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AKADEMIA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO
W LUNÉVILLE (1737–1766)

Godnymi nieśmiertelności są ci władcy, 
którzy lubują się w popieraniu talentów 
twórczych, gdyż to one tworzą nieśmier-
telność

król Stanisław Leszczyński

Utworzone w Warszawie w 1740 r. przez ks. Stanisława Konarskiego Collegium No-
bilium oraz założona w 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Szkoła 
Korpusu Kadetów, zwana powszechnie Szkołą Rycerską, miały godnego siebie poprzed-
nika. Była nim powołana w 1737 r. w Lunéville przez polskiego króla-wygnańca Stani-
sława Leszczyńskiego – jako władcę Księstw Lotaryngii i Baru – l’École des cadets-
-gentilshommes (Szlachecka Szkoła Kadetów)1, zwana w Polsce Szlachecką Akademią 
Wojskową lub też Akademią Rycerską.

Początkowo o Akademii Stanisława Leszczyńskiego w Lunéville można było prze-
czytać jedynie krótkie wzmianki bądź to w pamiętnikach, bądź w poświęconych owe-
mu królowi pracach biografi cznych, a najczęściej w przeznaczonych dla kandydatów 
na nauczycieli opracowaniach z dziedziny historii wychowania. Praktykę tę przerwali 
dopiero: Mieczysława Mitera-Dobrowolska i Karol Poznański, którzy lunewilskiej 
uczelni poświęcili oddzielne rozdziały w podręcznikach akademickich, oraz autorzy

11 Francuskie słowo „cadet” oznacza: młodszy, młodzik. W dawnej Francji tak nazywano młodszych sy- Francuskie słowo „cadet” oznacza: młodszy, młodzik. W dawnej Francji tak nazywano młodszych sy-
nów szlacheckich, którzy w myśl prawa zostali wydziedziczeni na rzecz najstarszego, przejmującego wszystko. nów szlacheckich, którzy w myśl prawa zostali wydziedziczeni na rzecz najstarszego, przejmującego wszystko. 
Obierali oni najczęściej stan duchowny lub zostawali ofi cerami. Z biegiem czasu tą nazwą zaczęto określać  Obierali oni najczęściej stan duchowny lub zostawali ofi cerami. Z biegiem czasu tą nazwą zaczęto określać  
młodzieńców kształcących się na ofi cerów w wojskowych zakładach naukowych. Od  XVIII w. nazwę „kadet” młodzieńców kształcących się na ofi cerów w wojskowych zakładach naukowych. Od  XVIII w. nazwę „kadet” 
przyjęto również w innych państwach na oznaczenie kandydatów  na ofi cerów kształcących się w specjalnych przyjęto również w innych państwach na oznaczenie kandydatów  na ofi cerów kształcących się w specjalnych 
szkołach (szkołach (Wielka encyklopedia PWNWielka encyklopedia PWN, t. 13, Warszawa 2003, s. 103; W. Lisowski, , t. 13, Warszawa 2003, s. 103; W. Lisowski, Polskie korpusy kadetów Polskie korpusy kadetów 
1765–1956. Z dziejów wychowania1765–1956. Z dziejów wychowania, Warszawa 1982, s. 16)., Warszawa 1982, s. 16).
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kilkutomowej Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku2. Jednakże wprowadzony przez 
tę pierwszą autorkę błąd, co do ówczesnego statusu Lotaryngii, bywa dotąd powielany, 
zatem kwestia ta wymaga choćby krótkiego wyjaśnienia3. 

JEDNA Z PIERWSZYCH NA ŚWIECIE WYŻSZYCH SZKÓŁ WOJSKOWYCH

Akademia Stanisława Leszczyńskiego w Lunéville funkcjonowała 29 lat, tj. tyle 
samo, co słynniejsza od niej warszawska Szkoła Rycerska „króla Stasia”. Uczelnia ta 
została usytuowana w pobliżu zamku książęcego w Lunéville, gdzie wcześniej książę 
Leopold 4 powołał „akademię ćwiczeń”, a jego następca Franciszek III5 unowocześnił ją. 
Przysposabiało się tam do wojskowego rzemiosła 50 kadetów z zamożnych lotaryńskich 
rodzin szlacheckich. Ale dopiero Stanisław Leszczyński – który zawsze marzył o stworze-
niu w Polsce szkoły wojskowej – zaraz po przybyciu do Lotaryngii wiosną 1737 r. uczynił 
z niej jedną z pierwszych na świecie wyższych szkół wojskowych. Wyprzedziła ona inne 
szkoły wojskowe powoływane przez władców najsilniejszych państw Europy (w Austrii 
takiej szkoły jeszcze nie było, a w Prusach i Rosji – chociaż istniało zorganizowane szkol-
nictwo wojskowe – to jego poziom był znacznie niższy i ograniczał się przeważnie do 
praktycznych ćwiczeń wojskowych)6.

22 M. Mitera-Dobrowolska,  M. Mitera-Dobrowolska, Szkoła Rycerska Stanisława Leszczyńskiego w LunévilleSzkoła Rycerska Stanisława Leszczyńskiego w Lunéville, w:, w:  Historia Historia 
wychowaniawychowania, t. 1, red. Ł. Kurdybacha, Warszawa 1965; K. Poznański, , t. 1, red. Ł. Kurdybacha, Warszawa 1965; K. Poznański, Wybrane zagadnienia z historii wy-Wybrane zagadnienia z historii wy-
chowaniachowania, cz. 2, Warszawa 2006; S. Lewandowski, , cz. 2, Warszawa 2006; S. Lewandowski, Akademia Stanisława LeszczyńskiegoAkademia Stanisława Leszczyńskiego, w: , w: Encyklopedia Encyklopedia 
pedagogiczna XXI wiekupedagogiczna XXI wieku, t. I, red. T. Pilch, Warszawa 2003., t. I, red. T. Pilch, Warszawa 2003.

33 Lotaryngia nie była wtedy częścią Francji, stąd król Ludwik XV nie mógł jej przekazać eks-królowi  Lotaryngia nie była wtedy częścią Francji, stąd król Ludwik XV nie mógł jej przekazać eks-królowi 
polskiemu. Drogę do lotaryńskiego tronu otworzyły mu: ówczesny układ sytuacji międzynarodowej i czysty polskiemu. Drogę do lotaryńskiego tronu otworzyły mu: ówczesny układ sytuacji międzynarodowej i czysty 
przypadek. Córka Stanisława Leszczyńskiego, Maria, stała się żoną króla francuskiego, zaś na toskańskim tro-przypadek. Córka Stanisława Leszczyńskiego, Maria, stała się żoną króla francuskiego, zaś na toskańskim tro-
nie zabrakło sukcesora. Natomiast na ówczesnym cesarzu rzymsko-niemieckim Karolu VI kończyła się męska nie zabrakło sukcesora. Natomiast na ówczesnym cesarzu rzymsko-niemieckim Karolu VI kończyła się męska 
linia Habsburgów. Mężem dziedziczki tronu wiedeńskiego, Marii Teresy, został w 1736 r. Franciszek III Stefan, linia Habsburgów. Mężem dziedziczki tronu wiedeńskiego, Marii Teresy, został w 1736 r. Franciszek III Stefan, 
władca Księstw Lotaryngii i Baru, zapoczątkowując linię habsbursko-lotaryńską. Jako wnuk księcia Karola V władca Księstw Lotaryngii i Baru, zapoczątkowując linię habsbursko-lotaryńską. Jako wnuk księcia Karola V 
(lotaryńskiego) i eks-królowej polskiej Eleonory Marii (wdowy po Michale Korybucie Wiśniowieckim, córki (lotaryńskiego) i eks-królowej polskiej Eleonory Marii (wdowy po Michale Korybucie Wiśniowieckim, córki 
cesarza Ferdynanda) był od dawna związany z dworem wiedeńskim. Na przejście w posiadanie Habsburgów cesarza Ferdynanda) był od dawna związany z dworem wiedeńskim. Na przejście w posiadanie Habsburgów 
przygranicznych księstw (pierwsze wzięło nazwę od Lotara II, któremu ta część dziedzictwa państwa Fran-przygranicznych księstw (pierwsze wzięło nazwę od Lotara II, któremu ta część dziedzictwa państwa Fran-
ków przypadła, a od X w. była częścią Rzeszy Niemieckiej) sprzeciwiła się Francja. Jej dyplomacja – po tzw. ków przypadła, a od X w. była częścią Rzeszy Niemieckiej) sprzeciwiła się Francja. Jej dyplomacja – po tzw. 
wojnie sukcesyjnej polskiej 1733–1735 pomiędzy Francją, Hiszpanią i Sardynią z jednej strony oraz Austrią wojnie sukcesyjnej polskiej 1733–1735 pomiędzy Francją, Hiszpanią i Sardynią z jednej strony oraz Austrią 
i Rosją z drugiej – wymogła na Franciszku zrzeczenie się Księstw Lotaryngii i Baru w zamian za rekompensatę i Rosją z drugiej – wymogła na Franciszku zrzeczenie się Księstw Lotaryngii i Baru w zamian za rekompensatę 
w postaci części francuskich posiadłości we Włoszech (Wielkie Księstwo Toskanii). I wtedy dopiero obydwa w postaci części francuskich posiadłości we Włoszech (Wielkie Księstwo Toskanii). I wtedy dopiero obydwa 
księstwa – w wyniku trzeciego traktatu wiedeńskiego (1735 r.) mogły zostać przekazane w dożywotnie władanie księstwa – w wyniku trzeciego traktatu wiedeńskiego (1735 r.) mogły zostać przekazane w dożywotnie władanie 
Stanisławowi Leszczyńskiemu, po którego śmierci w 1766 r. zostały włączone do Francji; i do 1790 r. stanowiły Stanisławowi Leszczyńskiemu, po którego śmierci w 1766 r. zostały włączone do Francji; i do 1790 r. stanowiły 
oddzielną prowincję ze stolicą w Nancy (oddzielną prowincję ze stolicą w Nancy (Encyklopedia wojskowaEncyklopedia wojskowa, t. 5, red. O. Laskowski, Warszawa 1935,, t. 5, red. O. Laskowski, Warszawa 1935,
s. 115–116; s. 115–116; Wielka encyklopedia PWNWielka encyklopedia PWN, t. 16, Warszawa 2003, s. 144; A. J. Zakrzewski, , t. 16, Warszawa 2003, s. 144; A. J. Zakrzewski, Zarys dziejów Lotaryn-Zarys dziejów Lotaryn-
gii do czasów panowania Stanisława Leszczyńskiegogii do czasów panowania Stanisława Leszczyńskiego, w: S. Gaber, , w: S. Gaber, Polacy na dworze Stanisława Leszczyńskie-Polacy na dworze Stanisława Leszczyńskie-
go w Lunéville w latach 1737–1766go w Lunéville w latach 1737–1766, Częstochowa 1998, s. 15–18). , Częstochowa 1998, s. 15–18). 

