w Kaharówce, k. Ska atu, ziemia 
tarnopolska. Uko czy  szko  powszechn  w Buczaczu (1912 r.), redni  w Sanoku 
(1920 r.) oraz Wydzia  Mechaniczny Politechniki Lwowskiej (1924 r.). Uczy  w szko-
ach zawodowych i ogólnokszta c cych: w Sanoku w latach 1924�1926 i w Z oczo-

wie od 1926 r. do 1930 r., gdzie od 1928 r. pe ni  funkcj  kierownika warsztatów.
W roku szkolnym 1930/1931 by  dyrektorem Szko y Rzemie lniczej w Zdo bunowie. 
W latach 1931�1935 by  wizytatorem i naczelnikiem III Wydzia u Kuratorium Okr gu 
Szkolnego w Lublinie. Od 1935 r. do 1939 r. pe ni  obowi zki dyrektora Pa stwowej 
Szko y Budowy Maszyn w Grudzi dzu. Bra  udzia  w wojnie obronnej z Niemcami 
w 1939 r. Walczy  na szlaku: Gru dzi dz � Warszawa � Lublin � Dubno � Równe � Lwów-
Przemy l�Kraków�Warszawa. W stolicy przebywa  do 1942 r. Oprócz pracy w fabry-
ce jako robotnik prowadzi  tajne nauczanie, wyk ada  w by ej Szkole im. Wawelberga 
i Rotwanda, dzia a  w konspiracyjnym ruchu oporu. W pó niejszym okresie uczy  
w szkole zawodowej i prowadzi  tajne nauczanie na terenie gminy U  w powiecie 
pu awskim. Aresztowany przez gestapo i wi ziony w Zamku Lubelskim. Po wy-
zwoleniu zorganizowa  Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta c ce w Sobieszynie (gm. 
U ), którego by  dyrektorem do 1946 r. Pó niej pracowa  w administracji szkolnej 
i w szkolnictwie wy szym. [Pionierskie lata o wiaty szczeci skiej 1945�1948, Po-
zna  1975, s. 91, 94, 100, 108, 183, 186, 191�195, 242, 245�246.]

36.  prof. dr BRY A STEFAN W ADYS AW � ur. 17.08.1886 r. w Krakowie, s. Eli-
gii Marii (z d. Chrzanowskiej) i Paw a. Absolwent szko y realnej w Stanis awowie. 
Studia in ynierskie uko czy  w Szkole Politechnicznej we Lwowie. Swoj  wiedz  
uzupe nia  w ramach studiów w Pary u i w uniwersytecie w Londynie. W 1909 r. uzy-
ska  stopie  doktora nauk technicznych, a rok pó niej docenta statyki budowli Szko y 
Politechnicznej we Lwowie. W 1921 r. otrzyma  tytu  profesora zwyczajnego i zosta  
kierownikiem II Katedry Budowy Mostów Politechniki Warszawskiej. W latach 
1934�1939 kierowa  tam Katedr  Budownictwa Konstrukcyjnego Wydzia u Archi-
tektury. Prowadzi  wyk ady z budownictwa ogólnego w Polskim Kolegium Uniwer-
syteckim w Kijowie, z budowy mostów w Politechnice Lwowskiej oraz ze stalowych 
konstrukcji budowlanych, statyki w Politechnice Warszawskiej. W latach okupacji 
wyk ada  na Tajnym Wydziale Architektury. W latach 1915�1918 piastowa  urz d 
prezesa Zwi zku In ynierów i Techników Polskich w Rosji. By  cz onkiem Mi dzy-
narodowej Komisji Mostów i Konstrukcji In ynierskich. Pe ni  te  funkcje wicepre-
zesa Polskiego Zwi zku In ynierów Budowlanych i wiceprezesa Mi dzynarodowego 
Stowarzyszenia In ynierów Mostowych. Autor wielu powa nych konstrukcji, m.in. 
pierwszego na wiecie drogowego mostu spawanego na rzece S udwi pod owiczem 



LISTA POLSKICH NAUCZYCIELI Z ZIEM PO UDNIOWO-WSCHODNICH... 125

(1927 r.) i wie owca !Prudential" w Warszawie (1932 r.). Opracowa  pierwsze na 
wiecie przepisy spawania konstrukcji stalowych. Napisa  ok. 150 prac naukowych. 

Za organizowanie tajnego nauczania zosta  wraz z ca  rodzin  aresztowany przez hi-
tlerowców (16.11.1943 r.) i rozstrzelany 3.12.1943 r. w Warszawie. [M. Walczak, Lu-
dzie#, s. 88. M. Walczak, Poczet zas u onych dla nauki polskiej w latach 1939�1945,

w: !Przegl d Historyczno-O wiatowy� 2008, nr 1$2, s. 73. Z. Pop awski, Dzieje 
Politechniki Lwowskiej 1844�1945, Wroc aw$Warszawa$Kraków 1992, s. 138, 

140, 146$147, 150$151, 158, 165, 172, 186, 190, 227, 286, 315, 317. Z. Pop awski, 

Represje okupantów na politechnice lwowskiej (1939�1945), w: ,,Semper Fidelis� 

1991, nr 4, Stefan W adys aw Bry a, Internet, (dost p: 19.10.2009 r.), dost pny: http:

//pl.wikipedia.org./wiki/Stefan_Bry a, A. Mirecka, Beton i Stal, Internet, (dost p: 

19.10.2009 r.), dost pny: http://forumakad.Pl/archiwum/2002/05-06/artykuly/32-

gwiazdy_i_meteory.htm.] 

37.  BUCHOWSKI LEON $ ur. 1895 r. przyrodnik, profesor II Gimnazjum w Stanis a-

wowie. Zamordowany w 1941 r. [M. Walczak, Ludzie#, s. 215. M. Walczak, Dzia al-
no �, s. 499. Lista#, s. 28.]

38.  CAPI W ADYS AW $ kierownik Publicznej Szko y Powszechnej w Ni nowie, 

woj. stanis awowskie. Aresztowany przez policj  niemieck  i zes any do obozu kon-

centracyjnego w Majdanku, gdzie zgin  zamordowany w 1944 r. [M. Walczak, Lu-
dzie#, s. 222. M. Walczak, Dzia alno #, s. 499.]

39.  s. CHAMIEC ANNA $ nauczycielka w Gimnazjum Zgromadzenia Zakonnego 

Sacré-Coeur we Lwowie. Siostra zakonna. o nierz AK $ czniczka. Aresztowana 

przez gestapo. Uwi ziona w Zamku Lubelskim. Torturowana niczego nie ujawni a. 

[Relacja Krystyny arskiej z dnia 15.01.2008 r., Warszawa. Zbiory autorki.]
40.  dr doc. CHAREWICZOWA UCJA (z d. Strzelecka) $ ur. 12.08.1897 r. w Ciesza-

nowie k. Lubaczowa. Do sierpnia 1940 r. mieszka a we Lwowie, a nast pnie w War-

szawie. Historyk, docent historii miast i ich kultury UJK, doktor historii. Kustosz Mu-

zeum Historycznego miasta Lwowa (w latach 1931$1939), cz onek Towarzystwa Mi-

o ników Przesz o ci Lwowa. Autorka wielu prac z dziedziny historii miast i ich kultu-

ry. Dzia aczka spo eczna i konspiracyjna. Czynna w organizacji ZWZ-AK. Od 1940 r. 

przebywa a w Warszawie, gdzie pracowa a w Bibliotece Zamoyskich. Nauczycielka 

w tajnym nauczaniu na kompletach licealnych i na Wydziale Historii Tajnego Uniwer-

sytetu Warszawskiego. Aresztowana 14/15.07.1943 r. na ul. Bednarskiej. Wi ziona na 

Pawiaku. 4.10.1943 r. deportowana do obozu w O wi cimiu-Brzezince (nr obozowy 

64373), gdzie zmar a na tyfus plamisty 17.12.1943 r. [M. Walczak, Ludzie#, s. 89. 

Lista #, s. 33. S ownik#, s. 59. Zob. tak e, M. Matwijów, Sprawozdanie "Archi-
wa, biblioteki i muzea lwowskie z 1940 r   .#, w: �Rocznik Lwowski� 1997$1998,

s. 7$30. . Charewicz jest prawdopodobnie autork  opracowanego na polecenie 

polskich w adz podziemnych cennego sprawozdania pt. Archiwa, biblioteki i muzea 
lwowskie z 1940 r. Zob. tak e, J. Draus, Uniwersytet#, s. 133.] 

41.  CHMIECIK WINCENTY $ ur. 7.08.1880 r. w Stecowej k. niatynia, Galicja. 

Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Stanis awowie (1902 r.). W zwi zku ze 

zdaniem egzaminu z j zyka niemieckiego uzyska  prawo do nauczania go. W latach 

1902$1904 odby  praktyk  w szko ach ludowych w Budy owie i Potoczku k. nia-

tynia. Od 1.11.1908 r. a  do przej cia na emerytur  pe ni  funkcj  kierownika 2-kla-

sowej, a nast pnie 3-klasowej szko y powszechnej w Podwysokiej, pow. niatyn, 

woj. stanis awowskie. W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP zosta  
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uderzony w twarz nahajem przez gestapowca. W wyniku pobicia straci  wzrok. Wy-

gnany z Ziem Wschodnich II RP w 1945 r. osiad  w województwie opolskim. Zmar  

13.01.1950 r. w Paw owie, pow. Brzeg, woj. opolskie. [DB � Roman Chmiecik 
(wnuk), 2.10.2008 r., Brzeg. Zbiory autorki. Dokumenty z archiwum rodzinnego 
Romana Chmiecika z Brzegu. Zob. dok. Patent Wincentego Chmiecika na na-
uczyciela szkó  ludowych pospolitych, rok 1904, Stanis awów. Zob. dok. Powo a-
nie Wincentego Chmiecika z dnia 20.11.1908 r. na stanowisko sta ego (etatowego) 
nauczyciela kieruj cego 2-klasowej szko y ludowej w Podwysokiej k. niatynia. 
Te   dok. Mianowanie Wincentego Chmiecika z dnia 17.02.1925 r. na stanowisko 
sta ego (etatowego) nauczyciela kieruj cego 3-klasowej szko y ludowej w Pod-
wysokiej, pow. niatyn, woj. stanis awowskie. Wszystkie dokumenty pochodz  
z archiwum rodzinnego Romana Chmiecika z Brzegu. Za ich udost pnienie autor-

ka serdecznie dzi kuje.] 

42.  CHMIEL MIECZYS AW (ppor.) � ur. 6.04.1915 r. w m. Lipnik. Absolwent Semina-
rium Nauczycielskiego w Tarnopolu (1935 r.). Bra  udzia  w wojnie obronnej z Niem-
cami w 1939 r. W latach 1939-1943 jeniec oß agu. Noc  19/20.09.1943 r. uciek  
z oß agu VI B w Dosel. 27.09.1943 r. po schwytaniu i torturach powieszony wraz 
z 19 kolegami wi ziennymi. [C. E. Blicharski, �W pó wiekow  rocznic !" 1939#

#1989. Tarnopolanie w II wojnie wiatowej, Biskupice 1989 (mps), s. 14. Z. Harbuz, 
Nauczyciele", s. 16�17.]

43.  CHMIELOWSKA (imi  nieznane) � nauczycielka geograÞ i we Lwowie. W czasie 
okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP aresztowana i wywieziona do obo-
zu koncentracyjnego w O wi cimiu. [KN � Janina Kwiatkowska-Korczak, 
20.07.2004 r., Wroc aw. Zbiory autorki.]

44.  ks. mgr CHOWANIEC ERNEST (kpt.) � ur. 15.01.1906 r. w Gorlicach. Absol-
went UJK, magister teologii. 26.06.1932 r. przyj  we Lwowie wi cenia kap a skie. 
Pe ni  obowi zki prefekta w Gimnazjum i Liceum w Trembowli, woj. tarnopolskie. 
Bra  udzia  w wojnie obronnej z Niemcami w 1939 r. Po kapitulacji Warszawy wzi -
ty do niewoli niemieckiej 27.09.1939 r. Internowany w obozie je ców wojennych 
Prenzlau Oß ag II od 10.10.1939 r. do 19.12.1939 r., nast pnie od 20.12.1939 r. do 
18.04.1940 r. Rottenburg nad Fuld , Oß ag IX C. Pó niej zes any do obozów kon-
centracyjnych w Buchenwaldzie (nr obozowy 1676) i Dachau, gdzie zosta  poddany 
pseudolekarskim eksperymentom (malaria) (nr obozowy 31176). Uwolniony z Da-
chau 29.04.1945 r. 24.08.1945 r. przyby  do Porto San Giorgio (W ochy), gdzie 
otrzyma  nominacj  na kapelana Centrum Wyszkolenia Armii Polskiej w Altamura. 
Z dniem 1.08.1946 r. zosta  mianowany przez Dowództwo Szkó  Junackich na ka-
pelana w IV Gimnazjum Mechanicznym i V Szkole Mechanicznej w Sarafand i Beit 
Nabala w Palestynie. Po przybyciu ze rodkowego Wschodu wraz z Junakami do 
Anglii w 1947 r. zosta  kapelanem Junaków w Hursley k. Winchester. 26.09.1947 r. 
przeniesiony do Foxley k. Hareford, gdzie jako kapelan w Liceum Pedagogicznym 
Szkó  M odszych Ochotniczek w Foxley prowadzi  równie  nauczanie katechezy 
w Gimnazjum i Liceum dla Ochotniczek Pomocniczej S u by Kobiet. W latach 
1949�1955 duszpasterz Osiedla Polskich Rodzin w Foxley, a nast pnie w Bradford 
i Bolton (od 1968 r.). 18.07.1973 r. otrzyma  nominacj  i zosta  pra atem papie a 
Paw a VI. Autor wspomnie  zamieszczonych w pracy zbiorowej pt. Cudem ocaleni. 
[Nasza niezwyk a szko a Porto San Giorgio # Foxley 1945#1948, Londyn 1985, 
s. 50.]
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45.  CHRU CIEL RUDOLF � nauczyciel Publicznej Szko y Powszechnej w woj. wo-
y skim. By  pe nomocnikiem TON i kierownikiem okr gu DOiK na Wo yniu. Aresz-

towany przez policj  niemieck  zosta  rozstrzelany 1942 r. [M. Walczak, Ludzie", 
s. 229. M. Walczak, Dzia alno ", s. 499.]

46.  CICHOCKI W ADYS AW � dyrektor Gimnazjum i Liceum w Czortkowie, 
woj. tarnopolskie, nauczyciel historii. W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschod-
nich II RP nauczyciel tajnego nauczania w Czortkowie. Aresztowany za t  dzia alno  
10.08.1941 r. lub 1942 r. [Z archiwum Marii Hudym z Koszalina. Zbiory autorki. 
F. Wi mierski, Z dziejów szkolnictwa polskiego na ziemiach wschodnich w okre-
sie II wojny wiatowej (tajne nauczanie w powiecie czortkowskim), w: #Przegl d 

Historyczno-O wiatowy$ 1970, nr 1, s. 107-108. M. ci lak, Czortków w latach 
1522�1946, Wroc aw 1993, s. 116, 266. Informacja Marka ci laka, 3.03.2004 r., 
Brzeg. Zbiory autorki.]

47.  prof. CIESZY SKI ANTONI ! ur. 1882 r., profesor stomatologii. By y dziekan

UJK. Zamordowany w 4.07.1941 r. [M. Walczak, Ludzie", s. 90. Lista", s. 39.]

48. CZERWIJOWSKI FAUSTYN ! ur. 15.02.1873 r. w Korbaczyjówce Ma ej (Ukra-

ina). Bibliotekarz, pedagog, wyk adowca bibliotekarstwa Wolnej Wszechnicy Pol-

skiej w Warszawie. By  pierwszym dyrektorem Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy 

i zorganizowanej przy niej Szko y Bibliotekarstwa. Jako dzia acz o wiaty i czynny 

cz onek PPS wspó pracowa  z redakcj  !Kuriera Codziennego". Zgin  podczas po-

wstania warszawskiego we wrze niu 1944 r. [M. Walczak, Ludzie", s. 91.]

49.  mgr CZOPÓWNA LEOPOLDYNA ! ur. 19.02.1921 r. Mieszka a we Lwowie. 

Magister Þ lologii roma skiej. Nauczycielka. W czasie okupacji niemieckiej Ziem 

Wschodnich II RP dzia aczka konspiracyjna. Aresztowana wraz z siostrami Olg  

i Bogn  w sierpniu lub we wrze niu 1943 r. i uwi ziona przy ul. ckiego we Lwowie. 

Torturowana podczas ledztwa. Deportowana 1.11.1943 r. do O wi cimia (nr obozo-

wy 64109), gdzie zmar a 21/22.01.1944 r. [S ownik", s. 74.]

50.  CZOPÓWNA OLGA � ur. 3.07.1910 r., siostra Leopoldyny. Mieszka a we Lwowie. 

W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP dzia aczka konspiracyjna. 

Aresztowana wraz z siostrami Leopoldyn  i Bogn . Deportowana do O wi cimia 

(nr 64108), gdzie zmar a 26.01.1944 r. Trzecia siostra ! Bogna ! prze y a O wi cim. 

[S ownik", s. 74.]

51.  CZORTKOWER SAMUEL ! antropolog, asystent UJK. Zamordowany we Lwowie 

w 1942 r. [M. Walczak, Ludzie",  s. 91. Lista", s. 44.]

52.  ks. CZWACZKA ANTONI ! ur. 1903 r. Od 1925 r. katecheta w IV Pa stwowym 

Gimnazjum i Liceum e skim im. J. Pi sudskiego (nr 611). Kapelan wojskowy 

w kampanii wrze niowej. Zgin  pod I  9.09.1939 r. Wg innej wersji zmar  w wyni-

ku odniesionych ran w szpitalu wojskowym we Lwowie (ranny w krta ) we wrze niu 

1939 r. [C. E. Blicharski, Historia gimnazjów i seminariów tarnopolskich. Miscel-
lanea Tarnopolskie, t. III, Biskupice 1996, s. 9. C. E. Blicharski, ,,W pó wiekow ", " 

s. 19. Z. Harbuz, Nauczyciele", s. 21!22. C. E. Blicharski, Tarnopolanie na starym 
ojców szlaku, Biskupice 1994, s. 39.]

53.  prof. WIKLI SKI LUDWIK ! ur. 17.07.1852 r. w Gnie nie. Profesor, dziekan 

i rektor UJK, a nast pnie profesor Uniwersytetu Pozna skiego. Doktor honoris causa 

UJ i UJK, cz onek Polskiej Akademii Umiej tno ci i Czeskiej Akademii Umiej tno-

ci. Za o yciel i do ywotni prezes Polskiego Towarzystwa FilozoÞ cznego. Od 1876 r. 

by  pos em do Parlamentu Wiede skiego, a w 1917 r. austriackim ministrem o wiaty. 
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We wrze niu 1939 r. zosta  wraz z on  wyrzucony przez hitlerowców z mieszkania 

i internowany w obozie przy ul. G ównej w Poznaniu. Po mierci ony (zmar a w obo-

zie) przebywa  dwa lata w szpitalu ss. El bietanek w Poznaniu. Nast pnie wysiedlony 

do Generalnego Gubernatorstwa, zamieszka  w Krakowie. y  w bardzo ci kich 

warunkach materialnych, korzysta  z dobroczynno ci spo ecznej. Zmar  w Krakowie 

3 pa dziernika 1942 r. [M. Walczak, Ludzie!, s. 91.]

54.  dr doc. DADLE  JÓZEF RAJMUND � doktor, docent toksykologii Wydzia u 

Lekarskiego UJK we Lwowie. Zamordowany przez Niemców na W grzech w 1943 r.

[M. Walczak, Ludzie!, s. 91�92.]

55.  prof. dr DEMBI SKI BRONIS AW � ur. 14.08.1858 r. w Komorze Ma ej k. Tu-

choli. Doktor, profesor historii powszechnej Uniwersytetu Pozna skiego, by y pro-

fesor (od 1892 r.) UJK. W latach 1914-22 by  pos em do Parlamentu Wiede skiego 

oraz do Sejmu Ustawodawczego w Polsce. By  tak e podsekretarzem stanu w Mi-

nisterstwie Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego, prezesem Pozna skiego 

Towarzystwa Przyjació  Nauk i cz onkiem czynnym PAU. Zas u ony dla rozwoju 

Wy szej Szko y Handlowej w Poznaniu. Zmar  23 listopada 1939 r. tkni ty parali em 

w czasie przewo enia z domu do obozu przej ciowego w Poznaniu przy ul. G ównej, 

gdzie mia  oczekiwa  na wysiedlenie do Generalnego Gubernatorstwa. [M. Walczak, 

Ludzie!, s. 92.] 

56.  DOBRZANIECKI W ADYS AW � ur. 1897 r., lekarz, chirurg, prof. UJK, ordy-

nator Oddzia u Chirurgicznego Powszechnego Szpitala Pa stwowego we Lwowie. 

Zamordowany we Lwowie 4.07.1941 r. [Lista!, s. 51.] 

57.  DOMA SKA ZOFIA � ur. 1904 r. Nauczycielka w Publicznej Szkole Powszechnej   

w opusznie, woj. wo y skie. Zgin a w Pi czowie we wrze niu 1939 r. [M. Walczak, 

Dzia alno !, s. 499. M. Walczak, Ludzie!, s. 259.]

58.  prof. DROGOSZEWSKI AURELI � ur. 16.06.1863 r. we wsi Mytki na Podolu. Hi-

storyk literatury polskiej i krytyk literacki, wyk adowca Wolnej Wszechnicy Polskiej 

w Warszawie. Od 1909 r. wyk ada  na kursach Towarzystwa Kursów Naukowych. By  

cz onkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Zmar  w Warszawie 31 marca 

1943 r. [M. Walczak, Ludzie!, s. 93.] 

59.  ks. DUBIEL WALENTY � proboszcz paraÞ i w. Antoniego we Lwowie. Zmar  we 

Lwowie w 1941 r. [Lista!, s. 54.]

60.  dr DUNICZ JAN JÓZEF � ur. 3.05.1910 r. Magister polonistyki i dr muzykologii, 

starszy asystent w Zak adzie Muzykologii UJK. W czasie okupa cji przebywa  po-

cz tkowo na wsi pod Skierniewicami, na st pnie w Warszawie, zajmuj c si  tajnym 

nauczaniem. W kwietniu 1944 r. zosta  uwi ziony przez gestapo i wywiezio ny w lipcu 

1944 r. do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, a nast pnie Dora-Nordhausen, 

gdzie zgin  3 kwietnia 1945 r. [M. Walczak, Ludzie!, s. 93.] 

61.  DYNOWSKI STANIS AW � ur. 14.10.1914 r. w Rosochowa cu, pow. Podhajce, 

s. Piotra. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Tarnopolu (1936 r.). Nauczyciel 

w Buszczu k. Brze an. Podchor y 51 pu ku piechoty. Bra  udzia  w wojnie obronnej 

we wrze niu 1939 r. Po rozbiciu przez Niemców 51 pp. w lasach kieleckich zagin  bez 

ladu. [C. E. Blicharski, Tarnopolanie!, s. 44. C. E. Blicharski, ,,W pó wiekow !" 

, s. 23.]

62.  dr DYRR OTTON � ur. 1889 r. (?) w Warszawie. Absolwent Instytutu Le nego 

w Pu awach oraz Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego � Wydzia  Rolny. 

Doktor nauk le nych na Politechnice Lwowskiej. Nauczyciel w Pa stwowej redniej 
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Szkole Rolniczej (Rolniczo�Le nej) w Bia okrynicy wchodz cej w sk ad Liceum 
Krzemienieckiego. Naucza : botaniki, zoologii, geologii, gleboznawstwa, urz dzania 
lasów. Prowadzi  prace badawcze i rezultaty niektórych og osi  drukiem. Grup  zdol-
niejszych uczniów wdra a  do pracy naukowej z zakresu dendrologii, botaniki le nej 
i gleboznawstwa. Zgin  (zmar  ?) w Warszawie w czasie II wojny wiatowej. [DB 
� S awomir M czak, 29.02.2004 r., Warszawa. Zbiory autorki. Biesiada Krzemie-
niecka. Liceum Krzemienieckie 1920�1939, Londyn 1998, z. 3, s. 69�70, 104, 119.]

63.  DZIÓBKIEWICZ (DZIUBKIEWICZ) (imi  nieznane) � nauczyciel geograÞ i 
w Brze anach, woj. tarnopolskie. W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich 
II RP zosta  zes any do obozu koncentracyjnego w O wi cimiu na skutek donosu na-
uczyciela j zyka aci skiego � Rebryka (imi  nieznane) pochodzenia ukrai skiego. 
Dzióbiewicz (Dziubkiewicz) nieopatrznie powiedzia  przy nim, e Niemcy przegraj  
wojn . Prawdopodobnie zosta  zamordowany w obozie. [Relacja Jadwigi Gmur 
z dnia 29.12.2003 r., Niedoradz. Zbiory autorki.]

64.  EMERICH (imi  nieznane) � nauczyciel w Liceum Pedagogicznym w Samborze,
woj. lwowskie. Aresztowany przez Niemców i zes any do obozu koncentracyjnego 
gdzie zgin . [Informacja Heleny Szczepan (z d. Frydman), 8.06.2004 r., Szcze-
cin. Zbiory autorki.]

65.  F FARA HELENA � nauczycielka we Lwowie. W czasie okupacji niemieckiej Ziem 
Wschodnich II RP bra a udzia  w tajnym zorganizowanym nauczaniu we Lwowie, 
w komplecie o kryptonimie �K2�. Aresztowana wraz z Jadwig  Wiktor (równie  

nauczycielk ) w 1943 r. i zes ana do obozu koncentracyjnego. [KN � Anna Serwan, 
22.06.2003 r., Kraków. Zbiory autorki.]

66.  prof. dr hab. FISCHER ADAM ROBERT � ur. 7.06.1889 r., profesor etnologii 
i etnograÞ i UJK. Doktorat z romanistyki (1912 r.) i habilitacj  z etnologii (1921 r.) 
uzyska  we Lwowie. W latach 1910 �1939 sekretarz Polskiego Towarzystwa Lite-
rackiego, redaktor pisma �Lud�, autor rozpraw z zakresu fol kloru i sztuki ludowej 

w Polsce. W latach 1941�43 y  w n dzy, pozbawiony opieki lekarskiej; zmar  na 

zapalenie p uc 22 grudnia 1943 r. Spoczywa na Cmentarzu yczakowskim we Lwo-

wie. [M. Walczak, Ludzie$, s. 95. J. Draus, Uniwersytet$, s. 139. Lista$, s. 62.

S. S. Nicieja, Cmentarz$, s. 334.] 

67.  FONFARA ANTONINA � emerytowana nauczycielka na ziemiach po udniowo-
wschodnich II RP. o nierz siatki Wywiadu Ofensywnego �Wschód� Oddzia  Infor-

macyjno-Wywiadowczy Komendy G ównej AK. Aresztowana na pocz tku 1943 r. 

i uwi ziona przy ul. ckiego we Lwowie. 3.10.1943 r. deportowana do O wi cimia 

(nr obozowy 64132), gdzie zmar a 19.12.1943 r. [S ownik�, s. 104.]

68.  prof. dr n. med. FRANKE MARIAN � ur. 21.03.1877 r. we Lwowie. Doktor 
medycyny, profesor i dziekan Wydzia u Lekarskiego UJK oraz kierownik Zak adu 

Patolo gii Ogólnej i Do wiadczalnej UJK (od 1921 r.), funkcj  t  pe ni  tak e w okre-

sie okupacji sowieckiej Ziem Wschodnich II RP w Lwowskim Pa stwowym Instytucie 

Medycznym. Podczas okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP wyk ada  na 

Pa stwowych Medyczno-Przyrodniczych Kursach Zawodowych we Lwowie. Cz o-

nek Polskiej Akademii Umiej tno ci. Zmar  we Lwowie 12.09.1944 r. Spoczywa na 

Cmentarzu yczakowskim. [M. Walczak, Ludzie�, s. 95. J. Draus, Uniwersytet�, 
s. 139. S. S. Nicieja, Cmentarz�, s. 334. Lista�, s. 64.] 

69.  FRANKEL (FRÄNKEL) JÓZEF � nauczyciel gimnazjum trembowolskiego, 
woj. tarnopolskie. Pochodzenia ydowskiego. Polonista. Rozstrzelany przez Niemców 
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16.07.1941 r. Wg innego ród a 14.07.1941 r. [F. Wi mierski, Z dziejów szkolnictwa 
polskiego na ziemiach wschodnich w okresie II wojny wiatowej (tajne nauczanie 
w powiecie czortkowskim), w: �Przegl d Historyczno-O wiatowy� 1970, nr 1, s. 107. 

M. ci lak, Czortków#, s. 266.]

70.  FRIES JAN $ nauczyciel gimnazjum w Stryju, woj. stanis awowskie. W czasie 

okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP zosta  zamordowany na cmentarzu 

ydowskim w Stryju za ukrywanie ydów. [K. Bara ski, Przemin li zago czycy, 
chliborobi, chasydzi! rzecz o ziemi stanis awowsko-ko omyjsko-stryjskiej, Lon-

dyn 1988, s. 260$261.] 

71. doc. FRITZ JÓZEF $ ur. 1888 r. w Drohobyczu, ziemia lwowska. Docent UJK.

W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP zes any do obozu Gross-

Rosen, gdzie zgin . [Relacja Romana Lorenza z dnia 10.06.2003 r., Legnica. 
Zbiory autorki.]

72. FRYC (FRITZ?) (imi  nieznane) $ nauczyciel gimnazjalny w Stryju, woj. stanis a-

wowskie. Zosta  wraz z on  powieszony za ukrywanie rodziny ydowskiej. [S ow-

nik#, s. 106.]

73.  FRYCOWA (FRITZOWA) (imi  nieznane) $ ona nauczyciela gimnazjalnego 

w Stryju, woj. stanis awowskie. Zosta a wraz z m em powieszona za ukrywanie 

rodziny ydowskiej. [S ownik#, s. 106.]

74.  FRYSZTAKÓWNA KRYSTYNA, ps. �Krystyna�, � aba�, �Pozna ska� $ ur. w li-

stopadzie 1920 r. w Drohobyczu, woj. lwowskie, c. Ludwika, nauczyciela i Stefanii 

z d. Brüchów, uko czy a gimn. w Ko cianie, harcerka Chor. Wielkopolskiej OH, cz . 

akademickiego ko a harcerskiego im. wi cickiego, studiowa a polonistyk  na Uniw. 

Pozna skim; we wrze niu 1939 ochotniczka s u by sanitarnej, podczas okupacji 

wysiedlona do Gen. Guberni, mieszka a w Warszawie, gdzie by a studentk  polo-

nistyki na tajnym Uniw. Ziem Zachodnich; w Powstaniu Warszawskim nie dotar szy 

na wyznaczony punkt, pozosta a w s u bie gospodarczej kompanii «Gertruda» ba-

talionu «Gustaw» zgrup. AK «Róg». Zgin a przy ul. Kili skiego od wybuchu miny 

zegarowej umieszczonej w czo gu-pu apce zdobytym przez powsta ców 13.08.1944 r. 

[S ownik#, s. 106.]

75.  doc. dr in . FUCHS ZYGMUNT $ wybitny przedstawiciel nauk technicznych, 

kierownik Laboratorium Aerodynamicznego na Politechnice Lwowskiej. Uczest-

nik Mi dzynarodowego Kongresu Mechaniki Stosowanej w Cambridge (USA) 

w 1938 r. Przeprowadzi  szczegó owe studia nad urz dzeniami najnowszych tuneli 

w USA w zwi zku z planowan  budow  nowego tunelu aerodynamicznego we Lwo-

wie. Zgin  wraz z on  wiosn  1942 r. w obozie przy ul. Janowskiej we Lwowie.

[M. Walczak, Ludzie#, s. 138. Z. Pop awski, Represje okupantów na Politechnice 

Lwowskiej (1939�1945), w: ,,Semper Fidelis� 1991, nr 4, bs. Z. Pop awski, Represje 

okupantów na Politechnice Lwowskiej, Internet, (dost p: 26.07.2009 r.), dost pny: 

http://www.lwow.com.pl/semper/polit-wojna.html. Z. Pop awski, Dzieje#, s. 180, 

207, 220, 238, 252, 286, 320.]

76.  prof. dr FULI SKI BENEDYKT $ ur. 21.11.1881 r. w Chlebowicach wirskich. 

Doktor, profesor zoologii i anatomii porównawczej zwierz t u ytkowych na Wy-

dziale Rolniczo-Le nym Politechniki Lwowskiej oraz zoogeograÞ i na UJK. Cz onek 

Polskiej Akademii Umiej tno ci. Redaktor czasopism «Zoologica Poloniae» oraz 

«Przyroda i Technika», autor wielu opracowa  naukowych i dydaktycznych. Zmar  

we Lwowie 2 marca 1942 r. przej ty tragicznym po o eniem Polski. [M. Walczak,
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Ludzie!, s. 96. J. Draus, Uniwersytet!, s. 139. Lista!, s. 65. Z. Pop awski, Dzieje!, 

s. 320.] 

77.  GAJ UKASZ � dyrektor Gimnazjum Zwi zku Osadników w Równem, woj. wo y -

skie. Nauczyciel matematyki. Po zaj ciu Ziem Wschodnich II RP przez Armi  Czerwo-

n  i reorganizacji polskiego szkolnictwa na wzór sowiecki pracowa  w szkole redniej 

z polskim j zykiem wyk adowym. W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich 

II RP zosta  aresztowany w lipcu 1941 r. (lub jesieni  1941 r.) przez policj  ukrai sk  

wspó dzia aj c  z Niemcami wraz z innymi przedstawicielami inteligencji, w tym ze 

wszystkimi nauczycielami ze szko y w Równem, tzw. dziesi ciolatki (Adamem Ho-

rakiem, Magdzi skim, Monstra skim, Pisowiczem, Pola skim). Po kilku dniach roz-

strzelany w grupie ok. 40 osób przy ul. Bia ej w Równem. Informacja uzupe niaj ca do 

biogramu ukasza Gaja zamieszczonego w opracowaniu A. Gr dzik-Radziak, Lista 
polskich nauczycieli z ziem po udniowo-wschodnich II Rzeczpospolitej, oÞ ary re-
presji niemieckich w latach 1941�1944, w: �Przegl d Historyczno-O wiatowy! 2008,

nr 1"2, s. 87. [W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjona-

listów ukrai skich na ludno ci polskiej Wo ynia 1939�1945, t. I, Warszawa 2000, 

s. 723. A. Peretiatkowicz, Wo y ska samoobrona w dorzeczu Horynia, Katowice 

1997, s. 200. A. Gr dzik-Radziak, Polscy nauczyciele z województwa wo y skiego 

oÞ ary zbrodni nacjonalistów ukrai skich w latach 1941�1945, (cz. 1), w: �Wo y  

i Polesie! 2007, nr 4, s. 72. Relacja dra Wadiusza Kiesza z dnia 21.03.2003 r., Sta-
rachowice. Zbiory autorki.]

78.  GAJKOWSKI STANIS AW " kierownik Publicznej Szko y Powszechnej w Sta-

nis awowie. Aresztowany przez policj  niemieck  i uwi ziony, zmar  po powrocie 

z wi zienia. [M. Walczak, Ludzie$, s. 289. M. Walczak, Dzia alno $, s. 499.]

79.  mgr GIEBU TOWICZ JÓZEF " w czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich 

II RP nauczyciel tajnych kompletów we Lwowie. 31.05.1943 r. zosta  aresztowany 

przez gestapo. [Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, syg. K III-7, j. 199.]

80.  prof. dr GIZELT ADOLF " dr, profesor Þ zjologii i farmakologii Akademii Medy-

cyny Weterynaryjnej we Lwowie. Po wkroczeniu Niemców do Lwowa zosta  umiesz-

czony w get cie, nast pnie wraz z innymi ydami zamordowany w obo zie Janowskim. 

[M. Walczak, Ludzie$, s. 97.] 

81.  GLODT ANTONI " ur. 1882 r. Nauczyciel gimnazjalny w Samborze, woj. lwowskie. 

Aresztowany w 1939 r. przez Niemców i zes any do obozu koncentracyjnego w Bu-

chenwaldzie, gdzie zgin  2.11.1939 r. [Informacje M. Michalskiego, 6.07.2004 r., 
Legnica. Zbiory autorki. Dokumenty z archiwum rodzinnego M. Michalskiego 
z Legnicy. Zob. Nekrolog Antoniego Glodta. Z archiwum M. Michalskiego z Le-
gnicy.]

82.  prof. dr n. med. GODLEWSKI EMIL " ur. 12.08.1875 r. w Ho osku Wielkim 

k. Lwowa, s. Emila. Dr medycyny, profesor embriologii i biologii na Wydziale Lekar-

skim Uniwersytetu Jagiello  skiego, cz onek czynny PAU od 1918 r., dr h.c. UJ i Uni-

wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, cz onek rzeczywisty TNW, cz onek Papieskiej 

Akademii Umiej tno ci. Zmar  w Krakowie po ci kich przej ciach okupacyjnych 

i prze bytej chorobie zaka nej 25 kwietnia 1944 r. [M. Walczak, Ludzie$, s. 98.] 

83.  dr GOLIGER MOJ ESZ " dr Þ lozoÞ i, docent j zyka arabskiego w Instytucie 

Judaistycznym i nauczyciel religii moj eszowej w Pa stwowym Seminarium Na-

uczycielskim w Warszawie. Po zaj ciu Ziem Wschodnich II RP przez Armi  Czer-

won  i reorganizacji polskiego szkolnictwa na wzór sowiecki oraz likwidacji UJK,
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w latach 1939-1941 pracowa  w Uniwersytecie im. Iwana Franki. Zamordowany przez 

Niemców w ó kwi k. Lwowa w 1943 r. [M. Walczak, Ludzie!, s. 98�99.] 

84.  GOTTMAN ANTONI � ur. w Starym S czu, s. Adama i ZoÞ i z d. Mohylska. 

Absolwent Seminarium Nauczycielskiego. Do sierpnia 1939 r. pracowa  w szkole 

publicznej w Ludwipolu, pow. Kostopol, woj. wo y skie. Bra  udzia  w wojnie obron-

nej z Niemcami. Dosta  si  do niewoli niemieckiej. W czasie transportu kolejowego 

zbieg  w okolicach Przeworska. Do ko ca II wojny wiatowej pracowa  jako robotnik 

w m j tku k. Dynowa. W 1946 r. przyjecha  do Opola, gdzie podj  prac  w SP nr 

3. A  do przej cia na emerytur  uczy  tam matematyki. Zmar  nagle 17.06.1986 r. 

w Opolu, tam spoczywa. [DB � Janina Ko kiewicz, 25.02.2004 r., Wroc aw. Zbio-
ry autorki.]

85.  mgr GÓRAL KAZIEMIRZ � ur. 21.10.1905 r. w Sokalu, ziemia lwowska. Absol-

went UJK. Uzyska  tytu  magistra Þ lozoÞ i w zakresie historii. W latach 1937�1939 

naucza  historii, geograÞ i i wicze  cielesnych w Miejskim Gimnazjum Koeduka-

cyjnym w Lubawie. 17 X 1938 zawar  zwi zek ma e ski z bydgoszczank  Ann  

Mari  Gatys w zwi zku, z czym podj  starania o zatrudnienie w Bydgoszczy. 

Decyzj  Kuratorium Okr gu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu mia  by  zaanga-

owany z dniem 1 XI 1939 na etat nauczyciela historii do Miejskiego Gimnazjum 

Matematyczno-Przyrodniczego im. M. Kopernika w Bydgoszczy. 14 X 1939 zosta  

zabrany przez Gestapo z mieszkania przy ul. Wile skiej 6 i osadzony w obozie dla 

internowanych w koszarach 15 Pu ku Artylerii Lekkiej. Rozstrzelano go wraz z gru-

p  nauczycieli bydgoskich 1 XI 1939 w Dolinie mierci pod Fordonem. Zw oki roz-

poznano i pochowano na Cmentarzu Bohaterów w Bydgoszczy. [J. Szews, S ownik 
biograÞ czny ziemi lubawskiej 1244�2000, t. II, Lubawa 2000, s. 69. M. Walczak, 

Ludzie!, s. 310.] 

86.  prof. dr GRABOWSKI LUCJAN KAZIMIERZ � ur. 19.05.1871 r. w Tarnowie, 

s. Maksymiliana, #dr, profesor astronomii i geodezji wy szej na Politechnice Lwow-

skiej, wieloletni kierownik Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego PL, 

cz onek PAU i TNW. Zmar  we Lwowie na skutek prze y  wojennych i trudnych 

warunków okupacyjnych 24 pa dziernika 1941 r.$ [M. Walczak, Ludzie�, s. 100.] 

87.  prof. dr GRAJEWSKI STEFAN � dr, profesor Akademii Weterynaryjnej we 

Lwowie. Aresztowany i uwi ziony przez gestapo, zgin  we Lwowie w nieznanych 

okoliczno ciach 12 listopada 1941 r. [M. Walczak, Ludzie!, s. 100.] 

88.  GREGOROWICZ LEOKADIA � ur. 6.10.1909 r. w Kijowie. Nauczycielka Pu-

blicznej Szko y Powszechnej w Tarnopolu. Zgin a w czasie bombardowania Tarno-

pola w 1944 r. [M. Walczak, Ludzie!, s. 315.]

89.  prof. GREK JAN � lekarz, prof. tyt. patologii i terapii szczegó owej chorób we-

wn trznych na UJK, adiunkt kliniki chorób wewn trznych. Zamordowany w lipcu 

1941 r. [Lista!, s. 79.]

90.  mgr GROSSEK ANNA, ps. #Hanka$, #Koja$, #Muszka$ � ur. 1907 r. Pocz tkowo 

mieszka a we Lwowie. Absolwentka geograÞ i UJK. Nauczycielka szkó  rednich, 

najpierw w Warszawie, a pó niej we Lwowie (po wybuchu II wojny wiatowej). 

Dzia aczka harcerska (od 1920 r.), podharcmistrz Chor gwi Lwowskiej. W czasie 

II wojny wiatowej w konspiracji. Pocz tkowo czniczka Wydzia u czno ci In-

spektoratu Komendy Obszaru Lwowskiego AK. Od 1.01.1943 r. czniczka szefa 

sztabu pp k. dypl. Tadeusza Wojciechowskiego, ps. #Dziekan$. Aresztowana przez 

policj  niemieck  14.05.1943 r. i uwi ziona przy ul. ckiego we Lwowie. Depor-
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towana do O wi cimia w pa dzierniku 1943 r. (nr obozowy 64137), gdzie zmar a 

na tyfus 6.01.1944 r. [S ownik!, s. 127. M. Walczak, Ludzie!, s. 318. M. Walczak, 

Dzia alno !, s. 500.]

91.  GROSSEK STANIS AWA, ps. "Patrycja# $ ur. ok. 1914 r. we Lwowie. Nauczy-

cielka matematyki. W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP uczy a 

w tajnych kompletach i równocze nie dzia a w ruchu oporu. Pe ni a funkcj  cznicz-

ki Wydzia u czno ci Inspektoratu Komendy Obszaru Lwowskiego AK. Areszto-

wana przez policj  niemieck  i uwi ziona przy ul. ckiego we Lwowie. Deporto-

wana do obozu koncentracyjnego (O wi cim?), gdzie zmar a. [S ownik!, s. 127.

M. Walczak, Dzia alno !, s. 500.]

92.  prof. GÜNSBERG HENRYK $ muzyk, nauczyciel fortepianu i kompozycji w Kon-

serwatorium Muzycznym we Lwowie. Zamordowany. Brak bli szych danych. [Li-
sta!, s. 82.] 

93.  GUTKA WOJCIECH $ ur. 1905 r. Nauczyciel Publicznej Szko y Powszechnej 

w pow. lwowskim. Cz onek AK, nauczyciel tajnego nauczania w D brówce, pow. ni-

ski. Aresztowany przez policj  niemieck  w Janowie Lubelskim w 1942 r. i osadzony 

w areszcie ledczym, torturowany, zmar  po zwolnieniu z aresztu w 1942 r. Wg innej 

wersji zamordowany podczas pacyÞ kacji D brówki w lipcu 1943. [M. Walczak, Lu-
dzie!, s. 324. M. Walczak, Dzia alno !, s. 500.]

94.  HALEWSKI TADEUSZ � wyk adowca prawa lotniczego na UJK. Zgin  mierci  

lotnika w Anglii. [M. Walczak, Ludzie!, s. 101.] 

95.  prof. dr HAUSWALD ERWIN � ur. 8.03.1868 r. we Lwowie. Dr, profesor budowy 

maszyn Politechniki Lwowskiej, specjalista w za kresie maszynoznawstwa i organi-

zacji przemys u, cz onek Akademii Nauk Technicznych. Zmar  z wycie czenia we 

Lwowie 8.03.1942 r. [M. Walczak, Ludzie!, s. 102.] 

96.  HECHT ST. � asystent Zak adu Anatomii Patologicznej Lwow skiego Pa stwowego 

Instytutu Medycyny. W czasie okupacji hitlerowskiej uwi ziony we Lwowie z powodu 

pochodzenia ydowskiego i zastrzelony w 1944 r. [M. Walczak, Ludzie!, s. 102.] 

97.  prof. HERMELIN ARTUR � prof. fortepianu w Konserwatorium Muzycznym we 

Lwowie. Zamordowany. Brak bli szych danych. [M. Walczak, Ludzie!, s. 102. Li-
sta!, s. 87.]

98.  dr doc. HETPER STANIS AW � dr, Þ lozof i logik, docent UJK. Aresztowany przez 

gestapo pod zarzutem szpiegostwa (znaleziono przy nim manu skrypt dzie a z dziedzi-

ny logiki); po czym wszelki lad po nim zagin . Wg innego ród a zgin  w obozie 

w 1940 r. [M. Walczak, Ludzie!, s. 102.] 

99.  HICKE BRONIS AW � ur. 6.10.1906 r. w Stanis awowie. Nauczyciel. Prowadzi  

zaj cia warsztatowe w m skiej szkole powszechnej im. A. Mickiewicza w Buczaczu, 

woj. tarnopolskie. Organizator i komendant Zwi zku Strzeleckiego tam e. Uczest-

nik kampanii wrze niowej w 1939 r. Poleg  w bitwie o Ho osko 17�18.09.1939 r. 

[W. Szklarz, yciorysy buczaczan, Wroc aw 2007, s. 167. Bitwa pod Ho oskiem 

(dawna polska wie , obecnie dzielnica Lwowa) mia a miejsce 15�18.09.1939 r. Wg 

ró nych szacunków poleg o w niej ok. 900 o nierzy. Z inspiracji w adz sowieckich, 

które niszczy y wszelkie lady polsko ci na Ukrainie po II wojnie wiatowej, mogi y 

w Ho osku by y systematycznie likwidowane. Pretekstem do ostatecznej dewastacji 

grobów by a przebudowa pobliskiej ulicy Warszawskiej. Zw oki o nierzy bezcze ci-

y y ki koparek, które wykopywa y ko ci, resztki sprz tu itp. Do ok. 1989 r. nieozna-

czony, zaro ni ty krzakami grób znajdowa  si  w s siedztwie cmentarza w dolinie 
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w Ho osku. Dzi  w tym rejonie zorganizowano ogródki dzia kowe. Obecny jej kszta t 

nadali pracownicy Energopolu, którzy zadbali o oznaczenie miejsca i postawienie 

krzy a. Jak wynika z relacji p. Boles awa Rosi skiego z odzi z 8.05.2006 r., brak 

by o napisu informacyjnego o tym, e jest to mogi a zbiorowa polskich o nierzy pole-

g ych w walce z Niemcami. Nale y mie  nadziej , e przedstawiciele Rady Ochrony 

Pami ci Walk i M cze stwa podejm  wszelkie dzia ania zmierzaj ce do jak najszyb-

szego upami tnienia tego miejsca u wi conego krwi  Polaków. Zasadnym by oby te  

ustalenie imiennej listy poleg ych o nierzy. Autorka nie dysponuje informacjami, czy 

tak  list  sporz dzono. Zob. Forum dyskusyjne Portalu Podró nika, Internet, (do-

st p: 26.07.2009 r.), dost pny: http://www.forum.bezdroza.com/viewtopic.ohp?t=913. 

Zob. fot. Zbiorowa mogi a polskich o nierzy poleg ych w walce z Niemcami w bi-
twie pod Ho oskiem 15�18.09.1939 r. Lwów�Ho osko, 8.05.2006 r. Z archiwum 
Boles awa Rosi skiego z odzi. Za udost pnienie fotograÞ i autorka serdecznie 

dzi kuje.] 

100.  HORAK ADAM � nauczyciel plastyki w Równem, woj. wo y skie. Po zaj ciu
Ziem  Wschodnich II RP przez Armi  Czerwon  i reorganizacji polskiego szkolnic-
twa na wzór sowiecki pracowa  w szkole redniej z polskim j zykiem wyk adowym. 
W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP zosta  aresztowany w lipcu 
1941 r. (lub jesieni  1941 r.) przez wspó dzia aj c  z Niemcami policj  ukrai sk  
wraz z innymi przedstawicielami inteligencji, w tym ze wszystkimi nauczycielami ze 
szko y w Równem, tzw. dziesi ciolatki ( ukaszem Gajem, Magdzi skim, Monstra -
skim, Pisowiczem, Pola skim). Po kilku dniach rozstrzelany w grupie ok. 40 osób 
przy ul. Bia ej w Równem. Informacja uzupe niaj ca do biogramu Adama Horaka za-
mieszczonego w opracowaniu A. Gr dzik-Radziak, Lista polskich nauczycieli z ziem 
po udniowo-wschodnich II Rzeczpospolitej, oÞ ary represji niemieckich w latach 
1941�1944, w: �Przegl d Historyczno-O wiatowy! 2008, nr 1"2, s. 88. [W. Sie-

maszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo$, t. I, Warszawa 2000, s. 723. A. Peretiatko-

wicz, Wo y ska$, s. 200. A. Gr dzik-Radziak, Polscy nauczyciele z województwa 
wo y skiego, oÞ ary zbrodni nacjonalistów ukrai skich w latach 1941�1945, (cz. 1), 

w: �Wo y  i Polesie! 2007, nr 4, s. 73.]

101.  HOROWITZ (imi  nieznane) " nauczyciel pochodzenia ydowskiego. Naucza  ma-

tematyki w Brze anach. Podczas II wojny wiatowej rozstrzelany przez Niemców. 

[Relacja Heleny Wierzbickiej z dnia 10.12.2003 r., Warszawa. Zbiory autorki.]
102.  in . prof. zw. HUBICKI STANIS AW " in ., prof. in ynierii le nej na Politech-

nice Lwowskiej. Zmar  we Lwowie 15.10.1942 r. [M. Walczak, Ludzie$, s. 103. 

Lista$, s. 91. Z. Pop awski, Dzieje$, s. 320.]

103.  HUK ANNA (z d. Handermander) " ur. 27.07.1907 r. w Sokalu, ziemia lwowska, 

c. Grzegorza i Apolonii z d. Koziarskiej. Absolwentka Prywatnego Nauczycielskie-

go e skiego Seminarium ZoÞ i Strza kowskiej we Lwowie (1927 r.). 29.03.1933 r. 

zda a praktyczny egzamin na nauczyciela szkó  publicznych. W latach 1927"1933 

pracowa a w szkole powszechnej w Podhajcach, gm. Borki, pow. Krzemieniec, woj. 

wo y skie. W 1933 r. w zwi zku ze zmian  stanu cywilnego zosta a przeniesiona do 

Publicznej Szko y Powszechnej w Pieczornie, gm. Wyszogródek, pow. Krzemieniec, 

gdzie pracowa a do 1937 r. W latach 1937"1939 uczy a w Witkowcach, gm. K odno, 

pow. Krzemieniec. Oprócz dzia alno ci pedagogicznej, udziela a si  spo ecznie. 

Z tytu u posiadanych kwaliÞ kacji medycznych pomaga a miejscowej ludno ci, 

odbiera a porody, opatrywa a rany itd. By a cz onkiem Zwi zku Strzeleckiego.
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Po zaj ciu Ziem Wschodnich II RP przez Armi  Czerwon  ukrywa a si  w obawie 

przed aresztowaniem przez s u by NKWD. W czasie okupacji niemieckiej Ziem 

Wschodnich II RP zosta a aresztowana przez Niemców w Witkowcach i wraz 

z dzieckiem, synem Erwinem, zes ana na przymusowe roboty do Rzeszy. Po za-

ko czeniu II wojny wiatowej i przybyciu na Dolny l sk podj a prac  i pe ni a 

funkcj  kierownika szko y w Woli (obecnie Zbytowa), woj. wroc awskie. W latach 

1950�1956 pracowa a w SP w Grabownie Wielkim, pow. Ole nica. Od 1956 r. do 
chwili mierci w 1964 r. uczy a w SP w St pniu, pow. Ole nica. Zmar a 16.07.1964 r. 
[Relacja Ma gorzaty Krasinkiewicz (wnuczki) z dnia 13.07.2007 r., Ole nica�
�Soko owice. Zbiory autorki. Zob. fot. Anna Huk (z d. Handermander). Zob. 
fot. Zjazd nauczycielski. Tak e fot. Zbiórka cz onków Zwi zku Strzeleckiego we 
Lwowie. Zob. fot. Budynek starej szko y w Witkowcach, gm. K odno, pow. Krze-
mieniec, woj. wo y skie, gdzie w latach 1937�1939 uczy a Anna Huk. Zob. fot. 
Budynek nowowybudowanej (jeszcze niewyko czony) szko y w Witkowcach, 
gm. K odno, pow. Krzemieniec, woj. wo y skie. Wszystkie fotograÞ e pochodz  
z archiwum rodzinnego Ma gorzaty Krasinkiewicz z Soko owic�Ole nicy. Za 
ich udost pnienie autorka serdecznie dziekuje.]

104.  ILLUK EMIL (pchor.) � ur. 10.07.1902 r. w m. abie, k. m. Kosów, ziemia stanis a-
wowska, s. Romana i Joanny z d. Pachli. Wykszta cenie rednie pedagogiczne. W la-
tach 1925�1927 odbywa  przeszkolenie dla nauczycieli podchor ych rezerwy 19 pp 
we Lwowie. W latach 1922�1937 kierownik szko y we wsi Starzyna, gm. Derewno, 
pow. Sto pce, woj. nowogródzkie. Organizator szko y, stra y po arnej, Zwi zku 
Strzeleckiego, kursów agrotechnicznych, pomocy dla najubo szej ludno ci. Od 
1937 r. do 1939 r. kierownik szko y we wsi Komarniki Bukowinka, Turka n. Stry-
jem, woj. lwowskie, a tak e organizator ycia miejscowej spo eczno ci oraz uczest-
nik akcji repolonizacyjnej. Bra  udzia  w wojnie obronnej z Niemcami w 1939 r.
(3 Kompania Obrony Narodowej Turka n. Stryjem). Walczy  m.in. pod Samborem 
i Roz uczem, a tak e z sabota ystami ukrai skimi. Po zaj ciu Ziem Wschodnich 
II RP przez Armi  Czerwon  na rozkaz dotar  do granicy w gierskiej. 19.09.1939 r. 
jego kompania przekroczy a granic  w Siankach. W grzy przewie li Polaków do 
miejscowo ci Sarvar (Sarwar) i internowali w obozie jenieckim. W 1945 r. powróci  
do Polski i rozpocz  prac  w charakterze kierownika szko y we wsi Gwi dziny, 
pow. Nowe Miasto Lubuskie. Zorganizowa  szko  podstawow  i rolnicz . Pro-
wadzi  kursy dla analfabetów. Zmar  30.11.1996 r. w Nowym Mie cie Lubuskim.
[DB � Józef Borkowski, 16.10.2007 r., Gda sk. Zbiory autorki.]

105.  ks. IWANICKI STEFAN � ur. 1904 r. Prefekt Gimnazjum i Liceum w Kowlu, woj. 
wo y skie. Organizator i prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Chrze cija stwa Naro-
dowego w Kowlu. Proboszcz w Krzemie cu. Zastrzelony 23.02.1943 r. w Równem. 
[M. Walczak, Ludzie�, s. 340. M. Walczak, Dzia alno �, s. 500. Lista!, s. 92.]

106.  in . JACHE  STANIS AW � ur. 1917 r., in ynier mechanik, asystent Politech-

niki Lwowskiej. Podczas okupacji by  urz dnikiem w nadle nictwie B a owa, woj. 

rzeszowskie i oÞ cerem obwodu ZWZ-AK. Wyk ada  na kursach maturalnych w od-

dzia ach partyzanckich. Poleg  28 lipca 1944 r. pod B a ow  w walce z oddzia em SS 

w obronie szpitala polowego, w którym le a o 10 rannych partyzantów. [M. Walczak, 

Ludzie!, s. 103.]

107.  prof. dr JAKOB MARIAN MOJ ESZ � ur. 1900 r., matematyk. W m odo ci jako 

sym patyk ruchu syjonistycznego wyjecha  do Palestyny. Po I wojnie wiatowej wróci  
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do Europy i uko czy  studia matematyczne w Wiedniu, gdzie uzyska  doktorat (1925). 

Pracowa  we w oskiej Þ rmie ubezpieczeniowej Assicurazioni Generali, najpierw

w Trie cie, potem w Warszawie. Po wybuchu wojny, w 1939 r. znalaz  si  we Lwo-

wie. Podczas okupacji sowieckiej by  profesorem matematyki w Uniwersytecie im. 

Iwana Franko. Z chwil  nastania okupacji niemieckiej, pracowa  w Þ rmie Todta we 

Lwowie. Pod koniec wojny wyjecha  do Warszawy, gdzie zosta  zamordowany przez 

Niemców w nieznanych okoliczno ciach w 1944 r. [J. Draus, Uniwersytet!, s. 134.]

108.  ks. JAGLARZ JERZY � prawnik-kanonista, asystent UJK. Zamordowany przez 

hitlerowców w wi zieniu w Stryju. [M. Walczak, Ludzie!, s. 104.] 

109.  JAGODZI SKI WIES AW (por.) � ur. 1907 r. Nauczyciel Pa stwowego Gimna-

zjum i Liceum w Kowlu, woj. wo y skie. Uchod ca, cz onek ZWZ�AK. W latach 

1940�1943 uczy  w tajnym nauczaniu na poziomie szko y redniej w Olkuszu, woj. 

kieleckie. Od lutego 1943 r. wi ziony w Mauthausen-Gusen. Rozstrzelany tam e 

29.06.1943 r. [M. Walczak, Ludzie!, s. 343. S. Dobosz, Nauczyciele w powiatach 
olkuskim, o wi cimskim, wadowickim i ywieckim � oÞ ary wojny i uczestnicy ru-
chu oporu, w: �Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych� 1987, t. XXXIX, s. 158.]

110.  JAMPOLSKI W ODZIMIERZ � nauczyciel Gimnazjum i Liceum we Lwowie. 
Zgin  w 1943 r. we Lwowie. [M. Walczak, Ludzie", s. 346. M. Walczak, Dzia al-
no ", s. 500.]

111.  JANUSZEWSKI WITOLD (por.) � ur. 10.02.1904 r. w Szyszkowicach. Kierownik 
Publicznej Szko y Powszechnej w Wi ckowicach, pow. samborski, woj. lwowskie. 
Bra  udzia  w wojnie obronnej z Niemcami w 1939 r. Internowany w obozie na W -

grzech, z którego uciek  w grudniu 1943 r., ukrywa  si  w Warszawie. Zgin  w po-

wstaniu warszawskim we wrze niu 1944 r. [M. Walczak, Ludzie", s. 351.]
112.  JASI SKI JAN � emerytowany nauczyciel Gimnazjum i Liceum w Stanis awo-

wie. Zas u ony dzia acz o wiatowy. Zgin  w bli ej nieznanych okoliczno ciach.
[M. Walczak, Ludzie", s. 354. M. Walczak, Dzia alno ", s. 500.]

113.  ks. prof. dr hab. JOUGAN W ADYS AW ALOJZY � ur. 1855 r., teolog. Absolwent 

Semi narium Duchownego we Lwowie i Wydzia u Teologicznego Uniwersytetu Lwow-

skiego. Doktorat (1888) i habilitacj  (1901) uzyska  w Uniwersytecie Lwowskim. Od 

1903 r. profesor, a w roku akademickim 1906/1907 dziekan Wydzia u Teologicznego. 

Od 1908 r. emerytowany profesor UJK. Zmar  21 pa dziernika 1942 r. Pochowany 

na Cmentarzu yczakowskim. Brak bli szych danych na temat okoliczno ci mier-
ci. [J. Draus, Uniwersytet", s. 139. M. Walczak, Ludzie", s. 105. Lista", s. 104.]

114.  KA WA STANIS AW (oÞ c.) � nauczyciel Publicznej Szko y Powszechnej w Sien-
kiewiczach, pow. horochowski, woj. wo y skie. Bra  udzia  w wojnie obronnej 
z Niemcami w 1939 r. Poleg  na froncie dzia a  wojennych pod W okami k. Byd-

goszczy we wrze niu 1939 r. [M. Walczak, Ludzie", s. 370. M. Walczak, Dzia al-
no ", s. 500.]

115.  KAMI SKI (imi  nieznane) � ur. w Podhajcach, woj. tarnopolskie. Absolwent Se-
minarium Nauczycielskiego w Zaleszczykach, woj. tarnopolskie. Zabity z r k oku-
panta. Brak bli szych danych. [List Tadeusza Kami skiego do Agnieszki Gr dzik 
z dnia 8.06.2003 r., Szczecin. Zbiory autorki.]

116.  KAMI SKI KORNEL � by y kierownik szko y w wiosce Nahujowice. Zamordo-
wany w Uro u w czerwcu 1941 r. Brak bli szych danych. [Relacja Romana Loren-
za z dnia 10.06.2003 r., Legnica. Zbiory autorki.]
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117.   in . KARDASZEWICZ MARIA (z d. Leciejewska) � ur. 2.02.1901 r. we Lwowie,
c. Jana - nauczyciela gimnazjalnego i Amelii z d. Cieplik. Bra a udzia  w obronie 
Lwowa w latach 1918�1919 (w plutonie gimnazjalnym). W 1919 r. zda a matur  
w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. Absolwentka Wydzia u Chemii Politechniki 
Lwowskiej (1924 r.). W latach 1924�1926 naucza a w szkole handlowej we Lwowie. 
W 1928 r. wraz z rodzin  przenios a si  do Pionek k. Radomia. Tam M. Kardaszewicz 
zorganizowa a i prowadzi a w asne laboratorium chemiczno-farmaceutyczne. Dzia-
a a spo ecznie. By a czynna w Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet.

W 1938 r., po przeniesieniu do Warszawy, pracowa a w Pa stwowych Zak adach 
In ynierii, pó niej przebywa a w Nowym S czu. W czasie okupacji niemieckiej, dzia-
aczka ruchu oporu, o nierz ZWZ-AK, czniczka komórki wywiadowczej Inspekto-

ratu Regionowego Nowy S cz �Niwa� do Oddzia u Informacyjno-Wywiadowczego 

Komendy G ównej ZWZ-AK. W prowadzonym przez ni  sklepie przy ul. P. Skargi 

by  �skrzynka� poczty konspiracyjnej Inspektoratu i placówki Nowy S cz � miasto 
�Nurt I�. Aresztowana 27.03.1944 r. w sklepie, wi ziona w siedzibie gestapo. Uwi -

ziona zosta a równie  w tym czasie jej córka, m  i syn (wszyscy dzia ali w ZWZ-

AK). M. Kardaszewicz torturowana w ledztwie nic nie ujawni a. Zosta a rozstrzelana 

27.04.1944 r. wraz z córk  Ew  w Rdziostowie. Obie spoczywaj  w Nowym S czu. 

[S ownik$, s. 177.]

118.  KELLES-KRAUZOWA MARIA KATARZYNA (z d. Goldsteyn) � ur. 2.03.1873 r. 
w Grójcu, c. Józefa i Kamili z d. Po omskiej. Pianistka, pedagog szkó  muzy-
cznych, redaktorka czasopisma, t umaczka, dzia aczka spo eczna. Ucz szcza a do 
gimnazjum w Radomiu i Konserwatorium Muzycznego w Warszawie. Studiowa a 
w Pary u na Sorbonie (1894 r.) i w Wiedniu (1901 r.). Od 1894 r. dzia aczka w sek-
cji paryskiej Zwi zku Zagranicznego Socjalistów Polskich. Od 1905 r. mieszka a
w Zakopanem i Lwowie. Cz onek: Polskiej Partii Socjalistycznej-Frakcji Rewolucyj-
nej, Zwi zku Strzeleckiego i Ligi Kobiet Polskich. Od 1919 r. cz onek Naczelnego 
Zarz du Ligi. W latach 1919-1927 radna miasta Lwowa (z ramienia PPS). W okresie 
okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP w swoim lwowskim mieszkaniu ukry-
wa a osoby cigane, ydów i komunistów. Zmar a 26.01.1943 r. we Lwowie. Brak 
bli szych danych na temat okoliczno ci mierci. Pochowana na Cmentarzu ycza-
kowskim. [S ownik$, s. 181. S. S. Nicieja, Cmentarz$, s. 341.] 

119.  KESSLER JAKUB � ur. 4.10.1904 r. we Lwowie, orientalista, asystent wolonta-
riusz Zak adu Filologii Indyjskiej UJK. Po zaj ciu Ziem Wschodnich II RP przez 
Armi  Czerwon  i reorganizacji polskiego systemu szkolnictwa na wzór sowiecki 
oraz likwidacji UJK pe ni  obowi zki m odszego wyk adowcy sanskrytu w Instytu-
cie Orientalistycznym na Uniwersytecie im. Iwana Franko we Lwowie (1939�1941). 
Zajmowa  si  poradnictwem zawodowym dla m odzie y. W czasie okupacji 
niemieckiej Ziem Wschodnich II RP znalaz  si  w getcie, gdzie zgin  w 1942 r.
[M. Walczak, Ludzie$, s. 106.] 

120.  K DZIOR J DRZEJ � ur. ok. 1895 r., polonista, nauczyciel II Gimnazjum  w Sta-
nis awowie. Zamordowany w Zagwo dziu pod Stanis awowem w grudniu 1941 r. 
[Lista$, s. 109. M. Walczak, Ludzie$, s. 384. M. Walczak, Dzia alno $, s. 500.]

121.  KIMEL EDYTA � ona Moj esza. D ugoletnia i szanowana nauczycielka Po-

wszechnej Szko y M skiej w Monasterzyskach. Po aresztowaniu m a przez Niem-

ców ukrywa a si  wraz z córk  u swojej d ugoletniej s u cej. Córka uko czy a 

szko  redni  i studia we Francji, przyjecha a do rodziców na wakacje i ze wzgl du 
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na dzia ania wojenne pozosta a w Monasterzyskach. Latem 1942 r. policja ukrai ska 

wykry a kryjówk . Obie kobiety zosta y zatrzymane przez gestapo i zastrzelone nad 

wykopanymi do ami. Podobno stra nicy niemieccy proponowali córce ucieczk , ale 

ta bez matki odmówi a. [Relacja mgr Marii Hudym (by ej nauczycielki w Szkole 
Powszechnej M skiej w Monasterzyskach) z dnia 16.02.2009 r. Zbiory autorki. 
M. ci lak, Czortków!, s. 266.]

122.   KIMEL MOJ ESZ � m  Edyty. D ugoletni i szanowany nauczyciel Powszechnej 

Szko y M skiej w Monasterzyskach. Po zaj ciu Ziem Wschodnich II RP przez Niem-

ców zosta  aresztowany i zes any do obozu mierci w Be cu. [Relacja mgr Marii 
Hudym (by ej nauczycielki w Szkole Powszechnej M skiej w Monasterzyskach) 
z dnia 16.02.2009 r. Zbiory autorki. M. ci lak, Czortków!, s. 266.]

123.  KITA BOLES AW � ur. 11.07.1910 r. w m. Soko owo, k. Czarnkowa (Wielkopol-

ska), s. Franciszka i Domiceli z d. Godawa. Absolwent Pa stwowego M skiego Se-

minarium Nauczycielskiego w Czarnkowie. Od 1.09.1934 r. do 31.08.1935 r. nauczy-

ciel w Publicznej Szkole Powszechnej w Lipie oraz w Ludomach i Sierakówku, pow. 

Oborniki. Od 1.09.1935 r. do 31.08.1939 r. pracowa  w Publicznej Szkole Powszech-

nej w Snowidowicach, pow. Sarny, woj. wo y skie. W czasie II wojny wiatowej od 

1.08.1940 r. do 18.01.1941 r. by  pracownikiem wirowni w Obornikach i równocze-

nie dzia aczem ruchu oporu. 18.01.1941 r. aresztowany przez gestapo za przynale -

no  do organizacji #Szare Szeregi$ i rozpowszechnianie prasy podziemnej na tere-

nie miejsca pracy i miasta Oborniki. Wi ziony w Szamotu ach do 25.02.1941 r., po 

czym przeniesiony 26.02.1941 r. do wi zienia Fort VII Pozna , gdzie przes uchiwany 

i torturowany przebywa  do 20.05.1941 r. Nast pnie zes any do obozu koncentracyj-

nego w O wi cimiu (nr obozowy 15622), gdzie przebywa  do 28.10.1944 r. Praco wa  

tam przy meliorowaniu terenu pod przy sz e ogrodnictwo, wywozi  na taczkach ka-

mienie oraz, wraz z innymi wi niami, cia a do pieców krematoryjnych. Najd u ej 

by  zatrudniony w ogrodnictwie przy uprawie warzyw i kwiatów, gdzie aktywnie 

w  czy  si  w dzia alno  ruchu oporu, do starczaj c wi niom lekarstwa, które 

otrzymywali w ramach pomocy z Mi dzynarodowego Czerwonego Krzy a. Le-

karstwa te przechowywano w skrzyni z podwójnymi dnami. Organizacja ta (grupa 

komanda #Goertnerei Rajsko$) po 1,5 roku istnienia zosta a przez gestapo wykryta 

i wskutek tego B. Kita jako jeden z podejrzanych przez trzy dni by  przes uchiwany 

i bity, jednak do #winy$ si  nie przyzna  i dzi ki temu uratowa  ycie innym kolegom 

i sobie. Od 29.10.1944 r. do 2.05.1945 r. przebywa  w obozie koncentracyjnym Sach-

senhausen (nr obozowy 114822), po czym nast pi a ewakuacja wi niów do Lubeki 

celem ich utopienia. Marsz ewakuacyjny trwa  8 dni w grupach po 500 wi niów, 

z których prze y o oko o 200 z ka dej grupy. Niemcy celu swego nie zrealizowali 

dzi ki wyzwoleniu miasta przez aliantów. W Lubece, w obozie jenieckim B. Kita za-

anga owa  si  do pracy jako nauczyciel w szkole powszechnej im. A. Mickiewicza, 

w której przepracowa  od 20.05. do 15.07.1945 r. Do kraju wróci  20.07.1945 r. i od 

1.08.1945 r. do 31.08.1950 r. pe ni  funkcj  kierownika Publicznej Szko y Powszech-

nej w Uchorowie, pow. Oborniki. Od 1.09.1950 r. do 31.01.1959 r. pracowa  jako 

nauczyciel w Pa stwowym Liceum Pedagogicznym w Rogo nie. Od 1.02.1959 r. do 

30.09.1966 r. pe ni  funkcj  zast pcy inspektora szkolnego w Prezydium Powiato-

wej Rady Narodowej Wydzia  O wiaty i Kultury w Obornikach. Od 1.10.1966 r. do 

31.08.1970 r. by  dyrektorem ZSZ dla Pracuj cych w Obornikach. Równocze nie 
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studiowa  zaocznie w Pa stwowej Wy szej Szkole Pedagogicznej w Gda sku. 

Nawi zana wspó praca z przedstawicielami Czerwonego Krzy a podczas pobytu 

w obozie o wi cimskim oraz podczas marszu ewakuacyjnego z obozu Sachsenhau-

sen spowodowa a, e B. Kita sta  si  or downikiem idei PCK. Przez wiele lat pe ni  

funkcj  wiceprezesa Zarz du Powiatowego PCK, a pó niej przewodnicz cego Ko-

misji Opieki Spo ecznej przy Zarz dzie PCK w Obornikach. Od roku 1966 r. jako 

Przewodnicz cy Powiatowego Komitetu Budowy Pomnika w Ro nowicach, pow. 

Oborniki oraz jako wychowawca i dyrektor szko y kierowa  pracami i sprawowa  

opiek  nad m odzie  ZSZ dla Pracuj cych w Obornikach, której nauczyciele 

i uczniowie brali czynny udzia  przy rozkopywaniu mogi  pomordowanych Polaków 

w lasach ro nowickich. W czasie prac odnaleziono 19 mogi , w których mie ci o 

si  oko o 13 000 pomordowanych Polaków. Ide  podj tych prac odkrywczych by o 

upami tnienie miejsca pope nionych przez hitlerowców zbrodni w latach 1939/1940 

poprzez postawienie pomnika. B. Kita by  wieloletnim dzia aczem i wiceprezesem 

Zarz du Powiatowego ZBOWiD w Obornikach, a tak e cz onkiem Zwi zku Inwa-

lidów Wojennych. Zmar  16.02.1996 r. w Obornikach. [DB � Ma gorzata Fleiszer 
(córka Boles awa Kity), 28.03.2008 r., Oborniki. Zbiory autorki. Dokumenty 
i fotograÞ e z archiwum rodzinnego Ma gorzaty Fleiszer. Zob. fot. Boles aw 
Kita (1910�1996). Zdj cie z lat m odo ci. Zob. fot. Boles aw Kita wi zie  obo-
zu koncentracyjnego w O wi cimiu (KL Auschwitz), oznaczony jako wi zie : 
Polak polityczny (P. Pole) numerem 15622. Tak e dok. Anga  Boles awa Kity 
z 20.06.1935 r. na stanowisko nauczyciela w szkole powszechnej w Snowido-
wicach, pow. Sarny, woj. wo y skie. Zob. dok. Akt przekazania dokumentów 
przez Boles awa Kit  Przewodnicz cego Komitetu Budowy Pomnika w Ro no-
wicach z 8.05.1979 r. Wszystkie fotograÞ e i dokumenty pochodz  z archiwum 
rodzinnego Ma gorzaty Fleiszer z Obornik. Za ich udost pnienie autorka serdecz-

nie dzi kuje.] 

124.  prof. dr doc. KLIMEK STANIS AW � ur. 10.10.1903 r. we Lwowie, dr, docent 
antropologii UJK. Jako stypendysta fundacji Rockefellera pracowa  okresowo na 

uniwersytetach w Wiedniu i Kalifornii. Jako oÞ cer bra  udzia  w wojnie z Niemcami 

w 1939 r. Poleg  w bitwie pod O arowem 13 wrze nia 1939 r. [M. Walczak, Ludzie",
s. 107.] 

125.  prof. dr KLING KAZIMIERZ � ur. 29.08.1884 r. w Przemy lu, dr, prof. chemii 

ogólnej Politechniki Warszawskiej; przedtem Akademii Górniczej w Krakowie 

i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zmar  w Warszawie 4 czerwca 1942 r. 
[M. Walczak, Ludzie", s. 107.] 

126.  dr KOCZWAROWA MARIA ANNA (z d. d#Abancourt), ps. $Anula% ! 

ur. 6.05.1897 r. w urawnie, k. ydaczowa, c. Karola i Anieli z d. Witos awskiej. 

Uko czy a gimnazjum we Lwowie. Absolwentka UJK (?). W 1918 r. uzyska a sto-

pie  doktora Þ lozoÞ i UJK. Dzia aczka harcerska, cz onek Chor gwi Lwowskiej. 

By a cz onkiem zespo u naukowego przygotowuj cego dokumentacj  na konfe-

rencj  pokojow  po I wojnie wiatowej. Naucza a w szkole redniej. Do wrze nia 

1939 r. kierowa a zespo em redakcyjnym czasopisma $Przyroda i Technika%. Przez 

pewien czas mieszka a na l sku. Bra a udzia  w obronie Lwowa w 1939 r. Od 

pa dziernika 1939 r. dzia a a w ruchu oporu w Warszawie. Pe ni a funkcj  oÞ cera 

do zada  specjalnych szefa Oddzia u Organizacyjnego Komendy G ównej S u ba 
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Zwyci stwu Polski � ZWZ-AK p k. Antoniego Sanojcy, ps. �Knapik�, �Kortum�.  

Wspólnie z m em by a wspó inicjatork  i wspó organizatork  tajnego naucza-

nia na poziomie akademickim. Od 1942 r. prowadzi a sekretariat ca ego tajnego

Uniwersytetu Warszawskiego. Walczy a w powstaniu warszawskim jako czniczka 

w ródmie ciu. Poleg a od wybuchu pocisku �szafy� 9.09.1944 r. na ul. Ho ej 28. 

Spoczywa na cmentarzu wojskowym na Pow zkach. [S ownik�, s. 190!191.]

127.  KOKOSZKA MIECZYS AW ! nauczyciel w Gimnazjum Kupieckim w Stanis a-

wowie. Bra  udzia  w wojnie obronnej z Niemcami w 1939 r. Zgin  w Anglii jako o -

nierz Wojska Polskiego. [M. Walczak, Dzia alno �, s. 500. M. Walczak, Ludzie�,

s. 397.]

128.  prof. dr KOLBUSZEWSKI KAZIMIERZ TADEUSZ ! ur. 27.01.1884 r. w Prze-

my lu, dr, profesor historii literatury polskiej Uniwersyte tu Stefana Batorego w Wil-

nie (1922�1931) i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1931�1941). Za pomoc 

udzielon  osobom ciganym przez hitlerowców zosta  aresztowany i zamordowany 

w obozie koncentracyjnym w Majdanku 20 lutego 1943 r. [M. Walczak, Ludzie�,

s. 108.] 

129.  dr doc. KOMORNICKI STEFAN SATURNIN ! ur. 29.11.1877 r. w Zawadce

k. Ka usza, dr, docent historii sztuki Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie, 

taternik, dzia acz turystyczny. Od 1920 r. by  kierownikiem zbiorów Muzeum Czar-

toryskich w Krakowie, by  tak e cz onkiem korespondentem PAU. Wykona  szereg 

prac z dziedziny plastyki renesansowej i iluminatorstwa. 6 listopada 1939 r. wraz 

z du  grup  naukowców krakowskich zosta  aresztowany przez policj  niemieck

w Collegium Novum na terenie UJ. Po blisko 3-tygodniowym pobycie w wi zieniach 

w Krakowie i Wroc awiu zes any do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen-

Oranienburg. Po zwolnieniu z obozu 8.02.1940 r. zosta  ponownie aresztowany 

i zamordowany przez hitlerowców w Krakowie 17 kwietnia 1942 r. [M. Walczak, 

Ludzie�, s. 108.] 

130.  prof. KOMORNICKI W ADYS AW ! ur. 1911 r., prof. nauk biblijnych i j zyka 

greckiego na UJK. Rozstrzelany 3.07.1941 r. [Lista �, s. 117.]

131.   ks. KONOPKA KAZIMIERZ STANIS AW ! ur. 1879 r. Nauczyciel gimnazjalny 

w Chyrowie, historyk i geograf, by y prowincja  jezuitów i misjonarz w Rodezji, re-

daktor prasy katolickiej, kapelan Legionów. Zabity w czasie walk o Lwów w 1941 r. 