44 Urodzony w Innsbrucku, a wychowany w Wiedniu, w towarzystwie bratanków Józefa i Karola (synów  Urodzony w Innsbrucku, a wychowany w Wiedniu, w towarzystwie bratanków Józefa i Karola (synów 
cesarza), władca ten starał się zachowywać neutralność, przez co stał się w pewnym sensie mediatorem po-cesarza), władca ten starał się zachowywać neutralność, przez co stał się w pewnym sensie mediatorem po-
między Francją a Cesarstwem. Jego sympatie zdradzał jednak silny, niemiecki akcent, którego się nie pozbył między Francją a Cesarstwem. Jego sympatie zdradzał jednak silny, niemiecki akcent, którego się nie pozbył 
mimo małżeństwa z bratanicą Ludwika XIV, Elżbietą Karoliną Orleańską (A. J. Zakrzewski, mimo małżeństwa z bratanicą Ludwika XIV, Elżbietą Karoliną Orleańską (A. J. Zakrzewski, Zarys dziejów Zarys dziejów 
LotaryngiiLotaryngii…, s. 15–18).…, s. 15–18).

55 Franciszek III Stefan (1708–1765) był władcą Księstw Lotaryngii i Baru w latach 1729–1735, zaś  Franciszek III Stefan (1708–1765) był władcą Księstw Lotaryngii i Baru w latach 1729–1735, zaś 
cesarzem rzymsko-niemieckim został w 1745 r. – jako Franciszek I (cesarzem rzymsko-niemieckim został w 1745 r. – jako Franciszek I (Nowy leksykon PWNNowy leksykon PWN, Warszawa 1998, , Warszawa 1998, 
s. 505).s. 505).

66  KK.[adeckie] .[adeckie] kk.[orpusy] .[orpusy] szlacheckieszlacheckie, w: , w: Britannica. Edycja polskaBritannica. Edycja polska, t. 19, Poznań 2000, s. 109., t. 19, Poznań 2000, s. 109.
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Powołanie Szlacheckiej Akademii Wojskowej w Lunéville było najszlachetniejszą 
i najoryginalniejszą inicjatywą Stanisława Leszczyńskiego w dziedzinie edukacji, na-
wiązująca nie tylko do tradycji lotaryńskiej, ale i fi lozofi cznych idei polskiego pisarza 
politycznego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, domagającego się w dziele Commenta-
riorum de Republica emendanda libri quinque (Rozważań o naprawie Rzeczypospolitej 
ksiąg pięć) z 1554 r. (wydanie z 1551 r. wskutek działania cenzury było niepełne) wycho-
wania wojskowego w specjalnych szkołach. Szlachecka Akademia Kadetów w Lotaryngii 
powstała na trzy lata przed uruchomieniem przez ks. Stanisława Konarskiego w Warsza-
wie Collegium Nobilium7. 

Na rodzimą genezę uczelni wojskowej na obczyźnie wskazuje także, wymieniany 
od czasu elekcji Henryka Walezego w Pacta conventa, postulat zobowiązujący króla do 
stałego ćwiczenia na swój koszt 50 młodych szlachciców w rzemiośle wojennem. W ana-
logicznym dokumencie poprzedzającym elekcję Władysława IV spotykamy bardziej 
konkretny warunek: także i szkołę rycerską na ćwiczenie się w fortyfi kacjach i w rzeczach 
puszkarskich [tj. artyleryjskich – S. L. K.] założyć i zbudować obiecujemy. I mimo wojow-
niczego usposobienia tego króla, szkoła taka nie powstała – chociaż jej projekt zatwierdził 
odpowiednią konstytucją sejm walny w 1633 r. i choć król miał upatrzonego kandydata na 
komendanta w osobie Pawła Grodzickiego. Podobne zobowiązania w kwestii powołania 
szkoły wojskowej wpisywano dla kolejnych władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Pozostawały one, niestety, „martwą literą”. Nawet waleczny Jan III Sobieski nie widział 
potrzeby szkolenia w Rzeczypospolitej przyszłych kadr ofi cerskich8.

Zainteresowania oświatowe Stanisława Leszczyńskiego dodatkowo jeszcze wzmogły 
doświadczenia polityczne, związane z dwukrotnie wymuszonym opuszczeniem kraju 
oraz usiłowaniami powrotu na tron Rzeczypospolitej – ujawniające rozmiary upadku po-
litycznego kraju i rozkładu w nim życia publicznego. Za pośrednictwem swej Akademii 
polski król mógł kształcić szlachecką młodzież męską i wywierać wychowawczy wpływ 
na Rzeczpospolitą. W wychowankach Szlacheckiej Akademii Wojskowej w Lunéville 
Leszczyński dopatrywał się przyszłych obrońców swoich praw do tronu polsko-litew-
skiego, przy poparciu których zamierzał wzmocnić kadry dawnych stronników i zasiąść 
z powrotem na stolcu Rzeczypospolitej. Do końca swego długiego życia nie wyrzekł się tej 
myśli. Stąd celem powołanej przez niego w Lunéville uczelni było wykształcenie na naj-
lepszych wzorach Zachodu młodego pokolenia Polaków, które zasiliłoby kadry wojskowe 
i administrację państwową oraz lokalną. Zależało mu także na wciągnięciu elity rządzącej 
w Polsce w sferę systematycznych wpływów kultury francuskiej9. 

O wadze, jaką król Stanisław Leszczyński przywiązywał do wojskowej edukacji pol-
skiej młodzieży, świadczy jego rozprawa pisana w Królewcu Głos wolny wolność ubez-
pieczający. Znalazło się tam sformułowanie o powołaniu specjalnego zakładu, gdzie by 

77 M. Vaughan,  M. Vaughan, Stanisław Leszczyński. Król, polityk, pisarz, mecenas. Materiały z europejskiej konferencji Stanisław Leszczyński. Król, polityk, pisarz, mecenas. Materiały z europejskiej konferencji 
naukowej zorganizowanej w 300-lecie urodzin króla Stanisława Leszczyńskiegonaukowej zorganizowanej w 300-lecie urodzin króla Stanisława Leszczyńskiego, red. A. Konior, Leszno 2001, , red. A. Konior, Leszno 2001, 
s. 112. Ks. Stanisław Konarski był niemal stałym gościem króla Stanisława Leszczyńskiego, gdyż wielokrotnie s. 112. Ks. Stanisław Konarski był niemal stałym gościem króla Stanisława Leszczyńskiego, gdyż wielokrotnie 
go odwiedzał zarówno w Nancy, jak i w Lunéville.go odwiedzał zarówno w Nancy, jak i w Lunéville.

88 A. Knot,  A. Knot, Z przeszłości szkolnictwa wojskowego w PolsceZ przeszłości szkolnictwa wojskowego w Polsce, Poznań 1928, s. 4, 7; S. Lewandowski, , Poznań 1928, s. 4, 7; S. Lewandowski, Akade-Akade-
mia Stanisława Leszczyńskiegomia Stanisława Leszczyńskiego…, s. 60.…, s. 60.

99 Miało to miejsce w okresie głębokiego upadku szkół w Rzeczypospolitej (J. Feldman,  Miało to miejsce w okresie głębokiego upadku szkół w Rzeczypospolitej (J. Feldman, Stanisław Lesz-Stanisław Lesz-
czyńskiczyński, Warszawa 1984, s. 222–223; M. Mitera-Dobrowolska, , Warszawa 1984, s. 222–223; M. Mitera-Dobrowolska, Szkoła Rycerska Stanisława LeszczyńskiegoSzkoła Rycerska Stanisława Leszczyńskiego…, …, 
s. 581; J. Lechicka, s. 581; J. Lechicka, Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego oraz wybór jego pismRola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego oraz wybór jego pism, w: „Roczniki Towarzystwa , w: „Roczniki Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu” 1949, z. 2, s. 143.Naukowego w Toruniu” 1949, z. 2, s. 143.
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się młoda szlachta przez pierwsze „rudimenta” [tj. podstawy – S. L. K.] ćwiczyła w nauce 
wojennej i sposobiła na ofi cerstwo”. W tym samym traktacie (wydanie z 1749 r.) czytamy 
też: Nie mniej potrzebne i szkoły rycerskie, które sposobią młodzież do służby wojennej, 
pieszej, konnej, do artylerii, do dobywania i obrony fortec, aby nie szukać po cudzych 
krajach in hoc arte expertos [biegłych w tej sztuce – S. L. K.]. Zdaniem Leszczyńskiego, 
istnienie takiej szkoły spowodowałoby, że nie byłoby potrzeby sprowadzania do Polski 
i Litwy wykształconych wojskowo cudzoziemców10. 