Spoczywa na Cmentarzu yczakowskim we Lwowie. [M. Walczak, Ludzie�,

s. 109. M. Walczak, Dzia alno �, s. 500. Lista�, s. 119. S. S. Nicieja, Cmentarz�, 

s. 342.] 

132.  mgr KOPCI SKA JOANNA ! ur. 4.08.1905 r., c. Stanis awa. Absolwentka Gim-

nazjum im. Królowej Jadwigi w Warszawie, a nast pnie Centralnego Instytutu 

Wychowania Fizycznego. Dzia aczka harcerska, harcmistrzyni. Cz onek Komendy 

Chor gwi Wo y skiej. Instruktorka Pogotowia Harcerek, kierowa a szkoleniem. 

W latach 1934!1939 nauczycielka wychowania Þ zycznego w szko ach Liceum 

Krzemienieckiego. Aresztowana wraz z wieloma innymi przedstawicielami inteli-

gencji w Krzemie cu podczas okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP. Straco-

na w egzekucji pod Gór  Krzy ow  w Krzemie cu 28!30.07.1941 r., przeprowadzo-

nej przez Batalion Nachtigall. [Biesiada�, z. 3, Londyn 1998, s. 107, 128. K. Warda, 

Szkice z dziejów szkó  krzemienieckich. Biblioteki liceum, ich zasoby i losy, Kielce 

2000, s. 172. M. Walczak, Ludzie�, s. 403 (tu imi  Janina). M. Walczak, Dzia al-
no �, s. 500 (tu imi  Janina). Relacja S awomira M czaka z dnia 1.04.2003 r., 
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Warszawa. Zbiory autorki. Nasi wychowawcy, w: � ycie Krzemienieckie� 1993, 

nr 6, s. 21. S. M czak, Nachtigall w Krzemie cu, w: � ycie Krzemienieckie� 1993, 

nr 6, s. 19�20. S ownik�, s. 195�196.]
133.  KOPIJOWSKA (KOPIJEWSKA)-D BROWSKA WANDA � ur. 1902 r. W la-

tach 1931�1935 bibliotekarka w szkole Rolniczo-Le nej ( redniej) Liceum Krze-
mienieckiego. Zgin a w powstaniu warszawskim. [M. Walczak, Ludzie�, s. 404. 
M. Walczak, Dzia alno �, s. 500. Biesiada�, z. 3, Londyn 1998, s. 107.]

134.  prof. KOROWICZ HENRYK � ekonomista, prof. ekonomii i by y rektor Akademii 
Handlu Zagranicznego we Lwowie. Zamordowany w lipcu 1941 r. [Lista�, s. 120.]

135.  KOSIAK (imi  nieznane) � nauczyciel w województwie tarnopolskim. Zamordo-
wany przez Niemców. [C. E. Blicharski, Historia�, t. III, Biskupice 1996, s. 141.] 

136.  KOTERBICKA (imi  nieznane) � nauczycielka w szkole powszechnej w Kosowie 
Huculskim, woj. stanis awowskie. Cz onek Towarzystwa Gimnastycznego !Sokó ". 
Ok. 1942 r. lub 1943 r. zosta a aresztowana przez Niemców i zes ana do obozu kon-
centracyjnego Majdanek, gdzie zgin a. [Rozmowa telefoniczna Agnieszki Gr -
dzik z Józef  Wo oszczuk z Gliwic w dniu 4.07.2004 r. (g.16:15).]

137.  KOZAK EUGENIUSZ � ur. 15.10.1915 r. w Zawierciu, s. W adys awa i W ady-
s awy. Od 1.09.1937 r. do 31.08.1939 r. uczy  w szkole powszechnej w Antonowce, 
pow. Krzemieniec, woj. wo y skie. Po zaj ciu Ziem Wschodnich II RP przez Armi  
Czerwon  i reorganizacji polskiego szkolnictwa na wzór sowiecki od 1.10.1939 r. do 
21.06.1941 r. uczy  w tzw. Niepe nej redniej Szkole w K tach, pow. Krzemieniec. 
W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP prowadzi  tajne nauczanie 
od 1.09.1941 r. do 1.07.1943 r. w K tach. Organizator oddzia u samoobrony ludno ci 
cywilnej przed bandami UPA w K tach. Bra  udzia  w obronnych dzia aniach zbroj-
nych przeciwko nim 3 i 4.05.1943 r. Wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec 
(Leipzing), gdzie przebywa  od 12.02.1944 r. do 16.04.1945 r. Mieszka  w Zgorzelcu. 
Autor publikacji Wspomnienia znad Elstery. [Z archiwum mgr Marii Hudym 
z  Koszalina. Zbiory autorki.]

138.  mgr KOZ OWSKI IGNACY � nauczyciel w gimnazjum w Horodence, woj. sta-
nis awowskie. 11.11.1941 r. aresztowany przez Niemców w grupie 16 Polaków 
� przedstawicieli horode skiej inteligencji pod zarzutem przynale no ci do tajnej 
organizacji niepodleg o ciowej. Osadzony w wi zieniu w Ko omyi, gdzie odby o si  
ledztwo. 12.03.1942 r. rozstrzelany wraz ze wspó wi niami z Horodenki w Szepa-

rowicach k. Ko omyi i tam pogrzebany. [Okulowska [Wspomnienia] 1939�1945 r., 
Strzelin bd (r kopis). Z archiwum ks. dr Zdzis awa Turkowskiego z Wroc awia. 
Tekst niepublikowany w zbiorach autorki.]

139.  KOZ OWSKI JULIAN (kpt.), ps. ,,Wuj", ,,Nowak", ,,Cichy" ! ur. 6.01.1898 r. 
w Warszawie, s. Adolfa i Ludwiki. Dzieci stwo i wczesn  m odo  sp dzi  wraz 
z rodzin  w Petersburgu. Na wie  o tworz cym si  w Rosji Legionie Syberyj skim 
J. Koz owski uciek  z domu, pozostawiaj c tylko list do rodziców z pro b  o przeba-
czenie i b ogo s awie stwo. Do Legionu Syberyjskiego jednak nie dotar , gdy  zosta   
aresztowany z powodu braku jakichkolwiek dokumentów osobistych. Po wybuchu 
rewo lucji zosta  zwolniony i zacz  si  przedziera  do Polski. Dotar  do kraju dopiero 
w 1921 r. Po uko czeniu szko y podchor ych i od byciu krótkiej s u by wojskowej 
przeszed  do rezerwy. Poniewa  brakowa o wówczas nau czycieli, przyj  posad  
w ma ej szkole po wszechnej. Po roku zrezygnowa  z pracy w niej i zapisa  si  do 
nowo otwartego Cen tralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie. Po 
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uko czeniu Instytutu pracowa  kolejno w dwóch szko ach warszawskich, w adnej 

nie znajduj c zadowolenia. W 1929 r. dowiedzia  si , e Liceum Krze mienieckie 

poszukuje nauczyciela gimnastyki, zg osi  si  i zosta  przyj ty. Dzi ki niemu po-

wsta a w Liceum dodatkowa, dobrze wyposa ona sala gimnastyczna. Doprowadzi  

do porz dku i ulepszy  istniej ce boiska, jak te  doda  nowe: owaln  bie ni  na 

najwy szym poziomie, z trawnikiem po rodku i z piaskownic  do skoków w dal. 

Unowocze ni  na wzór europejski dwa korty tenisowe. Dzi ki pomys owi i orga-

nizacji J. Koz owskiego odby wa y si , co drugi rok, rozgrywki sportowe ze szko  

m sk  z Rydzyny. W okresie zimowym J. Koz o wski wybudo wa  dwie skocznie 

narciarskie (ma  i du ) na jednym ze zboczy krzemienie ckich gór, a tak e ma y 

tor bobslejowy. J. Koz owski wspólnie z innymi nauczycielami zainicjowa  i zor-

ganizowa  olimpiad  zimow , w której wzi o udzia  wiele szkó  wo y skich. Na 

trzy lata przed II wojn  wiatow  urz dzi  nowoczesn  jak na ówczesne warunki 

p ywal ni . W tym sa mym czasie, wspólnie z bratem Witoldem i nauczycielem

A. Bergerem, zorganizowa  szybowisko w Kulikowie, które wkrótce by o znane 

w ca ej Pol sce. Po zaj ciu Ziem Wschodnich II RP przez Armi  Czerwon  po-

stanowi  walczy  z wrogiem. W tym celu wyjecha  do Rumunii, a nast pnie do 

Budapesztu, gdzie zosta  internowany w obozie jenieckim. Po ucieczce z obozu 

przedosta  si  do Francji i wst pi  do polskich oddzia ów. Po kapitulacji Francji wraz 

z ewakuo wanym wojskiem przez Dunkierk  przyby  do Anglii. Tam sp dzi  niespe -

na dwa lata. W pierwszym roku przy dzielony zosta  do za ogi poci gu pancernego, 

w drugim zg osi  si  do Batalionu Spadochroniarzy na specjalne przeszkolenie tak 

zwanych �Cichociemnych�. Z pomy lnym wynikiem przeszed  wymagany trening 

i 4.09.1942 r., awansowany do stopnia kapitana i zaprzysi ony, J. Koz owski zo-

sta  zrzucony w okolice Warszawy. Pocz tkowo przydzielono go do oddzia u I KG 

AK w funkcji szefa Wydzia u Technicznego-Legalizacyjnego. Po paru miesi cach 

zosta  oddelegowany do Delegatury Rz du RP, najpierw jako zast pca, a od lata 

jako Delegat Rz du RP na Wo y . W tej niebezpiecznej pracy sp dzi  nast pne 

pó tora roku. Pos ugiwa  si  pseudonimami: ,,Wuj�, ,,Nowak�, ,,Cichy�. W marcu 

1944 r. zosta  aresztowany przez Niemców. Przy przenoszeniu z jednego wi zienia 

do drugiego uda o mu si  uciec w Kowlu, wróci  do War szawy i podj  przerwan  

dzia alno  konspiracyjn . Walczy  w powstaniu warszawskim. Przez osiemna cie 

dni bra  udzia  w ci kich walkach na Mokotowie. W nocy z 18 na 19 sierpnia, gdy 

prowadzi  swój oddzia  do ataku na Niemców zasadzonych w pa acu wilanowskim, 

pad  zabity seri  z karabinu maszynowego. Na wiosn  nast pnego roku jego siedem-

dziesi ciopi cioletnia matka, która podczas okupacji by a czniczk  AK, wróci a 

do zrujnowanej Warszawy i po d ugich poszuki waniach odnalaz a nazwisko syna na 

tabliczce jednego z prowizorycznych wspólnych gro bów. Cia o zosta o przeniesione 

i pochowane na Cmentarzu w Wilanowie. Nazwisko Juliana Koz owskiego zosta o 

umieszczone na tablicy pami tkowej �Cichociemnych� w ko ciele w. Jacka na Sta-

rym Mie cie. Odznaczony za ycia Krzy em Zas ugi Polonia Restituta, za walk  

z wrogiem Orderem Virtuti Militari i po miertnie Krzy em Grunwaldu. Informacje 

uzupe niaj ce do biogramu Juliana Koz owskiego zamieszczonego w opracowaniu 

A. Gr dzik-Radziak, Lista polskich nauczycieli z ziem po udniowo-wschodnich 
II Rzeczpospolitej, oÞ ar represji niemieckich w latach 1941�1944, w: �Przegl d 

Historyczno-O wiatowy" 2008, nr 1�2, s. 90. [I. Koz owska- aniewska, Julian 
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Koz owski nauczyciel gimnastyki i kierownik wychowania Þ zycznego w Liceum 
Krzemienieckim od roku 1929 do wybuchu wojny w roku 1939, w: , ycie Krze-

mienieckie! 1993, nr 6, s. 21"24. Zob. tak e, Encyklopedia ,,bia ych plam!, t. IV,

Ce-De, Radom 2000, s. 104"107. Cichociemni � Encyklopedia skoczków AK, 

w: Internet, (dost p: 25.07.2009 r.), dost pny: http://www.cichociemni.ovh.org.]

140.  prof. dr KOZ OWSKI LEON TADEUSZ " ur. 6.06.1892 r. w Rembieszycach, 

woj. kieleckie. W latach 1921"1939 dr Þ lozoÞ i, profesor archeologii UJK, cz onek 

PAU, legionista, premier rz du RP (1934!1935), pose  z listy BBWR. 26 IX 1939 r. 

zosta  aresztowany we Lwowie i w 1940 r. wywieziony do Moskwy. We wrze niu 

1941 r. zwolniony, wst pi  do armii gen. Andersa, jako po rucznik intendentury. 

W listopadzie 1941 r. zbieg  i przeszed  przez front na stron  niemieck , za co ska-

zany zosta  jako dezerter na kar  mierci. Aresztowany przez Niemców zosta  prze-

wieziony do Berlina, gdzie umo li wiono mu prac  naukow  (przygotowa  obszerne 

dzie o syntetyczne pt. Pradzieje S owian od czasów najdawniej szych do pierwszych 

wiadomo ci historycznych. Podczas ataku bombowego aliantów na Berlin zmar  na 

atak serca 11.05.1944 r. [M. Walczak, Ludzie$, s. 111. Zob. tak e, M. Koz owski, 

Sprawa premiera Leona Koz owskiego: zdrajca czy oÞ ara?, Warszawa 2005.]

141.  in . doc. KOZ OWSKI STANIS AW FRANCISZEK " ur. 1902 r. Do cent pro-

jektowania zak adów energetycznych Politechniki Lwowskiej, dyrektor Miejskich 

Zak adów Elektrycznych we Lwowie. Zgin  we Lwowie w czasie dzia a  wojen nych 

w 1939 r. Wg innego ród a zabity na pocz tku pa dzier nika 1941 r. we Lwowie. 

[M. Walczak, Ludzie$, s. 111.]

142.  dr doc. KO MI SKI ZYGMUNT (por.) " ur. 12.12.1902 r. w maj tku Zharek na 

Podolu, s. Stanis awa. Doktor, docent hydrobiologii Wydzia u Matematyczno-Przy-

rodniczego USB, pracownik Stacji Hydrobiologicznej w Wigrach k. Suwa k. Bra  

udzia  w wojnie obronnej z Niemcami w 1939 r. jako porucznik rezerwy i dowódca 

kompanii piechoty. 17 IX 1939 r. ci ko ranny w bitwie k. Lwowa, zmar  we Lwowie 

2 pa dziernika 1939 r. [M. Walczak, Ludzie$, s. 111.]

143.  KRAJEWSKI LEON " kierownik intendentury (po R. Ambroziewiczu) w Liceum 

Krzemienieckim. Podczas okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP zak adnik 

(8.02.1942 r.) za rzekome stwarzanie przez polskie spo ecze stwo przychylnych na-

strojów dla ideologii bolszewizmu. W przypadku nie zaprzestania wrogiej propagan-

dy po up ywie 4 tygodni mia  zosta  wraz z innymi Polakami: Seybalem, dr ozi -

skim, Nowickim i Berezowskim " zes any lub zamkni ty w getcie. [Biesiada$, z. 3, 

Londyn 1998, s. 121. 1. Zob. dok. Wycinek z ukrai skiej gazety !Kremene kyj 
Wisnyk" z 8.02.1942 r. T umaczenie (z j zyka ukrai skiego) zamieszczonego 
tekstu: Dnia 2 lutego p. Gebitskomisar w obecno ci naczelnika okr gu, inspek-

tora szkolnego i burmistrza oznajmi  polskim przedstawicielom (p. p. Sheybalo-

wi, dr ozi skiemu, Krajewskiemu, Nowickiemu i Berezowskiemu), e polskie 

spo ecze stwo szerzy propagand  i tym samym stwarza przychylne nastroje dla 

bolszewizmu. Ta ziemia nigdy nie b dzie polsk  � jest ona ziemi  ukrai sk . 

P. Gebitskomisar da  polskiemu spo ecze stwu 4-tygodniowy termin na powstrzy-

manie wrogiej propagandy. W przypadku nie powstrzymania propagandy Polacy 

b d  zes ani albo zamkni ci w getcie. W ród wymienionych polskich przedsta-
wicieli Þ guruj  nazwiska pracowników Liceum Krzemienieckiego. Z archiwum 
rodzinnego ZoÞ i Anderman (z d. Bli ninkiewicz) z Gliwic.]
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144. KRAUS JÓZEF � d ugoletni sekretarz UJK. Zagin  (?). [Ludzie", s. 128.]
145. KROPIWNICKA KAMILA � ur. 1902 r., nauczycielka gimnazjalna i kierow-

niczka Gimnazjum i Liceum im. E. Orzeszkowej w Stanis awowie. Rozstrzelana we 
Lwowie 10.03.1943 r. [Lista", s. 130. M. Walczak, Dzia alno ", s. 500.]

146.  KRUKIERCH MICHA  � nauczyciel Publicznej Szko y Powszechnej w Rów-
nem. Zamordowany w 1942 r. w nieznanych okoliczno ciach. [M. Walczak, Lu-
dzie", s. 426.]

147.  prof. dr KRZEMIENIEWSKI SEWERYN JÓZEF � ur. 4.01.1871 r. w Kowie-
sach, k. Warszawy. Doktor, profesor anatomii i Þ zjologii ro lin UJK. W latach 
1931�1932 rektor UJK. Od 1938 r. cz onek czynny Polskiej Akademii Umiej tno ci. 
Autor oko o 70 pozycji naukowych dotycz cych rolnictwa, mikrobiologii gleby, Þ -
zjologii ro lin i ochrony przyrody. Po przebyciu powstania warszawskiego i obozu 

przej ciowego w Pruszkowie osiad  w Krakowie, gdzie zmar  24 kwietnia 1945 r. 
[M. Walczak, Ludzie", s. 113.]

148.  KRZYWI SKA EL BIETA � nauczycielka w Podhajcach, pow. Podhajce, woj. 
tarnopolskie. Zgin a tam e od niemieckiej bomby lotniczej 22.06.1941 r. [Relacja 
dr. Iwo Werschlera z dnia 24.11.2003 r., Pozna . Zbiory autorki.]

149.  KUBALA EDWARD TADEUSZ � ur. 18.03.1915 r. Nauczyciel w szkole po-
wszechnej w miejscowo ci U ci ug, Wo y  do 1941 r. Poleg  w walce na Wale Po-
morskim 5.02.1945 r. [M. Walczak, Dzia alno ", s. 501. M. Walczak, Ludzie", 
s. 431�432.]

150.  KUBISZ LUDWIKA � ur. 4.07.1904 r. w Kocob dzu. Nauczycielka szkó  mu-
zycznych w Stanis awowie. Zgin a podczas powstania warszawskiego 4.09.1944 r.
[M. Walczak, Dzia alno ", s. 501. M. Walczak, Ludzie", s. 433.]

151.  KUNTZOWA ZOFIA (z d. Grabowska) � ur. 14.01.1900 r. we Lwowie, c. Mie-
czys awa, profesora anatomii patologicznej. Prze o ona Gimnazjum e skiego we 
Lwowie, pó niej nauczycielka biologii w szkole handlowej w Warszawie. Autorka 
rozpraw z zakresu histologii i cytologii. Wspó pracownik Polskiego Radia w za-
kresie programów przyrodniczych. Walczy a w powstaniu warszawskim. Zmar a na 
skutek odniesionych ran 18.08.1944 r. Trzy dni pó niej SS-mani zastrzelili jej m a. 
Spoczywaj  we wspólnym grobie na Cmentarzu S u ew w Warszawie. [S ownik", 
s. 228.]

152.  ks. KUSZY SKI FRANCISZEK � prefekt w Publicznej Szkole Powszechnej 
w Radziechowie, woj. tarnopolskie. Zamordowany w Toporowie w 1944 r. [M. Wal-
czak, Dzia alno ", s. 501. M. Walczak, Ludzie", s. 445.]

153.  dr doc. KWIATKOWSKI UKASZ � pracownik Wydzia u Lekarskiego UJK. 
Poleg  w powstaniu warszawskim w 1944 r. [M. Walczak, Ludzie", s. 115.]

154.  dr KWIATKOWSKI TADEUSZ � lekarz Þ zjolog, zast pca asystenta Zak adu 

Fizjolo gii UJK prof. Mieczys awa Wierzuchowskiego. Poleg  w powstaniu warszaw-

skim w 1944 r. [J. Draus, Uniwersytet", s. 135.]
155.  prof. dr hab. KWIETNIEWSKI KAZIMIRZ � ur. 3.04.1873 r. w Warszawie, 

s. W adys awa. Zoolog. Studiowa  w Zurychu, Monachium i Jenie, gdzie uzyska  dok-

torat (1897). Nast pnie pracowa  jako asystent zoologii w Uniwersytetach w Mes-

synie i Padwie (tutaj habilitacja w 1903 r). Jako profesor zwyczajny w 1907 r. obj  

Katedr  Anatomii Porów nawczej Zwierz t w Uniwersytecie Lwowskim. Dziekan 

Wydzia u FilozoÞ cz nego (1921/1922) i Matematyczno-Przyrodniczego (1935/1936) 
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UJK. Pomimo przej cia na emerytur  (1936) wyk ada  do 1939 r. Tu  przed wybu-

chem II wojny wiatowej wyjecha  do rodzinnej Warszawy, gdzie zmar  4 pa dzier-

nika 1942 r. na skutek prze y  wojennych i dyskryminuj cych warunków egzystencji.

[J. Draus, Uniwersytet!, s. 140. M. Walczak, Ludzie!, s. 115.]

156.   LACHOWICZ LEPOLD � ur. 1904 r. w Stryju, ziemia stanis awowska. Kierownik

Publicznej Szko y Powszechnej w K tach, pow. om y ski, woj. bia ostockie. Aresz-

towany przez policj  niemieck  i zes any do obozu koncentracyjnego w Gross-Ro-

sen, gdzie zgin  w czasie ewakuacji w 1945 r. [M. Walczak, Ludzie!, s. 450.]

157.  prof. dr LACHOWICZ TADEUSZ ZYGMUNT � jego obszerny biogram zosta  

zamieszczony w ksi ce W adys awa Szklarza yciorysy buczaczan, Wroc aw 2007, 

s. 308�310. 

158.  LANCKORO SKA KAROLINA (1898�2002) � wyk adowca w katedrze sztuki 
nowo ytnej UJK. o nierz ZWZ-AK, wi zie  w Ravensbrück. Dzia aczka spo ecz-
na i charytatywna. Wydawca róde  historycznych do dziejów Polski. Mecenas pol-
skiej nauki, sztuki i kultury na Zachodzie i w kraju. Autorka ksi ki Wspomnienia 
wojenne 22 IX 1939 � 5 IV 1945, wydanej w Krakowie w 2001 r. Obszerny biogram 
K. Lanckoro skiej zosta  zamieszczony w Encyklopedii !bia ych plam". Suple-
ment, t. XIX, Radom 2005, s. 250�256. [Zob. dok. Nekrolog Karoliny Lanckoro -
skiej (1898�2002). Zbiory autorki.]

159.  LESZCZYCKI KAZIMIERZ (kapral) � ur. w Krakowie. W latach 1917�1939 
nauczyciel j zyka aci skiego, polskiego i historii w gimnazjum w Z oczowie, woj. 
tarnopolskie. Dzia acz spo eczny. Zas u y  si  przy budowie stadionu i p ywalni. 
By  opiekunem harcerstwa. W 1935 r. zawieszony w pracy. Bra  udzia  w wojnie 
obronnej z Niemcami w 1939 r. Internowany na W grzech. Po oswobodzeniu wróci  
do Krakowa. Tam te  zmar . [Z. Harbuz, Nauczyciele!, s. 73.]

160.  LEWANDOWSKI JÓZEF � nauczyciel Þ zyki i matematyki w gimnazjum w Czort-

kowie, woj. tarnopolskie. W czasie okupacji niemieckiej Ziem Wschodnich II RP 
nauczyciel i opiekun naukowy tajnego nauczania w Czortkowie. Aresztowany za t  

dzia alno  przez Niemców w lipcu-sierpniu 1941 r. (wg innego ród a w 1942 r.). 

Zwolniony 30.07.1941 r. Powtórnie aresztowany 10.08.1941 r. [Z archiwum mgr 
Marii Hudym z Koszalina. Zbiory autorki. F. Wi mierski, Z dziejów szkolnictwa 
polskiego na ziemiach wschodnich w okresie II wojny wiatowej (tajne naucza-
nie w powiecie czortkowskim), w: �Przegl d Historyczno-O wiatowy� 1970, nr 1, 

s. 107�108. M. ci lak, Czortków!, s. 116, 266. Informacja Marka ci laka, 
3.03.2004 r., Brzeg. Zbiory autorki.]

161.  dr LEWICKI KAZIMIERZ � ur. 3.03.1903 r., dr historii, asystent UJK. Ar-

chiwariusz Archiwum Pa stwowego we Lwowie. Bra  udzia  w wojnie obronnej 

z Niemcami w 1939 r. Zgin  mierci  o nierza w czasie wrze niowej obrony Lwo-

wa w bitwie pod Ho oskiem 17.09.1939 r. [M. Matwijów, Sprawozdanie !Archiwa, 
biblioteki i muzea lwowskie" z 1940 r., w: "Rocznik Lwowski# 1997�1998, s. 10. 
M. Walczak, Ludzie!, s. 116. Lista!, s. 146.]

162.  LEWICKI TADUSZ MARIAN � organizator kursów wieczorowych dla m odych 

robotników. Cz onek Towarzystwa Nauczycieli Szkó  Wy szych. Spoczywa na 

Cmentarzu yczakowskim we Lwowie. Informacja uzupe niaj ca do biogramu Ta-

deusza Mariana Lewickiego zamieszczonego w opracowaniu A. Gr dzik-Radziak, 

Lista polskich nauczycieli z ziem po udniowo-wschodnich II Rzeczpospolitej, 
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oÞ ar represji niemieckich w latach 1941�1944, w: �Przegl d Historyczno-O wia-

towy" 2008, nr 1�2, s. 90. [S. S. Nicieja, Cmentarz�, s. 347.] 
163.  LEWICKI WINCENTY � ur. 5.04.1889 r. we Lwowie. Absolwent studiów mate-

matycznych na Uniwersytecie Wiede  skim. Przed II wojn  wiatow  uczy  w Se-
minarium Nauczycielskim i w Gimnazjum XI we Lwowie. Autor podr czników
do matematyki dla szkó  powszechnych, a tak e instruktor tego przedmiotu. Po 
wybuchu II wojny wiatowej przedosta  si  na W gry, gdzie organizowa  szko y 
dla polskich emigrantów. Po wkroczeniu Niemców zosta  aresztowany i osa dzony 
w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Po oswobodzeniu w 1945 r. przyby  na 
Pomorze Zachodnie i przyst pi  do organizowania szkolnictwa redniego ogólno-
kszta c cego. Pe ni  funkcj  wizytatora w Kuratorium Okr gu Szkolnego Szcze-
ci skiego z siedzib  pocz tkowo w Koszalinie, a nast pnie w Szczecinie. Przez 
wiele lat by  naczelnikiem Wydzia u Szkó  Ogólnokszta c cych Kuratorium Okr gu 
Szkolnego Szczeci skiego. W 1956 r. przeszed  do pracy w Wy szej Szkole Rolni-
czej w Szcze cinie, gdzie obj  kierownictwo Katedry Matematyki. Cz onek Zjedno-
czonego Stronnictwa Ludowego. Zmar  6.02.1960 r. w Szczecinie. [Pionierskie�, 

s. 266�267 oraz 79, 147, 161, 163, 242.]
164.  doc. LINDENFELD KAZIMIERZ � farmaceuta. Docent Wydzia u Farma-

ceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zamordowany we Lwowie pod koniec 

1941 r. [J. Draus, Uniwersytet�, s. 136.]
165.  LIFSCHÜTZ ZYGMUNT � nauczyciel j zyka niemieckiego w III Pa stwowym 

Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika (nr 610) w Tarnopolu. Zamordowany przez 
Niemców w 1941 r. w Tarnopolu w pierwszych dniach okupacji niemieckiej Ziem 
Wschodnich II RP. [C. E. Blicharski, Historia�, t. III, s. 10.]

166.  dr LUTMAN TADEUSZ EUGENIUSZ � ur. 27.03.1903 r. we Lwowie, s. Fran-
ciszka. Doktor, historyk, bibliotekarz w Zak adzie Narodowym im. Ossoli skich we 
Lwowie, badacz w dziedzinie historii gospodarczej; cz onek Towarzystwa Nauko-

wego we Lwowie, Podolskiego Towarzystw Przyjació  Nauk w Tarnopolu, Polskiego 

Towarzystwa Statystycznego, cz onek zarz du Polskiego Towarzystwa Historycz-

nego we Lwowie (1933 r.), cz onek Mi dzynarodowego Komitetu Historycznego 

(od 1934 r.). Studia historyczne odby  na UJK, gdzie w 1930 r. uzyska  doktorat. 

Po wybuchu II wojny wiatowej pracowa  w Ossolineum we Lwowie. 18 X 1942 r. 

zosta  aresztowany przez gestapo i uwi ziony, nast pnie osadzony w obozie konc. 

w Majdanku. W 1944 r. przekazano go do obozu koncentracyjnego w Natzweiler-

Struthof (Alzacja), nast pnie do Dachau i Mauthausen-Gussen. Tam zgin  praw-

dopodobnie podczas zbrojnego powstania wi niów obozu mi dzy 5 a 7 maja 1945 r. 
[M. Walczak, Lista�, s. 118.]

WYKAZ SKRÓTÓW:
bd � brak danych
DB �  autorski kwestionariusz badawczy danych biograÞ cznych nauczycieli � obywateli 

polskich z województw: lwowskiego, stanis awowskiego, tarnopolskiego, wo y -
skiego, wile skiego, nowogródzkiego, poleskiego i cz ciowo bia ostockiego � po-
wiaty: Grodno i Wo kowysk

KN �  autorski kwestionariusz badawczy dotycz cy tajnego nauczania na ziemiach po-
udniowo-wschodnich II Rzeczypospolitej w czasie okupacji niemieckiej w latach 

1941�1944
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Bronis awa Adamska. Zdj cie wykonane po II wojnie wiatowej w G ubczycach.

Z archiwum rodzinnego Kazimiery Goniowskiej z G ubczyc 

mps. � maszynopis
pow. � powiat
ppor. � podporucznik
SP � szko a podstawowa
UJK � Uniwesytet Jana Kazimierza we Lwowie
woj. � województwo
ZSZ � zasadnicza szko a zawodowa

Uwaga" W opracowaniu A. Gr dzik-Radziak, Lista polskich nauczycieli z ziem po u-
dniowo-wschodnich II Rzeczpospolitej, oÞ ar represji niemieckich w latach 1941�1944, 

w: #Przegl d Historyczno-O wiatowy$ 2008, nr 1!2 na stronie 104 b dnie podano oso-

b  o nazwisku Majkulowa Helena. W zwi zku z powy szym lista oÞ ar ! nauczycieli 

Polaków ze Stanis awowa i okolic aresztowanych 8!9.08.1941 r., a nast pnie rozstrzela-

nych przez Niemców w Czarnym Lesie k. Stanis awowa obejmuje 142 osoby. Za pomy k  

autorka serdecznie przeprasza. 



AGNIESZKA GR DZIK-RADZIAK148

Za wiadczenie z 2.03.1982 r. wydane Bronis awie Adamskiej, potwierdzaj ce jej udzia  

w tajnym nauczaniu w a cucie. Z archiwum rodzinnego Kazimiery Goniowskiej 

z G ubczyc
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Patent Wincentego Chmiecika na nauczyciela szkó  ludowych pospolitych. Rok 1904, 

Stanis awów. Z archiwum rodzinnego Romana Chmiecika z Brzegu
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Powo anie Wincentego Chmiecika z dnia 20.11.1908 r. na stanowisko sta ego (etatowego) 

nauczyciela kieruj cego 2-klasowej szko y ludowej w Podwysokiej k. niatynia. Z archi-

wum rodzinnego Romana Chmiecika z Brzegu
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Nekrolog Antoniego Glodta. Z archiwum M. Michalskiego z Legnicy
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Zbiorowa mogi a polskich o nierzy poleg ych w walce z Niemcami w bitwie pod Ho o-

skiem (dawna polska wie , obecnie dzielnica Lwowa), która mia a miejsce 15�18.09.1939 r. 
Wg ró nych szacunków poleg o w niej ok. 900 o nierzy. W ród oÞ ar by  m.in. nauczy-
ciel ze szko y powszechnej w Buczaczu � Bronis aw Hicke oraz dr Kazimierz Lewicki 
� asystent Uniwersytetu Jana Kazimierza. Z inspiracji w adz sowieckich, które niszczy y 
wszelkie lady polsko ci na Ukrainie po II wojnie wiatowej, mogi y w Ho osku by y 
systematycznie likwidowane. Pretekstem do ostatecznej dewastacji grobów by a przebu-
dowa pobliskiej ulicy Warszawskiej. Zw oki o nierzy bezcze ci y y ki koparek, które 
wykopywa y ko ci, resztki sprz tu itp. Do ok. 1989 r. nieoznaczony, zaro ni ty krzakami 
grób znajdowa  si  w s siedztwie cmentarza w dolinie w Ho osku. Dzi  w tym rejonie 
zorganizowano ogródki dzia kowe. Obecny jej kszta t nadali pracownicy Energopolu, 
którzy zadbali o oznaczenie miejsca i postawienie krzy a. Jak wynika z relacji p. Boles a-
wa Rosi skiego z odzi z 8.05.2006 r., brak by o napisu informacyjnego o tym, e jest to 
mogi a zbiorowa polskich o nierzy poleg ych w walce z Niemcami. Istniej  tylko dwie 
tabliczki imiennie dwóch z po ród poleg ych (prawdopodobnie umieszczone staraniem 
rodzin). Nale y mie  nadziej , e przedstawiciele Rady Ochrony Pami ci Walk i M -
cze stwa podejm  wszelkie dzia ania zmierzaj ce do jak najszybszego upami tnienia 
tego miejsca u wi conego krwi  Polaków. Zasadnym by oby te  ustalenie imiennej listy 
poleg ych o nierzy. Autorka nie dysponuje informacjami, czy tak  list  sporz dzono. 
Lwów�Ho osko, 8.05.2006 r. Z archiwum Boles awa Rosi skiego z odzi
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Anna Huk (z d. Handermander). Zdj cie z okresu mi dzywojennego. Z archiwum rodzin-

nego Ma gorzaty Krasinkiewicz z Soko owic�Ole nicy
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Zjazd nauczycielski. Zdj cie z okresu mi dzywojennego. Anna Huk zaznaczona krzy y-

kiem. Z archiwum rodzinnego Ma gorzaty Krasinkiewicz z Soko owic�Ole nicy

Budynek starej szko y w Witkowcach, gm. K odno, pow. Krzemieniec, woj. wo y skie,
gdzie w latach 1937�1939 uczy a Anna Huk. Z archiwum rodzinnego Ma gorzaty 
Krasinkiewicz z Soko owic�Ole nicy
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Budynek nowowybudowanej (jeszcze niewyko czonej) szko y w Witkowcach, gm. K od-

no, pow. Krzemieniec, woj. wo y skie. Z archiwum rodzinnego Ma gorzaty Krasinkie-

wicz z Soko owic�Ole nicy
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Boles aw Kita (1910�1996). Zdj cie z lat m odo ci. Z archiwum rodzinnego Ma gorzaty 
Fleiszer z Obornik
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Boles aw Kita � wi zie  obozu koncentracyjnego w O wi cimiu (KL Auschwitz), 
oznaczony jako wi zie : Polak polityczny (P. Pole) numerem 15622. Z archiwum 
rodzinnego Ma gorzaty Fleiszer z Obornik
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Akt przekazania dokumentów przez B. Kit  � Przewodnicz cego Komitetu Budowy 
Pomnika w Ro nowicach z 8.05.1979 r. Z archiwum rodzinnego Ma gorzaty Fleiszer 
z Obornik
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Wycinek z ukrai skiej gazety �Kremene kyj Wisnyk� z 8.02.1942 r. T umaczenie (z j -

zyka ukrai skiego) zamieszczonego tekstu: Dnia 2 lutego p. Gebitskomisar w obecno ci 

naczelnika okr gu, inspektora szkolnego i burmistrza oznajmi  polskim przedstawicie-

lom (p. p. Sheybalowi, dr ozi skiemu, Krajewskiemu, Nowickiemu i Berezowskiemu), 

e polskie spo ecze stwo szerzy propagand  i tym samym stwarza przychylne nastro-

je dla bolszewizmu. Ta ziemia nigdy nie b dzie polsk  ! jest ona ziemi  ukrai sk .

P. Gebitskomisar da  polskiemu spo ecze stwu 4-tygodniowy termin na powstrzymanie 

wrogiej propagandy. W przypadku nie powstrzymania propagandy Polacy b d  zes ani 

albo zamkni ci w getcie. W ród wymienionych polskich przedstawicieli Þ guruj  nazwi-

ska pracowników Liceum Krzemienieckiego. Z archiwum rodzinnego ZoÞ i Andermann

(z d. Bli niukiewicz) z Gliwic
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Nekrolog Karoliny Lanckoro skiej (1898�2002). Zbiory autorki
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POGOTOWIA OPIEKU CZEGO W GDA SKU PO 1946 ROKU

POGOTOWIE OPIEKU CZE W POLSCE DO 1945 ROKU 

Na ziemiach polskich pierwsz  placówk  zbli on  do dzisiejszej instytucji pogotowia 
opieku czego by  zak ad utworzony w Warszawie w 1909 roku z inicjatywy Towarzystwa 
Opieki nad Dzieckiem. Pocz tkowo celem dzia alno ci tej placówki by o krótkotrwa e 
(kilkugodzinne lub kilkudniowe) opiekowanie si  dzie mi pozbawionymi opieki, zagu-
bionymi. Niestety, w wyniku dzia a  wojennych, po sze ciu latach dzia alno ci, warszaw-
ska placówka zosta a zamkni ta. Stan ten trwa  do 1918 roku, kiedy to uruchomiono j  
ponownie. Charakter zak adu musia  jednak ulec zmianie. Du e rozmiary sieroctwa po 
I wojnie wiatowej i niewielka liczba sta ych zak adów opieku czych sprawi y, e dzieci 
przebywa y w placówce nawet kilka lat, przez co utraci a ona swój interwencyjny, dora -
ny charakter  1.

Prawne podstawy dzia alno ci pogotowia opieku czego w Polsce po raz pierwszy 
zosta y ustalone w 1920 roku na mocy uchwa y Sejmu Ustawodawczego z dnia 13 stycz-
nia 1920 roku oraz rozporz dzenia Ministra Pracy i Opieki Spo ecznej z dnia 19 lutego 
1920 roku w sprawie powo ania do ycia pogotowi opieku czych dla dzieci 2. Postanowio-
no wówczas, e pogotowia opieku cze zostan  utworzone we wszystkich miastach i wi k-
szych o rodkach, aby nie  dora n  opiek  dzieciom bezdomnym, opuszczonym, wa -
saj cym si  i ebrz cym. Do placówek tych mia y by  przyjmowane dzieci w wieku od 
3 do 14 lat na okres do 14 dni. W wyj tkowych wypadkach czas ten móg  by  przed u ony 
do 3 miesi cy. Post powanie wobec dziecka umieszczonego w pogotowiu opieku czym 
toczy o si  dwutorowo: przechodzi o ono badania medyczne, by o ubierane, poddawane 
zabiegom higienicznym a jednocze nie próbowano odszuka  jego rodzin , starano si  
ustali  przyczyny jego porzucenia lub wykolejenia si . Wszystko to mia o odbywa  si  

1 E. Cyra ska, Pogotowie opieku cze � rys historyczny, w: �Problemy Opieku czo-Wychowawcze! 1994, 

nr 7, s. 39; A. Krupi ski, Rys historyczny pogotowia opieku czego, w: �Przegl d Historyczno-O wiatowy! 

1984, nr 1, s. 87; A. Krupi ski, Pogotowie opieku cze w systemie opieki nad dzieckiem, Warszawa 1990,

s. 12.
2 E. Cyra ska,  Pogotowie... ., s. 38; A. Krupi ski, Rys historyczny", s. 87.
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w jak najkrótszym czasie. Po wykonaniu bada , w zale no ci od rozpoznania i potrzeb, 

dziecko mia o wróci  do rodziny, prawnych opiekunów lub mia o zosta  umieszczone 

w zak adzie opieku czym, rodzinie przybranej lub zast pczej. Badacze podkre laj , e 

w zamy le twórców pogotowie opieku cze mia o by  placówk  obserwacyjno-rozdziel-

cz , zapewniaj c  opiek  dora n , okresow  oraz spe niaj c  zadania diagnostyczne 3. 

W ostatnich latach II Rzeczypospolitej w Polsce, wed ug Alfreda Krupi skiego, poza 

pogotowiem opieku czym w Warszawie istnia o jeszcze sze  placówek tego typu m.in. 

w odzi i Lublinie. W sumie dysponowa y one 350 miejscami 4. Najwi ksz  placówk  

by o warszawskie pogotowie opieku cze. Okres jego wietno ci przypada na lata po 

1936 roku, kiedy to Maria Korytkowska, kierowniczka tej placówki, zreorganizowa a j , 

dostosowuj c najlepsze europejskie rozwi zania organizacyjne tego typu zak adów do 

polskich warunków. W wyniku modernizacji placówka warszawska nale a a nie tylko do 

najlepszych w Polsce, ale znana by a te  w Europie 5. W zwi zku z tym nale y ubolewa , 

e bogate do wiadczenia i osi gni cia pogotowi opieku czych i osób w nich pracuj cych 

w okresie II Rzeczpospolitej zosta y zignorowane przez w adze PRL6. W okresie II wojny 

wiatowej pogotowia opieku cze w Polsce nadal funkcjonowa y. Jednak ich g ównym 

celem by a ochrona dzieci polskich przed biologiczna zag ad  7.

POWSTANIE GDA SKIEGO POGOTOWIA OPIEKU CZEGO

Po zako czeniu II wojny wiatowej sytuacja w zakresie opieki nad dzieckiem w Pol-

sce by a trudna. Prawie 3 miliony osamotnionych dzieci wymaga y natychmiastowej opie-

ki. W tych okoliczno ciach w wielu miastach w latach 1945�1949 spontanicznie powsta-
wa y pogotowia opieku cze  8. Jednym z nich by o Pogotowie Opieku cze w Gda sku 9. 

Powsta o ono prawdopodobnie w 1946 roku, ale w zachowanych archiwaliach brak 
dokumentu, który jednoznacznie potwierdza by ten fakt. Niemniej w ród ach znajduj  si  
lady wiadcz ce, i  w 1946 roku gda skie Pogotowie Opieku cze ju  istnia o, cho  by  

mo e nie w sensie formalnym i prawnym. Istnienie pogotowia opieku czego w Gda sku 
w 1946 roku zdaje si  potwierdza  wpis w Ksi dze G ównej Nr 110 oraz dokument spo-
rz dzony po jednej z rewizji Þ nansowo-ksi gowej Pogotowia Opieku czego, w którym 
odnotowano, e placówka ta istnieje od wy ej wymienionego roku, ale bez dokumentu 
prawnego potwierdzaj cego ten stan11. Równie  istniej ce opracowania, których autora-

3 E. Cyra ska, Pogotowie", s. 39; A. Krupi ski, Rys historyczny", s. 87�88. 
4 A. Krupi ski, Pogotowie", s. 13.
5 A. Krupi ski, Rys historyczny", s. 88.
6 A. Krupi ski, Pogotowie", s. 20.
7 Tam e, s. 16.
8 Tam e. Warto doda , e nazwa pogotowie opieku cze by a niekiedy zast powana terminami dom roz-

dzielczy, rozdzielczy dom dziecka, izolatorium itp. Zob. J. Wojtyniak, H. Radli ska, Sieroctwo. Zasi g i wyrów-
nywanie, Wroc aw 1946, s. 62.  

9 Ustalenie dok adnej daty utworzenia Pogotowia Opieku czego w Gda sku w wietle dzisiejszego stanu 
bada  nie wydaje si  mo liwe. Mo na natomiast stwierdzi , e mia o ono miejsce w latach 1946�1948.

10 Archiwum Pogotowia Opieku czego w Gda sku, Ksi ga G ówna Nr 1  Pogotowia,  pod nr 284 znajduje 
si  wpis: Uwaga: Ostapowicz Zbigniew by  w Pogotowiu (Lp. 39), skierowany zosta  15.11.46 r. 

11 Archiwum Pa stwowe w Gda sku (dalej: AP Gda sk), Zespó  akt Prezydium Wojewódzkiego Rady 
Narodowej w Gda sku (dalej: PWRN w Gda sku), Protokó  rewizji Þ nansowo-ksi gowej przeprowadzonej 
w dniach od 07.12.1970 do 03.01 i od 13.01. do 19.01.1971 r. w Pa stwowym Pogotowiu Opieku czym ul. Ja -
kowa Dolina 23 a, sygn. 1280/3566.
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mi s  m.in. pracownicy gda skiej placówki, datuj  powstanie Pogotowia Opieku czego 

na rok 1946 12. Jednak ich autorzy nie ujawnili róde  tych informacji. Warto doda , e 

wed ug ustale  Andrzeja Ko akowskiego geneza gda skiego Pogotowia Opieku czego 

zwi zana jest z powsta ym w sierpniu 1946 roku Domem Dziecka nr 5 przy ówczesnej 

ul. Stalina 618 w Sopocie, który pocz tkowo mia  pe ni  funkcje w a ciwe pogotowiu 

opieku czemu13. 

W opracowaniu wydanym z okazji 40-lecia Pogotowia Opieku czego podano dat  

prawnego zaistnienia placówki, cytuj c akt wydany przez Prezydium Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Gda sku, jak nast puje: Kuratorium Okr gu Szkolnego Gda skie-

go w Gda sku stwierdza, e Pogotowie Opieku cze w Gda sku zosta o zorganizowane 

w dniu 1 wrze nia 1947 r.14 Jednak e i w tym przypadku brak bli szych danych o ródle 

informacji. 

W roku 1948 Pogotowie Opieku cze istnia o na terenie Trójmiasta ju  z ca  pewno-

ci . wiadczy o tym dokument podsumowuj cy rozwój o wiaty w Sopocie z 1954 roku, 

w którym stwierdzono: Oprócz domu dziecka powsta o w 1948 roku Pogotowie Opieku -

cze (dom przej ciowo rozdzielczy) w którym przebywaj  dzieci od 6 tygodni do 6 miesi cy, 

aby po krótkim okresie przygotowawczym zakwaliÞ kowa  je do domów dziecka 15. Dzia al-

no  Pogotowia Opieku czego w owym roku potwierdza tak e data wystawienia legity-

macji s u bowej nr 1 dla ZoÞ i Konopackiej � wychowawczyni Pogotowia Opieku czego 
w Sopocie z piecz tk  Pa stwowe Pogotowie Opieku cze ! Rozdzielczy Dom Dziecka

� w dniu 27 grudnia 1948 roku16. Warto zauwa y , e w 1948 roku zosta  zlikwidowany 
Dom Dziecka nr 5 w Sopocie, który uznawano za kolebk  Pogotowia Opieku czego 17. 
By  mo e zasadne jest zatem stwierdzenie, e powstanie Pogotowia Opieku czego 
w Gda sku mia o charakter procesualny18.

INSTRUKCJA MINISTERSTWA O WIATY W SPRAWIE OKR GOWYCH POGO-
TOWI OPIEKU CZYCH Z 1949 ROKU

W latach 1945�1949 pogotowia opieku cze, tak jak w okresie mi dzywojennym, 
podlega y resortowi pracy i opieki spo ecznej. Prowadzone by y przez pa stwo, organy 

12 H. Walawska, Pogotowie Opieku cze w Sopocie, w: �Dzieci i Wychowawca� 1950, nr 3, s. 58; 40 lat 
w s u bie dziecka, red. W. Mosakowski, J. Wydra, Gda sk [bez daty wydania], s. 5; A. Krupi ski, Pogotowie$, 

s. 16.
13 A. Ko akowski, System instytucjonalnej opieki ca kowitej nad dzieckiem w Polsce w latach 1945�1956 

i jego realizacja w domach dziecka w województwie gda skim, maszynopis pracy doktorskiej, promotor

R. Grzybowski, Uniwersytet Gda ski, Gda sk 2006, s. 114, 147; Warto doda , e obchody 10-lecia placówki 

upami tnione zachowan  do dzi  fotograÞ  odby y si  w 1956 r. Zob. tam e, s. 147. 
14 Cyt. za 40 lat$, s. 5.
15 AP Gda sk, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Rozwój O wiaty na terenie Sopotu w okresie X lecia Polski 

Ludowej, z dnia 10.03.1954 r., sygn. 1280/3014.
16 Legitymacja s u bowa nr 1 wychowawczyni Pogotowia Opieku czego w Sopocie wydana w dniu

27.12.1948 r. przez Mieczys awa Grudnia pe ni cego obowi zki Kierownika, z piecz tk  Pa stwowe Pogotowie 

Opieku cze ! Rozdzielczy Dom Dziecka, ksero w posiadaniu Andrzeja Ko akowskiego. 
17 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Formularz statystyczny na rok 1952 dla domów dziecka 

i domów m odzie y, sygn. 1280/3511.
18 Zdaje si , e trudno ci z ustaleniem daty powstania Pogotowia Opieku czego wyst powa y ju  wcze-

niej. W ród zarz dze  porewizyjnych z 1971 r. poleca si  uzyskanie dokumentu potwierdzaj cego prawne 

istnienie tej e placówki. Patrz: AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Zarz dzenia porewizyjne 
28.01.1971 r., sygn. 1280/3566.
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samorz dowe i organizacje spo eczne. Wiele z nich za o ono i utrzymywano ze rodków 

spo ecznych. W 1949 roku nast pi o ca kowite upa stwowienie oraz przej cie pogotowi 

opieku czych przez Ministerstwo O wiaty19. W tym samym roku Ministerstwo O wiaty 

wyda o pierwszy akt normatywny dotycz cy pogotowi opieku czych w Polsce Ludo-

wej 20. Okre lono wówczas, i  w ka dym okr gu szkolnym winno znajdowa  si  w za-

sadzie jedno pogotowie opieku cze, które podlega  mia o bezpo rednio Kuratorium. Do 

pogotowia opieku czego mia y by  kierowane cztery grupy dzieci: 

a) w ócz ce si , bezdomne; 

b) wymagaj ce opieki instytucjonalnej ze wzgl du na sytuacj  rodzinn , a w szcze-

gólno ci, gdy ich stan zdrowia budzi  w tpliwo ci, z podejrzeniem niepe nosprawno ci 

intelektualnej, sprawiaj ce trudno ci wychowawcze, niemaj ce dokumentów osobistych 

lub czekaj ce na miejsce w odpowiednim zak adzie; 

c) wychowankowie domów dziecka wymagaj cy przebadania i ponownego skierowa-

nia do odpowiedniej formy opieki nad dzieckiem;

d) podopieczni zak adów i rodzin zast pczych przyje d aj cy na badania lekarskie, 

psychologiczne, egzaminy itp. 

Pogotowie opieku cze mia o zapewni  tymczasow , ca kowit  opiek  dziecku opusz-

czonemu oraz kwaliÞ kowa  je do w a ciwej formy opieki. Zadanie to mia o by  reali-

zowane poprzez poznanie dziecka i jego sytuacji, doprowadzenie go do dobrej kondycji 

Þ zycznej i psychicznej oraz zakwaliÞ kowanie do odpowiedniej formy opieki. Ustalono, 

e okres pobytu dziecka w pogotowiu opieku czym nie powinien w zasadzie przekracza  

trzech miesi cy. Poza tym w instrukcji w sprawie okr gowych pogotowi opieku czych 

z 1949 roku okre lono sk ad personelu w tego typu zak adach (m.in. kierownik, wycho-

wawcy, psycholog, opiekun przyzak adowy, higienistka) oraz zakres obowi zków na 

poszczególnych stanowiskach; sposób kierowania i przyjmowania dzieci do placówki, 

przebieg pracy w pogotowiu opieku czym i sposób wysy ania podopiecznych. Ponadto 

podano wymagania i zalecenia dotycz ce lokalu i wyposa enia pogotowia opieku czego 

(m.in. samodzielny lokal pozwalaj cy na oddzielenie starszych ch opców i dziewcz t, 

usytuowany raczej na przedmie ciach miasta, z sadem i boiskiem, wyposa ony w tzw. k -

pielisko � prysznice, wanny oraz z oddzia em izolacyjnym dla nowo przyby ych dzieci). 
Mimo e pogotowie opieku cze mia o by  placówk  wiadcz c  tymczasow , ca kowit  
opiek , to jednak ww. instrukcja Ministerstwa O wiaty przewidywa a mo liwo  pobytu 
sta ego dla kilkorga starszych, starannie dobranych dzieci. Mia y one u atwi  personelowi 
pogotowia opieku czego prac  ze zmiennym elementem dzieci cym ["] nadawa  ton 

i by  trzonem samorz du ["] 21. ycie tej grupy dzieci w pogotowiu opieku czym mia o 
by  zorganizowane jak domach dziecka.

WARUNKI LOKALOWE POGOTOWIA OPIEKU CZEGO W GDA SKU 

Z dotychczasowych bada  wynika, e pogotowia opieku cze w Polsce w pierw-
szych latach po II wojnie wiatowej pracowa y w trudnych warunkach. Niektóre musia y

19 A. Krupi ski, Pogotowie", s. 18.
20 Instrukcja z dnia 30 lipca 1949 r. w sprawie okr gowych pogotowi opieku czych, Dziennik Urz dowy 

Ministerstwa O wiaty 1949, Nr 13, poz. 217.
21 Tam e.
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kilkakrotnie zmienia  swoj  siedzib , jak na przyk ad placówki warszawskie i � o czym 
w dalszej cz ci opracowania � Pogotowie Opieku cze w Gda sku. Braki w podstawo-
wym wyposa eniu ( ó ka, po ciel, ubrania, ksi ki, naczynia sto owe) by y powszechne. 
Poza tym w placówkach panowa o przepe nienie. Z y stan higieniczny i zdrowotny przyj-
mowanych dzieci w po czeniu z brakiem ciep ej wody do mycia, lekarstw i ywno ci 
dope niaj  katastrofalnego obrazu ycia pogotowi opieku czych w powojennym okresie. 
Alfred Krupi ski, autor znacz cych opracowa  po wi conych dzia alno ci tych placó-
wek, stwierdza, e nawet po zmianach administracyjno-prawnych nadal niemal wszystkie 
pogotowia opieku cze pracowa y w trudnych warunkach lokalowych niespe niaj cych 
wymaga  i norm okre lonych w zarz dzeniach Ministerstwa O wiaty  22.

Sytuacja Pogotowia Opieku czego w Gda sku pod wzgl dem lokalowym i material-
nym nie odbiega a od wy ej zarysowanego ogólnopolskiego t a.

Zak adaj c, e gda skie Pogotowie Opieku cze powsta o w 1946 roku, za pierwsz  
jego siedzib  nale a oby uzna  budynek przy Alei Niepodleg o ci (ówczesnej ul. Stalina 
618) w Sopocie  23. Obiekt ten jednak wymaga  gruntownego remontu, dlatego Pogotowie 
Opieku cze przeniesiono do Domu Dziecka nr 3 przy ul. Emilii Plater 7 w Sopocie  24. 
W 1947 roku nast pi a kolejna zmiana siedziby. Tym razem przeniesiono placówk  do 
Gda ska Oliwy na ul. Polanki 25. Z pocz tkiem za  1948 roku Pogotowie Opieku cze 
powróci o do Sopotu, do budynku przy ówczesnej ul. Stalina 618 26. Tak cz ste zmiany 
lokalowe z pewno ci  dezorganizowa y funkcjonowanie nieokrzep ej jeszcze placówki, 
jak  by o gda skie Pogotowie Opieku cze.

W lokalu po Domu Dziecka nr 5 (ul. Stalina 618) Pogotowie Opieku cze mie ci o 
si  do 1954 roku 27. By  to zespó  pa acowo-parkowy, który kilkadziesi t lat pó niej zosta  
wpisany do rejestru zabytków  28. Jego walory estetyczne doceniano jednak ju  wcze niej, 
pisz c, e budynek Pogotowia jest pi kny, obszerny, malowniczo po o ony w du ym 
parku niedaleko lasu 29. Tak e jego usytuowanie pod wzgl dem komunikacyjnym by o 
odpowiednie. Stosunkowo dobrze oceniano równie  jego funkcjonalno . Dysponowa  
on dziewi tnastoma sypialniami dla setki dzieci, dwoma pomieszczeniami dla chorych, 
dwiema jadalniami, sal  wietlicow , przedszkoln , izolatk  dla dzieci nowo przyby ych 
do placówki oraz ambulatorium, sekretariatem i kancelari . Posiada  równie  urz dzenia 
sanitarno-higieniczne 30. 

22 A. Krupi ski, Pogotowie", s. 18�19.
23 40 lat", s. 5.
24 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Protokó  rewizji�; 40 lat�, s. 5.
25 40 lat�, s. 5; H. Walawska twierdzi a, e od stycznia 1947 r. Pogotowie Opieku cze dzieli o budynek 

w Oliwie z Domem Dzieci Moralnie Zaniedbanych, a od sierpnia 1947 r. otrzyma o w asny lokal tak e w Oli-
wie malowniczo po o ony w lesie, o warunkach sanatoryjnych. Zob. H. Walawska, Pogotowie�, s. 58.

26 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Protokó  rewizji�; 40 lat �, s. 5.27 Z wyj tkiem trzech 
miesi cy w 1952 r., kiedy budynek Pogotowia Opieku czego z powodu epidemii czarnej ospy przeznaczono 
na O rodek Kwarantanny dla osób przyje d aj cych z zagranicy. W tym okresie PO przeniesiono do Gda ska 
na ul. Wa ow , 40 lat..., s. 6; Wed ug relacji J. Krukowskiego Pogotowie Opieku cze zosta o przeniesione na 
ul. Wa ow  nie z Sopotu, a z Oliwy, zob. A. Ko akowski, System instytucjonalnej�, s. 147.

28 Internet, (dost p: 28.10.2008 r.), dost pny: http://www.stawowie.pl/html/stawowie01.htm 
29 H. Walawska, Pogotowie�, s. 63.
30 40 lat�, s. 5!6.
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W roku 1954 sytuacja lokalowa Pogotowia Opieku czego uleg a zmianie. Zosta o 

ono przeniesione do dwupi trowej willi w Gda sku przy ul. Ja kowa Dolina 23a (daw-

nej Rutkowskiego) 31. Od tego momentu nie milkn  skargi i niezadowolenie z warunków 

lokalowych placówki 32. Nowy obiekt, cho  okaza y, nie by  dostosowany do potrzeb Po-

gotowia Opieku czego. Zbyt ma a powierzchnia nie pozwala a na utworzenie oddzia u 

izolacyjnego33, separatek dla chorych, wydzielenie osobnych sal dla przedszkola oraz 

zorganizowanie zaplecza gospodarczego 34. Ponadto jego stan techniczny nie by  zadowa-

laj cy, w zwi zku, z czym konieczny okaza  si  natychmiastowy remont polegaj cy na 

zmianie pokrycia dachowego oraz wymianie niektórych drzwi i okien35. Podczas wizyta-

cji w 1961 roku stwierdzono, e Pogotowie dysponowa o m.in. siedmioma sypialniami, 

w tym czterema mog cymi pomie ci  od dwunastu do dwudziestu osób, wietlic , jadal-

ni , sal  szkoln , pracowniami robót r cznych i krawieck , szatni , magazynem, w sute-

renie za  kuchni  z umywalni  36. W 1968 roku w Pogotowiu Opieku czym w Gda sku 

przeprowadzono kolejny remont. Wymieniono m.in. strop mi dzy parterem a pierwszym 

pi trem w pionie urz dze  sanitarnych, dach, urz dzenia wodno-kanalizacyjne, kilka 

okien, wymalowano izby oraz wyremontowano niektóre pomieszczenia 37. W ocenie pra-

cowników warunki lokalowe ulega y poprawie 38.

Zdaje si  jednak, e Pogotowie Opieku cze w Gda sku nieustannie boryka o si  

z problemem przepe nienia placówki. Przyk adowo w 1966 roku powierzchnia mieszkal-

na przypadaj ca na jednego wychowanka w sypialniach wynosi a rednio 1,9 m2 39. Pi  

31 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Protokó  rewizji!; 40 lat!, s. 7.
32 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Sprawozdanie z wizytacji PP dla Dzieci w Gda sku 

Wrzeszczu przy ul. Ja kowa Dolina 23a przeprowadzonej przez podinspektora szkolnego do spraw opie-
ki nad dzieckiem i wychowania z dn. 29.01 � 31.01.1961 r., sygn. 1280/3561; AP w Gda sku, Zespó  akt 

PWRN w Gda sku, Sprawozdanie z wizytacji PPO w Gda sku Wrzeszczu przeprowadzonej w dniu 11�12 
i 16.02.1971 r., sygn. 1280/3566; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Informacja o stanie opieki 
nad dzieckiem � cz ciowej i ca kowitej w województwie gda skim 1972 r., Gda sk dnia 18.09.1972 r., sygn. 

1280/4712; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Materia y dla radnych Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej na sesj  w dniu 18.10.1973 roku, w sprawie zada  w wychowaniu m odzie y i jej udzia u w spo eczno-
politycznym yciu kraju, sygn. 1280/3506; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Protokó  rewizji!; 

40 lat!, s. 7�10.
33 Brak oddzia u izolacyjnego dla nowo przyby ych do Pogotowia Opieku czego w Gda sku dzieci by  

bardzo powa nym problemem. W 1966 r. Pogotowie Opieku cze w Gda sku by o jedyn  tego typu placówk  

w Polsce, która nie posiada a tych statutowo wymaganych pomieszcze , AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN 

w Gda sku, Analiza sytuacji wychowawczej i materialnej w PPO, sporz dzona przez Kierownika Zak adu 
Gerarda Lubi skiego, 1966 r., sygn. 1280/3514; Oddzia  izolacyjny utworzono w Pogotowiu Opieku czym 

w Gda sku dopiero w 1983 r. Zob. 40 lat!, s. 10; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Informacja 
o stanie!, s. 9; Archiwum Ministerstwa Edukacji Narodowej, Departament Wychowania w Szkole, Rodzinie 

i rodowisku, spis zdawczo-odbiorczy 722, Informacja o sytuacji kadrowej i bazie pa stwowych pogotowi 
opieku czych oraz podj tych przez Kuratorium O wiaty i Wychowania decyzjach w sprawie przygotowa-
nia pogotowi do realizacji zada  w 1983 r., Warszawa 25.01.1983 r., teczka 1, KS�2 #Pa stwowe Pogotowia 

Opieku cze. Opieka nad dzie mi i m odzie $, roczniki 1983 i 1984. 
34 40 lat!, s. 7.
35 Tam e, s. 7.
36 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Sprawozdanie z wizytacji...
37AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Protokó  rewizji!
38 40 lat!, s. 9�10.
39 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Materia  do tematu: Problemy opieku czo-wychowaw-

cze w domach dziecka i opiece cz ciowej nurtuj ce województwo gda skie, 1966 r., podpisano Kierownik 
Referatu Opieki nad Dzieckiem, sygn. 1280/3514.
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lat pó niej sytuacja ta wygl daa podobnie, poniewa  powierzchnia przypadaj ca ma jed-

nego wychowanka wynosi a 2,2 m2, podczas gdy najni sza dopuszczalna norma równa a 

si  4 m2 40. 

Problemy lokalowe Pogotowia Opieku czego mia o cz ciowo rozwi za  przekaza-

nie mu w wieczyste u ytkowanie w 1965 roku znajduj cego si  w s siedztwie drugiego 

budynku o powierzchni ok. 150 m2 41. Jednak ca kowite przej cie go nast pi o dopiero 

w 1981 roku 42. Do tego czasu obiekt g ówny placówki przechodzi  remonty, a Pogotowie 

Opieku cze stopniowo powi ksza o swoj  powierzchni  u ytkow , zasiedlaj c pomiesz-

czenia po wykwaterowanych lokatorach w s siednim budynku. By y to wci  jednak tylko 

rozwi zania po owiczne 43. Dopiero w roku 1988, po wielu nieudanych próbach radykal-

nej rozbudowy, uwagach i sugestiach wskazuj cych na konieczno  wzniesienia innego 

obiektu dla Pogotowia Opieku czego, powsta  projekt koncepcyjny nowej siedziby, która 

mia a zosta  wzniesiona na dzia ce nale cej do placówki 44. Warto jednak podkre li , e 

proces realizacji przedsi wzi cia zamierzano roz o y  a  na 10 lat 45! Mimo to gda skie 

Pogotowie Opieku cze nie doczeka o si  realizacji tych ambitnych planów budowlanych, 

poniewa  w 1993 roku kolejny raz zosta o przeniesione. Tym razem na ul. Leczkowa 1a, 

gdzie znajduje si  po dzie  dzisiejszy  46.

SZKO A PODSTAWOWA W POGOTOWIU OPIEKU CZYM W GDA SKU 

Wa nym wydarzeniem w rozwoju organizacyjnym Pogotowia Opieku czego by o 

otwarcie 1 wrze nia 1960 roku na jego terenie szko y podstawowej 47. Do tego bowiem 

czasu nauczane prowadzili wychowawcy podczas zaj  wychowawczych wed ug progra-

mu szkó  powszechnych. Trudno ci wynikaj ce z ró nych poziomów wiedzy i umiej tno-

ci szkolnych dzieci przebywaj cych w placówce oraz niedoboru kadry dostrzegano ju  

w pocz tkowym okresie funkcjonowania Pogotowia Opieku czego 48. W szkole w pierw-

szych latach jej istnienia zatrudnionych by o dwóch nauczycieli, potem ich liczba wzros a 

do czterech. Prowadzili oni zaj cia w klasach czonych 49. Prac  szko y, zaopatrzenie 

w przybory naukowe i podr czniki oceniano dobrze. Zastrze enia budzi  przede wszyst-

40 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Sprawozdanie z...; W 1972 r. w sypialniach Pogotowia 

Opieku czego w Gda sku na 42 miejscach normatywnych mie ci o si  85 wychowanków. Zob. AP w Gda sku, 

Zespó  akt PWRN w Gda sku, Informacja o", s. 9. 
41 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Protokó  rewizji..., sygn. 1280/3566.
42 40 lat", s. 9.
43 Tam e, s. 8�10.
44 Tam e, s. 9�11; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Protokó  rewizji"; AP w Gda sku, 

Zespó  akt PWRN w Gda sku, Informacja o", s. 8; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Materia y 
dla radnych...

45 40 lat", s. 10�11.
47 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Protokó  rewizji"; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN 

w Gda sku, Sprawozdanie z "; 40 lat", s. 27,
46 A. Ko akowski, Okoliczno ci powstania i pierwsze lata dzia alno ci domów dziecka w województwie 

gda skim po roku 1945, w: O wiata, wychowanie i kultura Þ zyczna w rzeczywisto ci spo eczno-politycznej 
Polski Ludowej (1945�1989), red. R. Grzybowski, Toru  2004, s. 308.

47 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Protokó  rewizji"; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN 
w Gda sku, Sprawozdanie z...; 40 lat", s. 27,

48 B. Walawska, Pogotowie", s. 62, 64.
49 40 lat", s. 27; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Sprawozdanie z"
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kim brak odpowiednich pomieszcze  do nauki 50. Pocz tkowo szko a dysponowa a tylko 

jedn , potem dwiema izbami w asnymi 51. Korzysta a te  ze wspólnej jadalni i wietlicy. 

To jednak utrudnia o wype nianie innych funkcji placówki, odnosz cych si  m.in. do or-

ganizacji czasu wolnego dzieci, które jeszcze nie rozpocz y lub ju  zako czy y w danym 

dniu zaj cia szkolne 52. Dopiero w 1981 roku warunki lokalowe szko y uleg y poprawie, 

poniewa  przeniesiono j  w ca o ci do osobnego, przej tego przez Pogotowie Opieku cze 

budynku 53. Niestety, tak e nowy lokal nie w pe ni odpowiada  wymaganiom placówki 

o wiatowej 54.

Utworzenie szko y podstawowej w gda skim Pogotowiu Opieku czym w 1960 roku 

nale y oceni  jako znacz ce osi gni cie zak adu. Jak twierdzi  A. Krupi ski, funkcjono-

wanie szko y w tego typu placówkach pozwoli o w pe ni realizowa  zadania dydaktycz-

ne, prowadzi  prac  reedukacyjno-wyrównawcz  oraz umo liwia o bardziej wnikliw  

obserwacj  i diagnoz  wychowanków. W skali kraju nie wszystkie pogotowia opieku cze 

wywi za y si  z zobowi zania otwarcia szko y podstawowej. G ównymi przeszkodami 

w realizacji tego zadania by o wygospodarowanie odpowiedniego lokalu, wyposa enie 

izb szkolnych w pomoce i sprz t oraz pozyskanie kadry dydaktycznej 55. Pogotowie Opie-

ku cze w Gda sku, nie bez trudno ci, ale realizowa o t  funkcj . 

GRUPA PRZEDSZKOLNA W GDA SKIM POGOTOWIU OPIEKU CZYM

Od 1950 roku do Pogotowia Opieku czego w Gda sku kierowano równie  dzieci 

w wieku przedszkolnym. W zwi zku z tym konieczne okaza y si  zmiany organizacyjne 

i kadrowe dostosowuj ce placówk  do nowych potrzeb56. W sprawozdaniu z wizytacji 

Pogotowia Opieku czego w Gda sku w 1961 roku lakonicznie stwierdzono, e praca 

z m odszymi dzie mi prowadzona by a zgodnie z programem dydaktyczno-wychowaw-

czym dla przedszkoli. Podkre lono te , e na wyposa eniu Pogotowia znajdowa y si  

odpowiednie materia y do zaj  i zabawki57. Natomiast w 1971 roku stwierdzono, e 

grupa przedszkolna pracuje w najmniej korzystnych warunkach. Opinia ta odnosi a si  

zarówno do bazy materialnej, jak i personelu pedagogicznego. Pomieszczenia dla dzieci 

przedszkolnych znajdowa y si  na trzech kondygnacjach, w zwi zku z czym grupa ta 

w ci gu dnia kr y a pomi dzy parterem, gdzie znajdowa a si  jadalnia, I pi trem, na 

którym mie ci a si  sala zaj  i II pi trem, gdzie ulokowano sypialni . Meble w jadalni 

i sali zaj  oraz urz dzenia sanitarne nie by y dostosowane do wzrostu przedszkolaków. 

50 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Sprawozdanie z�; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN 
w Gda sku, Analiza sytuacji�; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Informacja o stanie opieki nad 
dzieckiem�; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Sprawozdanie z wizytacji�

51 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Sprawozdanie z�; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN 
w Gda sku, Protokó  rewizji Þ nansowo ksi gowej�

52 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Sprawozdanie z wizytacji�; AP w Gda sku, Zespó  akt 
PWRN w Gda sku, Informacja o stanie opieki nad dzieckiem�, s. 9.

53 W 1983 r. sytuacja lokalowa szko y pogorszy a si , poniewa  konieczne by o utworzenie oddzia u izola-
cyjnego i na ten cel przeznaczono 4 pomieszczenia zasiedlane przez szko . Zob. 40 lat�, s. 9�10. 

54 Tam e, s. 11.
55 A. Krupi ski, Pogotowie�, s. 21.
56 40 lat�, s. 6, 17.
57AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Sprawozdanie z..., sygn. 1280/3561. 
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Wyposa enie konieczne do pracy z dzie mi: kredki, papier, odpowiednie zabawki by o 

niewystarczaj ce. Ciasnota lokalowa i braki w wyposa eniu sprawi y, e zaniedbano

trosk  o estetyk  posi ków. Podczas wizytacji stwierdzono, e dzieci musia y je  zbyt 

du e, jak dla przedszkolaków, porcje chleba, cz sto jeszcze ze znakami Þ rmowymi pie-

karni, na nienakrytych sto ach, bez talerzyków, korzystaj c czasem z kubków pozyska-

nych ze szklanek po musztardzie. Wszystko to musia o odbywa  si  w po piechu, ponie-

wa  w jadalni po posi ku prowadzono zaj cia szkolne. Jednak ju  w trakcie wizytacji stan 

ten uleg  cz ciowej poprawie, zakupiono bowiem zastaw  sto ow , a w przeniesionej na 

I pi tro jadalni zacz to nakrywa  sto y do posi ków. Niestety, tak e praca pedagogiczna 

z dzie mi przedszkolnymi budzi a zastrze enia. Wychowawczynie zatrudnione w tej 

grupie nie mia y specjalistycznego wykszta cenia i zdaniem wizytatora pope nia y b dy 

w organizacji i prowadzeniu zaj . Stwierdzono m.in., e tematyka czytanki o z ej maco-

sze dla dzieci pozbawionych uczucia matczynej mi o ci nie wydaje si  trafna 58.

WYCHOWANKOWIE GDA SKIEGO POGOTOWIA OPIEKU CZEGO 

Do 1950 roku gda skie Pogotowie Opieku cze obj o akcj  opieku cz  oko o 1300 

osób 59. W okresie od 3 pa dziernika 1946 roku do 3 sierpnia 1948 roku, wed ug ustale  

Andrzeja Ko akowskiego, w ewidencji odnotowano przyj cie 530 osób 60. Bezpo rednio 

po zako czeniu II wojny wiatowej placówka organizowa a ratownictwo biologiczne 

dzieci i m odzie y, udziela a dora nej, elementarnej opieki61. Podobna sytuacja panowa a 

w innych placówkach tego typu w kraju 62. Dzieci, które traÞ a y do Pogotowia Opieku -

czego w tym okresie, by y g odne, wycie czone, w n dznych ubraniach, bose. Poza fatal-

nym stanem Þ zycznym najcz ciej mia y za sob  ci kie prze ycia psychiczne zwi zane 

z wojn , która bezpowrotnie zabra a im dzieci stwo. Rozbitkowie powojenni, sieroty, 

w ócz dzy, byli partyzanci, powsta cy, wi niowie, uciekinierzy z domów rodzinnych 

to pierwsi wychowankowie gda skiego Pogotowia Opieku czego 63. Jak po latach stwier-

dzi a ZoÞ a Konopacka, zwi zana z Pogotowiem Opieku czym od samego pocz tku, do 

placówki traÞ a y Dzieci po prostu niczyje, ale dla pedagoga mi e, kochane. [!] sieroty 

wojenne, których zm czonych, m odych twarzy nigdy nie zapomni 64. Nale y doda , e 

regu y ycia w placówce cz sto nie odpowiada y przedwcze nie doros ym, czasem ju  

zdemoralizowanym dzieciom. Nie godzi y si  one atwo na podporz dkowanie zasadom 

panuj cym w Pogotowiu Opieku czym. Bójki, kradzie e, ucieczki, opór wobec wycho-

wawców, picie alkoholu, brak zasad moralnych itd. powodowa y du e trudno ci wycho-

wawcze, którym musieli stawi  czo a ludzie, nierzadko z zapa em, ale jednak cz sto bez 

zawodowego przygotowania oraz z baga em ci kich prze y  wojennych. Pe na realiza-

cja zada  Pogotowia Opieku czego w tym okresie nie by a mo liwa 65.

58 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Sprawozdanie z!
59 H. Walawska, Pogotowie!, s. 67.
60 A. Ko akowski, Okoliczno ci powstania!, s. 308.
61 B. Walawska, Pogotowie..., s. 59.
62 A. Krupi ski, Pogotowie!, s. 16�17.
63 H. Walawska, Pogotowie..., s. 59�60.
64 40 lat!, s. 32.
65 H. Walawska, Pogotowie..., s. 60�61.
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W latach 1948�1950 do Pogotowia Opieku czego � wed ug Haliny Walawskiej, psy-
chologa placówki � kierowano g ównie sieroty wojenne zabrane z rodzin zast pczych, 
które w opinii w adz niew a ciwie sprawowa y nad nimi opiek . Podkre li a ona tak e, 
e cz sto by y to dzieci wykorzystywane do pracy Þ zycznej, zaniedbane wychowawczo 

i dydaktycznie, czasem analfabeci zupe nie nieu wiadomieni pod wzgl dem spo ecznym 

i politycznym 66. Pobyt w Pogotowiu Opieku czym by  dla nich wst pem do dalszego 
ycia w domu dziecka. 

Przez kolejne dziesi ciolecie (1950�1960) do gda skiej placówki kierowano w wi k-
szo ci dzieci z rodzin ubogich. Warto doda , e w latach 1960�1965 Pogotowie Opieku -
cze w Gda sku nie pe ni o funkcji selekcyjno-rozdzielczej wobec dzieci z województwa 
gda skiego i traktowane by o jak dom dziecka 67. W latach 70. i 80. XX w. wychowankami 
Pogotowia Opieku czego by y przede wszystkim dzieci skierowane przez s dy rodzinne, 

b d  to ze wzgl du na ich konß ikt ze rodowiskiem, b d  na patologiczne rodowisko ro-

dzinne 68. W tym okresie Pogotowie Opieku cze przybiera o charakter zak adu dla dzieci 

trudnych, jego wychowankami byli coraz cz ciej nieletni niedostosowani spo ecznie, 

zdemoralizowani, o ró nym poziome rozwoju umys owego 69. 

Gerard Lubi ski70 analizuj c sytuacj  wychowawcz  w Pogotowiu Opieku czym 

w Gda sku w roku szkolnym 1965/66, stwierdzi , e 85% dzieci i m odzie y przyby-

waj cej do zak adu mia o bardzo powa ne opó nienia w nauce, z regu y wychowanko-

wie ci prezentowali negatywny stosunek do nauki i obowi zków szkolnych. Cz sto nie 

przestrzegali zasad post powania okre lonych w regulaminie placówki, czego typowymi 

przejawami by a arogancja wobec wychowawców i nauczycieli, palenie papierosów, brak 

higieny osobistej i otoczenia, czasem wybryki chuliga skie 71. 

Liczba miejsc dla dzieci w gda skim Pogotowiu Opieku czym w 1948 roku, kiedy 

wesz o ono w okres wzgl dnej stabilizacji lokalowej i bardziej wszechstronnej realizacji 

swych zada , wynosi a osiemdziesi t. Od roku 1950 w Pogotowiu Opieku czym w Gda -

sku mog o przebywa  do stu wychowanków72. Po przeniesieniu siedziby do Gda ska 

Wrzeszcza w nowym budynku wygospodarowano osiemdziesi t miejsc 73, nast pnie � by  

66 Tam e, s. 63.
67 Wbrew obowi zuj cym przepisom Pogotowie Opieku cze znajdowa o si  pod zarz dem Prezydium 

Miejskiej Rady Narodowej w Gda sku a nie Kuratorium. W wyniku tej pomy ki w domach dziecka w woje-
wództwie gda skim wzros a liczba dzieci niepe nosprawnych umys owo, zaniedbanych wychowawczo i mo-
ralnie, które wed ug obowi zuj cych wówczas przepisów mia y przebywa  w zak adach innego typu. Zob. AP 
w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Opieka nad dzieckiem � ogólne informacje z osi gni  1964 r., 
Gda sk, dnia 29 XII 1964 r., sygn. 1280/3514, s. 2; 40 lat", s. 8. 

68 40 lat..., s. 14.
69 Tam e, s. 14�16. Warto w tym miejscu przytoczy  przyczyny umieszczania dzieci w Pogotowiu Opie-

ku czym w Warszawie w latach 1935�1937: opuszczenie przez rodziców (15%), sieroctwo (14%), moralne 
i materialne niedomagania opieki (12%), potrzeba obserwacji w sytuacjach konieczno ci zmiany zak adu (7%), 
czasowy brak opiekunów (7%). Rzadziej dzieci traÞ a y do placówek z powodu ucieczki z domu (2%), w ócz -
gostwa (2%) i zab kania (1%), za: E. Cyra ska, Pogotowie..., s. 39.