W kraju Akademia od razu zyskała dobrą opinię. Garnęli się do niej zarówno synowie 
dawnych stronników Stanisława, jak i z obozu przeciwnego. Kiedy wieść o polsko-lota-
ryńskiej szkole w Lunéville dotarła do kraju, zaczęto tam posyłać synów szlacheckich, 
aby – jak pisał Hugo Kołłątaj – widzieć mogli króla Stanisława, którego oświecenie i cnoty 
były wówczas największą Polski chlubą. Stanisław przyjmował ich uprzejmie, mieścił na-
wet w nowozałożonej przez siebie akademii razem z Lotaryńczykami, dawał listy rekomen-
dacyjne do Paryża i Wersalu, a przy tym potrzebne przestrogi, które nie na jednym Polaku 
pożyteczne czyniły wrażenia11.

Aby dotrzeć do Lunéville, młodzi szlachcice pokonywali szmat drogi – przez całe 
Niemcy; zaś ci z Pomorza mogli zaokrętować się w Gdańsku i przybyć do któregoś z por-
tów niderlandzkich drogą morską. Młodzież szlachecka zjeżdżała do Lotaryngii praktycz-
nie o każdej porze roku. Wiązało się to z długotrwałą podróżą, w trakcie której trzeba było 
robić przerwy nie tylko na noclegi i odpoczynek, ale i na popas koni. 

Z pamiętników Marcina Matuszewicza, kasztelana brzesko-litewskiego, dowiaduje-
my się, że pierwszymi informatorami szlachty o założonej w Lunéville Akademii Stani-
sława Leszczyńskiego byli jego dworzanie. Jeden z nich, teraźniejszy kasztelan witebski 
Siruć, naówczas sekretarz króla Stanisława będący, pisał [z Lunéville] do brata swego 
ciotecznego rodzonego Zabiełły, teraźniejszego marszałka kowieńskiego, ażeby braci 
swoich dwóch tudzież i innych krewnych i przyjaciół swoich młodzież do téj zbierał aka-
demii, […], tedy i ja mając łaskawego na siebie marszałka kowieńskiego, prosiłem go, 
aby mnie w tenże komput [stan liczbowy, rejestr – S. L. K.] mających jechać do Lunewillu 
zapisać raczył. 

Choć piszący te słowa do Lotaryngii ostatecznie nie pojechał, to przytoczył kilka 
interesujących faktów, m.in. że młodociani szlachcice z Korony i Litwy zaopatrywali się 
w odzież francuską na podróż już w Warszawie, a po przybyciu na miejsce otrzymywali 
wygody wszelkie ad victum et amictum [do życia i przyodziewku – S. L. K.] w pałacu na 
to destynowanym [przeznaczonym – S. L. K.] pod dyscypliną wojenną i dworską nazna-
czone, tak dalece, że tylko przejazd z Polski do Lunewillu mógł kosztować 12.

1010 A. Knot,  A. Knot, Z przeszłości szkolnictwa wojskowegoZ przeszłości szkolnictwa wojskowego…, s. 9; Tenże, …, s. 9; Tenże, Dzieje szkolnictwa wojskowego w PolsceDzieje szkolnictwa wojskowego w Polsce, , 
Lwów 1938, s. 34. Nowsze badania (Emanuel Rostworowski) wskazują, że treść ostateczną Lwów 1938, s. 34. Nowsze badania (Emanuel Rostworowski) wskazują, że treść ostateczną Głosu wolnegoGłosu wolnego... ... 
nadało polskie otoczenie króla-wygnańca, co jednak nie umniejsza jego roli w podjętych próbach reformowania nadało polskie otoczenie króla-wygnańca, co jednak nie umniejsza jego roli w podjętych próbach reformowania 
państwa, jak choćby ograniczenie „liberum veto”, powiększenie armii do 100 tys. żołnierzy, położenie kresu państwa, jak choćby ograniczenie „liberum veto”, powiększenie armii do 100 tys. żołnierzy, położenie kresu 
wojnom poprzez wprowadzenie systemu zbiorowego bezpieczeństwa, zastąpienie wolnej elekcji wyborem króla wojnom poprzez wprowadzenie systemu zbiorowego bezpieczeństwa, zastąpienie wolnej elekcji wyborem króla 
przez Sejm spośród kandydatów wyłonionych przez sejmiki wojewódzkie (jednak z wykluczeniem cudzoziem-przez Sejm spośród kandydatów wyłonionych przez sejmiki wojewódzkie (jednak z wykluczeniem cudzoziem-
ców), wybieranie ministrów na 6 lat, zapewnienie chłopom ochrony prawnej, ich oczynszowanie i przyznanie ców), wybieranie ministrów na 6 lat, zapewnienie chłopom ochrony prawnej, ich oczynszowanie i przyznanie 
wolności osobistej (wolności osobistej (Wielka encyklopedia PWNWielka encyklopedia PWN, t. 13, Warszawa 2003, s. 522). , t. 13, Warszawa 2003, s. 522). 

1111 H. Kołłątaj,  H. Kołłątaj, Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750–1764)Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750–1764), Wro-, Wro-
cław 2003, s. 138–139. cław 2003, s. 138–139. 

12 12 Pamiętniki Marcina Matuszewicza kasztelana brzeskiego-litewskiego 1714–1765Pamiętniki Marcina Matuszewicza kasztelana brzeskiego-litewskiego 1714–1765, t. 1, Warszawa, wyd. , t. 1, Warszawa, wyd. 
A. Pawiński, 1876, s. 68. A. Pawiński, 1876, s. 68. 
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FUNKCJONOWANIE POLSKO-LOTARYŃSKIEJ AKADEMII RYCERSKIEJ 

Pobyt w Akademii Stanisława Leszczyńskiego był bezpłatny. Jednak ubogiej szlach-
ty nie było stać na kształcenie synów w Lotaryngii, bo nie tylko kosztowna była sama 
podróż, to jeszcze określone wydatki realizowano na miejscu. A do tego dochodził kilku-
dniowy pobyt kadetów w Paryżu i Wersalu – jako ukoronowanie studiów, gdzie przede 
wszystkim, zgodnie z barokową manierą, chciano „się pokazać”. Stolica Francji swym 
powabem wprost powalała z nóg kadetów z Polski i Litwy. By nie odczuwali komplek-
sów, rodzice wysyłali im na paryskie wydatki dodatkowe kwoty pieniężne. Np. podstolina 
sandomierska dla swego syna, Antoniego Granowskiego, wysłała aż 1000 dukatów. 

Jeśli chodzi o wydatki kadetów z krajów Rzeczypospolitej realizowane w samym 
Lunéville, to były one znacznie wyższe od wydatków ich kolegów z Księstw Lotaryngii 
i Baru. Niektórzy ze współczesnych twierdzili na przykład, że udający się do Lunéville 
„szlachetnie urodzony” młodzieniec z Polski i Litwy potrzebował rocznie aż 100 „czer-
wieńców” (czerwonych zł), by mógł dogodzić swym zdrowym kaprysom (jeśli nie fanta-
zji) oraz grać ważną rolę w małym mieście. Ponadto sama uczelnia, znana z wielkiej licz-
by wykładanych przedmiotów, „wymuszała” niejako stałe rozszerzanie programu dla zbyt 
skąpego studium fi lozofi i, „fortyfi kacji”, malarstwa, muzyki (niektórzy kadeci wybierali 
jeszcze grę na harfi e). Za te dodatkowe kursy i zajęcia, w sumie dość kosztowne, płacili 
rodzice kadetów 13.

Wszystko natomiast do życia i przyodziewku było zapewnione na koszt króla polskie-
go. A warunki zakwaterowania w wygodnym konwikcie akademickim były imponujące: 
wszyscy kadeci, z brygadierami włącznie, mieli bowiem oddzielny pokój – tylko dla sie-
bie. I – poza dwoma mundurami różniącymi się kolorystycznie – otrzymywali po osiem 
par butów na rok. Te mundury były nie byle jakie. Jeden z nich był uszyty z sukna żółtego 
(kurtka, surdut, spodnie); kurtka była szamerowana srebrnym haftem, surdut (bluza) z ta-
kim samym haftem i srebrnymi guzikami. W drugim mundurze kurtka była z sukna nie-
bieskiego ze szkarłatnymi wyłogami (na wzór polski), kołnierz taki sam; surdut i spodnie 
koloru szkarłatnego z grubo pozłacanymi guzikami. Kapelusz był obszyty wzdłuż brzegu 
złotem i srebrem. Pończochy były czerwone 14.

Szlachecka młodzież Lotaryngii i Baru oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów od-
bierała w Akademii pod okiem polskiego eks-króla na podstawie pedagogicznych zasad 
jego ręką skreślonych – wychowanie najdoskonalsze (l’éducation la plus complète). 
Liczbę studiujących ustalono na 48. Połową miejsc w zakładzie podzielili się Lotaryń-
czycy i mieszkańcy Baru; reszta była zarezerwowana dla Polaków i Litwinów. Aby się 
znaleźć w tej uczelni, trzeba było się wykazać pełnym szlachectwem (i to co najmniej od 

1313 P. Boyé,  P. Boyé, La Cour Polonaise de Lunéville (1737–1766)La Cour Polonaise de Lunéville (1737–1766), Paris-Nancy-Strasbourg 1926, s. 162–163. Nie , Paris-Nancy-Strasbourg 1926, s. 162–163. Nie 
zapominajmy, że kilkunastoletni szlachcice udawali się do Lotaryngii z przyjaciółmi i służącymi, z których zapominajmy, że kilkunastoletni szlachcice udawali się do Lotaryngii z przyjaciółmi i służącymi, z których 
większość osiadła w Lotaryngii, tu zawierając związki małżeńskie, płodząc dzieci i tutaj też umierając. Byli to większość osiadła w Lotaryngii, tu zawierając związki małżeńskie, płodząc dzieci i tutaj też umierając. Byli to 
również, na swój sposób, protoplaści wszystkich polskich emigrantów przybyłych do Francji z powodów eko-również, na swój sposób, protoplaści wszystkich polskich emigrantów przybyłych do Francji z powodów eko-
nomicznych nomicznych (por.: (por.: Stanisław Leszczyński. Król Polski księciem Lotaryngii. Wystawa w Zamku Królewskim Stanisław Leszczyński. Król Polski księciem Lotaryngii. Wystawa w Zamku Królewskim 
w Warszawie 25 kwietnia – 10 lipca 2005 rokuw Warszawie 25 kwietnia – 10 lipca 2005 roku, Warszawa 2005, s. 168)., Warszawa 2005, s. 168).