70 Kierownik Pogotowia Opieku czego w Gda sku w latach 1965�1974.
71 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Analiza sytuacji"
72 40 lat", s. 6.
73 Tam e, s. 7; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Formularz K-d-13 Sprawozdanie jednost-

kowe pogotowi opieku czych za okres 1 I � 31 XII 1956 r., sygn. 1280/4736.
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mo e w ko cu lat 60. XX wieku � liczba ta wzros a do 85 74. Zmiany w statucie pogotowi 
opieku czych z 5 sierpnia 1983 roku75, w my l których przej y one zadania milicyjnych 
izb dziecka oraz zobowi zane by y do utworzenia oddzia u izolacyjnego, sprawi y, e 
liczb  wychowanków ustalono na 81 osób76.

Zasadniczo w Pogotowiu Opieku czym dzieci nie powinny przebywa  d u ej ni  trzy 
miesi ce77, jednak w gda skiej placówce norm  t  cz sto przekraczano. Pobyt wychowan-
ków w Pogotowiu Opieku czym w Gda sku trwa  nawet ponad trzy lata78. W tym czasie 
szukano dla nich miejsc g ównie w zak adach specjalnych, do których zosta y zakwaliÞ -
kowane79. W latach 1983�1987 a  38% wychowanków przebywa o w Pogotowiu Opie-
ku czym w Gda sku ponad 3 miesi ce. O wyd u eniu pobytu dzieci i m odzie y w Po-
gotowiu Opieku czym w Gda sku decydowa y najcz ciej: brak miejsc w placówkach 

opieku czo-wychowawczych; konieczno  d u szej obserwacji w celu lepszego poznania 

dziecka; nieustalona sytuacja prawna dziecka ! nie zako czone post powanie s dowe 80.

KADRA GDA SKIEGO POGOTOWIA OPIEKU CZEGO 

Kadra gda skiego Pogotowia Opieku czego zosta a cz ciowo przedstawiona 
w opracowaniu 40 lat w s u bie dziecka  81, w którym m.in. wymieniono d ugoletnich 
pracowników placówki. Zmiany na stanowisku kierowniczym i dyrektorskim Pogotowia 
Opieku czego w Gda sku przedstawia tabela 1. W pierwszym okresie dzia alno ci (do 
1950 roku) zmiany personalne w Pogotowiu Opieku czym w Gda sku by y cz ste 82. 
Na stanowisku kierowniczym placówki w roku 1961 wed ug podinspektora szkolnego 
zasiada  czwarty z kolei dyrektor 83. Oznacza to najprawdopodobniej, e nie zaliczono do 
grona kierowników F. Nastro nego, który wed ug ustale  innych badaczy mia  zarz dza  

74 W opracowaniu 40 lat w s u bie dziecka moment wzrostu liczby miejsc w Pogotowiu Opieku czym 
w Gda sku datuje si  dopiero na rok szkolny 1974/1975, jednak ju  w dokumentach z 1968 r. podaje si , e 
limit miejsc w PPO w Gda sku wynosi  85. Por: 40 lat", s. 9; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, 
7 XII 1968 rok spis domów dziecka w województwie i plan rozwoju sieci domów dziecka do 1985 roku, sygn. 
1280/4708; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Informacja o wykonaniu uchwa y nr 72/7490/
71 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 23. 08. 1971 r. w sprawie wst pnej wersji projektu 
wojewódzkiego planu gospodarczego, listopad 1971, sygn. 1280/3506; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN 
w Gda sku, Materia y dla!

75 Zagro one dzieci stwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, red. M. Kolankiewicz, Warszawa 
1998, s. 30.

76 40 lat", s. 10.
77 A. Krupi ski, Pogotowie", s. 19.
78 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Formularz K-d-13 Sprawozdanie jednostkowe...; AP

w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Sprawozdanie z wizytacji PP"; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN 
w Gda sku, Sprawozdanie z wizytacji PPO"; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Informacja o"; 
AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Stan i ocena aktualnej sytuacji w zakresie zaspakajania potrzeb 

opieku czo-wychowawczych w m. Gda sku 21.05.1973 r., sygn. 1280/3508; AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN 
w Gda sku, Materia y dla!

79 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Sprawozdanie z wizytacji PPO"; AP w Gda sku, 
Zespó  akt PWRN w Gda sku, Informacja o" 

80 40 lat", s. 17.
81 Tam e, 29�31.
82 H. Walawska, Pogotowie!, s. 59.
83 AP w Gda sku, Zespó  akt PWRN w Gda sku, Sprawozdanie z wizytacji PP"
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w 1946 roku Rozdzielczym Domem Dziecka w Sopocie 84. W 1947 roku funkcj  kierow-

nika placówki na rok obj  Adam Macieja, a po nim Pogotowiem Opieku czym kierowa  

Mieczys aw Grudzie . Nast pnie od roku 1949 placówk  kierowa a Danuta Sawaszkie-

wicz. Od roku 1950 przez kolejne pi tna cie lat funkcj  dyrektora pe ni a Anna Biesie-

kierska. Po latach wspomina a, e praca w Pogotowiu jest ci sza, ni  si  to na ogó  s dzi, 

a jej marzeniem jako kierownika placówki by o to, aby do spo ecze stwa przywrócone 

zosta y dzieci wyrwane z ulicy  85. Po A. Biesiekierskiej, w roku 1965, tak e na relatywnie 

d ugi okres � bo dziewi ciu lat - dyrektorem mianowano Gerarda Lubi skiego. Stara  
si  on m.in. w wyniku zmian kadrowych, organizacyjnych, lokalowych i materialnych 
doprowadzi  do mo liwie najpe niejszej realizacji diagnostyczno-rozdzielczej funkcji Po-
gotowia Opieku czego. Uwa a , e w tego typu placówce nie powinni pracowa  ludzie, 
którzy maj  wobec dziecka oboj tny stosunek  86.

Tabela nr 1
Kierownicy i dyrektorzy Pogotowia Opieku czego w Gda sku

Kierownicy i dyrektorzy
Pogotowia Opieku czego w Gda sku

Okres pe nienia funkcji

F. Nastro ny* 1.10.1946  �1947

Adam Macieja 1947�1948

Mieczys aw Grudzie 01.10.1948 �31.07.1949

Danuta Sawaszkiewicz 01.08.1949  �31.01.1950

Anna Biesiekierska 01.02.1950  �31.08.1965 

Gerard Lubi ski 01.09.1965 �31.08.1974

Herman Jurczuk 01.09.1974  �1977

Eugeniusz Dutkiewicz 1977 �28.11.1983**

Wojciech Krygier 01.09.1984 �31.05.1986

Witold Bruski 01.06.1986 �1990

* kierownik Rozdzielczego Domu Dziecka w Sopocie.
** po mierci E. Dutkiewicza 28 listopada 1983 r. obowi zki dyrektora Pogotowia Opieku czego w Gda sku 
pe ni  ówczesny kierownik internatu W. Krygier.

ród o: 40 lat w s u bie dziecka, red. W. Mosakowski, J. Wydra, Gda sk [bez daty wydania].

Warto doda , e G. Lubi ski by  silnie zaanga owany w tworzenie gda skiego syste-
mu opieku czo-wychowawczego �Galped�, który funkcjonowa  w domach dziecka i Po-

gotowiu Opieku czym w województwie gda skim w latach 1960�1970 87. Od 1974 roku 
do 1977 roku funkcj  dyrektora pe ni  Herman Jurczuk. W historii Pogotowia Opieku cze-

84 40 lat$, s. 5.
85 Tam e, s. 6, 33.
86 Tam e, s. 34�35.
87 G. Lubi ski, Opieka nad dzieckiem jako znacz cy komponent czterdziestoletniego dorobku w dzie-

dzinie o wiaty i wychowania na terenie województwa gda skiego, w: O wiata i wychowanie w województwie 
gda skim w okresie 40-lecia. Materia y z sesji naukowej, Gda sk 1986.
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go zapisa  si  tak e Eugeniusz Dutkiewicz � dyrektor placówki w latach 1977�1983. Od 
1984 roku do 1986 roku Pogotowiem Opieku czym zarz dza  Wojciech Krygier. Po nim 
stanowisko dyrektora obj  Witold Bruski88. Dwie spo ród wy ej wymienionych osób,
a mianowicie A. Biesiekierska i G. Lubi ski, s  przez A. Krupi skiego zaliczane do gro-
na najbardziej zas u onych dla pogotowia opieku czego pracowników pedagogicznych
w Polsce 89. 

***

Niektóre problemy Pogotowia Opieku czego w Gda sku w omawianym okresie 
pozostawa y wci  nierozwi zane. Nale  do nich g ównie trudno ci lokalowe spowodo-
wane m.in. z ym stanem technicznym i zbyt ma  powierzchni  siedzib placówki. Z ca  
pewno ci  te trudne warunki bytowe komplikowa y codzienn  dzia alno  Pogotowia 
Opieku czego i negatywnie wp ywa y na jako  wiadczonej przez placówk  opieki, 
a czasem uniemo liwia y wype nienie prawnie narzuconych obowi zków. Zwróci  uwa-
g  nale y tak e na stosunkowo du  liczb  dzieci, które pozostawa y w Pogotowiu Opie-
ku czym znacznie d u ej ni  przewidywane w prawie trzy miesi ce. Dla wychowanków 
Pogotowia Opieku czego cz sto brakowa o miejsc w odpowiednich placówkach opie-
ku czo-wychowawczych, do których zostali zakwaliÞ kowani. Zmusza o to Pogotowie 
Opieku cze w Gda sku do organizowania, wbrew zak adanym funkcjom, odpowiednie-
go rodowiska dzieciom, dla których placówka ta stawa a si  �domem� nie na kilka mie-

si cy, ale lat. Doceni  i podkre li  trzeba równie  ogromny wk ad osób zaanga owanych 

w tworzenie i pó niejsze funkcjonowanie Pogotowia Opieku czego. Podj li si  oni pracy 

na rzecz dziecka skrzywdzonego, która pozosta a trudn  i wymagaj c  do dzi .
.

88 40 lat$, s. 31. 
89 A. Krupi ski, Pogotowie$, s. 25�26.
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GDA SKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE.
TOM I � SZKICE Z DZIEJÓW, RED. E. KOTARSKI, s. 419; 
TOM II � WYBÓR RÓDE  Z XVI I XVII WIEKU,
RED. L. MOKRZECKI, s. 323; 
TOM III � WYBÓR RÓDE  OD XVI DO XVIII WIEKU,
RED. Z. NOWAK, s. 561;
TOM IV � W PROGACH MUZ I MINERWY,
RED. Z. G OMBIOWSKA, s. 261, GDA SK 2008

W ubieg ym roku ukaza a si  monumentalna, czterotomowa monograÞ a jednej z naj-

bardziej znacz cych szkó  w dziejach o wiaty Pomorza, mianowicie Gda skiego Gimna-

zjum Akademickiego. 

Tom pierwszy, zredagowany pod przewodnictwem Edmunda Kotarskiego, zatytu-

owany Gda skie Gimnazjum Akademickie � szkice z dziejów, ma charakter zwartej, 

przemy lanej publikacji, ukazuj cej genez  i rozwój placówki od chwili jej za o enia, tj. 

13 czerwca 1558 r., do 10 listopada 1817 r., kiedy to deÞ nitywnie przerwano dzia alno  

szko y. T  cz  monograÞ i otwiera szkic prof. Lecha Mokrzeckiego, w którym czytelnik 

zapoznaje si  z: syntetycznym uj ciem dziejów gimnazjum, obejmuj cym pocz tki dzia-

alno ci szko y w rodowisku Gda ska, charakterystycznymi dla gimnazjum elementami 

edukacji, programami, wyk adanymi przedmiotami, kierownictwem i kadr  pedagogicz-

n , jej znanymi absolwentami, wspó prac  ze rodowiskiem, rozwojem placówki a  do 

nadania jej klas akademickich i okresu schy kowego, po zako czenie dzia alno ci. 

Wydatki i koszty utrzymania placówki s  tematem szkicu Edmunda Kotarskiego 

(Fundacje stypendialne w dawnym Gda sku). Utrzymanie szko y wi za o si  ze znacz-

nymi kosztami, tym bardziej i  jej znaczenie i popularno  ros y w spo ecze stwie nie 

tylko miasta, ale tak e Pomorza. St d zapewne spo eczno  Gda ska hojnie o y a na 

rzecz gimnazjum. Zwyczajowe sta y si  fundacje stypendialne tworzone przez rodziny 

gda skie i przez nie administrowane. Jednak znakomit  cz  kosztów ponosili nie tylko 

prywatni fundatorzy, których stypendia kierowane by y do zdolnych, ubogich uczniów, 

ale tak e Rada Miasta, przeznaczaj c corocznie sta e sumy z bud etu na stypendia i pensje 

profesorskie. Tym bardziej e Þ nansowani stypendy ci, po odbytych studiach, wracali do 

Gda ska, staj c si  niejednokrotnie znanymi profesorami gimnazjum, jak np. Bart omiej 

Keckermann.
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Kolejna cz  pierwszego tomu monograÞ i, równie  autorstwa Edmunda Kotarskie-

go, dotyczy kadry kierowniczej i pedagogicznej. Pomijaj c szczegó y, mo na stwierdzi , 

i  gimnazjum wybitn  profesur  sta o. Na kartach ksi ki przewijaj  si  postaci rektorów; 

Jana Hoppego, Andrzeja Franckenbergera Jakuba Fabriciusa, Jana Botsacka, Jana Mau-

kischa � wszyscy pochodzili z rodzin duchownych protestanckich, uko czyli studia uni-
wersyteckie, mieli znaczenie w nauce. W gimnazjum wyk adali profesorowie z �klanów 

rodzinnych�, jak np. lekarz Joachim Oelhaf, profesor anatomii i medycyny oraz jego syn 

Miko aj � botanik. Wielu nauczycieli to gda szczanie wywodz cy si  ze sfer kupieckich, 
którzy w asn  prac  osi gn li pozycj  spo eczn  i naukow .

Wa nym elementem skutecznej dydaktyki i bada  naukowych jest udost pnienie 
m odzie y zbiorów bibliotecznych. Pocz tki biblioteki Gimnazjum Gda skiego wi  si  
z przekazaniem placówce w asnego ksi gozbioru przez Giovaniego Bernardino Bonifa-
zia. Powodowany yciowymi przypadkami i z wdzi czno ci za uratowanie ycia markiz 
Orii przekaza  swoje zbiory w 1591 r. na rzecz miasta Gda ska i w pi  lat pó niej otwarta 
zosta a Biblioteka Senatu Gda skiego, usytuowana w budynku gimnazjum, nadzorowana 
przez Kolegium Szkolne. Zbiory biblioteki przez ca y okres jej istnienia by y zasilane 
poprzez dary prywatne i zagraniczne, prace profesorów gimnazjum, zakupy Senatu 
Gda ska1. Wprowadzony w XVII w. obowi zek przekazywania bibliotece egzemplarzy 
publikacji wydawanych w gda skich drukarniach wzbogaca  zbiory. W XVII wieku za-
soby ksi gozbioru przekroczy y 12 tys. dzie , cz sto rzadkich, cennych, wiadcz cych 
o rozwijaj cej si  kulturze, pocz wszy od czasów Odrodzenia przez kolejne epoki. Pierw-
szym bibliotekarzem a zarazem autorem pierwszej ksi gi inwentarzowej by  profesor 
greki i j zyków orientalnych � Daniel Asaricus. Funkcja biblioteki, przede wszystkim za  
czytelni, by a wieloraka; by o to miejsce lektury i dyskusji, prezentacji kolekcji portretów 
zas u onych osób, w pó niejszym okresie wypo yczalni. Szczegó owy regulamin okre la  
mo liwo ci i warunki korzystania z ksi gozbioru. Gimnazjalistom wolno by o korzysta  
tylko z sali zielonej; ksi ki podawa  wy cznie bibliotekarz; zabronione by o u ywanie 
atramentu; prowadzono statystyk  czytelników; biblioteka czynna by a w rody i soboty 
po po udniu; zalecano wnoszenie czystych r k i umys ów 2. Losy biblioteki Gimnazjum 
Gda skiego zaprezentowa  w publikacji Zbigniew Nowak.

W kolejnych rozprawach tomu pierwszego omawianej monograÞ i mie ci si  program 
gimnazjum. Dwa szkice dotycz ce astronomii, matematyki i Þ zyki autorstwa Ma gorzaty 
Czerniakowskiej s  w zasadzie spisem osi gni  kolejnych profesorów i wybitnych ab-
solwentów, w tej liczbie Jana Heweliusza, ucznia znanego matematyka i astronoma � pro-
fesora Piotra Krügera, cenionego za wk ad do takich dziedzin wiedzy jak: matematyka, 
astronomia, Þ zyka, kalendograÞ a. P. Kr ger by  urz dowym wydawc  kalendarzy gda -
skich oraz pierwszego w Polsce podr cznika do trygonometrii.

Astronomia jako przedmiot wyk adowy zaistnia a w Gimnazjum za spraw  rektora 
Andrzeja Franckenbergera ju  w 1568 r. On te  opowiada  si  w swoim programie peda-
gogicznym za wprowadzeniem do programu matematyki. Od 1580 roku, czyli od czasów 

1 Szczegó owe informacje na temat darczy ców i pocz tków Biblioteki zawiera rozprawa rektora Samuela 
Schelwiga zatytu owana Rozprawa historyczna albo dzieje rozwoju Biblioteki Gda skiej, zawarta w tomie III 
Gda skiego Gimnazjum Akademickiego, wybór róde  od XVI do XVIII w., Gda sk 2008, s. 87�96.

2 Gda skie Gimnazjum..., t. III, s. 108.
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utworzenia katedry matematyki, do ko ca istnienia placówki przedmiot ten wyk ada o 

12 profesorów, a w ród nich: Jan Moller, Piotr Kr ger, Fryderyk B thner, Pawe  Pater, 

Filip Lampe i inni. Z katedr  matematyki zwi zane by o nauczanie medycyny. 

Profesor Bart omiej Keckermann � gda szczanin, Þ lozof, z Gimnazjum Gda skim 

zwi za  swoj  karier  zawodow . Zas yn  jako znakomity nauczyciel Þ zyki i sprawny 

organizator pracy badawczej. W XVIII w. gda ska profesura, skupiona w Towarzystwie 

Przyrodniczym, obok pracy dydaktycznej prowadzi a o ywion  dzia alno  naukow .

Przedmiotem króluj cym w Gimnazjum Akademickim od czasu jego powstania by a 

Þ lozoÞ a. Ju  w czasach pierwszego rektora Jana Hoppego mia a wiod c  pozycj , bo � jak 
pisa  autor szkicu, Mariusz Brodnicki � Reorganizuj c szkolnictwo miejskie w Gda sku 

i wzoruj c si  na teoretycznych koncepcjach pedagogiki protestanckiej w duchu Filipa 

Melanchtona i Jana Sturma, nada  Gimnazjum Gda skiemu charakter humanistycznej 

szko y redniej 3. Zgodnie z duchem i wymaganiami epoki kolejni profesorowie Þ lozoÞ i 
wyk adali poszczególne jej dzia y cznie z etyk , uwypuklaj c te koncepcje, które zgod-
ne by y z ogólnymi za o eniami programowymi.

Rok 1580 by  prze omowy dla placówki, bowiem wtedy to Gimnazjum Gda skie na-
by o praw Gimnazjum Akademickiego, by  te  czasem reformy placówki. Od tej pory, za 
spraw  rektora Jakuba Fabriciusa i jego wizji szko y, Þ lozoÞ a straci a pozycj  wiod cego 
przedmiotu na wy szych rocznikach na rzecz rozbudowy takich przedmiotów, jak: reto-
ryka, poetyka, teologia i nauka j zyków. Dla absolwentów ko cz cych nauk  na szczeblu 
gimnazjalnym stanowi a jednak podstaw  wykszta cenia humanistycznego. W wieku 
XVII Þ lozoÞ a jako nauka od y a pod wp ywem wspomnianego ju  Bart omieja Kec-
kermanna, który widzia  t  dziedzin  wiedzy jako element koniecznej praktyki, b d cej 
busol  yciow  cz owieka. W sk ad Þ lozoÞ i w czasach Keckermanna wchodzi a: logika, 
kosmologia, metaÞ zyka, Þ lozoÞ a przyrody, etyka, ekonomia i polityka. Od po owy wieku 
XVII podj to próby uprawiania Þ lozoÞ i wedle koncepcji o wieceniowej.

Nauki historyczne by y pocz tkowo czone z innymi przedmiotami. O systematycz-
nym wyk adzie historii w Gimnazjum Gda skim mo na mówi  dopiero od 1603 roku, 
kiedy to powo ano katedr  prawa i historii. Nadal jednak liczba lekcji historii by a nader 
skromna, w porównaniu do innych przedmiotów. Dopiero reforma placówki, przeprowa-
dzona przez Jana Maukischa, stworzy a realne mo liwo ci prowadzenia systematycznego 
nauczania tego przedmiotu, tym bardziej i  zatrudniono w Gimnazjum dwóch wybitnych 
przedstawicieli tej dziedziny wiedzy: Krystiana Rosteuschera (specjalista od dziejów sta-
ro ytnych) oraz Joachima Pastoriusa � badacza dziejów Polski. Prowadz c systematyczny 
kurs historii, omawiano dzieje o wiaty i podkre lano wychowawcze oddzia ywanie wiedzy 

historycznej 4. Jednak najwybitniejszymi przedstawicielami nauk historycznych byli, 
jak pisa  prof. Lech Mokrzecki, Jan Szultz-Szulecki, zajmuj cy si  przede wszystkim 
dziejami Rzeczypospolitej i histori  powszechn , Godfryd Lengnich oraz Daniel Gralath 
m odszy. 

Znajomo  j zyka polskiego w Gda sku, w mie cie zamieszka ym przez spo eczno  
ró noj zyczn  i wielonarodowo ciow , identyÞ kuj c  si  jednak z Rzecz pospolit , by a 
konieczno ci  yciow , zwa ywszy na fakt rozbudowanych stosunków handlowych, poli-
tycznych i spo ecznych. I cho  uprzedzenia religijne mi dzy protestantami a katolickimi 

3 Gda skie Gimnazjum..., t. I, s. 183.
4 Tam e, s. 212.
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mieszka cami Gda ska by y silne, to jednak potrzeby ycia codziennego wymusi y po-

s ugiwanie si  polskim. Trudno nie zgodzi  si  z autork  szkicu Regin  Paw owsk , e 

w rywalizacji wyznaniowej polszczyzna stawa a si  narz dziem perswazji religijnej ze 

strony luteranów, tak jak niemczyzna w kazaniach jezuitów dla pozyskania ewagelików 5. 

Uczono polskiego w sposób naturalny, wynikaj cy z codziennych potrzeb. W wiekach 

XVI i XVII nauczanie j zyka polskiego wi ci o najwi ksze tryumfy. Wtedy to powsta y 

najlepsze podr czniki i dzia ali najwybitniejsi nauczyciele, do których zaliczano: Jana 

Rybi skiego, Miko aja Volckmara, Marcina Deyka, Jana niatowskiego-Guli skiego. 

Szczególn  estym  cieszy  si  Miko aj Volckmar, autor trójj zycznego s ownika, dziesi -

ciokrotnie wydanego, który otwiera y has a w j zyku polskim oraz Dialogów � rodzaju 
wspó czesnych rozmówek.

Edmund Kizik zaj  si  bardzo ciekawym aspektem ycia Gimnazjum Gda skie-
go, mianowicie: codzienno ci  s uchaczy, otoczeniem, zwyczajami panuj cymi w ród 
uczniów, warunkami, w których przysz o im zdobywa  wiedz . Szkoda, e czytelnik nie 
mo e w ca o ci przeczyta  tego interesuj cego szkicu, bowiem zawiód  sk ad i amanie 
tej cz ci pracy. Szkic rozpoczyna si  na stronie 247, po czym nast puje strona 248 i 269, 
nast pne strony to 284 i 257. Z chaosu nielicznych informacji wy ania si  typowe ycie 
sztubackie ze wszystkimi jego konsekwencjami. Warto by oby, drukuj c kolejne edycje tej 
znakomitej publikacji, zadba  o staranniejsz  korekt  i dopilnowa  jej sk adu i amania.

Muzyka by a kolejnym przedmiotem w programie nauczania, jako element wycho-
wawczy, tradycyjnie zwi zany z obrz dowo ci  i kultur  religijn . Nauczana w klasach 
m odszych gimnazjum przygotowywa a uczniów do uczestnictwa w nabo e stwach. 
Obejmowa a nie tylko piew psalmów, ale tak e piew chóralny. Wiadomo na pewno, 
i  m odzie  gimnazjum tworzy a grup  instrumentalno-wokaln . piew w wykonaniu 
uczniów u wietnia  ró nego rodzaju uroczysto ci okoliczno ciowe. W tym zakresie 
wspó pracowali z gimnazjum miejscy kapelmistrze, a profesorowie tworzyli specjalne 
kompozycje.

 Muzyk  w Gimnazjum Gda skim zaprezentowa a Danuta Popinigis, natomiast po-
ezj  zaj  si  Edmund Kotarski, który ukaza  twórców okoliczno ciowych mów, wierszy, 
laudacji, epitaÞ ów, towarzysz cych ró norodnym wydarzeniom, takim jak: powitania no-
wych profesorów, rektorów, gratulacje i yczenia sk adane z ró nych okazji. Ta twórczo  
wyp ywa a zarówno spod piór profesorskich, jak i studenckich. Tematyka obejmowa a 
sprawy yciowe ( mier , wesele, urodziny), jak równie  problemy zwi zane z morzem. 
Szczególnym upodobaniem m odzie y cieszy y si  tzw. �walety� pisane do kolegów wy-

je d aj cych na studia. Przybiera y one form  kantat, listów, pie ni, maksym czy sztam-

buchów. �Walet� pisany by  anonimowo, ale zawsze adresowany do konkretnej osoby.

W ostatnich dwóch szkicach tomu pierwszego zaprezentowano teologi  (S awomir 

Ko cielak) oraz prawo (Tadeusz Maciejewski). Umieszczenie w programie wyk adu teo-

logii w gimnazjum gda skim by o oczywisto ci , zwa ywszy na jego lutera sko-kalwi -

ski charakter. Oczywiste by y równie  spory doktrynalne pomi dzy gda skimi luteranami 

i kalwinistami, które przenosi y si  na forum szko y wraz z pochodz cymi z ró nych stron 

i reprezentuj cymi ró ne podej cie do teologii profesorami. W ci gn cych si  sporach 

teologicznych ostateczne zwyci stwo odnios a frakcja luteranów. Profesura z teologii 

5 Tam e, s. 232.
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zawsze czy a si  z prawem zarz dzania Gimnazjum. Wybitnymi teologami byli: Jakub 

Fabricius, Micha  Coletus, Jerzy Pauli, Andrzej Hojer, Jan Botsack, Abraham Calovius, 

Jan Maukisch, Idzi Strauch i Samuel Schelwig. 

Prawo w Gimnazjum zacz to wyk ada  od 1580 r., cho  oddzielna katedra powsta-

a dopiero z pocz tkiem XVII w. Profesor prawa pe ni  jednocze nie funkcj  opiekuna 

bursy studenckiej. Jak pisze Tadeusz Maciejewski, program nauczania tego przedmiotu 

ulega  wielu zmianom, co nie oznacza o jednak obni enia poziomu merytorycznego 6. 

Standardowo nauczano prawa: rzymskiego, cywilnego procesowego, narodów, natury 

i morskiego w ró nym zakresie, w zale no ci od zainteresowa  i umiej tno ci prowa-

dz cego.

W drugiej po owie XVII wieku Jan Schultz-Szulecki zmieni  akcenty w programie 

nauczania tego przedmiotu i usamodzielni  prawo narodów i natury, pomniejszaj c rol  

prawa rzymskiego. Gotfryd Lengnich natomiast widzia  w nauczaniu prawa konieczno  

przygotowania jego s uchaczy do sprawowania urz dów publicznych, st d jego zaj cia 

mia y bardziej praktyczny charakter. Mia o ono wedle Lengnicha budowa  w a ciwe po-

stawy patriotyczne i obywatelskie, czyli oddzia ywa  wychowawczo. Uroczysty egzamin 

ko cowy odbywa  si  wobec zgromadzonej profesury i publiczno ci, przed któr  egza-

minowany musia  wyg osi  i obroni  tezy rozprawy naukowej. Do wybitnych prawników 

Gda skiego Gimnazjum zaliczy  nale y mi dzy innymi: Piotra Bruncoviusa, Piotra Oel-

hafa, Joachima Hoppego, Jana Schultza-Szuleckiego, Micha a Krzysztofa Hanova Got-

fryda Lengnicha. Z pomocy prawników Gimnazjum korzysta y w adze miejskie, zw asz-

cza w zakresie prawa morskiego, zawartego w wilkierzu 7 z 1761 r. Rozwój gospodarczy 

miasta spopularyzowa  przepisy chroni ce przed niesolidno ci  partnerów handlowych. 

Popularne sta o si  prawo upad o ciowe, ordynacja wekslowa, prawo spadkowe. Potrzeby 

miasta i mieszka ców wymusza y rozwój nauk prawnych, które sta y na wysokim pozio-

mie, o czym wiadczy  oryginalny w asny system prawny Gda ska. 

Pierwszy tom monograÞ i Gimnazjum Gda skiego daje obraz dzia alno ci i jego roz-

woju od momentu powstania do zamkni cia placówki. Ze szko y bez klas akademickich, 

za o onej w rodowisku bogatym w tradycje o wiatowe, szko y maj cej istnie  dla dobra 

miasta i kraju, wyros o gimnazjum akademickie, nadaj ce ton ca ej gda skiej o wiacie, 

s yn ce ze znakomitej profesury i równie znakomitych absolwentów. Si a przyci gania 

i atmosfera miasta by a znacz ca, skoro wielu absolwentów gimnazjum po odbytych, nie-

rzadko w dalekich krajach, studiach, wraca o do Gda ska i podejmowa o prac  w Gim-

nazjum. Dba o  w adz miejskich i lokalnej spo eczno ci o kondycj  szko y procentowa a 

jej s aw  a mieszka com przynosi a chlub . B d c silnym o rodkiem protestantyzmu, 

przyci ga o Gimnazjum profesorów cudzoziemców, maj cych wysok  pozycj  naukow . 

Nazwiska Fabriciusa, Keckermanna, Maukischa, Pastoriusa, Lengnicha przewijaj  si  

nieomal w ka dej z zamieszczonych w monograÞ i rozpraw. Ich wiedza i zaanga owanie 

w nauk  i nauczanie, dba o  o wysoki poziom szko y by y gwarancj  dobrego wykszta -

cenia jej absolwentów.

6 Gda skie Gimnazjum..., t. I, s. 366.
7 wilkierz, wilkirz, wielkierz � uchwa a miejska z niem. Willk hr zwana � mog a czyni  zmiany w prawie 

miejskim, w: Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1978, t. 4, s. 437.
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Kolejne tomy monograÞ i zawieraj  ród a do dziejów gimnazjum. W tomie drugim 

zredagowanym przez prof. Lecha Mokrzeckiego znalaz y si  dokumenty obrazuj ce kie-

runki rozwoju gimnazjum w XVI i XVII wieku, a w ród nich statut placówki autorstwa 

Andrzeja Frankenbergera z 1558 r. i Prawa Gimnazjum Gda skiego rektora Jana Mau-

kischa z 1655 r. Porównanie tych dwóch dokumentów, których powstanie dzieli o prawie 

stulecie, prowadzi do ciekawych spostrze e , co do charakteru i rozwoju przepisów 

obowi zuj cych w gimnazjum. W pierwszym dokumencie zalecano uczniom: pobo -

no , szacunek dla starszych, nauczycieli, w adz; unikanie niegodziwego towarzystwa; 

wytrwa o  w nauce; pow ci gliwo , prawdomówno , uczciwo ; wdzi czno  okazy-

wan  dobroczy com. 

Zasady te powtórzone zosta y, ale tak e rozbudowane i uzupe nione o nowe, w Pra-
wach Gimnazjum! z 1655 r. W prawie VI wskazywano na konieczno  zachowania 

sprawiedliwo ci, czyli takiego ycia, aby  nie czyni  drugiemu tego, czego nie chcesz, 

eby tobie si  zdarzy o 8. Prawo VII przestrzega o przed k amstwem i karami z tego tytu u 

gro cymi. Zupe n  nowo ci  by o prawo VIII o higienie. Nakazywa o ono s uchaczom 

dbanie o wygl d i higien  osobist , a tak e o zachowanie czysto ci w pomieszczeniach 

bursy i szko y. Zwa ywszy, i  wiek XVII w Polsce by  okresem licznych wojen, co wi -

za o si  z ró nego rodzaju chorobami, epidemiami i nisk  kultur  higieny spo ecze stwa, 

troska kierownictwa placówki o zachowanie zdrowia podopiecznych by a uzasadniona. 

Podobne przepisy obowi zywa y w Collegium Nobilium Stanis awa Konarskiego. No-

wym prawem by  równie  przepis o zabawie, w której Jan Maukisch widzia  odpoczynek 

od zaj  umys owych, konieczny dla lepszej pracy w s u bie Muz  9. Ostatni  modyÞ kacj  

statutow  by  przepis o unikaniu niebezpiecze stw jako to: k pieli w rzekach i jeziorach, 

lizgania po lodzie w drewnianych chodakach, zabaw ze strzelbami, wystrzegania si  

koni, powozów i ugryzienia psów, pozostawiania wiec bez os ony elaznej, palenia 

w piecach po godzinie 17-tej 10.

W omawianym tomie znajdziemy ponadto wykazy zaj  szkolnych, wyk adów pry-

watnych i publicznych oraz uroczyste mowy okoliczno ciowe. Wszystkie dokumenty 

podane s  w oryginalnej wersji aci skiej oraz w t umaczeniu polskim, które jest dzie em 

ZoÞ i G ombiowskiej i El biety Roguszczak.

Tom trzeci pod redakcj  Zbigniewa Nowaka jest rekonstrukcj  dzia alno ci biblio-

teki. Dokumenty w nim zawarte dotycz  spraw zwi zanych z czytelnictwem. Otwiera je 

Index Librorum, czyli spis ksi ek; historia ycia pierwszego darczy cy � markiza Boni-
facio; zaproszenie do odwiedzenia biblioteki; rozprawa Samuela Schelwiga o pocz tkach 
biblioteki, ko czy za  dokument zatytu owany Ateny Gda skie. Wszystkie dokumenty 
tej cz ci tomu trzeciego przet umaczy a na j zyk polski Zenobia Lidia Pszczó kowska. 
Cz  drug  tomu trzeciego udost pnili polskiemu czytelnikowi: Roman Dzi gielewski, 
przek adaj c teksty aci skie i Gra yna opusza ska � przek ad z j zyka niemieckie-
go. Ta cz  róde  zawiera Ksi g  Pami tkow  wydan  z okazji jubileuszu 200-lecia
Gimnazjum Gda skiego. Zamieszczone teksty zawieraj  mi dzy innymi: Program ogól-

ny na jubileusz stulecia, Mow  dla upami tnienia Ateneum Gda skiego, Wspomnienie 

zas ug protoscholarów. 

8 Gda skie Gimnazjum..., t. II, s. 185.
9 Tam e, s. 185.
10 Tam e, s. 187.
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Czwarty tom monograÞ i przygotowany pod redakcj  ZoÞ i G ombiowskiej nosi tytu  

W progach Muz i Minerwy i poza wst pnym artyku em Józefa Budzy skiego o dawnym 

humanistycznym Gimnazjum Akademickim w Gda sku zawiera szkice ukazuj ce: Gra-
matyk  Filipa Malanchtona (t um. El bieta Starek), Ucznia i nauczyciela w poematach 

Achacego Cureusa i Jana Rybi skiego (t um. ZoÞ a G ombiowska), utwory weselne dla 

rektora Hoppego (t um. Agnieszka Witczak), Saeve spectacula mortis (t um. Izabela 

Bogumi ), Mow  na stulecie pokoju oliwskiego Gottlieba Wernsdorfa (t um. Jacek Po-

krzywnicki) oraz Krzysztofa G ombiowskiego rozpraw  o KrzysztoÞ e Celestynie Mron-

gowiuszu jako t umaczu Ksenofonta.

Wszystkie tomy monograÞ i s  bogato ilustrowane, a dobór rycin zawdzi czamy 

Janowi M. Krzemi skiemu, który wybra  je ze zbiorów Biblioteki Gda skiej Polskiej 

Akademii Nauk. Ok adki kolejnych tomów ozdabiaj  ryciny gmachu Gimnazjum Gda -

skiego oraz wn trze biblioteki. Ka dy tom opatrzony zosta  indeksem osobowym, w to-

mie pierwszym zamieszczono ponadto literatur  przedmiotu, w drugim za  s owniczek 

autorów antycznych. 

MonograÞ a Gda skiego Gimnazjum Akademickiego jest najpe niejsz  histori  oma-

wianej placówki. Skrupulatnie opracowane dzieje szko y, umieszczone w kontek cie hi-

storycznym, da y obraz zarówno kadry nauczaj cej, kreuj cej wysoki poziom nauczania, 

jak i jej uczniów. W adze i spo eczno  Gda ska, dbaj c o potrzeby placówki, wykaza y 

si  dalekowzroczno ci , s usznie przewiduj c korzy ci wynikaj ce dla miasta z istnienia 

placówki typu akademickiego, której absolwenci zasilali miejscow  elit  kulturaln  i go-

spodarcz , a tym samym przyczynili si  do rozwoju i wzrostu wietno ci grodu Neptuna. 

Prawnicy, matematycy, astronomowie, matematycy wykszta ceni w murach Gda skiego 

Gimnazjum Akademickiego stali si  swego rodzaju wizytówkami miasta, daj c szkole, 

swymi dokonaniami naukowymi, nieprzemijaj c  s aw .

 Mimo ró nic wiatopogl dowych i narodowych uczeni gda scy byli emocjonalnie 

zwi zani z Rzecz pospolit , o czym wiadczy  wysoki poziom nauczania j zyka pol-

skiego i powa ne traktowanie tego przedmiotu. Nauczanie historii i prawa w Gimnazjum 

Akademickim budowa o postawy patriotyczne m odzie y i wdra a o j  do ycia obywa-

telskiego. 

Czterotomowa monograÞ a powinna by  adresowana przede wszystkim do history-

ków o wiaty, bowiem wiedza w niej zawarta (zw aszcza w cz ci ród owej) jest niepo-

wtarzalna i ukazuje nowe oblicze tej zas u onej szko y. 

Praca jest efektem stara  zespo u redakcyjnego, w sk ad którego wchodzili: Andrzej 

Ceynowa (przewodnicz cy), Mariusz Brodnicki, ZoÞ a G ombiowska, Edmund Kizik, 

Edmund Kotarski, Lech Mokrzecki, Zbigniew Nowak, Kazimierz Orzechowski, Regina 

Paw owska (cz onkowie).

 Publikacja ukaza a si  nak adem Wydawnictwa Uniwersytetu Gda skiego nie bez 

powodu w 2008 r., bowiem tego roku min a 450 rocznica utworzenia Gda skiego Gim-

nazjum Akademickiego, które zapisa o pi kne karty w historii szkolnictwa miasta. 

HANNA MARKIEWICZOWA

Warszawa
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Rola Zamoyskich w dziejach naszego pa stwa jest niepodwa alna. Ka dy kolejny 
ordynat, piastuj c wysokie stanowiska pa stwowe b d  uczestnicz c w najwa niejszych 
gremiach, stara  si  w sposób niezwykle aktywny uczestniczy  w kszta towaniu polskie-
go ycia politycznego. S u ba publiczna by a dla nich wyznacznikiem w post powaniu 
i oddawali si  jej bez reszty. Nale y równie  przypomnie  ich wielkie zas ugi na p asz-
czy nie gospodarczej. Byli rzecznikami post pu w gospodarce przemys owej i przede 
wszystkim w rolnictwie. W asne koncepcje i rozwi zania wprowadzali do praktycznej 
realizacji w swojej Ordynacji Zamojskiej. Nie zamykali si  jednak we w asnym kr gu. 
Uzyskane efekty starali si  upowszechnia  i zach ca  innych do podejmowania podob-
nych dzia a . Czynili to zarówno podczas kontaktów osobistych, jak podczas spotka  
zbiorowych, zebra  odpowiednich organizacji i stowarzysze , a tak e na amach wyda-
wanych periodyków. Nic przeto dziwnego, e wszystkie wymienione dzia ania Zamoy-
skich zosta y z nale yt  uwag  odnotowane w wydawnictwach podr cznikowych. Sta y 
si  te  przedmiotem bada  naukowych, a w ich efekcie powsta o wiele gruntownych 
monograÞ i i opracowa .

Znacznie mniej znana jest dzia alno  o wiatowa Zamoyskich, a przecie  w tej 
dziedzinie posiadali oni tak e bardzo istotne zas ugi. Z tego zakresu stosunkowo szerzej 
omówiono dzieje Akademii Zamojskiej i to za spraw  starszych publikacji 1. Wprawdzie 
w badaniach wspó czesnych nie pomija si  tej problematyki, ale jest ona zazwyczaj trak-
towana marginalnie, a poszczególne opracowania maj  raczej charakter przyczynkarski. 
Powstaj  one najcz ciej przy okazji rocznic, sympozjów i konferencji naukowych. Do-
brze si  wi c sta o, e t  luk  postanowi  wype ni  ceniony znawca dziejów Zamo cia, 
Zamojszczyzny i Zamoyskich, a tak e o wiaty i szkolnictwa, Bogdan Szyszka. W swoim 
opracowaniu pt. Mecenat o wiatowy Zamoyskich 1784�1939 zaprezentowa  wielostron-
n  dzia alno  o wiatow , jak  prowadzili kolejni ordynaci na przestrzeni dziejów.

Autor omawianej monograÞ i w trakcie jej przygotowywania wykaza  si  du  skru-
pulatno ci  i rzetelno ci  badawcz . Przede wszystkim si ga  do bogatych zbiorów ma-
teria ów pierwotnych. Dokona  pe nej kwerendy materia ów ród owych zdeponowanych 

1 J. K. Kochanowski, Dzieje Akademii Zamojskiej, Kraków 1899�1900; S. empicki, Mecenat Wielkiego 
Kanclerza. Studia o Janie Zamoyskim, Warszawa 1980; S. empicki, Jan Zamoyski, jezuici i Skarga, Lwów 
1912. 
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w archiwach (Archiwum G ówne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Pa stwowe 

w Lublinie) oraz w zbiorach bibliotek specjalnych, gromadz cych materia y r kopi mien-

ne (Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka KUL w Lublinie, Biblioteka Polskiej 

Akademii Nauk w Krakowie, Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Biblioteka Muzeum Zamojskiego w Zamo ciu i in.). Z nale n  uwag  odniós  si  do 

róde  drukowanych. By y to zarówno wszelkiego rodzaju przepisy prawne reguluj ce 

sprawy o wiatowe, jak te  przedruki materia ów ród owych, znajduj cych si  w archi-

wach rosyjskich (w opracowaniu K. Pozna skiego). W szerokim zakresie wykorzysta  

te  bogat  literatur  pami tnikarsk . Podstaw  do przygotowania monograÞ i okaza  si  

przede wszystkim dorobek naukowy wielu badaczy i to z ró nych okresów oraz dzie-

dzin. Ich publikacje dotycz  problematyki ogólnohistorycznej, o wiatowej, dziejów rodu 

Zamoyskich i Ordynacji Zamojskiej, a tak e problematyki regionalnej. Szkoda wszak e, 

e autor pomin  niektóre z nich (A. Szyszka, Stanis aw Kostka Zamoyski (1775�1856), 
Zamo  2005; W. ladkowski, Kolonizacja niemiecka w po udniowo-wschodniej cz ci 
Królestwa Polskiego w latach 1815�1915, Lublin 1969). Du  dociekliwo  wykaza  au-

tor w poszukiwaniu opracowa  fragmentarycznych zamieszczonych w ró nego rodzaju 

czasopismach. Przy wykorzystaniu tak skrupulatnie zgromadzonych materia ów powsta-

o opracowanie pe ne pod ka dym wzgl dem. Wnosi ono nowe warto ci poznawcze i po-

zwala na jeszcze szersze spojrzenie na wielostronn  dzia alno  Zamoyskich.

Bogdan Szyszka rozpocz  swoje opracowanie od przypomnienia najwa niejszych 

momentów z dziejów Akademii Zamojskiej, ale wzbogaci  je o nowe i wcze niej ma o 

znane elementy. Pokaza  wielkie zaanga owanie ordynatów w dziele tworzenia, a nast p-

nie rozwijania tej tak cennej wszechnicy. Nie tylko dbali oni o zapewnienie jej rodków 

materialnych, ale troszczyli si  o utrzymywanie wysokiego poziomu kszta cenia, pozy-

skiwali najwybitniejszych profesorów i stwarzali im warunki do rozwoju naukowego. 

Akademia Zamojska znana by a w ca ej Europie, a jej profesorowie publikowali swoje 

prace naukowe zarówno w Polsce (g ównie we w asnej drukarni w Zamo ciu), jak te  

w innych pa stwach. Utrzymywali tak e kontakty naukowe z innymi uczelniami euro-

pejskimi. Niektórzy z nich byli prawdziwymi autorytetami w dziejach ówczesnej nauki. 

Lata wietno ci Akademii Zamojskiej i jej upadek nast pi  wraz z rozbiorem Polski 

(Zamo  znalaz  si  w granicach zaboru austriackiego). Wtedy Zamoyscy skoncentrowali 

si  na kultywowaniu dobrych tradycji o wiatowych we w asnych szko ach wojewódzkich 

w Zamo ciu i Szczebrzeszynie (odpowiednik obecnych szkó  rednich). Zapewniano im 

dobre warunki materialne i lokalowe, anga owano warto ciowych nauczycieli i przede 

wszystkim dbano o wysoki poziom nauczania. Po w czeniu do Królestwa Polskiego (za-

bór rosyjski) przechodzi y one okres reorganizacji, ale przetrwa y do po owy XIX w.

Ze szczególn  uwag  odniós  si  autor do szkolnictwa elementarnego. Przedstawi  

wielk  trosk  Zamoyskich o t  form  kszta cenia dzieci z warstw ubo szych. W pierw-

szym rz dzie takie szko y powo ywano w miastach i miasteczkach, a nast pnie w wielu 

wsiach nale cych do Ordynacji Zamojskiej. Wznoszono dla nich odpowiednie budynki 

i zapewniano sta e subwencje na ich utrzymanie. Dla dzieci w o cian Ordynacja prze-

znacza a te  odpowiednie rodki na zakup podr czników i przyborów szkolnych. Dla 

zilustrowania tego procesu przytoczono najistotniejsze fakty z dzia alno ci ka dej takiej 

szko y. Autor podkre la du e zainteresowanie ordynatów rozwojem szkó  dla dzieci y-

dowskich i niemieckich (kolonistów niemieckich). Mog y one zawsze liczy  na pomoc 

porównywaln  z t , jakiej udzielano dzieciom polskim.
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Po odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci zmieni  si  status prawny szkó  w Or-

dynacji Zamojskiej (przej o je pa stwo i samorz d terytorialny). Jednak w dalszym 

ci gu Ordynacja wspiera a materialnie poszczególne placówki. W okresie zwi kszonego 

budownictwa szkolnego z lasów ordynackich dostarczano drzewo na potrzeby budowy 

nowych obiektów. Wspierano je tak e dotacjami docelowymi. 

Omawiana praca Bogdana Szyszki jest niew tpliwie pozycj  wa n  i cenn  przy-

najmniej z kilku powodów. Przede wszystkim nie tylko porz dkuje ona dotychczasowy 

stan wiedzy dotycz cej dzia alno ci o wiatowej Zamoyskich, ale równie  znacznie j  

poszerza i dokumentuje. Pokazuje tak e z o ono  procesów edukacyjnych w uj ciu 

regionalnym i ich prze o enie na p aszczyzn  ogólnopolsk . W uj ciu jeszcze szerszym 

� jest to praca, która ukazuje zas ugi ziemia stwa dla szeroko poj tej nauki i o wiaty na 
przestrzeni wielu wieków naszej pa stwowo ci.

Nale y tak e zwróci  uwag  na stron  edytorsk  omawianej pozycji. Wydano j  
przy zachowaniu dobrych zasad sztuki (streszczenie w j zyku angielskim, indeks osób). 
Starannie dobrany przez autora zestaw zdj  i ilustracji przyczyni  si  do wzbogacenia 
strony wizualnej opracowania. Powy sze materia y posiadaj  tak e znaczne walory do-
kumentacyjne. 

JERZY DOROSZEWSKI
Lublin
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KAZIMIERZ PUCHOWSKI: JEZUICKIE KOLEGIA SZLA-
CHECKIE RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW. STU-
DIUM Z DZIEJÓW EDUKACJI ELIT, GDA SK, WYDAW-
NICTWO UNIWERSYTETU GDA SKIEGO, 2007, s. 636

Literatura po wi cona jezuitom jest zjawiskiem wyj tkowym i nie daj cym si  spro-
wadzi  do chwilowej mody. Ostatecznych wyników cz stkowych kwerend nie sposób na 
obecnym etapie bada  podsumowa . Cho  niew tpliwie przydatnym w takim spojrzeniu 
jest imponuj cy, licz cy 756 stron tom wydany w 2004 roku Wk ad jezuitów do nauki 
i kultury polskiej w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i pod zaborami pod redakcj  
Ireny Stasiewicz-Jasiukowej. Wprowadzaj cy esej Stasiewicz-Jasiukowej, O kondycji 
naukowej jezuitów polskich (od roku 1773 do XXI wieku), jest zapowiedzi  mo liwej 
syntezy historiograÞ i uprawianej nie tylko przez samych jezuitów.

Trzeba jednak powiedzie , i  wspomniany tom pozostawi  zupe nie na boku eduka-
cyjny dorobek Towarzystwa Jezusowego. Nie usprawiedliwia tego pomini cia wznowiona 
w 2003 roku monograÞ a Stanis awa Bednarskiego Upadek i odrodzenie szkó  jezuickich 
w Polsce. Studium z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego, która mimo e w czasie pu-
blikacji w 1933 roku zmieni a zupe nie spojrzenie na jezuickie szkolnictwo, jest w chwili 
obecnej szacownym zabytkiem. A metodologia prze omowa w swym czasie jest wyra nie 
przestarza a. Bednarski pozostawi  na boku problem kszta towania przez jezuitów elit, co 
stanowi o g ówny cel duszpasterskich zabiegów zakonu. W a nie na to pytanie próbuje 
odpowiedzie  Kazimierz Puchowski, profesor Uniwersytetu Gda skiego, który od lat 
zajmuje si  szkolnictwem jezuickim, a jego ksi ka Edukacja historyczna w kolegiach 
jezuickich Rzeczpospolitej z 1999 roku rzuci a nowe wiat o na podej cie jezuitów do 
lokalnych problemów, zw aszcza na terenie Litwy.

MonograÞ a Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Stu-
dium z dziejów edukacji elit, opublikowana w 2007 roku po wielu latach mudnych kwe-
rend w archiwach zakonnych i pa stwowych (nie tylko w Polsce), zosta a ju  zauwa ona 
i nagrodzona przez Ministra Szkolnictwa Wy szego w 2008 roku. Jej warto  i znaczenie 
dla dalszych bada  nad histori  szkolnictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów jest nie 
do przecenienia. Autor czy bowiem solidno  warsztatow  z odwag  os du zjawisk, 
które dalekie s  od jednoznaczno ci, a powi zania wyników w asnych bada  z historio-
graÞ  europejsk  stanowi osi gni cie zupe nie wyj tkowe.

Swój zamys  Kazimierz Puchowski sformu owa  we wst pie w sposób nast puj cy: 
Celem bada  by o ukazanie genezy i kierunków dzia alno ci kolegiów szlacheckich To-

warzystwa Jezusowego w Rzeczypospolitej doby O wiecenia ! presti owych instytucji 

wychowawczych maj cych znacz cy udzia  w wychowaniu i kszta ceniu elit urodzenia. 
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1 K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów 
edukacji elit, Gda sk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, 2007, s. 8.

2 Tam e, s. 42.
3 Tam e, s. 49.

Piln  potrzeb  prezentacji aktywno ci tych instytucji wzmacniaj  rozwini te badania 

nad histori  kszta cenia elit duchownych i wieckich podejmowanych w krajach Europy 

Zachodniej 1 . Przy czym wa na jest konstatacja Puchowskiego, i  instytucje powo ane 

do ycia przez jezuitów stanowi y jedynie cz  procesu edukacyjnego polskiej szlachty, 

w który w czone by y te  inne zakony katolickie, jak pijarzy i teatyni, edukacja prywat-

na elit magnackich i szkolnictwo innowiercze, które stanowczo za ma o jest dotychczas 

zbadane. Jako instytucja religijna zakon mia  na uwadze przede wszystkim religijn  

edukacj  powierzonej sobie dziatwy szlacheckiej, jednak konieczno  sprostania kon-

kurencji zmusza a równie  jezuitów do znacz cych kompromisów z idea ami zawartymi 

chocia by w Ratio Studiorum czy w IV cz ci Konstytucji � zakonnych dokumentów 
normatywnych, które ojcowie Societatis Iesu musieli mie  na uwadze. Nawiasem mó-
wi c, stosunek polskich jezuitów do Ratio Studiorum zosta  ostatnio przedstawiony 
przez Ludwika Piechnika w opublikowanym w 2003 roku studium Powstanie i rozwój 
jezuickiej Ratio Studiorum (1548�1599), z którego wy ania si  obraz umys ów niezale -
nych i twórczo reaguj cych na wskazania p yn ce z Rzymu.

Studium autorstwa Puchowskiego sk ada si  z dziesi ciu, ró nej obj to ci, rozdzia-
ów. Ich obj to  jest warunkowana nie tylko wag  omawianych problemów, ile raczej 

ilo ci  zachowanej bazy ród owej. Przy czym na podkre lenie zas uguje ca y szereg 
nowych ustale  i korekt nie cis o ci, jakich nie ustrzegli si  tak wytrawni historycy jezu-
iccy jak Jan Poplatek i wspomniany ju  Stanislaw Bednarski. Pierwszy rozdzia  stanowi 
rekonstrukcj  ideowej podstawy kolegiów szlacheckich, któr  stanowi y wspomniane ju  
dokumenty normatywne, ale równie  do wiadczenia zakonu w innych krajach. Wynika 
z nich w sposób jednoznaczny, i  dla jezuitów wychowanie humanistyczne stanowi o wa-
runek i przygotowanie do kszta towania w a ciwych postaw religijnych: G ównym powo-

dem, dla którego jezuici przyj li humanistyczny program nauczania, by o przekonanie, 

e studia takie kszta tuj  prawy charakter i pobo no . Loyola i jego pierwsi towarzysze 

nauczanie oraz sam  nauk  widzieli zawsze w odniesieniu do pobo no ci, któr  yli 

i pragn li wpaja  innym 2. Jednak e kolegia jezuickie stanowi y w tym ogólnym progra-
mie pewien wyj tek. Otó  ich cel by  jasno okre lony � dotarcie i wp ywanie na elity, i to 
zarówno polityczne, jak i ko cielne: Towarzystwo Jezusowe, staraj c si  o przychylno  

arystokracji, zabiega o o wzmocnienie swych wp ywów w centrach ycia dworskiego. 

Loyola, sam b d c szlachetnego urodzenia, ceni  i wyró nia  szlacht  hiszpa sk  i w o-

sk , posiadaj ca monopol w adzy i bogactwa oraz w adn  dokona  planowanego dzie a 

wieckiej i religijnej rekonstrukcji wiata 3.
Ch  zbli enia si  do o rodków w adzy mia a swoj  cen . Pisa  o niej wielokrotnie 

Robert Bireley, zwracaj c uwag  na nieuniknione kompromisy, do jakich byli zmuszeni 
jezuici zatrudnieni na dworach w charakterze doradców, spowiedników i kaznodziejów. 
Jego ksi ka z 1990 roku (The Counter-Reformation Prince. Antimachiavellianism or 
Catholic Statecraft in Early Modern Europe) o jezuickim antymakwiawelizmie jest 
prawdziw  kopalni  wiedzy na ten temat. Puchowski zwraca uwag  na ród a s abo ci 
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tych instytucji, których � jego zdaniem � nale y szuka  nie tylko w kapry nej woli be-
nefaktorów, ale i w samym zakonie i jego uzale nieniu od centralnej w adzy w Rzymie: 
Jezuici, prawie ca kowicie odchodz c z wielkich europejskich uczelni, nie nadali nowe-

go kszta tu tym instytucjom. We w asnych uniwersytetach i akademiach nie promowali 

twórczego ycia intelektualnego. Co prawda, posiadali zespo y uczonych, gotowe podj  

si  tego wyzwania i próbuj ce je realizowa , jednak ich wysi ki by y w wi kszo ci uda-

remniane przez w adze Towarzystwa, a tak e przez konformizm wi kszo ci zakonników, 

zadowalaj cych si  trwaniem w umys owej rutynie, niekiedy nawet w szej i bardziej kon-

serwatywnej ni  w starych uniwersytetach 4. Stwierdzenie to jest o tyle istotnie, i  obala 
jeden z mitów historiograÞ i jezuickiej, wedle którego to upór i konserwatyzm w a nie 
Akademii Krakowskiej parali owa  reformatorskie dzia ania jezuitów. Poza tym, je li ju  
pojawia y si  nowatorskie i twórcze idee w onie samego zakonu, to napotyka y opór ze 
strony Genera a zakonu. Do wiadczali tego zw aszcza jezuici prowincji litewskiej, szcze-
gólnie wra liwi na lokalne potrzeby: Negatywne stanowisko Rzymu wobec postulatu li-

tewskiego [chodzi o o usamodzielnienie nauczania historii � S. O.] opó nia o usamodziel-

nienie historii w jezuickich kolegiach w Rzeczypospolitej o 130 lat. W tej sytuacji wiedza 

historyczna nie stawa a si  podstaw  odr bnej reß eksji nad przesz o ci  i przysz o ci , 

a jedynie lu nym zbiorem faktów, przyk adów potrzebnych mówcy do wzmocnienia argu-

mentacji czy ubarwienia toku wywodów 5. Tak wi c pe na ocena szkolnictwa jezuickiego 
jest mo liwa jedynie przy uwzgl dnieniu tych z o onych uwarunkowa , w jakich przy-
sz o zakonnikom dzia a .

Istotnym komponentem polskich kolegiów szlacheckich dzia aj cych w Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów by  europejski kontekst. To w a nie pr ne o rodki edukacyjne 
dla m odzie y szlacheckiej dzia aj ce w Italii, Francji, Hiszpanii i Austrii dostarcza y 
konkretnych wzorców. Jak si  wydaje, to jednak Francja sta a si  najistotniejszym punk-
tem odniesienia dla prowincji dzia aj cych na terenie Rzeczypospolitej. A najs awniejsi 
wychowankowie francuskich kolegiów � Kartezjusz i Wolter � stanowili równie  ród o 
inspiracji Þ lozoÞ cznej. Zreszt  we Francji kszta cili si  najwybitniejsi przedstawiciele 
polskiego O wiecenia, wielu nauczycieli dzia aj cych w Rzeczypospolitej w a nie z tego 
kraju pochodzi o: Przoduj ce, elitarne kolegia Towarzystwa Jezusowego we Francji zna-

cz co wp ywa y na kszta t instytucji edukacyjnych tego zakonu w pozosta ych pa stwach 

Europy. Wielu francuskich jezuitów zasili o kadry kolegiów szlacheckich Towarzystwa 

w Koronie i Litwie, a po kasacie zakonu tak e placówki na Rusi Bia ej 6. �Epizod bia o-

ruski� jest stanowczo za ma o obecny w wiadomo ci historyków, mimo i  posiadamy 

znakomit  monograÞ  Marka Inglota z 1997 roku (niestety tylko w j zyku w oskim i ro-

syjskim) i równie cenne opracowanie Ireny Kadulskiej z 2004 roku (Akademia Po ocka. 
O rodek kultury na Kresach. 1812�1820). A rzecz zas uguje na uwag , gdy  dorównuje 

kulturowemu znaczeniu takim inicjatywom jezuitów jak misje w Ameryce aci skiej 

i dzia alno  na dworze cesarzy Chin.

Zreszt  w warunkach XVII-wiecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów skuteczno  

edukacyjnych zabiegów jezuitów napotka a na nieprzekraczaln  barier  pochodzenia. 

Ono to bowiem, wraz z rodzinnymi koligacjami, decydowa o o pó niejszych karierach 

4 Tam e, s. 57.
5 Tam e, s. 59.
6 Tam e, s. 136.
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wychowanków. Ten stan rzeczy nie móg  nie wp yn  na jako  kszta cenia: W czasie, 

kiedy w Europie Zachodniej otwierano wci  nowe tego typu szko y, dla obdarzonej tak 

wieloma przywilejami szlachty Korony i Litwy walor kwaliÞ kacji i wiedzy nie mia  w ka-

rierze tak wa nego znaczenia, jak na Zachodzie, gdzie stanowi  g ówn  drog  zdobycia 

awansu oraz podtrzymania znaczenia i presti u. Szlachecka m odzie  dzi ki przywilejowi 

urodzenia nie mia a rywali w drodze do kariery wojskowej, godno ci wieckich i ko ciel-

nych, a nauk  w kolegiach ko czy a zwykle w klasie retoryki 7 . 

Równie istotnym wymiarem funkcjonowania kolegiów szlacheckich w Koronie i Li-

twie by  stosunek samych jezuitów do nowych pr dów umys owych, w tym do Þ lozoÞ i 

wcze niej wspomnianych Kartezjusza i Woltera. Omawiaj c te zagadnienia, Puchowski 

równie  obala wiele nieporozumie  z tym zwi zanych. Przede wszystkim zwraca uwag  

na zró nicowanie a nawet konß ikty panuj ce w samym zakonie. W sumie jednak trzeba 

stwierdzi , i  jezuitom uda o si  wypracowa  taki system Þ lozoÞ czny i edukacyjny, który 

wytrzyma  prób  kasaty zakonu w 1773 roku przez papie a Klemensa XIV, a wi kszo  

z nich przesz a w sposób agodny do struktur Komisji Edukacji Narodowej, staj c si  jego 

podpor : Proces zmiany stosunku do pr dów o wieceniowych, od pozycji niemal ca ko-

witego odrzucenia do cz ciowej akceptacji i przystosowania do potrzeb i celów zakonu, 

nast pi  dopiero w latach czterdziestych i pi dziesi tych XVIII stulecia. Nasili  si  po 

obj ciu tronu przez Stanis awa Augusta 8.

Pierwszych pi  rozdzia ów rozprawy Kazimierza Puchowskiego stanowi solidn  

baz  ideow , która pozwala na bli sze przyjrzenie si  poszczególnym kolegiom szla-

checkim powsta ym w Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Autor deÞ nitywnie rozstrzyga 

trwaj cy od dziesi cioleci spór o pierwsze stwo we wprowadzeniu nowego typu szkó  

do Korony i Litwy. Nie przypada ono ani pijarom, ani jezuitom lecz teatynom: Przyzna  

nale y, e teatyni pierwsi, mimo skromnej bazy materialnej, pokonali progi organizacyjne, 

Þ nansowe i programowe, podwa aj c nieco sw  warszawsk  instytucj  monopol jezuitów 

i pijarów w edukacji elit katolickich 9. Sta o si  to w 1737 roku. Ostatnie cztery rozdzia y 

po wi cone zosta y poszczególnym placówkom. Przy czym cztery z nich, powstaj ce 

kolejno w Kaliszu, Lublinie, Ostrogu i Poznaniu, omówione zosta y na 31 stronach. Col-

legium Nobilium we Lwowie zmie ci o si  na niespe na 30 stronach, Kolegium Wile skie 

zaj o Autorowi a  87 stron, za  placówka sto eczna wymaga a a  121 stron. Wspominam 

o tych dysproporcjach, gdy  odpowiadaj  one równie  religijnemu i kulturowemu znacze-

niu tych placówek dla miast, w których dzia a y, zarówno w Koronie, jak i na Litwie.

Jak si  wydaje, to nie tylko podstawy materialne stanowi y o znaczeniu poszczegól-

nych kolegiów szlacheckich, ale i format wyk adowców, a nade wszystko si a osobowo ci 

prze o onych. Przyk adem mo e by  profesor kolegium szlacheckiego w Poznaniu, Józef 

Rogali ski, zwolennik racjonalizmu i empiryzmu z dystansem odnosz cy si  do tradycyj-

nych docieka  metaÞ zycznych, który swój traktat po wi cony Þ zyce � Do wiadczenia 
skutków rzeczy pod zmys y podpadaj cych (1765�1776) � napisa  wyborn  polszczyzn , 
zadaj c k am rozpowszechnionym os dom o jej upadku w wieku XVIII. Interesuj cym 
przyk adem s  losy kwitn cego kolegium szlacheckiego w Wilnie, którego upadek czy  
nale y nie tyle z kasat  zakonu, co z dzia alno ci  biskupa, wychowanka zreszt  tego  ko-

7 Tam e, s. 178.
8 Tam e, s. 205.
9 Tam e, s. 206.



RECENZJE190

legium: Upadek kolegium by  dzie em biskupa Massalskiego. Zabra  on chciwie wszystkie 

dochody kolegium, daj c, by z pensji synów bogatej szlachty utrzymywano t  elitarn  

instytucj . Decyzja biskupa, jednego z pierwszych wychowanków konwiktu szlacheckiego 

w Wilnie, po o y a kres dzia alno ci Collegium Nobilium 10.

Dzieje Collegium Nobilium w Warszawie to rozdzia  zas uguj cy na oddzieln  uwa-

g , a omówienie jego znaczenia, nie tylko dla stolicy, ale i dla ca ego O wiecenia Korony 

i Litwy, przekroczy oby ramy tego z konieczno ci skrótowego omówienia. Przypomn  

wi c tylko rol  Franciszka Bohomolca jako szermierza j zyka polskiego w Kolegium 

Szlacheckim Stolicy, które dzi ki niemu stanowi o g ówny fundament i wyznacznik to -

samo ci narodowej 11. Jest rzecz  ciekaw , i  w sztuce epistolarnej, z braku rodzimych 

wzorców, zaleca  lektur , co zrozumia e, Cycerona i, co ju  mniej zrozumia e, Woltera. 

Puchowski podkre la, i  Lektura listu francuskiego Þ lozofa dawa a równie  uczniom, 

niecz st  w szko ach zakonnych, okazj  spotkania z niezale nym my licielem, d cym 

do tego, by jego piórem kierowa a wolno  i prawda 12. W samej rzeczy zaskakuj ca to 

swoboda w doborze lektur, nawet w dzisiejszych czasach, niestroni cych przecie  przed 

cenzur , zw aszcza w edukacji seminaryjnej. Krótko mówi c, warszawskie Collegium 

Nobilium stanowi o ostoj  wychowania humanistycznego i, podobnie jak Wile ska, 

a pó niej Po ocka Akademie kierowane przez jezuitów, umacnia o w ród przysz ych elit 

wiadomo  zwi zków ze ródziemnomorskim dziedzictwem. Innymi s owy: Kultura hu-

manistyczna mia a znaczn  si  integrowania mieszka ców Rzeczpospolitej, a proces jej 

upowszechniania pozwala  dostrzega  wyra nie swoist  jedno  elit europejskich. Jezuici 

wiadomie kszta c cy aci skoj zyczn  wspólnot  elit katolickich naszego kontynentu, 

wpisali si  w kr g tych, którzy !podtrzymywali integruj ce europejsk  kultur  przekona-

nie o ponadczasowej i globalnej warto ci dziedzictwa staro ytnych" (Jerzy Axer). Podej-

cie takie by o trwa  cech  szko y humanistycznej 13.

W zako czeniu swego wzorcowego omówienia kolegiów szlacheckich prowadzonych 

w XVIII wieku przez jezuitów na terenie Korony i Litwy K. Puchowski nie powstrzyma  

si  od zasadnych uwag krytycznych, przypominaj c, i  obok reformatorskiego zrywu to-

warzyszy a im równie  kompromisowo , po owiczno  i eklektyzm podj tych dzia a  14. 

Za  ich g ównym celem by  nie tyle deklarowany wp yw na religijno  elit Rzeczypospo-

litej Obojga Narodów, ile raczej, w czym zreszt  bliscy byli im pijarzy, ch  pozyskania 

wp ywu na w adz  jak najbardziej polityczn . Taka postawa mia a swoje konsekwencje 

równie  w sposobie prowadzenia tych szkó . Tak wi c w sumie otrzymali my pierwsze 

i pe ne (na ile to by o mo liwe w oparciu o zachowane ród a) opracowanie wa nego wy-

miaru obecno ci Towarzystwa Jezusowego w kulturze Korony i Litwy. Do tej monograÞ i 

powinien si gn  nie tylko historyk edukacji, ale ka dy, kto jest zainteresowany dziejami 

zakonu na dobre i z e wpisanego w dzieje Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

STANIS AW OBIREK

ód

10 Tam e, s. 374.
11 Tam e, s. 399.
12 Tam e, s. 401.
13 Tam e, s. 433�434.
14 Tam e, s. 513.
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Problem sytuacji yciowej i ambicji o wiatowych, a tak e zawodowych kobiet roz-

pala po dzi  dzie  wiele dyskusji w spo ecze stwie polskim. Co prawda dawno min y 

ju  czasy, kiedy p e  e ska, nie mog c uzyska  stosownej edukacji, podejmowa a liczne 

próby zmiany tego stanu rzeczy, co w rezultacie doprowadzi o do formalnego równo-

uprawnienia z m czyznami. Jednak w wiadomo ci m skiej cz ci spo ecze stwa nadal 

pokutuje przekonanie, za którym post puje praktyka, e kobieta nie jest równorz dnym 

partnerem i zaanga owanym w prac  cz owiekiem, a jej powo aniem powinno by  wy-

chowanie m odego pokolenia i piecza nad domowym ogniskiem.

 Mimo rozwoju cywilizacyjnego i dost pu do ró nych dziedzin ycia politycznego, 

spo ecznego i zawodowego, takie pogl dy na rol  kobiet w yciu zachowuje znaczna 

cz  p ci m skiej. wiadcz  o tym cho by urz dzane rokrocznie w dniu 8 marca Manify, 

w których uczestnicz  nie tylko sfrustrowane feministki, oraz dyskusje przetaczaj ce si  

w powa nej prasie na temat nierównego statusu kobiet w spo ecze stwie. 

Dobrze si  zatem sta o, i  powsta a rozprawa, której tre ci  jest ycie i dzia alno  

Klementyny z Ta skich Hoffmanowej, dzia aj cej w pierwszej po owie XIX wieku pre-

kursorki planowego wychowania i edukacji Polek. Ta pierwsza utrzymuj ca si  z pracy 

pisarskiej, sobie zawdzi czaj ca niezale no  Þ nansow  Polka wskutek do wiadczenia 

yciowego i usilnych namów rodziny podj a si  zadania, wydawa  by si  mog o ponad 

si y, wzi wszy pod uwag  absolutny brak wykszta cenia pedagogicznego, nakre lenia 

idea u kobiety i drogi, któr  nale a o pokona , aby je osi gn . Swoist  wiwisekcj  na 

dzia alno ci i twórczo ci Hoffmanowej przeprowadzi a z du ym talentem Joanna E. D -

browska pod kierunkiem prof. dr hab. Kaliny Bartnickiej.

Na wst pie nale y zaznaczy , i  rozprawa ta nie jest jedyn , w której zaj to si  syl-

wetk  Ta skiej, bowiem o jej dziedzictwie pedagogicznym pisali: J. Hulewicz 1, I. Ka-

niowska-Lewa ska 2, St. Gawlik 3, ale na pewno jest pierwsz , w której Autorka postara a 

si  o wszechstronne przybli enie czytelnikowi nie tylko biograÞ i pisarki, ale równie  

innych dziedzin dzia alno ci na niwie spo ecznej i o wiatowej. W tej obszernej pracy 

1 J. Hulewicz, Sprawa wy szego wykszta cenia kobiet w Polsce w XIX wieku, Kraków 1939.
2 I. Kaniowska-Lewa ska, Literatura dla dzieci i m odzie y do roku 1864, Warszawa 1973.
3 S. Gawlik, Dziedzictwo pedagogiczne Klementyny z Ta skich Hoffmanowej, Opole 1995.
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4 Niestety nie zosta a zaakceptowana z powodu p ci.
5 Bronis aw Trentowski wyda  bardzo pochlebn  opini  o jej twórczo ci pedagogicznej.

Klementyn  Hoffmanow  ukazano jako: kobiet  aktywn  zawodowo (rozdz. 1) pisark  

(rozdz. 2), autork  teoretycznych rozwa a  pedagogicznych dotycz cych wychowania 

i edukacji kobiet oraz ich praktycznego prze o enia (rozdz. 3). Ma o znan  i w zasadzie 

niezbadan  charytatywn  dzia alno  Autorki Pami tki po dobrej matce... uj to w roz-

dziale czwartym, ukazuj c t  dzia alno  prowadzon  nie tylko w kraju, ale tak e na 

emigracji. Prac  zamyka rozdzia  pi ty, zatytu owany Znaczenie dorobku Klementyny 
z Ta skich Hoffmanowej, a w nim, poza omówieniem wp ywu twórczyni Rozrywek dla 
Dzieci na rozwój literatury adresowanej do najm odszego czytelnika, umieszczono intere-

suj c  cz  zawieraj c  opinie o dzia alno ci i twórczo ci Hoffmanowej ludzi jej epoki 

oraz wspó czesnych.

Z kart ksi ki wy ania si  osobowo  kobiety pierwszej po owy XIX wieku, kobiety 

od najm odszych lat do wiadczonej yciowo, d ugo samotnej, rozumiej cej konieczno  

w a ciwego przygotowania do ycia dziewcz t. Joannie D browskiej uda o si  pokaza  

proces rozwoju i krystalizacji pogl dów pedagogicznych i spo ecznych Klementyny. Po-

cz wszy od prostej recepty na bycie matk  i on , zawartej w Pami tce po dobrej matce... 

do Krystyny i Powinno ci kobiet, w których wyra nie podkre li a Ta ska przydatno  

opanowania przez kobiety gruntownej wiedzy. Ta ewolucja pogl dów post powa a wraz 

ze zdobytym do wiadczeniem yciowym, ogl dem zmieniaj cej si  rzeczywisto ci, 

wreszcie zrozumieniem konieczno ci zdobycia takiego wykszta cenia, które umo li-

wia oby p ci niewie ciej egzystencj . Jest rzecz  interesuj c , i  od pierwszego wydania 

Pami tki... w roku 1819 do edycji Krystyny w Lipsku w roku 1841, a wi c ju  na emi-

gracji, min o 22 lat bardzo twórczych i burzliwych, zarówno pod wzgl dem pisarskim, 

jak i spo ecznym i narodowym. W tym okresie Hoffmanowa zajmowa a si  prac  w In-

stytucie Guwernantek, by a wizytatork  i nauczycielk , wspó za o ycielk  spó ki wy-

dawniczej, organizatork  i czynn  uczestniczk  Zwi zku Dobroczynno ci Patriotycznej 

Warszawianek. Zdobywa a wiedz  i sama jej udziela a. W Pami tce po dobrej matce... 
wyra nie wida  wp ywy koncepcji Jana Jakuba Rousseau, cho by na podstawie innego 

ni  obowi zuj cy kanonu wychowania dziewcz t. Jej zawodowa pozycja w kraju ros a, 

czego dowodem by a kandydatura na cz onkini  Warszawskiego Towarzystwa Przyjació  

Nauk 4, kontakty zawodowe z Trentowskim 5 i innymi luminarzami tej epoki.

Oddzielna chlubna karta zapisana zosta a przez stworzenie pierwszego periodycznego 

wydawnictwa adresowanego do najm odszych, czyli �Rozrywek dla Dzieci�. Do czasów 

Klementyny na ziemiach polskich znane by y t umaczenia tego typu wydawnictw z j zy-

ka niemieckiego, które jednak nie odpowiada y ani obyczajowo ci, ani kulturze polskiej. 

Dotychczas, mimo i  ich twórczyni by a osob  bezdzietn , a przedsi wzi cie podyktowa-

ne zosta o cis ymi kontaktami z dzie mi siostry, �Rozrywki dla Dzieci� uwa ane s  za 

dzie o prekursorskie w kategorii czasopi miennictwa dzieci cego.

Z racji do wiadcze  osobistych i tradycji rodzinnych Hoffmanowa sta a si  propa-

gatork  wychowania patriotycznego, wskazuj c na wielkie znaczenie znajomo ci j zyka 

ojczystego, który otwiera  drog  do poznania tradycji, historii, literatury narodowej. Ten 

element pojawia si  w ka dym momencie jej dzia alno ci pisarskiej, pedagogicznej, publi-

cystycznej i spo ecznej. O zachowanie tradycji, znajomo  dziejów ojczystych, polskiego 
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obyczaju, budowanie postaw patriotycznych walczy a na ka dym odcinku swojej pracy.

Czynnie manifestowa a swoje przywi zanie do ziemi ojczystej poprzez za o enie 

a nast pnie uczestniczenie w Zwi zku Dobroczynno ci Patriotycznej Warszawianek, ak-

tywizuj c kobiety warszawskie do dzia alno ci na rzecz wspierania id cych do powstania 

listopadowego, ich rodzin i poszkodowanych w dzia aniach powsta czych.

Po upadku powstania pod y a za m em Karolem na emigracj . Po kilku latach po-

bytu w Dre nie pa stwo Hoffmanowie osiedli na sta e w Pary u, prowadz c dzia alno  

charytatywn  i bardzo oszcz dne ycie, bowiem Karol Hoffman, wskutek upadku banku, 

w którym z o one by y oszcz dno ci ycia, straci  maj tek. Od tej pory ci ar utrzymania 

domu spoczywa  na Klementynie, która szuka a zaj  pozwalaj cych na skromn  egzy-

stencj . Jej plany utworzenia prywatnej szko y dla dziewcz t w Pary u nie dosz y do skut-

ku, natomiast aktywnie udziela a si  w Towarzystwie Dobroczynno ci wspomagaj cym 

biednych rodaków emigrantów, dostarczaj c im rodków niezb dnych do ycia. I w tym 

dziele nie zabrak o wiedzy i talentu Klementyny z Ta skich Hoffmanowej. 

Koncepcja edukacji dziewcz t i idea  kobiety autorstwa Ta skiej obroni  si  i zapad  

w spo eczn  wiadomo . Jej uwagi dotycz ce wychowania dziewcz t przez d ugie lata 

by y jedynymi wskazówkami, którymi kierowa y si  matki w przygotowaniu do ycia 

swoich córek. Si a tego idea u tkwi a niew tpliwie w jego prostocie i jasnym przekazie 

podstawowych warto ci. W drugiej po owie XIX wieku, kiedy po powstaniu stycznio-

wym warunki polityczne i ekonomiczne na ziemiach polskich diametralnie si  zmieni y, 

idea  Hoffmanowej by  ostro krytykowany mi dzy innymi przez herolda polskiego pozy-

tywizmu Aleksandra wi tochowskiego. Jednak i on, mimo wielu zg aszanych zastrze e  

i uwag krytycznych, nazwa  autork  Pami tki... matk , prawodawczyni , a nawet patron-

k  edukacji niewie ciej i przyzna , e ogromn  jej zas ug  jest zebranie, uporz dkowanie 

i podniesienie do godno ci praw moralnych tradycyjnych my li i rad   6.