1414 H. Zdzitowiecka,  H. Zdzitowiecka, Projets de Rétablissement du roi Stanislas en Pologne pendant son séjour à Lunéville Projets de Rétablissement du roi Stanislas en Pologne pendant son séjour à Lunéville 
(1737–1766)(1737–1766), Paris 1915, s. 46–47. Karol Poznański podaje, że odpowiedni ekwipunek ofi cerski i pewną kwotę , Paris 1915, s. 46–47. Karol Poznański podaje, że odpowiedni ekwipunek ofi cerski i pewną kwotę 
na pierwsze wydatkina pierwsze wydatki otrzymywali ponadto od eks-króla polskiego ubożsi absolwenci Akademii (K. Poznański,  otrzymywali ponadto od eks-króla polskiego ubożsi absolwenci Akademii (K. Poznański, 
Wybrane zagadnieniaWybrane zagadnienia…, s. 32).…, s. 32).
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czterech pokoleń) i być katolikiem (osoby niewierzące nie były przyjmowane). Trzeba 
było też mieć nie mniej niż 15 i nie więcej jak 20 lat oraz nie mieć żadnych defektów 
fi zycznych 15.

Sam król opracował wydany w 1740 r. statut Akademii. Jego tytuł brzmiał: Dispositio 
Serenissimi Regis in rem nobilium juvenum, qui exercentur in Academia Lunevillae, 
per Suam Majestatem erecta et instituta. W 50 paragrafach monarcha nakreślił w nim 
zasady funkcjonowania szkoły, kładąc duży nacisk na moralną i obywatelską stronę wy-
chowania. Wyraźnie zaznaczył, że celem Akademii było wykształcenie na najlepszych 
wzorach Zachodu młodego pokolenia Polaków i mieszkańców nowej Ojczyzny króla-
wygnańca, które zasiliłoby kadry wojskowe i administrację państwową oraz lokalną, czyli 
służyłaby tak orężem, jak i radą. Napisał też, co go pobudziło do założenia szkoły: ut hoc 
ratione possemus dare Patriae nostrae Poloniae et Statibus nostris Lotharingiae docu-
menta essentialia benevolentiae nostrae. Cel ten przytoczył król również we wcześniej-
szym rozporządzeniu (z 30 września 1738 r.), gdzie napisał, iż jego zamiarem było dać 
swojej polskiej Ojczyźnie i Stanom lotaryńskim możliwość kształcenia zdolnej młodzieży 
do wydajnej służby dla swej Ojczyzny, urzędów i wojska 16.

Program Akademii Stanisława Leszczyńskiego zbliżony był do dawnych kolegiów 
jezuickich czy pijarskich, zmierzających do ułożenia młodzieży szlacheckiej. Ograniczono 
jednak rolę łaciny – do sposobu uczenia i gramatyki, i retoryki, oraz interpretacji starych 
klasyków rzymskich. Dla lepszego opanowania zasad retoryki, zgodnie z ówczesną manie-
rą, kadeci rozczytywali się w klasycznych dziełach literatury rzymskiej. Wyeksponowano 
natomiast języki nowożytne, a zwłaszcza francuski i niemiecki oraz włoski i angielski. 
W dwóch pierwszych – jako językach powszechnie używanych przez Lotaryńczyków 
i mieszkańców Baru – prowadzone były zresztą wykłady w Akademii. 

Nowożytnych języków obcych nauczano w Akademii Leszczyńskiego nie tylko dla 
znajomości samego języka, ale przede wszystkim dla poznania kultury współczesnej 
państw przez nie reprezentowanych. A zatem, ucząc się np. języka angielskiego i fran-
cuskiego, czytano dzieła nowożytnych fi lozofów (Francisa Bacona i René Descartes’a), 
twórców najnowszej literatury, poznawano historię Anglii i Francji i na tym tle dysku-
towano nad różnorodnymi kwestiami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi tych 
państw i narodów. 

Akademia obejmująca trzyletni okres nauczania miała charakter ogólnokształcący 
– przy uwzględnieniu jazdy konnej oraz przedmiotów i ćwiczeń wojskowych. Obok nauk 
ścisłych, humanistycznych i nowożytnych języków uczyła także rzemiosła wojskowego, 
kultury salonowej, savoir vivre’u, genealogii i heraldyki, sztuki i architektury (cywilnej 
i wojskowej), rysunków i muzyki. Nie zapomniano o historii nowożytnej i geografi i, na-
uce prawa, fi lozofi i, polityki i etyki (zasad moralnych), fi zyki, matematyki itp. 

1515 L’abbé Proyart,  L’abbé Proyart, Histoire de Stanislas IHistoire de Stanislas I[Premi][Premi]er, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Barer, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, t. 1, Paris , t. 1, Paris 
1819, s. 288; A. Muratori-Philip, 1819, s. 288; A. Muratori-Philip, Stanislas Leszczynski. Aventurier, philosophe et mécèn des lumièresStanislas Leszczynski. Aventurier, philosophe et mécèn des lumières, Paris , Paris 
2005, s. 628.2005, s. 628.

1616 J. Tretiak,  J. Tretiak, Leszczyński Stanisław, królLeszczyński Stanisław, król, w: , w: Encyklopedya wychowawczaEncyklopedya wychowawcza, t. 6, red. R. Plenkiewicz, War-, t. 6, red. R. Plenkiewicz, War-
szawa 1904, s. 483. Przytoczona powyżej data królewskiego rozporządzenia dała asumpt XIX-wiecznemu fran-szawa 1904, s. 483. Przytoczona powyżej data królewskiego rozporządzenia dała asumpt XIX-wiecznemu fran-
cuskiemu historykowi do twierdzenia, że Akademia Stanisława Leszczyńskiego została powołana… w 1738 r. cuskiemu historykowi do twierdzenia, że Akademia Stanisława Leszczyńskiego została powołana… w 1738 r. 
(A. Benoît, (A. Benoît, L’École des cadets-gentilshommes du roi à Lunéville, 1738–1766L’École des cadets-gentilshommes du roi à Lunéville, 1738–1766, Lunéville 1867)., Lunéville 1867).
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Realizując plany króla reformatora, zmierzającego do przygotowania zawodowych 
ofi cerów dla potrzeb zmieniającej się taktyki i techniki wojskowej, kadeci uczyli się 
najrozmaitszych „nauk wojennych”. Były wśród nich nauki rycerskie (studia relative 
ad exercitia Corporis) i ćwiczenia o charakterze militarnym. Znalazł się tam przeto 
– używając terminologii nowoczesnej – cały program tzw. ogólnego przysposobienia 
wojskowego, a zatem: zasady organizacji armii, sztuka dowodzenia i strategia, nauka 
o służbie, balistyka (czyli nauka o miotaniu pocisków), zagadnienia terenoznawstwa 
i taktyki, ćwiczenia umiejętności artyleryjskich, a także regulaminy służby garnizonowej 
i wartowniczej. Obowiązywał ponadto obszerny program ćwiczeń wojskowych obejmu-
jący: musztrę, strzelectwo, jazdę konną i fechtunek (woltyżerka i szermierka). Nieobce 
kadetom w Lunéville były pewne gry polowe i życie obozowe 17.

Polski król wprowadził do szkoły mądre zasady pedagogiczne, kładąc duży nacisk 
na moralną i obywatelską stronę wychowania. Dlatego poza przedmiotami wojskowymi 
wykładane były także przedmioty „cywilne”. Dużą rolę przywiązywano do nauczania 
historii – zarówno ojczystej, jak i powszechnej – ze szczególnym uwzględnieniem czasów 
najnowszych oraz podstaw gospodarczo-społecznych. Stąd wyjaśniano, jak podnoszą się 
kraje wskutek dobrej gospodarki, a jak upadają przez złą ekonomię. Ważną rolę nadano 
także krajowemu prawu, omawiano postulowane projekty reform społecznych, kierunki 
doskonalenia pracy różnych dziedzin administracji państwowej i instytucji politycznych. 
Ograniczono dzieje fi lozofi i, eksponując kierunki współczesne. Duży nacisk położno na 
etykę. Nie zaniechano też obyczaju salonowego, wypełniono go nową treścią, przypomi-
nającą okresy szczytowych wzlotów rycerskich poprzednich okresów.

Zaznajamiano z osiągnięciami nauk ścisłych, zwłaszcza matematyki (dla potrzeb 
wojskowych wprowadzono także elementy matematyki wyższej), fi zyki teoretycznej 
doświadczalnej, oraz uczono zasad fortyfi kacji, mechaniki, budownictwa wojskowego 
i cywilnego, z architekturą włącznie. Nie zapominano też o genealogii i heraldyce. Zazna-
jamiano uczniów z bieżącymi wydarzeniami w świecie przez czytanie im codziennie po 
kolacji nowin politycznych.