Ksi ka pani D browskiej jest napisana zwarcie, dobrym j zykiem, ma przejrzyst , 

przemy lan  konstrukcj . Autorka przeprowadzi a bardzo starann  kwerend , wykorzy-

stuj c dost pne ród a i archiwalia zarówno polskie, jak i zagraniczne. BibliograÞ a jest 

bardzo mocn  stron  rozprawy, aczkolwiek przy znacznym wykorzystaniu archiwaliów 

paryskich tylko w jednym przypisie Autorka odnios a si  do róde  petersburskich(?). 

Wiedza o yciu i dzia alno ci Klementyny z Ta skich Hoffmanowej jest tu kompletna 

i atrakcyjnie podana. Rozprawa p. D browskiej jest przyk adem rzetelnej pracy badacza 

dziejów o wiaty polskiej.

HANNA MARKIEWICZOWA
Warszawa 

6 J. E. D browska, Klementyna � Rzecz o Klementynie z Ta skich Hoffmanowej, Bia ystok 2008, s. 268.
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Dane biograÞ czne nauczycieli ucz cych w rz dowych szko ach rednich Królestwa 
Polskiego w latach mi dzypowstaniowych mo na by o znale  dotychczas w s ownikach 
biograÞ cznych zarówno charakteru ogólnego, jak te  w leksykonach specjalistycznych, 
obejmuj cych poszczególne grupy zawodowe czy spo eczne. Oprócz Polskiego S ownika 
BiograÞ cznego, gdzie zamieszczone s  biogramy ponad 100 wspomnianych nauczycieli, 
s  to s owniki specjalistyczne, zawieraj ce biogramy najbardziej zas u onych twórców 
poszczególnych dziedzin nauki i sztuki, a w ród nich: S ownik biograÞ czny XIX wieku 
(oprac. J. Paj k., J. Szczepa ski, A. Penkalla, Toru , Wyd. Adam Marsza ek, 2005); 
S ownik biologów polskich (red. S. Feliksiak, Warszawa, PWN, 1987); S ownik polskich 
pionierów techniki (red. B. Or owski, Katowice, Wyd. � l sk�, 1986); S ownik polskich 
teologów katolickich, t. 1�7 (Warszawa, Wyd. ATK, 1981�1983); S ownik artystów pol-
skich i obcych w Polsce dzia aj cych (zmar ych przed 1966): malarze, rze biarze, graÞ -
cy, t. 1�5, (Wroc aw�Warszawa 1971�1993) i inne. Uzupe nia t  list  szereg s owników 
biograÞ cznych poszczególnych miejscowo ci, jak S. Rusina, Znani i nieznani w Koninie 
(Konin, Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna, 2008); Znani i nieznani Ziemi Radomskiej, 
t. 1�4, (red. C. Zwolski, Radom, Wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Radomiu,  
1980�1990) czy S ownik biograÞ czny miasta Lublina, t. 1�2 ( red. T. Radzik, Lublin, 
Wyd. UMCS, 1993�1996). W ostatnich latach, w kilku opracowaniach ukazuj cych 
zbiorowo ci nauczycieli, autorzy zamie cili noty biograÞ czne tych e, przez co wzros y 
mo liwo ci docierania zarówno do informacji biograÞ cznych, jak te  do danych ró-
d owych umo liwiaj cych prowadzenie dalszych bada . W ród najwa niejszych nale y 
wymieni  prace Joanny Schiller, Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych 
szkó  rednich 1795�1862 (Warszawa, Instytut Historii Nauki PAN, 1998); Andrzeja Ka-
pronia, Cudzoziemscy nauczyciele gimnazjum lubelskiego w latach 1815�1915 (Lublin, 
Wyd. Norbertinum, 2001); Adama Massalskiego, Zwierzchnicy rz dowych m skich 
szkó  rednich w Królestwie Polskim w latach 1833�1862 (Kielce, Wyd. Akademii wi -
tokrzyskiej, 2004) i Janiny Wo czuk, Rosja i Rosjanie w szko ach Królestwa Polskiego 
1833�1862. Szkice do obrazu (Wroc aw, Wyd. Uniwersytetu Wroc awskiego, 2005). 

Materia y biograÞ czne dotycz ce nauczycieli by y wi c znacznie rozproszone w licz-
nych wydawnictwach, a w zwi zku z tym gromadzenie danych o nich by o utrudnione.

Znacznie u atwi dotarcie do potrzebnych informacji biograÞ cznych b d cy przed-
miotem recenzji s ownik, który zawiera biogramy 1235 nauczycieli ucz cych w latach 
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1 Dok adny s ownik j zyka ruskiego i polskiego: cz  rusko-polska. Polnyj slovar! russkago i pol!skago 

âzyka: ast! rusko-pol!skaâ, u o ony przez P. Dubrowskiego, Warszawa, Ferdynand Hösick, 1888, s. 329.

1833�1862 w rednich rz dowych szko ach m skich na terenie Królestwa Polskiego. 
Zamieszczone tam zosta y dane biograÞ czne osób zatrudnionych w ni szych i wy -
szych szko ach rednich od chwili obowi zywania ustawy o szkolnictwie z 1833 roku, 
og oszonej po upadku powstania listopadowego, a  do ko ca roku szkolnego, w którym 
wprowadzono now  ustaw  o wiatow  opracowan  przez Aleksandra Wielopolskiego.
W latach 1833�1840 by y to czteroklasowe szko y obwodowe (od 1841 r. zwane powiato-
wymi) i o mioklasowe gimnazja, a tak e zaliczany do niepe nej szko y redniej Instytut 
Nauczycieli Elementarnych w owiczu. Od 1852 r. tworzono 5-klasowe szko y powiato-
we, przekszta caj c pocz tkowo istniej ce ju  4-klasowe powiatowe szko y Þ lologiczne. 
Pierwsze utworzone w ten sposób szko y powsta y w Warszawie, czycy, Pu tusku, 
Siedlcach i om y. Równocze nie tworzono w Królestwie szko y realne: Gimnazjum 
Realne w Warszawie (1840), szko  powiatow  realn  niemiecko-rosyjsk  o 4 klasach
w Warszawie (1843) i od 1845 r. kolejne, tj. dwie wy sze realne 6-klasowe w Kielcach
i w Kaliszu oraz kilka 4-klasowych powiatowych szkó  realnych.

S ownik jest rezultatem ponad dwudziestoletnich poszukiwa , prowadzonych przez 
Adama Massalskiego w archiwach krajowych i rosyjskich. Oparty zosta  na szerokiej 
podstawie ród owej, z czego wi kszo  stanowi  akta osobowe nauczycieli szkó  red-
nich Okr gu Naukowego Warszawskiego (formularnyje spiski o s u bie), przechowywane 
w zespole akt Ministerstwa O wiecenia Narodowego w Rosyjskim Pa stwowym Archi-
wum Historycznym w Sankt Petersburgu (Rossijskij Gosudarstvennyj Istoriczeskij Archiv 
to nazwa obowi zuj ca od 1992 roku, bowiem wcze niej, w latach 1961�1992, archiwum 
nosi o nazw  Centralnyj Gosudarstvennyj Istoriczeskij Archiv SSSR). Ich uzupe nieniem 
s  zasoby Pa stwowego Archiwum Federacji Rosyjskiej w Moskwie (Gosudarstvennyj 

Archiw Rossijskoj Federacji) oraz archiwów krajowych w Warszawie, Kielcach, Lublinie, 
odzi, Piotrkowie Trybunalskim, P ocku i w Radomiu, Archiwum Diecezjalnego w Kiel-

cach, Lublinie i w Sandomierzu, a tak e zbiory r kopi mienne bibliotek: Jagiello skiej, 
Uniwersytetu Warszawskiego i Ossolineum we Wroc awiu. 

Cz  s ownikow  poprzedza wst p, w którym autor, po omówieniu przemian w za-
rz dzaniu o wiat  w Królestwie Polskim, do  szczegó owo przedstawi  spo eczno  
nauczycieli oraz ich liczebno  w ramach grup nauczanych przez nich przedmiotów 
(s. 25�45). Zaprezentowano tu zakres obowi zków i uprawnie  zwierzchników szkó  
rednich, tj. dyrektorów i inspektorów, a tak e ich zast pców. Pojawiaj ce si  problemy 

zwi zane z przet umaczeniem na j zyk polski utworzonego w 1849 roku stanowiska, na-
zwanego w nomenklaturze rosyjskiej zwierzchno ci szkolnej sztatnym nadziratielem, po-
maga wyja ni  Piotr Dubrowski w swoim s owniku. T umaczy on mianowicie, i  oprócz 
znaczenia �dozorca� czy �nadzorca� etatowy w odniesieniu do szko y termin ten oznacza 

inspektora 1. Tak te  t umaczy nazw  tego stanowiska Adam Massalski, stosuj c j  kon-

sekwentnie w ca ym tek cie. Warto jednak zaznaczy , e takiego wyja nienia znaczenia 

s owa nadziratiel nie spotkamy ju  we wspó czesnych s ownikach rosyjsko-polskich.

Nast pnie autor dokona  omówienia podzia u nauczycieli poszczególnych przedmio-

tów na grupy, w ramach hierarchii nauczycielskiej. W wietle przepisów nauczyciele do 



RECENZJE196

1851 r. dzielili si  na starszych (zwyczajowo zwanych profesorami) i m odszych. Nauczy-

ciele starsi uczyli w klasach wy szych (powy ej IV) religii, historii, matematyki, j zy-

ków staro ytnych, literatury polskiej i rosyjskiej oraz prawa. Pozostali byli nauczycielami 

m odszymi. Po 1852 r. przepisy przewidywa y zatrudnienie w trzech grupach zawodo-

wych: nauczycieli starszych, nauczycieli m odszych i nauczycieli. Dwie pierwsze grupy 

dzieli y si  tylko na ucz cych w starszych b d  m odszych klasach tych samych, podsta-

wowych przedmiotów, tj. j zyków aci skiego, rosyjskiego, polskiego, historii i geograÞ i 

oraz matematyki. Natomiast nauczaj cy j zyków nowo ytnych zachodnioeuropejskich, 

rysunków i kaligraÞ i oraz piewu nazywani byli nauczycielami. Omówienie podzia u na 

grupy nauczycieli jest o tyle istotne, e w punkcie 11 cz ci pierwszej biogramów � sta-

nowisko w okresie zatrudnienia w szkolnictwie � znajdujemy informacje o stanowiskach 
wed ug innego podzia u. Wyró niono tu mianowicie zatrudnienie na stanowisku dyrek-
tora, rektora, inspektora i nauczyciela. Pojawiaj ce si  w tej rubryce okre lenie profesor 
nie odnosi si  do starszego nauczyciela, ale do stanowiska zajmowanego na pewnym 
etapie kariery zawodowej nauczyciela w uczelni wy szej, co mia o miejsce w przypadku 
21 osób 2.

Has a zawieraj ce dane poszczególnych osób sk adaj  si  z trzech cz ci. Cz  
pierwsza to dane biograÞ czne: 1. nazwisko, imi  i drugie imi , 2. imi  i zawód ojca,
3. imi  i nazwisko rodowe matki, 4. data urodzenia oraz data i miejsce mierci, 5. miejsce 
urodzenia (powiat, województwo, kraj), 6. wyznanie, 7. stan ( wiecki lub duchowny),
8. wykszta cenie, 9. stopie  naukowy, 10. przebieg pracy zawodowej oraz uposa enie,
11. stanowisko w okresie zatrudnienia w szkolnictwie, 12. nauczane przedmioty, 13. eme-
rytura, 14. wyró nienia, odznaczenia, tytu y i rangi, 15. nagany, 16. pochodzenie spo ecz-
ne i stan maj tkowy, 17. stan cywilny i rodzinny, 18. dzia alno  spo eczna i niepodle-
g o ciowa. W cz ci drugiej zawarte zosta y publikacje nauczycieli i ich inne dokonania 
twórcze: prace zwarte, dzie a przet umaczone z j zyków obcych, artyku y naukowe i po-
pularnonaukowe, referaty drukowane w popisach szkolnych, informacje o niewydruko-
wanych referatach wyg aszanych na popisach, a tak e prace literackie, utwory muzyczne, 
osi gni cia w zakresie malarstwa, rze by, piewu. Cz  trzecia ka dego biogramu za-
wiera bibliograÞ  podmiotow : wydawnictwa encyklopedyczne i s ownikowe, opracowa-
nia, pami tniki, informatory i kalendarze, ród a drukowane, pras  i czasopisma, ród a 
archiwalne polskie i rosyjskie. Przyj ta przez Autora konstrukcja biogramów znacznie 
u atwia poszukiwanie konkretnych informacji o nauczycielach, poniewa  S ownik... 
mo na przeszukiwa  wed ug wybranych kryteriów, umo liwionych niejako przez Autora. 
Ponadto pozwala na unikni cie narracyjnej swobody polegaj cej na wprowadzeniu do 
biogramu z ej czy te  dobrej oceny yciowego zdarzenia. 

Nauczyciele szkó  rednich w zaborze rosyjskim mieli niew tpliwie wysok  rang  
spo eczn , byli bowiem urz dnikami pa stwowymi, a ich stanowiska by y ci le powi -
zane z 14-szczeblowym systemem rang urz dniczych, przyznawanych w zale no ci od 
wykszta cenia absolwentom szkó  rednich i wy szych. Rangi te z jednej strony by y 

2 Byli to: Jerzy Aleksandrowicz, Julian Bayer, Micha  Brzostowski, TeoÞ l Cichocki, Jan Dziubacki, Augu-
styn Fr czkiewicz, Rafa  Hadziewicz, Karol Jurkiewicz, Fryderyk H. Lewestam, Franciszek Mi osz, Jan N. Ol-
sza ski, Jan Pap o ski, Nikodem K. P czarski, Aleksander Przew ocki, Pawe  Rzewuski, Krzysztof Stoetzer, 
Józef K. Szelewski, Jan J. Szwajnic, Kazimierz Welo ski, Feliks Wermi ski, Antoni Zimmenman.
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elementem systemu awansowania w hierarchii urz dniczej, z drugiej za  umo liwia y 

tak e zmian  przynale no ci stanowej. Kwestia ta zosta a odzwierciedlona w cz ci 

I biogramów, w punkcie 14.

Niew tpliwie sporo problemów przysparza a autorowi pisownia nazwisk zarówno 

rosyjskich, jak te  osób obcego pochodzenia, gdy  w dokumentach ród owych by y one 

do  ró nie zapisywane. W takich przypadkach w S owniku... podane zosta y w nawiasie 

wszystkie znalezione oboczno ci nazwisk i imion. Ponadto w odniesieniu do nazwisk 

rosyjskich autor zrezygnowa , zupe nie s usznie, ze zmi kczania ich pisowni, a wi c 

w biogramie jest np. Nejlisow a nie Niejlisow, Nechaczenko a nie Niechaczenko.

Zarówno ogrom pracy, jak i rezultaty osi gni te przez Autora zas uguj  na uznanie. 

Ustalenia zawarte w pracy pozwoli y na dokonanie korekty i uzupe nie  tre ci dotychczas 

opublikowanych w ró nych opracowaniach biogramów nauczycieli. S ownik stanowi 

tak e znakomity punkt wyj cia do dalszych bada  nad nauczycielami szkó  rednich 

w Królestwie Polskim, zawiera bowiem bogactwo informacji o ich drogach edukacyjnych 

i karierach zawodowych oraz dzia alno ci naukowej i spo ecznej.

EWA KULA

Kielce
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KAZIMIERZ R DZI SKI: SZKOLNICTWO GALICYJSKIE 

NA UCHOD STWIE WOJENNYM (1914�1918), CZ STO-
CHOWA 2008, s. 246 + XXV

Znamieniem szczególnym minionego, dwudziestego wieku by y dwie wojny wia-
towe. Przynios y one rzeszom ludzi bezmiar nieszcz  i krzywd, stanowi y swoist  
traum , która zaci y a na wiadomo ci wielu pokole . Mieszka cy Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej w sposób szczególny zostali dotkni ci do wiadczeniem trudnym do 
ogarni cia ludzk  miar . A jednocze nie zawsze w najbardziej ekstremalnych sytuacjach 
potraÞ li podj  heroiczn  walk , najpierw o zachowanie w asnego i najbli szych ycia, 
a zaraz potem o uchronienie i obron  tych warto ci, które po ustaniu mrocznych dni 
pozwol  trwa  z arliw  wiar  i nadziej  lepszej przysz o ci. Jedn  z tych bezcennych 
warto ci by a o wiata. Wydawa o si  wprost niemo liwym, aby Kresy Wschodnie Rze-
czypospolitej, które w latach I wojny wiatowej (1914�1918) by y miejscem krwawych 
zmaga  zaborczych wojsk, Kresy odarte z wszelkich dóbr materialnych, mog y pami ta  
o sprawach nauki dzieci i m odzie y. A jednak natychmiast po wybuchu wojny podj to 
trud organizowania o wiaty, wsz dzie tam, gdzie by  bodaj cie  mo liwo ci na to, by 
polska szko a mog a w miar  normalnie funkcjonowa .

Ka da wojna rodzi zjawisko zwane uchod stwem � jest ono z wojn  zwi zane niero-
zerwalnie. W odleg ych czasach jego rozmiary by y nieznaczne, konß ikty wojenne trwa-
y nied ugo, dlatego te  exodus ludno ci mia  charakter przej ciowy. Dzia ania wojenne 

ju  jesieni  1914 roku sprawi y, e na uchod stwie znalaz o si  pó  miliona mieszka ców 
Galicji. Masowe wyjazdy dotkn y ludno  polsk , ukrai sk  i ydowsk  g ównie z po-
wiatów: Brody, Tarnopol, Buchacz, Stryj, Podhajce, Ka usz, Czerniowce, Stanis awów, 
Ko omyja, Sokal, Zborów, Z oczów i Sambor. Fala wygna ców rozla a si  po ca ej mo-
narchii austro-w gierskiej; na terenie Czech i Moraw schronienie znalaz o 170 tysi cy 
osób, do Wiednia � wówczas dwumilionowego � traÞ o ponad 200 tysi cy. Na prze omie 
lat 1914 i 1915 liczba galicyjskich uchod ców przekroczy a milion osób.

W ko cu grudnia 1914 roku, w Krakowie, z inicjatywy biskupa Adama Stefana Sa-
piehy utworzono Krakowski Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkni tych Kl sk  Wojny, 
z którego wy oni  si  Centralny Komitet Opieki Moralnej dla Wychod ców z Galicji. 
Jego kierownictwo powierzono profesorowi Uniwersytetu Jagiello skiego Antoniemu 
Górskiemu, kierownictwo sekcji o wiatowej Komitetu obj  Aleksander Rola-Janicki.

Tematyce dzia alno ci o wiatowej w ród uchod ców w latach 1914�1918 po wi cona 
jest ksi ka prof. dr hab. Kazimierza R dzi skiego.

W organizacji polskiego szkolnictwa elementarnego na uchod stwie wojennym na 
plan pierwszy wysun  si  Wiede . Tam znalaz a si  liczna rzesza uchod ców z warstwy 
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urz dniczej, wolnych zawodów, wreszcie ziemian i kupców. Doceniali oni rol  szko y 

i nie chcieli utraty ci g o ci kszta cenia. Ju  w pa dzierniku 1914 roku otwarto pierwsz  

polsk  szko  ludow , wkrótce nast pne. atwo otwierano te  kursy gimnazjalne, gdzie 

dziesi cioletnie dzieci zapisywali ludzie bardziej zasobni. Inaczej przebiega a organiza-

cja szkó  poza stolic  monarchii. Du ego znaczenia nabra y szko y polskie w Choceniu 

(Czechy) oraz w Wagna k. Lubicy (Styria). cznie w miejscowo ciach zamieszkanych 

przez wysiedle ców w Austrii, Czechach i Morawach powsta o ponad dwie cie polskich 

szkó  ludowych. W wielu szko ach nauczyciele organizowali nadobowi zkowo kursy 

uzupe niaj ce dla starszej m odzie y, aby uchroni  j  przed bezczynno ci . Program 

nauki na takich kursach obejmowa  przedmioty ogólnokszta c ce i zaj cia rzemie lni-

cze. W szko ach uchod czych istnia a silna wi  emocjonalna mi dzy uczniami a na-

uczycielami, a to sprawia o, e mimo trudnych warunków egzystencji wyniki nauczania 

by y dobre. Szko y te by y o rodkami polsko ci na obczy nie, dzi ki nim kszta towano 

u wychowanków g bokie przywi zanie i mi o  do ojczyzny oraz uczucia solidarno ci 

i braterstwa w stosunku do wszystkich ludzi, zw aszcza oÞ ar wojny. W roku szkolnym 

1916/1917 nauk  elementarn  obj to ponad dziesi  tysi cy dzieci.

Z ko cem wrze nia 1914 roku, w Wiedniu, pod kierownictwem profesora gimnazjal-

nego Alfreda Falbana, powsta  komitet dla organizacji szkolnictwa redniego. Wezwa  

on uczniów z Galicji, znaj cych j zyk niemiecki (dotyczy o to uczniów Gimnazjum 

w Brodach i II Gimnazjum we Lwowie), do podj cia nauki w trzech gimnazjach wie-

de skich. Jednocze nie otwarto trzy polskie gimnazja, których w a cicielem by  Komitet 

Nauczycieli Szkó  Wy szych w Galicji. Du ym uznaniem cieszy y si  kursy Gimnazjum 

e skiego im. Juliusza S owackiego prowadzone przez dr Gizel  Gebert, znan  autork  

podr czników do historii. W roku szkolnym 1914/1915 w Wiedniu do polskich szkó  

rednich ucz szcza o 4 606 uczennic i uczniów. Dzia a y tak e gimnazja m.in. w Grazu, 

Pradze, Brnie i Opawie.

Tu  przed wybuchem I wojny wiatowej w Galicji istnia o osiemna cie seminariów 

nauczycielskich pa stwowych oraz dwadzie cia pi  seminariów nauczycielskich pry-

watnych. Uczy o si  w nich ponad siedem tysi cy wychowanków (w tym prawie trzy 

tysi ce dziewcz t). Na uchod stwie powo ano do ycia jedynie dwa seminaria � w Wied-
niu i w Pradze. Brakowa o jednak kandydatów do nauki w tych szko ach. By  to zapewne 
wynik �nadprodukcji� nauczycieli w Galicji, gdzie ju  wcze niej nies ychanie trudno by o 

znale  miejsce pracy nauczycielskiej.

Obok historii polskiego szkolnictwa na uchod stwie Autor omawia tak e organizacj  

szkó  ukrai skich i ydowskich, które powstawa y wsz dzie tam, gdzie gromadzili si  

w du ej liczbie wygna cy z tych grup narodowo ciowych. 

Ruch o wiatowy na uchod stwie wojennym dzia a  pod naciskiem wydarze  i stara  

si  sprosta  oczekiwaniom ludzi, którzy zmuszeni zostali opu ci  rodzinne strony i nie 

wiedzieli, jaki ich los czeka w przysz o ci. W ka dym skupisku ludno ci powstawa y 

szko y elementarne, które stara y si  nadrobi  opó nienia w nauce dzieci polskich, ukra-

i skich i ydowskich i chroni y przed wtórnym analfabetyzmem. Organizacja zaj  by a 

oparta na ustawach szkolnych przyj tych przez galicyjski Sejm Krajowy. Pomoc w or-

ganizowaniu i prowadzeniu szkó  nios o spo ecze stwo poprzez ró norodne komitety 

powo ywane w czasie wojny.

Poziom nauczania by  ogólnie dobry. Jednak e specyÞ ka pracy na uchod stwie wo-

jennym, nie zawsze dostateczne wyposa enie szkó  w pomoce naukowe i podr czniki, 

a zw aszcza nietrwa o  niektórych placówek, powodowa y cz sto pobie ne realizowanie 



RECENZJE200

programów. Widoczna by a rola szko y w rodowisku. Organizowano uroczyste obchody 

wydarze  historycznych, rocznice urodzin lub mierci pisarzy, poetów i bohaterów na-

rodowych.

Organizacje nauczycielskie stara y si  uczestniczy  w pracy nad upowszechnieniem 

o wiaty w ród doros ych, m.in. zapewniaj c mo liwo ci dokszta cania zawodowego, 

organizuj c kursy j zyków obcych, otwieraj c biblioteki i czytelnie dost pne dla wszyst-

kich.

Szkolnictwo polskie na uchod stwie wojennym w latach 1914�1918 przesz o do hi-
storii o wiaty jako wa ne wydarzenie, jako instytucja zajmuj ca si  nie tylko sprawami 
szkolnictwa, ale tak e nadaj ca ton yciu narodowemu i spo eczno-kulturalnemu.

Warto si gn  po t  znakomicie napisan  ksi k . Autor � specjalizuj cy si  w histo-
rii o wiaty Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej � w oparciu o wieloletnie badania w a-
sne i wnikliw , archiwaln  kwerend  w Polsce i na Ukrainie ukaza  nieznan  praktycznie 
kart  o wiatow , donios e dokonanie wygnanych, polskich dzia aczy o wiatowych i na-
uczycieli, którzy w skrajnych warunkach potraÞ li stworzy  sprawnie dzia aj cy system 
narodowej o wiaty i kultury.

JERZY DUDA 
Opole
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POLSKIE DZIECI NA TU ACZYCH SZLAKACH 1939�1950, 

RED. J. WRÓBEL, J. ELAZKO, WARSZAWA 2008, s. 340

W 2008 roku, nak adem Instytutu Pami ci Narodowej, ukaza a si  na rynku ksi -

garskim interesuj ca i bardzo potrzebna ksi ka pod redakcj  Janusza Wróbla i Joanny 

elazko Polskie dzieci na tu aczych szlakach 1939�1950, podejmuj ca problematyk  

losów polskich dzieci deportowanych wraz ze swoimi rodzinami w g b Zwi zku 

Sowieckiego w 1940 i 1941 roku. Temat ten zas uguje ze wszech miar na szczególn  

uwag , bowiem dotyczy on tej cz ci najm odszego pokolenia Polaków, któremu Sowieci 

skradli dzieci stwo, skazuj c go na g ód, poniewierk  i niepewno  losu. Poruszony 

w publikacji problem, jeszcze kilkana cie lat temu ma o znany w kraju, doczeka  si  

w ostatnich latach kilku wa nych opracowa . W ród nich na szczególn  na uwag  zas u-

guj  ksi ki: Polacy w Indiach 1942�1948 w wietle wspomnie  i dokumentów (zespó  

redakcyjny: Leszek Be dowski, Joanna Chmielowska, Teresa Glazer, Wies awa Kleszko, 

Danuta Pniewska, Jan K. Siedlecki, wydanie drugie, Warszawa 2002), Dwie ojczyzny. 

Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tu acze wspomnienia (red. Stanis aw Manterys, wy-

danie polskie, Warszawa 2006) i ojca ucjana Z. Królikowskiego Skradzione dzieci -

stwo. Polskie dzieci na tu aczym szlaku 1939�1950, (wydanie krajowe, Kraków 2008). 

Wraz z recenzowan  pozycj  wydawnicz  tworz  one niezamierzony, ale harmonijny 

pod wzgl dem tre ci i formy ( cznie ze stron  wizualn ), wybór ksi ek, ukazuj cy 

odysej  dzieci polskich, deportowanych do Zwi zku Sowieckiego.

Ksi ka pod redakcj  J. Wróbla i J. elazko stanowi pok osie konferencji zorgani-

zowanej przez Biuro Bezpiecze stwa Narodowego i Instytut Pami ci Narodowej w li-

stopadzie 2007 w Pa acu Belwederskim na temat sformu owany tak jak tytu  ksi ki. 

Patronat nad tym donios ym i wywo uj cym wiele reß eksji wydarzeniem obj  Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej � Lech Kaczy ski.
Publikacja sk ada si  z pi ciu podstawowych cz ci. Pierwsza z nich obejmuje 

przedmow  napisan  przez redaktorów ksi ki, list Pana Prezydenta do organizatorów 
i uczestników konferencji, kazanie wyg oszone podczas mszy wi tej sprawowanej 
z okazji konferencji przez ksi dza biskupa Tadeusza P oskiego oraz informacj  o wyst -
pieniach organizatorów konferencji: Anny Walentynowicz, osoby powszechnie znanej, 
zw aszcza ze swojej nieugi tej postawy w latach siedemdziesi tych i osiemdziesi tych 
XX w. w walce z panuj cym w Polsce ustrojem, gen. Romana Polko � pe ni cego wów-
czas obowi zki szefa Biura Bezpiecze stwa Narodowego i Jana aryna � b d cego 
w tym czasie dyrektorem Biura Edukacji Publicznej IPN. Na szczególne podkre lenie 
zas uguj  tu pe ne ekspresji my li wypowiedziane o bohaterach tej ksi ki przez g ow  
pa stwa � L. Kaczy skiego: O polskich dzieciach, niewinnych oÞ arach najstraszniejszej 
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z wojen, do wiadczonych bole nie przez dwa systemy totalitarne napisano i powiedzia-

no wiele. adne s owa nie oddadz  jednak ich wyj tkowo dramatycznych losów: bólu 

po stracie matki i ojca, nag ego wyp dzenia z domu rodzinnego, tu aczki, g odu, zagu-

bienia i strachu (s. 11). Przytoczona my l oddaje w sposób syntetyczny istot  wiadomie 

wyrz dzonej krzywdy tysi com najm odszych, bezbronnych Polaków, skazanych na 

poniewierk  i tu acze ycie.

Druga, niewielka, ale bardzo znacz ca cz  publikacji obejmuje wyg oszone pod-

czas konferencji przemówienia czterech ambasadorów: Republiki Po udniowej Afryki, 

Iranu, Meksyku i Nowej Zelandii � pa stw, które bezinteresownie, z pobudek czysto 
humanitarnych, udzieli y schronienia, opieki, wsparcia moralnego, a tak e materialnego, 
zn kanym przebytymi trudami dzieciom polskim i ich opiekunom, w okresie drugiej 
wojny wiatowej. Wyst pienia ambasadorów, reprezentantów pa stw � dobroczy ców 
tchn y ciep em i sympati  do m odych, cz sto ma ych uchod ców. Za  ambasador Philip 
GrifÞ ths w swoim przemówieniu stwierdzi , e dzieci w Nowej Zelandii zyska y bezpiecz-

ny i przyjazny dom, lecz mój dom tak e na tym skorzysta . W ród przyby ych jest wielu 

znamienitych obywateli, którzy swym yciem dowiedli wielkiej si y, odwagi i umiej tno ci 

przystosowania si  z powodzeniem do nieznanych wcze niej warunków (s. 22). Istotnie 
bowiem tak by o � dla znacznej liczby tych m odych ludzi kraje, które ich przygarn y, 
jak s dzono pocz tkowo tylko do zako czenia wojny, sta y si  ich drugimi ojczyznami, 
w których zdobyli wykszta cenie, uzyskali prac , za o yli rodziny. Zjawisko opieki nad 
polskimi dzie mi przez inne pa stwa w czasie drugiej wojny wiatowej mia o szerszy 
charakter. Szkoda wi c, e w publikacji nie ukaza y si  wypowiedzi przedstawicieli in-
nych pa stw (w tym by ych dominiów brytyjskich), które wnios y du y wk ad w udziela-
nie pomocy m odym tu aczom, maj cym szcz cie wydosta  si  z nieludzkiej ziemi, np. 
Indii, krajów afryka skich, gdzie przebywa o najwi cej polskich dzieci (wymienionych 
w zamieszczonym w niniejszej ksi ce referacie J. Wróbla), nie mówi c ju  o samej 
Wielkiej Brytanii. Dobrze by oby, aby w kolejnym wydaniu, co nie w tpi  nast pi, tej 
warto ciowej publikacji IPN-u postulat niniejszy zosta  uwzgl dniony.

Trzecia cz  ksi ki zawiera siedem referatów dotycz cych ró nych aspektów 
problematyki losów polskich dzieci zes anych w odleg e rejony Zwi zku Sowieckiego. 
Rozwa ania te otwiera obszernie udokumentowane, napisane ze znawstwem opracowa-
nie Albina G owackiego, dotycz ce deportacji dzieci i m odzie y w latach 1940�1941. 
Autor na podstawie d ugoletnich bada , prowadzonych g ównie w archiwach rosyjskich, 
stwierdza, e najm odsi Polacy znale li si  w ród ogó u deportowanych na zasadzie zbio-

rowej odpowiedzialno ci. Podaje ich dok adne liczby i procenty na zes aniu w pierwszym 
i drugim kwartale 1941 roku. Zauwa a, e w kolejnych miesi cach przymusowego po-
bytu w Zwi zku Sowieckim liczba deportowanych m odych ludzi ulega a zmniejszeniu. 
Ubywa o równie  doros ych. Profesor G owacki wnikliwie na wietla szereg kwestii 
dotycz cych ycia codziennego ma ych zes a ców, ich wyczerpuj cej pracy Þ zycznej, 
walki o przetrwanie, nieustannej gro by g odu, braku elementarnej higieny i szerzenia 
si  chorób. Szczególnie interesuj ca jest tabela przedstawiaj ca realizacj  obowi zku 
szkolnego przez dzieci polskie w szko ach sowieckich 1 pa dziernika 1941 roku. Wynika 
z niej, e spo ród 46 560 dzieci przesiedle ców nauk  pobiera o 28881, to jest 62,0% 
ogólnego stanu. Trafne s  równie  uwagi na temat kwestii d enia m odego pokolenia 
do nauki religii, prowadzenia indoktrynacji tre ci nauczania i za o e  wychowawczych 
szkó  sowieckich, do których dzieci polskie ucz szcza y niech tnie.
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Nast pny referat, autorstwa Piotra ycie skiego, ukazuje fenomen dzia alno ci 

polskiej szko y w Bolszoj Bukoni za o onej przez Stanis awa B o skiego, do wiadczo-

nego nauczyciela i przedwojennego inspektora szkolnego w obwodzie tarnopolskim. 

Zaprezentowana zosta a w nim, oraz w do czonych aneksach, atmosfera pracy placówki 

o wiatowej (szko a powszechna i klasa gimnazjalna), niezale nej od obowi zuj cego 

systemu szkolnego w warunkach sowieckich. Przedstawiona odwaga i po wi cenie 

oraz niebywa a troska nauczycieli zes a ców o nale yte wychowanie dzieci polskich 

w ekstremalnie ci kich warunkach budzi najwy szy szacunek dla ich postawy. Artyku  

odznacza si  du ymi walorami pedagogicznymi, a swoj  unikalno ci  poszerza wiedz  

o historii polskiego szkolnictwa.

Z kolei Piotr Szubarczyk przedstawi  wielce interesuj c  reß eksj  na temat akcji wy-

wo enia dzieci polskich ze Zwi zku Sowieckiego przez wicekonsula polskiego w Bom-

baju � Tadeusza Lisieckiego. Umiej tnie po czy  w swym referacie sentymentalny w tek 
jego ycia osobistego z ogromnym zaanga owaniem w ocalenie deportowanych m odych 
ludzi. Przytoczone za wicekonsulem przyk ady uratowania dzieci nie tylko wywo uj  
wzruszenie, ale i reß eksj  na temat sposobu ich traktowania. wiadczy o tym sierociniec 

w Kaganie pod Buchar , zorganizowany w opuszczonym chlewie, czy te  opowie  o na-
traÞ eniu w jednym z ko chozów, jak pisa  T. Lisiecki, na dwoje dzieci ! szkielety w wieku 

oko o pó tora roku. Poza imieniem w asnym i nieco polskiej paplaniny, nic nie wiedzia y. 

Co to "tatu #, nie mog y zrozumie , a mamusia "pos a#$ Dok d? Nie wiadomo. Wielu 

tu ludzi umar o, pewnie w ród nich i mamusia tych dzieci.  Tyle tylko dowiedzieli my 

si , e byli to Kry  i Krzy  (Krysia i Krzysztof) ["] Gdy ju  mog y sta  na nogach 

o w asnych si ach, stawa a ta para naprzeciw siebie przy krze le, które s u y o jako stó . 

W po rodku talerz z jajecznic . Ka de mia o y eczk , ale nabieraj c, pakowa o nie 

sobie, ale drugiemu� Krzy  nigdy sam nie jad , zawsze wszystko dzieli  z Krzysi . St d 

ostro ny wniosek, e to rodze stwo. Pojechali transportem do Nowej Zelandii (cyt. za P. 
Szubarczykiem, s. 59).

Na szczególn  uwag  zas uguje obszerne opracowanie zamieszczone przez wspó re-
daktora publikacji � Janusza Wróbla. Autor przedstawi  na podstawie rozleg ej kwerendy 
archiwalnej, przeprowadzonej w kraju, Wielkiej Brytanii i kilku innych pa stwach po-
o onych na ró nych kontynentach, problematyk  losów dzieci polskich po opuszczeniu 

terytorium Zwi zku Sowieckiego. Przede wszystkim podj  interesuj c  prób  ukazania 
mechanizmów ich rozmieszczenia najpierw w Iranie, a pó niej w innych krajach po o o-
nych w ró nych cz ciach wiata. Podkre li  zaanga owanie Brytyjczyków, Delegatury 
Ministerstwa Pracy i Opieki Spo ecznej, rz du RP na uchod stwie, a tak e poselstwa 
i konsulatu polskiego w Teheranie oraz wielu Ira czyków w spraw  wy ywienia i za-
kwaterowania du ej liczby Polaków na terenie Iranu. Na wietli  niektóre zagadnienia 
dotycz ce rozlokowania m odych Polaków w Afryce. 

S usznie J. Wróbel w sposób szeroki przedstawi  kwesti  pobytu m odocianych 
uchod ców polskich w Indiach. Zwróci  uwag  na du  wobec nich yczliwo  ze 
strony w adz i znacz cych mieszka ców tego subkontynentu. W sposób interesuj cy 
ukaza  dzia ania, w tym inicjatywy gen. W. Sikorskiego, podejmowane na rzecz przy-
j cia polskich uchod ców przez w adze Meksyku. Trafnie zrelacjonowa  przybycie 
dzieci polskich, w tym wielu sierot, wraz z opiekunami do Nowej Zelandii. W swoich 
rozwa aniach zatrzyma  si  równie  na rozmieszczeniu m odzie y polskiej w Libanie. 
Podj  nie atw  prób  ukazania, przynajmniej w zarysach, losów m odych uchod ców po
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zako czeniu drugiej wojny wiatowej. Zwróci  uwag  na ich obawy zwi zane z powrotem 

do ojczystego kraju znajduj cego si  w streÞ e wp ywów Zwi zku Sowieckiego. Bardzo 

trafnie ukaza  trudn  sytuacj  cz sto ju  pe noletnich, m odych ludzi, którzy zdecydowa-

li si , przewa nie ze wzgl dów rodzinnych, na zamieszkanie w Polsce. Niejednokrotnie 

stanowili oni bowiem przedmiot zainteresowa  Urz du Bezpiecze stwa Publicznego, co 

nios o za sob  szereg uci liwych konsekwencji.

J. Wróbel nie ustrzeg  si  jednak w swoim opracowaniu pewnej nie cis o ci. 

Wymieniaj c Józefa Hallera (s. 80), nazwa  go ministrem Wyzna  Religijnych i O wiece-

nia Publicznego. Otó  genera  kierowa  w tym czasie w rz dzie W. Sikorskiego Urz dem 

O wiaty i Spraw Szkolnych, zwanym cz sto Urz dem Wychowania Narodowego. 

Wówczas Ministerstwa WRiOP w ogóle nie by o. Zosta o ono utworzone dopiero 14 lip-

ca 1943 roku w rz dzie S. Miko ajczyka, a na jego czele stan  ksi dz pra at Zygmunt 

Kaczy ski.