Program szkolny dopełniały najrozmaitsze tańce (nieodzowne dla młodego kawalera) 
oraz gry towarzyskie i ruchowe (bilard, rozpowszechniona już w Europie gra w piłkę). Nie 
zapomniano również o nauce form towarzyskich, ogłady i poloru oraz kulturze salonowej, 
wydobywając najlepsze wzorce rycerstwa europejskiego poprzednich wieków. Uczono 
też rysunków i gry na instrumentach muzycznych. Większość tych czynności wchodziła 
w zakres dodatkowych zajęć, opłacanych przez rodziców 18.

Król zatroszczył się nie tylko o programy nauczania, lecz także o sposób wykładania, 
zwłaszcza języków, matematyki i historii. Lekcje tych przedmiotów trwać miały po sie-
dem kwadransów. W nauce języków zalecano powolne postępowanie od rzeczy prostych 
i łatwych do trudniejszych. Natomiast na lekcjach matematyki profesor miał się w pierw-
szym kwadransie w najkrótszych pytaniach przekonać, jak uczniowie rozumieją to, czego 
na poprzedniej lekcji się nauczyli. Następnie przez pół godziny miał im dyktować nową 

1717 K. Poznański,  K. Poznański, Wybrane zagadnieniaWybrane zagadnienia…, s. 31–32; J. Lechicka, …, s. 31–32; J. Lechicka, Rola dziejowa Stanisława Leszczyń-Rola dziejowa Stanisława Leszczyń-
skiegoskiego…, s. 142–143; M. Langrod-Vaughan, …, s. 142–143; M. Langrod-Vaughan, Stanislas Leszczyński, administrateur bienfaisant en Lorraine Stanislas Leszczyński, administrateur bienfaisant en Lorraine 
1737–17661737–1766, w: „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1962, t. 14, z. 1, s. 157. , w: „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1962, t. 14, z. 1, s. 157. 

1818 P. Boyé,  P. Boyé, La Cour PolonaiseLa Cour Polonaise…, s. 148, 159–160, 162–163; J. Tretiak, …, s. 148, 159–160, 162–163; J. Tretiak, Leszczyński Stanisław, królLeszczyński Stanisław, król…, …, 
s. 483.s. 483.
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lekcję, by ją potem wyjaśnić, a w końcu upewnić się, czy uczniowie należycie zrozumieli 
przedmiot. 

Podobna metoda miała być stosowana także na lekcjach historii, której polski król 
przypisywał największą rolę w poruszeniu wszystkich strun umysłu i serca młodzieży. 
Poza budzeniem patriotyzmu, historia miała podawać młodzieży godne do naśladowania 
wzorce osobowe. Poza wprowadzeniem historii powszechnej do programu Akademii 
Rycerskiej, król kładł nacisk na dzieje najnowsze. Chciał, by lekcje historii prowadzone 
były w sposób racjonalny i krytyczny, oraz nawiązywały do współczesności, do której 
drogę miała oświetlać, a ponadto dawać rady aktualnie rządzącym, budzić ich poczucie 
odpowiedzialności. Twierdził, że choć losy państwa zostały powierzone władcy na czas 
jego życia, to poprzez [ustanowione] prawa i własny przykład winien rządzić nadal po 
śmierci.

W końcu każdego miesiąca kadetów przepytywano komisyjnie ze wszystkich przed-
miotów teoretycznych i wystawiano oceny. Przedstawiały one postępy poszczególnych 
kadetów. Interesował się nimi sam król, żądając konkretnych relacji bezpośrednio lub 
poprzez członków swej rady. Kadeci, których oceniono negatywnie, byli umieszczani na 
specjalnej liście. Jeśli się to powtórzyło trzykrotnie i bezpośrednio po sobie, musieli ustą-
pić miejsca pilniejszym, czyli zakończyć edukację w Lunéville. 

Katechizmu nauczano w określonych dniach tygodnia, a z jego znajomości odpyty-
wał katecheta. Obowiązywał surowy zakaz wszelkich wypowiedzi antyreligijnych. Od 
porannej i wieczornej modlitwy nikt nie mógł się uchylać. Podobnie było z mszą św. oraz 
związanymi z nią kazaniami, na które przeznaczone były niedziele i dni świąteczne 19. 

Stanisław Leszczyński często odwiedzał swoją uczelnię, uczestniczył w jej życiu 
wewnętrznym, bywał na kadeckich popisach. Przy wszelkich okazjach i uroczystościach 
szkolnych bezustannie pouczał szlachecką młodzież, a nawet dobierał dla niej – na pod-
stawie prac François’a Fénelona de Salignaca de la Mothe’a, Johna Locke’a czy Charles’a 
Rollina – tematy wypracowań pisemnych i mów przygotowywanych na lekcje retoryki. 
Miały one służyć wpajaniu określonych zasad moralno-obywatelskich. Zabiegał też o to, 
by nauczycielami akademickimi i opiekunami konwiktu byli ludzie nie tylko światli, 
ale i postępowi, żeby dbali zarówno o dobre prowadzenie się i ogładę wychowanków, 
jak i o ich charakter i uobywatelnienie. Świadczy to o pedagogicznym talencie twórcy 
Akademii.

Król był bardzo dumny ze swych kadetów. Towarzyszyli mu w podróżach jako 
ochrona i kompania honorowa. Zapraszał ich również na swój dwór, gdzie wprawiali się 
do życia towarzyskiego i nabierali światowych manier, zawierając przy tym cenne dla 
siebie znajomości i zawiązując pożyteczne przyjaźnie. Niektórym wychowankom król 
torował drogę do samego Wersalu. 

Dzięki koligacjom Leszczyńskiego z dworem francuskim na zakończenie studiów 
można było organizować podróż do Paryża i Wersalu ośrodka ówczesnego życia religij-
nego i kulturalnego Europy, oraz krótki tam pobyt. Przez to polski król przyczyniał się 
do scalania swych Księstw z Francją; natomiast za pośrednictwem kadetów przybyłych 

1919 Z. Libiszowska,  Z. Libiszowska, Historiografi a francuska w Polsce w dobie Stanisława LeszczyńskiegoHistoriografi a francuska w Polsce w dobie Stanisława Leszczyńskiego, w: „Kwar-, w: „Kwar-
talnik Historii Nauki i Techniki” 1978, nr 1, s. 78; J. Lechicka, talnik Historii Nauki i Techniki” 1978, nr 1, s. 78; J. Lechicka, Rola dziejowa Stanisława LeszczyńskiegoRola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego…,…,
s. 242–143; J. Tretiak, s. 242–143; J. Tretiak, Leszczyński Stanisław, królLeszczyński Stanisław, król…, s. 483; H. Zdzitowiecka, …, s. 483; H. Zdzitowiecka, Projets de RétablissementProjets de Rétablissement…, …, 
s. 46.s. 46.
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z Rzeczypospolitej wciągał przyszłą elitę rządzącą w Polsce i na Litwie w sferę systema-
tycznych wpływów kultury francuskiej. A że w czasach saskich istniało w naszym kraju 
duże zapotrzebowanie na wszystko, co francuskie, było bardzo modne móc pochwalić się 
studiami w Lunéville, w tym niezapomnianymi wrażeniami z Paryża i Wersalu20.

DYSCYPLINA I PORZĄDEK WOJSKOWY

Akademia miała organizację wojskową. Na jej czele stał komendant (wysoki ofi cer 
dworu Stanisława Leszczyńskiego na etacie generalskim), mający do dyspozycji dwóch 
ofi cerów młodszych, ofi cera logistyki przygotowującego m.in. wykazy kadetów na urlo-
pie i w podróżach służbowych (np. jako straż króla), chorążego (chodzi tu o dowódcę 
pocztu sztandarowego), podofi cera noszącego sztandar oraz czterech brygadierów i tyluż 
wicebrygadierów (podbrydagierów) – do kierowania brygadami kadetów, na które po-
dzielono stan osobowy Akademii. Dwie brygady kadetów były sformowane z Polaków 
i Litwinów, a dwie pozostałe z Lotaryńczyków i mieszkańców Baru. Ich bezpośredni 
dowódcy – brygadierzy i wicebrygadierzy – nie mieli zatem nic wspólnego z wprowa-
dzonymi w XVIII w. w Polsce stopniami wojskowymi o takiej samej nazwie: pośrednimi 
między stopniem pułkownika i generała. 

Pierwszym komendantem szkoły, którego postawił jeszcze Franciszek III w listopa-
dzie 1730 r., był baron Ulrich de Schack. Od 1 stycznia 1747 r. szkołą dowodził marszałek 
polny Karol Streitt, hr. Lawenstein, by przekazać ją w 1762 r. generałowi porucznikowi 
Franciszkowi Berthelotowi, baronowi de Baye. Profesorami i instruktorami, a także opie-
kunami w konwikcie byli z reguły Francuzi: ludzie światli i postępowi, dbający o morale 
i ogładę wychowanków, ich charakter i postawę obywatelską21.

Brygadierami w szkole Leszczyńskiego byli z reguły wyróżniający się kadeci, 
którzy przeszli odpowiednie przeszkolenie. Niektórym się ta funkcja tak podobała, że 
w uczelni zostawali dłużej niż przewidziany czas studiów. Izydor Ostroróg i Kajetan 
Zamoyski – dla przykładu – byli tam 3 lata i 9 miesięcy, Józef Prozor i Bonawentura Ku-
rowski – 4 lata, Antoni Gumowski, łowczy lwowski i chorąży sanocki – 4 lata i 2 miesią-
ce, Franciszek Godlewski, Józef Zabiełło i Michał Nosadyni – ponad 5 lat. Prawdziwym 
rekordzistą okazał się brygadier Teodor Moszczyński, który w Akademii spędził aż 7 lat 
i 5 miesięcy22!

2020 Tylko nieliczni spośród wychowanków pozostali w służbie francuskiej. A. Knot,  Tylko nieliczni spośród wychowanków pozostali w służbie francuskiej. A. Knot, Dzieje szkolnictwaDzieje szkolnictwa…,…,
s. 33–34; K. Poznański, s. 33–34; K. Poznański, Wybrane zagadnieniaWybrane zagadnienia…, s. 32; J. Lechicka, …, s. 32; J. Lechicka, Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskie-Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskie-
gogo…, s. 143. …, s. 143. 

2121 H. Zdzitowiecka,  H. Zdzitowiecka, Projets de RétablissementProjets de Rétablissement…, s. 45; S. L. Krowicki, …, s. 45; S. L. Krowicki, Akademia Rycerska Króla-Filozo-Akademia Rycerska Króla-Filozo-
fafa, w: „Gazeta Szkolna” 2007, nr 10–11, s. 27. , w: „Gazeta Szkolna” 2007, nr 10–11, s. 27. 

2222 Teodor Wojciech Moszczyński (1714–1783) wstąpił do Akademii Rycerskiej w Lunéville jako je- Teodor Wojciech Moszczyński (1714–1783) wstąpił do Akademii Rycerskiej w Lunéville jako je-
den z pierwszych kadetów (17 VI 1737 r.), gdzie otrzymał stopień wicebrygadiera, a potem brygadiera. Po den z pierwszych kadetów (17 VI 1737 r.), gdzie otrzymał stopień wicebrygadiera, a potem brygadiera. Po 
odejściu z Akademii przebywał na dworze Stanisława Leszczyńskiego, służąc też w jego gwardii. Należał odejściu z Akademii przebywał na dworze Stanisława Leszczyńskiego, służąc też w jego gwardii. Należał 
równocześnie do dworu jego żony, Katarzyny Opalińskiej (do 1747 r., tj. do jej śmierci). Potem został muszkie-równocześnie do dworu jego żony, Katarzyny Opalińskiej (do 1747 r., tj. do jej śmierci). Potem został muszkie-
terem gwardii króla Francji Ludwika XV i uczestniczył w kampanii fl andryjskiej pod dowództwem marszałka terem gwardii króla Francji Ludwika XV i uczestniczył w kampanii fl andryjskiej pod dowództwem marszałka 
Maurycego Saskiego – naturalnego syna Augusta II Mocnego. Służył też w stopniu pułkownika u marszałka Maurycego Saskiego – naturalnego syna Augusta II Mocnego. Służył też w stopniu pułkownika u marszałka 
Löwendala w regimencie piechoty niemieckiej (na służbie króla Francji). Po 1750 r. powrócił do kraju, gdzie Löwendala w regimencie piechoty niemieckiej (na służbie króla Francji). Po 1750 r. powrócił do kraju, gdzie 
został generałem adiutantem buławy polnej Wielkiego Księstwa Litewskiego, posłował na sejmy i sejmiki,został generałem adiutantem buławy polnej Wielkiego Księstwa Litewskiego, posłował na sejmy i sejmiki,
a w 1772 r. (jako kasztelan inowrocławski) został senatorem Rzeczypospolitej. P. Boyé, a w 1772 r. (jako kasztelan inowrocławski) został senatorem Rzeczypospolitej. P. Boyé, La Cour PolonaiseLa Cour Polonaise…, …, 
s. 290–291; H. Dymnicka-Wołoszyńska, s. 290–291; H. Dymnicka-Wołoszyńska, Moszczyński Teodor WojciechMoszczyński Teodor Wojciech, w: , w: Polski słownik biografi cznyPolski słownik biografi czny, t. 22, , t. 22, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 99–100.Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 99–100.



STANISŁAW LUDWIK KROWICKI14

Istniała też możliwość wcześniejszego opuszczenia zakładu. Stąd wielu kadetów 
rozstało się z Akademią przed zaliczeniem pełnych 3 lat, a niektórzy nawet po paru 
miesiącach – nie licząc 17-letniego młodzieńca, Romualda Chreptowicza h. „Odrowąż”, 
który zmarł po niespełna roku pobytu w zakładzie. Niecałe dwa lata spędzili w Akademii 
S. Leszczyńskiego m.in.: Rafał Gurowski, Szymon Zabiełło, Michał i Józef Butlerowie, 
Mikołaj Garczyński, Krzysztof Szczyt, Józef Łochocki, Dominik Łoś, Antoni Krasiński. 
Dziewięć miesięcy przebywał w Lunéville Antoni Lasocki, a Antoni Krasiński tylko trzy 
miesiące. Najczęstszym powodem opuszczenia uczelni przed czasem była nostalgia kade-
tów z powodu oddalenia od rodziny i kraju23.

Jeśli chodzi o wykładowców, to dominowali Francuzi. Przedmiotów wojskowych, 
szermierki i jazdy konnej nauczali ofi cerowie, natomiast do historii, matematyki, języ-
ków, tańca i muzyki angażowano profesorów cywilnych. Najbardziej szanowanym przez 
kadetów był ks. kanonik Joseph Gautier, nauczyciel matematyki i dodatkowo historii 
powszechnej. Stąd nie miał za wiele czasu wolnego, lecz zazwyczaj nie uchylał się od 
pomocy potrzebującym. Przez wiele lat wykłady historii i matematyki głosił ks. Plaid 
– członek Królewskiego Towarzystwa Nauki i Sztuk Pięknych w Nancy. W 1761 r. wydał 
on w Paryżu Cours de mathématique, à l’usage de Messieurs les Cadet de gentilshom-
mes de Sa Majesté le roi de Pologne, t. 2, Éléments de géométrie [Kurs matematyki 
na użytek Szlacheckiej Szkoły Kadetów Jego Wysokości Króla Polski, t. 2, Podstawy 
geometrii]24.

Wśród kadry wychowawców nie zabrakło też Polaków. Rekrutowali się zazwyczaj 
spośród stronników króla-wygnańca, którzy przybyli za nim do Lotaryngii. Jednym 
z nich był kpt. Hiacynt (Jacek) Wikliński, znany jako kapitan kadetów, ofi cer w służbie 
francuskiej i kawaler Orderu Św. Ludwika. Do Lotaryngii przybył w 1737 r. w orszaku 
króla i całe swoje życie poświęcił kształceniu kadetów Szlacheckiej Akademii Wojskowej 
w Lunéville, a w sposób szczególny swoich rodaków  25.

Kadetów obowiązywały dyscyplina i porządek wojskowy. W lecie już o godzinie 
5 rano ogłaszano (bębnem lub trąbą) pobudkę. Zimą czyniono to pół godziny później. 
O 6 rano kadeci obowiązkowo uczestniczyli we mszy świętej w kaplicy konwiktu, a pół 
godziny później rozpoczynali naukę języków. O godzinie 8 następowały ćwiczenia cie-
lesne (czyli gimnastyka), a potem ćwiczenia wojskowe. W południe podawano obiad, do 
którego zasiadano wspólnie. Po posiłku rozpoczynało się obejmowanie warty. 

Pierwszą godziną nauki po obiedzie była zawsze matematyka, a potem następowały 
lekcje historii i pozostałych języków oraz rekreacja i przygotowanie się do przyszłych za-

2323 S. Gaber,  S. Gaber, Polacy na dworze Stanisława LeszczyńskiegoPolacy na dworze Stanisława Leszczyńskiego…, s. 192–197.…, s. 192–197.
2424 P. Boyé,  P. Boyé, La Cour PolonaiseLa Cour Polonaise…, s. 163; …, s. 163; Stanisław Leszczyński. Król Polski księciem Lotaryngii. Wy-Stanisław Leszczyński. Król Polski księciem Lotaryngii. Wy-

stawastawa…, s. 232.…, s. 232.
2525 W Lotaryngii Wikliński dwukrotnie się żenił: najpierw z Marie-Thérèse Compagnot, która – po urodze- W Lotaryngii Wikliński dwukrotnie się żenił: najpierw z Marie-Thérèse Compagnot, która – po urodze-

niu syna Franciszka Marii 27 XII 1742 r. – zmarła (10 I 1743 r.). W dniu 9 IX 1749 r. poślubił Beatrice-Clémen-niu syna Franciszka Marii 27 XII 1742 r. – zmarła (10 I 1743 r.). W dniu 9 IX 1749 r. poślubił Beatrice-Clémen-
tine Montaut, córkę królewskiego chirurga. W kontrakcie małżeńskim sporządzonym 4 IX 1748 r. określono tine Montaut, córkę królewskiego chirurga. W kontrakcie małżeńskim sporządzonym 4 IX 1748 r. określono 
posag posag w wysokości 1000 liwrów srebrem wg kursu lotaryńskiegow wysokości 1000 liwrów srebrem wg kursu lotaryńskiego. Dnia 28 VIII 1750 r. Wiklińskim urodził się . Dnia 28 VIII 1750 r. Wiklińskim urodził się 
syn, Józef Maksymilian Kajetan, zaś 11 IX 1751 r. przyszła na świat córka – Katarzyna Wiktoria. Druga córka, syn, Józef Maksymilian Kajetan, zaś 11 IX 1751 r. przyszła na świat córka – Katarzyna Wiktoria. Druga córka, 
Gabriela Franciszka Klementyna, urodziła się 8 VII 1756 r. Na swoim posterunku pozostał kpt. Wikliński aż Gabriela Franciszka Klementyna, urodziła się 8 VII 1756 r. Na swoim posterunku pozostał kpt. Wikliński aż 
do zakończenia działalności Akademii. Zmarł 16 VI 1771 r., w wieku 68 lat. Ciało jego pochowane zostało do zakończenia działalności Akademii. Zmarł 16 VI 1771 r., w wieku 68 lat. Ciało jego pochowane zostało 
w kościele OO. Karmelitów w Lunéville (P. Boyé, w kościele OO. Karmelitów w Lunéville (P. Boyé, La Cour PolonaiseLa Cour Polonaise…, s. 163; S. Gaber, …, s. 163; S. Gaber, Polacy na dworze Polacy na dworze 
StanisławaStanisława…, s. 55–57).…, s. 55–57).
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jęć (nauka własna), co wypełniało czas aż do kolacji, tj. do godziny 19. W tym też czasie 
ofi cer odpowiedzialny za bibliotekę Akademii Rycerskiej rozprowadzał wśród kadetów 
książki. 