Interesuj c  tematyk  podj a w recenzowanej publikacji Justyna Ch ap-Nowakowa. 

Autorka z du ym znawstwem dokona a przegl du poezji rozwijaj cej si  w rodowisku 

dzieci i m odzie y polskiej, znajduj cej si  w ró nych cz ciach wiata. Swoje rozwa ania 

na ten temat rozpocz a od kompetentnej charakterystyki polskiej dzia alno ci wydaw-

niczej na Bliskim Wschodzie, a zw aszcza w Palestynie. Zaznaczy a w niej rol  ukasza 

Kurdybachy w publikowaniu na szerok  skal  podr czników szkolnych oraz wydawaniu 

Szkolnej Biblioteczki na Wschodzie zawieraj cej utwory polskich klasyków literatury. 

J. Ch ap-Nowakowa scharakteryzowa a rozwijaj c  si  w pras  m odzie ow  na Bliskimi 

i rodkowym Wschodzie, w Afryce, Indiach, Meksyku, we W oszech i innych pa stwach 

Europy. Przytoczy a nazwiska autorów do  licznych tekstów literackich. Nadmieni a, 

e w pismach redagowanych przez m odzie  niejednokrotnie zamieszczali swoje utwo-

ry nauczyciele. Zwróci a uwag  na najwi ksze m ode talenty literackie, wymieniaj c je 

z nazwiska. Podj a prób  okre lenia g ównych nurtów poezji dzieci cej i m odzie owej, 

a tak e analizy tre ci niektórych utworów poetyckich. S owem, przybli y a czytelnikowi 

frapuj ce zjawisko literackie (po czone z elementami publicystyki spo ecznej), wyst -

puj ce w ród m odego pokolenia Polaków, yj cego w niecodziennych warunkach na 

obczy nie.

Wiele reß eksji wzbudza referat ojca ucjana Królikowskiego po wi cony odysei 

dzieci z sieroci ca w Tengeru, oparty na jego w asnych wspomnieniach, og oszonych ju  

wcze niej w wymienionej wy ej ksi ce. Autor nawi zuje do atmosfery panuj cej w tej 

placówce opieku czo-wychowawczej, pe nej patriotyzmu i religijno ci, przygotowuj cej 

dzieci oraz m odzie  do powrotu do ukochanej ojczyzny. Nast pnie przedstawia uwarun-

kowania podj cia decyzji o wyje dzie 150 dzieci z kontynentu afryka skiego, ale nie do 

zniewolonej Polski, lecz do Kanady. Ukazuje dramaturgi  przejazdu sieroci ca z Tengeru 

przez W ochy i Niemcy, a nast pnie koncentruje uwag  na pobycie m odych Polaków 

w Kanadzie. Dzi ki opiece Ko cio a katolickiego w tym kraju, a zw aszcza arcybisku-

pa Montrealu � J. Charbonneau, dzieci przyby e z Afryki do Kanady znalaz y godziwe 
warunki do dalszego rozwoju i wej cia w okres doros ego, samodzielnego ycia. Autor 
wspomina wi  utrzymuj c  si  mi dzy poszczególnymi wychowankami sieroci ca, jak 
równie  swoje bliskie kontakty z nimi, gdy ju  przebywali w ró nych szko ach, placów-
kach o wiatowych, a potem usamodzielnili si  w przybranej ojczy nie. wiadczy o tym 
chocia by skierowany do niego, zawieraj cy wyrazy t sknoty, fragment listu: Szkoda, 

e Ksi dz jest !Króliczkiem", a nie ptaszkiem. Gdyby by  na przyk ad skowronkiem, to 
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by do nas przylecia  i odwiedzi . Przyniós by nam ze wiata ciekawe nowinki o naszych 

kolegach i kole ankach z sieroci ca. Prosz  nam zrobi  mi  niespodziank  (s. 145). 

Bliskie kontakty dzieci z sieroci ca w Tengeru, rozproszonych po ca ych Stanach 

Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej i Kanadzie, przetrwa y do dzi .

Analizowany rozdzia  zamyka tekst Marka Ga zowskiego po wi cony kwestii upa-

mi tnienia miejsc pobytu i martyrologii Polaków na terenie niektórych by ych republik 

azjatyckich Zwi zku Sowieckiego. Autor podkre la, e PRL nie podejmowa a dzia a  

zmierzaj cych do uczczenia pami ci polskich obywateli, którzy, ju  po zwolnieniu z wi -

zie  i agrów, zmarli w tym rejonie wiata z powodu nabytych chorób oraz bardzo trud-

nych warunków ycia. Podaje, e dopiero Rada Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa 

oraz w adze niepodleg ej Polski w latach dziewi dziesi tych ubieg ego wieku wyst -

pi y z szeregiem inicjatyw maj cych na celu zewidencjonowanie, uporz dkowanie oraz 

wyremontowanie b d  odtworzenie cmentarzy oraz innych miejsc (w rejonach kon-

centracji i przemarszu armii genera a W adys awa Andersa), gdzie spoczywaj  Polacy. 

Autor informuje równie  o nekropoliach polskich, brytyjskich i ydowskich w Iranie, 

na których pochowani zostali Polacy zmarli (po opuszczeniu Zwi zku Sowieckiego) 

wskutek wcze niejszego wycie czenia i nabytych chorób. Miejsca te znajdowa y si  

pod opiek  polskiego uchod stwa. Pewne inicjatywy w zakresie opieki nad niektórymi 

cmentarzami polskimi w Iranie przejawia a Ambasada PRL w Iranie. Poruszony przez 

M. Ga zowskiego problem jest niezwykle wa ny i wymaga sta ej troski ze strony spo e-

cze stwa oraz w adz Polski. Dobrze si  sta o, e zagadnienie to, przedstawione w sposób 

jasny i syntetyczny, zosta o podj te w a nie w tej publikacji.

Szczególnie interesuj ca jest cz  ksi ki obejmuj ca dziewi  wspomnie  osób, 

które w okresie dzieci stwa by y deportowane w g b Zwi zku Sowieckiego. Osiem 

zamieszczonych relacji spisanych zosta o przez osoby, które pozosta y na obczy nie, 

a jedna przez cz owieka, który zdecydowa  si  powróci  do Polski. Tre  tych interesu-

j cych wspomnie  jest bardzo pouczaj ca. Wszystkie przedstawiaj  dramatyczne chwile 

deportacji i egzystencj  na zes aniu, a nast pnie ycie na uchod stwie. Redaktorzy tomu 

wybrali relacje ludzi wybitnych, którym szczególnie powiod o si  pod wzgl dem zawo-

dowym, materialnym i spo ecznym. Nale y si  tylko z tego cieszy  i gratulowa  im, e 

osi gn li sukces. Wydaje si  jednak, e w tak pi knej publikacji, o tak wysokiej randze 

i znaczeniu oraz wymowie spo ecznej, powinno by  zamieszczone wi cej relacji by ych 

m odych zes a ców z yciorysami ludzi uosabiaj cymi ich wi kszo  przeci tnych losów 

na obczy nie i ewentualnie w kraju. Wzór do na ladowania by . Tak bowiem uczyniono 

w wymienionej wy ej publikacji pod redakcj  S. Manterysa, przedstawiaj cej szerok  

palet  dróg yciowych dzieci polskich wywiezionych do Nowej Zelandii. Kwestia ta po-

siada pewne uzasadnienie równie  i w tym, e u cz ci by ych dzieci pobyt w Zwi zku 

Sowieckim spowodowa  znaczny uszczerbek na zdrowiu, co wp yn o na ich rozwój za-

wodowy, a w dalszej konsekwencji na poziom ycia, a cz sto, jak twierdzi ojciec ucjan 

Królikowski, i na jego d ugo . Przyk adem mog  by  tu w a nie dzieci z sieroci ca 

w Tengeru. Spo ród 150 osób, które opu ci y Afryk , do 2007 roku nie y o ju  48. 

Ostatnia cz  publikacji zawiera 17 dokumentów archiwalnych z zakresu oma-

wianej problematyki. Pomys  ich opublikowania nale y uzna  za cenny � ukazuj  one 
bowiem pe ne n dzy i g odu ycie Polaków w Zwi zku Sowieckim, przedstawiaj  sta-
rania w adz polskich na uchod stwie w sprawie rozmieszczenia zes a ców w ró nych 
miejscach wiata i kulisy przejazdu dzieci z Tengeru do Kanady, czy te  stosunek w adz 
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bezpiecze stwa do osób powracaj cych z zagranicy do Polski. Bez w tpienia pomagaj  

one lepiej zrozumie  tre  zamieszczonych referatów i wprowadzaj  czytelnika w kli-

mat tamtych lat. To ostatnie zadanie dobrze wype niaj  fragmenty pami tnika Wandy 

Barbary Bik. 

Na uwag  zas uguje zgromadzona na ko cu publikacji ikonograÞ a. Pozytywnie 

trzeba oceni  jej starann  szat  graÞ czn , a zw aszcza ok adk , która swoim wygl dem 

wprowadza czytelnika w zarys problematyki i wywo uje okre lon  reß eksj .

Reasumuj c, nale y stwierdzi , e recenzowana pozycja zas uguje na wysokie 

uznanie. Podejmuje, w miar  wszechstronny sposób, wydarzenia bardzo bolesne dla na-

szego narodu i nadal niezbyt znane szerszej opinii publicznej. Zarówno zorganizowana 

konferencja naukowa, jak i ksi ka pod redakcj  J. Wróbla i J. elazko stanowi  ho d 

z o ony pami ci wszystkim um czonym dzieciom polskim, którym odebrano dzieci -

stwo, a cz stokro  i pozbawiono ycia. Publikacja niniejsza powinna stanowi  lektur  

studentów pedagogiki i historii i znajdowa  si  we wszystkich wi kszych bibliotekach 

oraz w ksi gozbiorach szkolnych.

WITOLD CHMIELEWSKI

Piotrków Trybunalski
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WYSTAWA � KORCZAK I JEGO DZIE O

Dnia 9 lutego 2009 roku Instytut Pami ci Narodowej otworzy  wystaw  po wi con  
Polskim dzieciom, m odzie y i szko om na tu aczych szlakach w latach 1939�1948, która 
traÞ a do Muzeum Wojska w Bia ymstoku.

Natomiast w dniach od 4 do 29 marca 2009 roku Pa stwowa Galeria Sztuki w Sopocie 
zorganizowa a wystaw  pod tytu em Korczak i jego dzie o. G ównym jej celem by o przy-
pomnienie postaci Janusza Korczaka, wybitnego pedagoga, lekarza, spo ecznika, pisarza 
i publicysty oraz ch  zapoznania zwiedzaj cych z kolejami ycia tego wielkiego humani-
sty, który w 1942 roku w Treblince odda  ycie za swoje idee pedagogiczne. Inspiratorzy 
wystawy starali si  pokaza , e portret autentycznego cz owieka mo na malowa  j zykiem 

muzyki, poezji, plastyki ! obrazem, rysunkiem.
Na wystawie zaprezentowano ponad 100 dzie  znanych malarzy, graÞ ków i ilustrato-

rów, m.in.: Juliana Bohdanowicza, Krystyny Lipki-Sztarba o, Franciszka Ma luszczaka, 
Bogus awa Orli skiego, Zuzanny Orli skiej, Janusza Stannego, Rafa a Strenta, Józefa 
Wilkonia, Zdzis awa Witwickiego, Agnieszki elewskiej. Ich prace powsta y w wi k-
szo ci podczas warsztatów organizowanych przez Sanatorium im. Janusza Korczaka 
w Krasnobrodzie, w czerwcu 2006 roku. Wystawie towarzyszy  równie  album zawiera-
j cy 61 ilustracji opatrzonych fragmentami tekstów Janusza Korczaka. Najwi cej miejsca 
przeznaczono w nim na rysunki do Króla Maciusia Pierwszego z 1922 roku, wykonane 
przez: Waldemara Andrzejewskiego, Juliana Bohdanowicza, Marcina Bruchnalskiego, 
Aleksandr  Kucharsk -Cybuch, Halin  Ku nick , Bart omieja Ku nickiego, Jerzego Sro-
kowskiego i Józefa Wilkonia, ukazuj ce okoliczno ci obj cia tronu, reformatorskie rz dy 
m odego króla, podró  do Afryki i ch  poznania wiata czarnoskórych dzieci. 

Nast pnie 6 obrazów po wi cono Kajtusiowi Czarodziejowi z 1934 roku. Zosta y 
one wykonane przez Tomasza Borowskiego, Inez Krupi sk , Krystyn  Lipk -Sztarba -
o, Leszka O daka, Zuzann  Orli sk  oraz Halin  Zakrzewsk -Zalesk  i przedstawia y 

rozmarzonego ch opca, który przemienia si  w czarodzieja zmieniaj cego wiat na lepsze 
dzi ki wielu rozmaitym i twórczym pomys om. 

Natomiast tylko cztery ilustracje dotyczy y dzie a Jak kocha  dziecko z 1920 roku 
i przedstawia y reß eksje Korczaka nad poszczególnymi okresami rozwojowymi dziecka 
i zwi zane z nimi dylematy rodzicielskie. Jolanta Kolar uwydatni a reß eksje Korczaka 
dotycz ce codziennej i wyczerpuj cej piel gnacji dzieci, jak i satysfakcji i dumy rodziciel-
skiej, podkre laj c, jak wa ny jest ten wczesny okres ludzkiej egzystencji, jak istotne jest 
odpowiednie prze ycie tego czasu i jak wielki wp yw ma on na pó niejsze funkcjonowanie 
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cz owieka. Z kolei Wojciech Ko yszko doskonale uchwyci  i przedstawi  prawa dziecka, 

podkre laj c jego potrzeby psychiczne. Portret zadumanego Korczaka pragn cego, aby 

nauczy  rozumie  i kocha  cudownie, pe ne ycia i ol niewaj cych niespodzianek, twórcze 

�nie wiem� wspó czesnej wiedzy w stosunku do dziecka ukaza  Mieczys aw Wasilewski.

Pozosta e, pojedyncze obrazy, graÞ ki, akwarele nawi zywa y do takich utworów 

Janusza Korczaka, jak: Dziecko salonu, Król Maciu  na bezludnej wyspie, Po egnanie 

wychowanków opuszczaj cych dom sierot, Kiedy znów b d  ma y, Bankructwo ma ego 

D eka, Feralny tydzie  oraz zamykaj cy wystaw  Pami tnik. Przewija si  w nich tema-

tyka osamotnienia dziecka, nie adu duchowego, wrogiego stosunku do otoczenia, niespra-

wiedliwo ci, ale tak e rado , mi o , pracowito , uczciwo  i przejawy szczero ci.

Przewodnicz ca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Jadwiga Bi czyc-

ka, zach caj c do zwiedzania wystawy, stwierdzi a, e jest du a grupa osób w kraju i na 

wiecie, która nadal styka si  z Korczakiem poprzez Jego dzie a i ksi ki o Nim. Ta gru-

pa stanowi o sile ruchu korczakowskiego, który zachowuje pami  o Starym Doktorze 

i który stara si  wprowadzi  w ycie jego idee. W ten sposób realizowane jest pragnienie 

Korczaka, który pod koniec ycia pisa : nie siebie pragn  zachowa , ale my l moj . 

W swoim wyst pieniu wielokrotnie podkre la a, i  pozostaje jeszcze grupa osób, które 

zetkn  si  z portretem Korczaka, z jego pomnikiem, obrazem, rysunkiem. I to zetkni cie 

zaowocowa  mo e pytaniem: kim jest ten Cz owiek, którego tak wielu chcia o uwiecz-

ni , który tak wielu zainspirowa  do twórczo ci, jakich warto ci jest On symbolem? I te 

pytania mog  skierowa  my lenie nad systemem � tak rzadkich dzisiaj, a równocze nie 
cennych i potrzebnych warto ci, jak rozumna mi o  do dziecka, uznawanie jego prawa 
do szacunku, umiej tno  rozmowy z dzieckiem, ws uchiwanie si  w jego potrzeby, to-
lerancji, docenianie roli sztuki przebaczania, wiary w dobro � mimo wszystko � mimo 
panosz cego si  z a, jak podkre lanie poczucia odpowiedzialno ci doros ych za kszta t 
wiata, w którym dziecko si  wychowuje. Wszystkie te warto ci znale  mo na w yciu 

i dzie ach Korczaka. My lenie o nich i wcielanie ich w ycie mo e mie  bardzo du e, 
spo eczne i kulturowe znaczenie, mo e zmieni  smak, koloryt naszej wspó czesnej, szarej 
egzystencji. Dlatego tak wa nym wydarzeniem jest wystawa i okoliczno ciowy album 
zawieraj ce rysunki zainspirowane yciem i dzie em Janusza Korczaka oraz lektur  jego 
ksi ek. Zbiór rysunków o Korczaku, z ducha korczakowskiego wyros ych, pokazuje, 
jakie mo e by  bogactwo w asnych my li i prze y  artystycznych. 

Otwarciu wystawy towarzyszy  program s owno-muzyczny w wykonaniu: Wojciecha 
Namiotko � recytacje, Tomasza Lipskiego i Tomasza Dobiesa � rytm, cz onków stowa-
rzyszenia �Jeden wiat� oraz muzyków zespo u �Ikenga Drummers�.

Zaproszeni go cie przechodzili kolejno od obrazu do obrazu pod przewodnictwem 

aktora Wojciecha Namiotko czytaj cego odpowiedni dla danej ilustracji tekst Korczaka. 

T o muzyczne stanowi y utwory w wykonaniu Tomasza Lipskiego i Tomasza Dobiesa 

na w asnor cznie wykonanych perkusjonaliach. Uczestnikami wystawy byli nie tylko 

ludzie zajmuj cy si  ideami pedagogicznymi J. Korczaka, ale tak e publicy ci, pisarze, 

arty ci, historycy, a przede wszystkim adresaci dzie  Starego Doktora � dzieci i m odzie . 
Wystawa ciesz ca si  wielk  popularno ci , dla wielu z pewno ci  sta a si  inspiracj  do 
odczytania dzie  Korczaka na nowo. Poprzez swoje utwory mog a nauczy  wspó czesne-
go odbiorc  � widza patrze  i widzie , ledzi  i rozumie  najdrobniejsze nawet odruchy 
i reakcje dzieci, odczytywa  ich sens. 

MARIUSZ BRODNICKI
Gda sk
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MI DZYNARODOWE SYMPOZJUM: BISKUP LUBELSKI 

MARIAN LEON FULMAN � PEDAGOG TRUDNYCH LAT,

LUBLIN, 13 STYCZNIA 2009 ROKU

Jednym z najwybitniejszych biskupów polskich w okresie mi dzywojennym by  
ordynariusz lubelski Marian Leon Fulman. By  pierwszym biskupem konsekrowanym 
w Polsce niepodleg ej. Jako kap an, a nast pnie biskup opublikowa  du  ilo  ksi ek, 
artyku ów o tre ci religijno-moralnej, a tak e instrukcji, odezw i listów pasterskich. 
Dzisiejszego badacza jego dzia alno ci duszpasterskiej i spu cizny pi mienniczej ud-
erza obszerno  tematyki któr  si  zajmowa . Tym bardziej e wiele jego przemy le  
i wskaza  duszpasterskich, mimo up ywu lat i zmian kontekstu spo eczno-politycznego, 
nic nie straci o ze swej aktualno ci. W celu ocalenia od zapomnienia i pog bienia tej 
spu cizny w dniu 13 stycznia 2009 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw a 
II zorganizowano mi dzynarodowe sympozjum: Biskup Lubelski Marian Leon Fulman 

� pedagog trudnych lat. Jego organizatorami by y: Katedra Pedagogiki Porównawczej, 
Instytut Pedagogiki Wydzia u Nauk Spo ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Paw a II we wspó pracy z Wydzia em Pedagogicznym Akademii Humanistycznej 
im. A. Gieysztora w Pu tusku oraz Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. 

Seminarium otworzy  arcybiskup lubelski prof. dr hab. Józef yci ski, który ukaza  
osob  biskupa Fulmana jako wielkiego realizatora pozytywistycznych hase  pracy od 
podstaw i pracy organicznej oraz patriot  broni cego w czasach zaborów polsk  m odzie  
przed rusyÞ kacj . Dla podniesienia ducha swoich diecezjan, w dniu 1 wrze nia 1939 r. 
na placu katedralnym w Lublinie, odprawi  msz  w. w intencji Ojczyzny zaatakowanej 
przez Niemców. Równie  wojewoda lubelski Genowefa Tokarska zwróci a uwag  na 
patriotyzm biskupa Fulmana, którego przejawem by  m.in. fakt, e w czasie nawa y 
bolszewickiej w 1920 r. nie opu ci  Lublina i wyda  polecenie duchownym, by pozostali 
na swych placówkach duszpasterskich. Wojewoda jako rzecz godn  podkre lenia uzna a 

czenie przez biskupa dzia alno ci duszpasterskiej z dzia alno ci  spo eczn -kulturaln  
oraz podkre lanie roli wieckich w Ko ciele. G ówny organizator sympozjum, ks. prof. 
KUL dr hab. Edward Walewander, uzasadniaj c wybór tematyki sympozjum, stwierdzi , 
e inspiracj  do jego zorganizowania by o ukazanie osoby i dzia alno ci bpa Fulmana 

jako wzoru godnego na ladowania w dzisiejszych, nie atwych dla Ko cio a i ojczyzny, 
czasach. 

Pierwszej cz ci sympozjum przewodniczy  ks. prof. KUL dr hab. Marian 
Nowak. W swoim wyst pieniu prof. dr hab. Barbara Jedynak (UMCS) omówi a my l 
pedagogiczn  lat 1918�1939, która by a przemilczana albo bagatelizowana w czasach 
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PRL-u. Tymczasem jej owoce trwaj  do dzisiaj w postaci setek wybitnych opracowa  

z zakresu pedagogiki, zw aszcza dydaktyki. W tamtym okresie mocno akcentowano rol  

rodziny, a problematyka dzieci ca i pedagogiczna by a podejmowana tak e przez pisarzy. 

O wiat  i szkolnictwem byli ywo zainteresowani tak e politycy, w tym tak e marsza ek 

Józef Pi sudski. By  szacunek, a nawet powszechna mi o  do nauczycielstwa i szkol-

nictwa. Godna podkre lenia jest tak e demokratyczno  o wiaty, umo liwiaj ca uzyski-

wanie wykszta cenia przez dzieci ch opskie, czego przyk adem jest �profesor ze rebiec� 

na Zamojszczy nie � ks. prof. Czes aw Stanis aw Bartnik, autor znakomitego pami tnika 
Mistyka wsi. W okresie mi dzywojennym by o wielu znakomitych nauczycieli, którzy 
umieli naucza  w duchu wielokulturowo ci, uczyli pi knej polszczyzny, zakorzeniali uc-
zniów w tradycji poprzez gaw d  i czytanki oraz formowali ich w duchu patriotycznym. 
Wtedy w a nie zosta  ukszta towany etos nauczyciela. Z pedagogów tamtego czasu nale y 
wymieni  takie nazwiska jak: Grzegorzewska, Szuman, empicki, Dobrowolski i wielu 
innych. Do najwybitniejszych postaci tamtego okresu prelegentka zaliczy a tak e bpa 
Leona Mariana Fulmana. 

Dr Manfred Wolf z Münster (RFN) ukaza  dzia alno  antyhitlerowsk  biskupa 
kardyna a Klemensa Augusta von Galena oraz relacje mi dzy niemieckim episkopatem 
a Watykanem podczas drugiej wojny wiatowej. August von Galen zosta  mianowany 
biskupem Münsteru w 1933 r. Nale a  do zdecydowanych przeciwników narodowego soc-
jalizmu, który d y  do zniszczenia chrze cija stwa tak e z przes anek rasistowskich, jego 
korzenie widz c w tradycji ydowskiej. Wbrew zachowawczej polityce wi kszo ci epis-
kopatu Niemiec, popieranej cz ciowo przez Watykan, bp. Galen publikowa  na amach 
oÞ cjalnego organu swojej diecezji opracowania ukazuj ce zafa szowanie ideologii rasis-
towskiej propagowanej przez hitleryzm. W swoich listach pasterskich, m.in. z 26 marca 
1934 r., pot pia  za o enia nowoczesnego poga stwa i zredukowanie chrze cija stwa do 
rangi religii niewolników. W kazaniu wyg oszonym w dniu 6 wrze nia 1936 r., powo uj c 
si  na powszechne prawa cz owieka, ukaza  podstawy prawne do przeciwstawiania si  
nieprawomocnemu re imowi. Biskup Galen jako jedyny biskup Rzeszy Niemieckiej 
og osi  w pi mie diecezjalnym antyfaszystowsk  encyklik  Piusa XI Mit brennender 

Sorge z dnia 14 marca 1937 r. W 1941 r. wyg osi  kazania pi tnuj ce w adze za zaj cie 

klasztorów, bezprawie w Niemczech oraz propagowan  przez nazizm eutanazj . W adze 

III Rzeszy rozwa a y mo liwo  uwi zienie biskupa, a nawet powieszenie go na wie y 

jednego z ko cio ów. Odst pi y jednak od tego zamiaru, nie chc c przysparza  Ko cio owi 

m czennika, który móg by mobilizowa  przeciwko nim katolików. Po zako czeniu wojny 

nieugi ty biskup zosta  og oszony kardyna em. Zmar  22 marca 1946 r. Papie  Jan Pawe  

II modli  si  przy jego grobie w podczas swej wizyty w Münster w 1987 r. Jego nast pca 

beatyÞ kowa  go w dniu 9 pa dziernika 2005 r.

Natomiast prof. dr hab. Mieczys aw Wieliczko (UMCS) omówi  kontekst historyc-

zny losów biskupa M. L. Fulmana w czasie drugiej wojny wiatowej. Prelegent ukaza  

dzia ania wojenne na Lubelszczy nie oraz wrog  wobec Ko cio a i ca ego narodu polityk  

okupacyjnych w adz niemieckich. Jednym z jej przejawów by a rewizja przeprowadzona 

w lubelskiej Kurii Diecezjalnej, na strychu której Niemcy znale li prawdopodobnie 

podrzucon  przez siebie bro . Biskup Fulman zosta  uwi ziony i na mocy wyroku z dnia 

26 listopada 1939 r. skazany na kar  mierci, która zosta a zamieniona na obóz koncentra-

cyjny w Oranienburgu. Z obozu zosta  zwolniony w 1940 r. i by  internowany w Nowym 

S czu. Stamt d, poprzez swoich bliskich wspó pracowników, rz dzi  diecezj . Udziela  

równie  potajemnie wi ce  diako skich i kap a skich klerykom tajnego seminarium 
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duchowego, które funkcjonowa o w Kr nicy ko o Lublina. Do swojej diecezji powróci  

w lutym 1945 r. Zmar  18 grudnia 1945 r. 

Ks. prof. dr hab. Edward Walewander ukaza  ycie i dzie o bpa M. L. Fulmana. 

Pó niejszy biskup lubelski urodzi  si  27 marca 1866 r. w Starym Mie cie ko o Konina. 

Studiowa  we W oc awku, a nast pnie w Akademii Duchownej w Petersburgu. wi cenia 

kap a skie przyj  w 1889 r. W lach 1890�1895 by  wyk adowc  w seminarium duch-
ownym we W oc awku oraz katechet  gimnazjalnym. Za dzia alno  patriotyczn  
w 1892 r. zosta  pozbawiony prawa nauczania, a w 1895 r. osadzony w wi zieniu na 
Pawiaku, a nast pnie skazany na 5 lat zsy ki do Ni nego Nowogrodu, z której po roku 
zosta  zwolniony. Pracuj c jako rektor ko cio a w Piotrkowie Trybunalskim, a nast pnie 
jako proboszcz m.in. ko cio a w. Zygmunta w Cz stochowie, stosowa  nowoczesne 
metody pracy duszpasterskiej oraz by  mocno zaanga owany w dzia alno  spo eczn , 
zw aszcza na niwie charytatywnej. W dniu 17 listopada 1918 r. zosta  konsekrowany na 
biskupa lubelskiego. Za istotne zadanie Ko cio a uwa a  wychowanie dzieci i m odzie y. 
Podkre la  warto  duszpasterstwa stanowego, zw aszcza inteligencji i robotników. 
Przywi zywa  wielk  wag  do wykorzystania ksi ki i prasy katolickiej jako wa nego 
narz dzia pracy duszpasterskiej. Wielk  trosk  biskupa by o zwi kszenie sieci paraÞ alnej. 
W zwi zku z tym erygowa  7 dekanatów oraz 86 paraÞ i. 

Drugiej cz ci sympozjum przewodniczy  ks. prof. dr hab. Stanis aw Kowalczyk 
z KUL. W swoim referacie ks. prof. dr hab. Stanis aw Wilk, rektor KUL, ukaza  
sylwetk  bpa Fulmana jako wspó twórcy i pierwszego Wielkiego Kanclerza KUL. My l 
za o enia uniwersytetu katolickiego powsta a ju  na konferencji biskupów warszawskich 
w dniach 26�27 lipca 1918 r. OÞ cjalne za o enie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
nast pi o w dniu 9 grudnia 1918 r. Jego opiekunem by  metropolita warszawski, który 
delegowa  biskupa Fulmana do pieczy nad nim. Biskup Lubelski od 1925 r. by  kanclerz-
em uczelni, a od 1932 r. nosi  miano Wielkiego Kanclerza. Na mocy statutów uczelni 
z 1930 r. jego obowi zkiem by o czuwanie nad prawomy lno ci  przekazywanej wiedzy 
teologiczno-moralnej oraz przyjmowanie przysi gi od rektora. Jako opiekun uczelni 
biskup Fulman zatroskany by  o jej status materialny, st d przyczyni  si  do za o enia 
Towarzystwa Przyjació  KUL, którego jednym z celów by o materialne wspieranie 
uczelni. Przygotowa  te  list Episkopatu do wiernych w sprawie KUL. Czuwa  nad wy-
borem kolejnych rektorów tej uczelni oraz dba  o odpowiednie uposa enie profesorów. 
Wspólnota akademicka doceni a wk ad biskupa w rozwój uczelni. W dniu 4 maja 1939 r. 
Rada Wydzia u Teologicznego nada a mu doktorat honorowy za opiek  nad KUL.
W dniu 29 lutego 1945 r. biskupowi uroczy cie wr czono ksi g  pami tkow . Po powro-
cie z wygnania biskup zaj  si  znowu sprawami materialnymi uczelni. Papie  Pius XII
w li cie skierowanym do niego podkre la  jego olbrzymi wk ad w jej rozwój.

Ks. dr hab. Stanis aw Dubiel (KUL) ukaza  zas ugi bpa M. L. Fulmana w tworzeniu 
prawa diecezjalnego. Po obj ciu rz dów nad diecezj , jednym najwa niejszych zada  
biskupa by o wprowadzenie norm Kodeksu Prawa Kanonicznego promulgowanego
w 1917 r. Poza tym musia  zorganizowa  ycie religijne diecezji, które zosta o os abione 
przez rozbiory, dzia ania wojenne oraz wrog  wobec Ko cio a propagand . W zwi zku 
z tym biskup wyda  szereg norm prawnych dotycz cych sprawowania Eucharystii, 
nabo e stw paraliturgicznych oraz poszczególnych sakramentów. Ustanawia  te  normy 
prawa administracyjnego oraz regulowa  sprawy maj tkowe paraÞ i. Dba  o odpowied-
nie kszta cenie duchownych. Wielkim osi gni ciem biskupa Fulmana by a organizacja
w 1928 r. I Synodu Diecezji Lubelskiej który w 218 statutach regulowa  ca o  jej ycia. 
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Prelegent wykaza  profetyczny charakter og oszonego przez biskupa prawa partykularne-

go, które nie tylko regulowa o aktualne problemy funkcjonowania Ko cio a lubelskiego, 

ale daleko wybiega o w przysz o  oraz mia o wyd wi k pastoralny, zach caj c m.in. 

duszpasterzy do duszpasterstwa poza murami wi tyni.

Nast pny referat wyg oszony przez ks. dra Piotra Petryka (KUL) ukaza  liturgi  

w rozumieniu bpa Fulmana. Przysz y biskup lubelski jako kap an wyk ada  liturgik  

w seminarium we W oc awku, st d by  rozmi owany w liturgii i posiada  na jej temat 

du  wiedz . W wydawanych na jej temat dokumentach regulowa  takie sprawy jak tre  

kaza , w których zaleca  poruszanie spraw spo ecznych. Widz c zagro enie ze strony 

komunizmu, nakaza  duchownym czytanie wiernym w czasie mszy w. encykliki Piusa 

XI Divini Redemptoris. Przywi zywa  szczególn  wag  do odpowiedniego sprawowania 

liturgii, st d zwraca  m.in. uwag  na dobór odpowiednich pie ni. Biskup w liturgii widzia  

ród o i szczyt ycia chrze cija skiego, st d zach ca  duchownych do g oszenia kaza  

na odpowiednim poziomie i j zykiem zrozumia ym dla wiernych, opartych o teksty bib-

lijne i patrystyczne. Zach ca  duszpasterzy do odpowiedniego przygotowania dzieci do 

Pierwszej Komunii wi tej oraz do uroczystej jej oprawy. Niejako uwie czeniem jego 

wra liwo ci eucharystycznej by a organizacja w dniach 8�9 IX 1934 r. diecezjalnego 
Kongresu Eucharystycznego w Che mie. Z jego inspiracji w 1931 r. zosta o erygowane 
Ko o Kaznodziejskie, którego zadaniem by o prowadzenie misji i rekolekcji. W 1933 r. 
ko o liczy o 53 ksi y. Biskup podkre la  rol  kultu wi tych, zw aszcza polskich, oraz 
sanktuariów w religijno-moralnej formacji wiernych. Przyk ada  wielk  wag  do nauc-
zania religii, któr  mog y prowadzi  tak e odpowiednio do tego przygotowane osoby 
wieckie. 

W ostatnim referacie sympozjum ks. prof. dr hab. Edward Walewander omówi  
znaczenie dzia alno ci M. L. Fulmana dla wspó czesnej pedagogiki. Referent wskaza  na 
trwa e warto ci przes ania pedagogicznego biskupa akcentuj ce potrzeb  samowychow-
ania i samokszta cenia. W koncepcji bpa Fulmana wychowanie powinno kszta towa  
cz owieka d cego do zbawienia, po ytecznego dla Ko cio a i ojczyzny. St d te  
biskup mocno podkre la  konieczno  wychowania moralnego. Zwraca  uwag  inteli-
gencji na obowi zki w stosunku do ludu. Podsumowuj c dzia alno  wielkiego biskupa, 
prelegent nazwa  go chrze cija skim pozytywist  realizuj cym w wolnej ojczy nie my l 
pedagogiczn  wypracowan  przez pozytywistów. 

Po wyg oszonych referatach odby a si  o ywiona dyskusja w której g os zabra  
m.in. arcybiskup senior Boles aw Pylak, który osobi cie zna  bpa Fulmana oraz ks. Józef 
Bie kowski, który w dniu 30 stycznia 1944 r. otrzyma  z jego r k wi cenia kap a skie. 
Podsumowania sympozjum dokonali: prof. dr hab. Kalina Bartnicka � dziekan Wydzia u 
Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pu tusku, która by a 
wspó organizatorem konferencji, oraz prof. KUL dr hab. Alina Rynio � dyrektor Instytutu 
Pedagogiki KUL i ks. prof. KUL dr hab. Marian Nowak � prodziekan Wydzia u Nauk 
Spo ecznych KUL. Sympozjum wzbudzi o du e zainteresowanie w rodowisku aka-
demickim Lublina. Uczestniczy o w nim wielu pracowników naukowych KUL, UMCS 
i innych uczelni. Niew tpliwie przyczyni o si  do upowszechnienia my li pedagogic-
znej bpa Fulmana oraz lepszego zrozumienia pedagogiki i pedagogii dwudziestolecia 
mi dzywojennego, tak e dzi ki licznym enuncjacjom mass medialnym.

KS. CZES AW GALEK
Zamo





Czasopismo Przegl d Historyczno-O wiatowy jest kwartalnikiem wyda-

wanym w 2 edycjach (po 2 numery w ka dej).

Aby zamówi  prenumerat  roczn , nale y wp aci  kwot  24,00 z  na 

konto Wydawnictwa: PKO BP S.A. I O/Kielce Nr 87 1020 2629 0000 9502 
0144 9172 [podaj c dok adne dane (imi , nazwisko, adres) odbiorcy w rubry-

ce: nazwa zleceniodawcy oraz tytu  i rocznik czasopisma w rubryce: tytu em] 

lub zg osi  do dzia u handlowego (tel. 041 366 07 01, 041 346 21 81, tel./faks 

041 346 21 80, e-mail: handel@wydped.com.pl) pro b  o wystawienie faktu-

ry do zap aty na zamawian  publikacj . Po otrzymaniu wp aty wydawnictwo 

prze le faktur  VAT, a poszczególne numery czasopisma sukcesywnie po ich 

ukazaniu si  (edycja I, tj. numery 1�2, ukazuje si  w czerwcu, edycja II, tj. 
numery 3�4, ukazuje si  w grudniu ka dego roku). 

Istnieje równie  mo liwo  zakupu czasopism za zaliczeniem pocztowym. 
Koszty przesy ki (do 0,5 kg � 10 z , do 1 kg � 12 z , powy ej 1 kg � 14 z ) 
ponosi odbiorca. 

Koszty przesy ki zamówie  w formie przedp aty pokrywa Wydawnictwo.

Zapraszamy do prenumeraty"

Dysponujemy jeszcze numerami 1!2 i 3!  4 z rocznika 2008 w cenie 12,00 z .



Sposoby zamawiania prenumeraty kwartalnika !Przegl d Historyczno-O wiatowy" przez !RUCH" S.A.

Prenumerata krajowa:

Przez !RUCH" S.A. # wp aty na prenumerat  przyjmuj  jednostki kolporta owe !RUCH" S.A. w a ciwe dla 

miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wp at na prenumerat  krajow  do 5. dnia ka dego miesi ca 

poprzedzaj cego okres rozpocz cia prenumeraty.

infolinia 0-804-200-600

www.ruch.com.pl

Prenumerata op acana w z otówkach ze zleceniem wysy ki za granic :

Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela !RUCH" S.A. Oddzia  Krajowej

Dystrybucji Prasy, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33,

tel. +48 (0)22 53-28-823 # prenumerata p atna w walucie obcej,

tel. 0-22 53-28-816, 53-28-819 # prenumerata p atna w PLN;

nr faksu 0-22 53-28-734.

Prenumerata op acana w PLN:

$ przelewem na konto w banku: PEKAO S.A. IV O/Warszawa, 

 68 1240 1053 1111 0000 0443 0494

$ lub w kasie Oddzia u.

Dokonuj c wp aty za prenumerat  w banku czy te  w urz dzie pocztowym, nale y poda :

$ nazw  naszej Þ rmy, 

$ nazw  banku, 

$ numer konta, 

$ czytelny, pe ny adres odbiorcy za granic , 

$ zamawiany tytu ,

$ okres prenumeraty, 

$ rodzaj wysy ki (poczt  priorytetow  czy ekonomiczn ).

Warunkiem rozpocz cia wysy ki prenumeraty jest dokonanie wp aty na nasze konto. 

Prenumerata op acana w dewizach przez odbiorc  z zagranicy: 

$ przelew na nasze konto w banku

SWIFT banku: PKOPPLPWXXX

w USD # PEKAO S.A. IV O/W-wa IBAN PL54124010531787000004430508

w EUR # PEKAO S.A. IV O/W-wa IBAN PL46124010531978000004430511

Po dokonaniu przelewu prosimy o przes anie kserokopii polecenia przelewu z podaniem adresu i tytu u

na nr faksu +48 (0)22 532-87-31.

$  czek wystawiony na Þ rm  !RUCH SA OKDP" i przes any, razem z zamówieniem, listem poleconym

na nasz wy ej podany adres

$ karty kredytowe VISA i MASTERCARD # p atno  przez http://www.ruch.nor.pl