Po kolacji następowało czytanie czasopism i odpowiednich książek, przy czym 
kadeci mogli prosić o wyjaśnienia. Debatowano też na tematy polityczne czy fi lozo-
fi czno-moralne, względnie odczytywano kadetom fragmenty rozpraw „króla-fi lozofa”
o reformie życia politycznego w Polsce (np. Głos wolny wolność ubezpieczający), a także 
o treści fi lozofi czno-moralnej, jak np. o pokoju powszechnym, przyjaźni, szczęściu itp., 
przy czym mogli oni prosić o wyjaśnienia. Odczytywano im również nowiny polityczne, 
w tym wieści z Polski, a pomocnik nauczyciela historii obowiązany był je objaśniać. Było 
to czynione niezależnie od codziennej lektury dzienników przy obiedzie i w czasie spe-
cjalnych zajęć. W tym czasie ówczesna prasa rozpisywała się przeważnie o sytuacji w obu 
Księstwach, panujących w Europie dynastiach oraz kwestiach polityki międzynarodowej. 
Wszystko to wpływało na budzenie uczuć patriotycznych młodych Polaków, wprowadza-
ło w krąg zagadnień aktualnego życia politycznego. 

Dzień się kończył modlitwą i snem26.
Poza porządkiem wojskowym w zakładzie panowały charakterystyczne dla tego typu 

szkół karność i dyscyplina. „Przykładnie” karano za nieposłuszeństwo wobec przełożo-
nych. Jeśli kadet nie podporządkował się ofi cerowi pełniącemu służbę (pod bronią), mógł 
zostać zdegradowany na oczach całego stanu osobowego Akademii, a następnie ukarany 
dwoma latami więzienia. Surowo zabronione były pojedynki i bójki wśród kadetów. Za 
spoliczkowanie kolegi groził areszt na rok i jeden dzień, względnie wydalenie ze szkoły. 
Karano też kadetów za wszczynanie burd, nieuzasadnione alarmy, użycie broni palnej 
wewnątrz konwiktu itp. 

Baczną uwagę zwracano na wzajemne koleżeństwo, grzeczność na co dzień. Bez-
względnie zwalczano wszelkie prowokacje i oszczerstwa wobec kolegów, a nawet czynio-
ne wobec siebie obelgi słowne (za zelżenie kolegi można było na długo trafi ć do aresztu). 
Dużą wagę przywiązywano do wpajania kadetom poczucia obowiązku. Jeśli któryś z nich 
w czasie pełnienia służby wartowniczej zszedłby z posterunku lub zasnął, otrzymywał 
dwa miesiące aresztu, z których pierwsze 15 dni spędzał tylko o chlebie i wodzie. Zabro-
nione było chodzenie do kabaretu i odwiedzanie sal gry. Nie mogli kadeci też pożyczać 
pieniędzy ani dokonywać zakupów w mieście na kredyt. 

Dyscyplina obowiązywała nawet w niedziele i święta. Zabroniona była wówczas gra 
w bilard, a kadeci nie mogli mieć przy sobie pieniędzy. Musieli je zdeponować u ofi cera 
opiekującego się konwiktem. Mogli jednak oddalić się z konwiktu w odwiedziny do zna-
jomych, ale tylko po obiedzie i tak, aby na wieczór być już u siebie. Pozwolenie wyjścia 
po kolacji dostawało się tylko w przypadku wielkiej potrzeby. Kadet, który spał poza 
domem, był karany 15 dniami aresztu. 

W tym samym czasie, czyli w dniach wolnych od nauki, wysyłano kolejno kadetów 
– z reguły po czterech i pod nadzorem jakiegoś zwierzchnika – na dwór królewski w Lu-
néville. W ten sposób mógł król Stanisław bliżej poznać wszystkich podopiecznych27.

2626 H. Zdzitowiecka, H. Zdzitowiecka,  Projets de RétablissementProjets de Rétablissement..., s 44–45...., s 44–45.
2727 P. Boyé,  P. Boyé, La Cour PolonaiseLa Cour Polonaise…, s. 148, 159–160; M. Mitera-Dobrowolska, …, s. 148, 159–160; M. Mitera-Dobrowolska, SzkołaSzkoła  RycerskaRycerska..., s. 583;  ..., s. 583;  

A. Benoît, A. Benoît, L’École des cadets-gentilshommesL’École des cadets-gentilshommes…, s. 33 i in; A. Muratori-Philip, …, s. 33 i in; A. Muratori-Philip, Stanisław LeszczyńskiStanisław Leszczyński, War-, War-
szawa 2007, s. 239.szawa 2007, s. 239.
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Takie były przepisy, a rzeczywistość? Dobrotliwy król często przymykał oczy na 
niejedno przewinienie przybysza z Rzeczypospolitej. Oto co pisał o młodszym bracie Wa-
cławie cytowany już Marcin Matuszewicz: W Lunewillu bowiem w akademii będąc, [Wa-
cław] ustaw[icz]nie prawie wadził się, pojedynki częste odprawował, nareszcie abszejt 
[zwolnienie ze służby – S. L. K.] wziąwszy, pojechał do Paryża i tam nie był spokojnym; 
nakoniec gospodarza, gdzie miał stancyą, gdy się mu o zapłatę przykrzył, pchnął szpadą 
i zabił. Uciekł dziwnym szczęściem a raczéj Boską osobliwą Opatrznością z Paryża, od 
Polaków przechowywany, nareszcie wozem między worami do młyna ze zbożem idącemi 
utajony, potém przebrał się [przekradł się] do Paryża. Ojciec nasz na prośbę moję posłał 
mu na powrót do Polski 50 czer.[wonych] zł. i tak lekko przebrał się do Polski 28.

Szlachecka Akademia Wojskowa w Lunéville upadła wraz ze śmiercią „Króla-Do-
broczyńcy” w 1766 r. Lotaryngia stała się wówczas prowincją Francji, której władca, 
Ludwik XV, storpedował wkrótce fi lantropijną instytucję swego teścia, jako że od 15 lat 
podobna uczelnia istniała… w Paryżu. Utworzył ją tam w styczniu 1751 r. minister wojny 
hr. Marc Pierre d’Argenson – dzięki wsparciu markizy Jeanne Antoinette de Pompadour 
i miejscowego fi nansisty, Duverney’a. Szkoła ta przeznaczona była dla 500 ubogich mło-
dzieńców pochodzenia szlacheckiego. Polski król ją zresztą często wizytował i bardzo 
się interesował jej działalnością; a przewidując bliskie połączenie Lotaryngii z Francją, 
domagał się jej udostępnienia także dla młodzieży swej nowej ojczyzny. Chociaż wcze-
śniej – celem zniechęcenia młodzieży lotaryńskiej i Baru od zaciągania się do służby 
wojskowej poza Księstwami – podobny zakład zorganizować chciał u siebie, o czym 
może świadczyć niewydany za jego życia 5-stronicowy dokument: Uwagi szczegółowe 
nad założeniem królewskiéj wojskowéj szkoły na 500 szlachty 29. 

BILANS SZLACHECKIEJ AKADEMII WOJSKOWEJ W LUNÉVILLE

Planowany kontyngent 24 Polaków i Litwinów kształcących się każdego roku został 
wykonany tylko w pierwszym roku. Potem miejsca dla szlacheckiej młodzieży z Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów zaczęły wakować z powodu braku chętnych. W kraju rozgło-
su nabierało już warszawskie Collegium Nobilium ks. Stanisława Konarskiego. W chwili 
śmierci króla, jeśli wierzyć temu, co podaje Almanach royal de la cour du roi de Pologne 
pour l’année 1766 (Lunéville, chez Messuy 1766), polskich kadetów było jedynie czte-
rech.Gdyby każdego roku przybywała do Lotaryngii zarezerwowana dla Rzeczypospolitej 
liczba kadetów, po 29 latach funkcjonowania Akademii mielibyśmy 696 absolwentów. 
Tymczasem z zachowanych źródeł wiadomo jest, iż w Akademii Stanisława Leszczyń-
skiego za życia króla studiowało jedynie 167 przybyszów z Rzeczypospolitej, co daje 
średnią roczną nieco poniżej sześciu. Nie-Polaków i nie-Litwinów natomiast było 397. 
Zatem zamiar Leszczyńskiego, by uczelnię wypełnić w równej mierze młodzieżą lotaryń-
ską i polsko-litewską, doznał poważnego wypaczenia.

2828 Wacław Matuszewicz uniknął kary także w kraju. Ówczesny kanclerz litewski, ks. Kazimierz Czar- Wacław Matuszewicz uniknął kary także w kraju. Ówczesny kanclerz litewski, ks. Kazimierz Czar-
toryski (twórca Familii), na prośbę rodziny zarekomendował go hetmanowi polnemu Janowi Klemensowi toryski (twórca Familii), na prośbę rodziny zarekomendował go hetmanowi polnemu Janowi Klemensowi 
Branickiemu, który Branickiemu, który przyjął go z ochotą, pamiętając na dawne zasługi ojca i kazał mu przyjął go z ochotą, pamiętając na dawne zasługi ojca i kazał mu [po przydział służbowy [po przydział służbowy 
– S. L. K.] – S. L. K.] do Białegostoku przyjeżdżać do Białegostoku przyjeżdżać ((Pamiętniki Marcina MatuszewiczaPamiętniki Marcina Matuszewicza……, s. 107). , s. 107). 

2929 S z Ż. D.,  S z Ż. D., Rękopisma króla Stanisława LeszczyńskiegoRękopisma króla Stanisława Leszczyńskiego, w: „Biblioteka Warszawska” 1866, t. 4, s. 24. , w: „Biblioteka Warszawska” 1866, t. 4, s. 24. 
Dziesięć lat po śmieci Stanisława Leszczyńskiego, tj. w 1776 r., szkoła wojskowa w Paryżu przestała istnieć. Dziesięć lat po śmieci Stanisława Leszczyńskiego, tj. w 1776 r., szkoła wojskowa w Paryżu przestała istnieć. 
Zamknął ją hr. Claude Louis Saint-Germain ze względu na brak wyników. Zanim to się stało, przeniesiono Zamknął ją hr. Claude Louis Saint-Germain ze względu na brak wyników. Zanim to się stało, przeniesiono 
tam w 1766 r. ostatnich kadetów z Lunéville. A. Muratori-Philip, tam w 1766 r. ostatnich kadetów z Lunéville. A. Muratori-Philip, Stanislas LeszczynskiStanislas Leszczynski…, s. 628.…, s. 628.
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Chociaż liczba 167 młodych Polaków i Litwinów studiujących w latach 1737–1766 
w Szlacheckiej Akademii Wojskowej w Lunéville nie jest imponująca, to w owym czasie 
nie była taką małą. Sławniejsze bowiem od niej Collegium Nobilium Stanisława Konar-
skiego zaczynało swój żywot od jednego ucznia w 1740 r., a potem przyjmowało kilku 
uczniów rocznie; zaś warszawska Szkoła Rycerska króla Stanisława Augusta, która po-
wstała ćwierć wieku później, wychowywała i kształciła niespełna 100 kadetów rocznie30. 

Powołana w okresie najgłębszego upadku moralnej i umysłowej kultury Rzeczypo-
spolitej Akademia Rycerska w Lunéville stanowiła pomost, którym biły do Polski nowe 
idee. Chociaż nie była przełomem w dziejach polskiego wychowania, jak choćby Colle-
gium Nobilium, ani „kuźnią” znakomitości, jak Korpus Kadetów w Warszawie w 2 poło-
wie XVIII w., to wydała dość liczny zastęp wartościowych ofi cerów dla polskiego wojska 
oraz senatorów i posłów, uczących się tam nowoczesnej sztuki rycerskiej i postępowych 
poglądów politycznych. Najbardziej znanym absolwentem polsko-lotaryńskiej uczelni był 
inicjator utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, Feliks Oraczewski, który potem został 
rektorem Szkoły Głównej Koronnej w Krakowie, a w latach 1791–1792 posłem polskim 
we Francji31. 

Kilkuletni pobyt w Lotaryngii pozwolił również młodym Polakom gruntownie opa-
nować język francuski, powszechnie w tym czasie używany w stosunkach międzynarodo-
wych (jak łacina w średniowieczu), a także korzystać ze światowych osiągnięć naukowych 
oraz oświeceniowych idei. Prawdziwa miłość politycznego nauczyciela swojego narodu 
– jak nazwał króla Stanisława Leszczyńskiego Jean Fabre – do literatury i sztuki przyczy-
niła się do posiewu oświeceniowych idei w państwie polsko-litewskim, a następnie do 
zmiany mentalności szlacheckiej w kierunku podejmowania działań reformatorskich, bez 
jednoczesnej utraty polskiego charakteru32. 

Była to dobra uczelnia, dająca szersze horyzonty tej garstce ludzi, która się przewinę-
ła, niepozostawiająca ich obojętnymi na losy państwa, w którym żyli. Wysyłając swych 
synów do dalekiej Lotaryngii, polska szlachta pragnęła, by pobierali nauki w murach 
uczelni utworzonej staraniem dawnego jej króla – przeto na nie całkiem obcej ziemi. 
W Wersalu natomiast długo mówiono o Szlacheckiej Akademii Wojskowej w Lunéville 
jako o porażce polskiego króla. Szydercy nie przewidzieli sukcesu, jaki odniesie wzo-
rowana na niej – w organizacji, celach wychowawczych, programach i umundurowaniu 
kadetów – warszawska Szkoła Rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

O wpływie i znaczeniu Akademii Stanisława Leszczyńskiego dla odrodzenia we-
wnętrznego ówczesnej Rzeczypospolitej oraz polskiej pedagogiki świadczą m.in. wizyty 
takich pedagogów jak ks. Stanisław Konarski, który – jak sam podkreślał – uczył się 
u swojego Króla, poszukując między 1737 a 1740 r. w Lunéville praktycznych rozwiązań 
dla planowanego Collegium Nobilium33. 

3030 J. Lechicka,  J. Lechicka, Rola dziejowa Stanisława LeszczyńskiegoRola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego……, s. 144. , s. 144. 
3131 J. Feldman,  J. Feldman, Stanisław LeszczyńskiStanisław Leszczyński…, s. 221–222; M. Skorzepianka, …, s. 221–222; M. Skorzepianka, Feliks Oraczewski. Rektor kra-Feliks Oraczewski. Rektor kra-

kowskiej Szkoły Głównejkowskiej Szkoły Głównej, Kraków 1935, s. 11., Kraków 1935, s. 11.
3232 J. Fabre,  J. Fabre, Stanislas-Auguste Poniatowski et l’Europe des LumièresStanislas-Auguste Poniatowski et l’Europe des Lumières, Paris 1952; M. Langrod-Vaughan, , Paris 1952; M. Langrod-Vaughan, 

StanisławStanisław..., s. 162; M. Mitera-Dobrowolska, ..., s. 162; M. Mitera-Dobrowolska, Szkoła RycerskaSzkoła Rycerska..., s. 584...., s. 584.
3333 A. Muratori-Philip,  A. Muratori-Philip, Stanisław LeszczyńskiStanisław Leszczyński…, s. 239; Tenże, …, s. 239; Tenże, Le roi StanislasLe roi Stanislas, Paris 1994, s. 262;, Paris 1994, s. 262;

J. Lechicka, J. Lechicka, Rola dziejowa Stanisława LeszczyńskiegoRola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego…, s. 143.…, s. 143.
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Działalność oświatowa Zamoyskich była jedną z dziedzin ich aktywności społecznej. 
Wzorzec mecenatu stworzony przez kanclerza Jana Zamoyskiego kontynuowali kolejni 
ordynaci. Wielostronne działania w dziedzinie polityki, dyplomacji, gospodarki, kultury 
i oświaty prowadził w latach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego Stanisław 
Kostka Zamoyski XII ordynat.

S. Zamoyski w zmienionych warunkach planował doprowadzić do odrodzenia w Za-
mościu ośrodka oświatowego. W roku 1802 przeprowadził generalny remont budynków 
akademickich i zmodernizował drukarnię. Po likwidacji akademii zmodernizowana dru-
karnia pracowała na potrzeby Liceum Królewskiego i Ordynacji Zamojskiej. Publikowa-
no wydawnictwa z dziedziny rolnictwa i przemysłu rolnego, „Dziennik Ekonomiczny 
Zamojski”, polskie tłumaczenie francuskiego dzieła Bosia Fundamenta początkowe 
reguł rysunkowych. Podręcznik ten przeznaczony dla uczniów liceum (szkoły rysun-
ków), przetłumaczony został przez Wojciecha Gutkowskiego, autora rozpraw z dziedziny 
rolnictwa i profesora architektury w zamojskim liceum. 

W drukarni wydano pracę Ignacego Józefa Pessyma pt. Sposób leczenia morowej za-
razy bydła rogatego kwasem żelazno-solnym w tłumaczeniu Jana Wodnickiego, doktora 
medycyny w Akademii Wileńskiej 1.

Drukarnia Liceum Królewskiego w Zamościu drukowała także prace o treści re-
ligijnej, urzędowe druki i zarządzenia władz austriackich. Zmodernizowanie drukarni 
poprawiło szatę grafi czną książek. Stanisław Kostka – kurator szkoły utworzył w liceum 
wydział nauk przyrodniczych. Gabinety przedmiotowe-mineralogiczny, zwierząt ssących 
i ptaków wyposażył w niezbędne eksponaty. W roku 1807 zorganizował muzeum narzędzi 
fi zycznych i laboratorium chemiczne.

Liceum Królewskie odziedziczyło po akademii bibliotekę, która w 1783 roku liczyła 
5000 woluminów i 1500 rękopisów. W kolekcji tych ostatnich znalazł się piękny rękopis 

1 M. Potocki, Zamość i jego instytucje pod względem dziejów religii i oświaty krajowej, Kraków 1862, 
s. 60, rkps Muzeum Zamojskie w Zamościu; A. Szyszka, Stanisław Kostka Zamoyski (1775–1856), Zamość 
2005, s. 100. 
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2 B. Sroczyńska, Gmach Akademii Zamojskiej i jego służba miejscowemu szkolnictwu w drugiej połowie 
XVIII wieku, w: „Region Lubelski” 1986, nr 1 (3), s. 134.

3 Encyklopedia Orgelbranda, Warszawa 1864, t. 16, s. 134.
4 M. Tyrowicz, Wojciech Gutkowski, w: Polski Słownik Biografi czny (PSB), t. IX, z. 40, Wrocław 1960, 

s. 182–183.

Jana Długosza Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich, wykonany na pergaminie z intere-
sującym zdobnictwem artystycznym2.

W stworzonych przez ordynata warunkach zespół nauczycieli kontynuował tradycje 
akademickie, organizując dla uczniów na zakończenie roku szkolnego konkursy i popisy.

Na ożywienie życia umysłowego w Zamościu znaczny wpływ miała praca profeso-
rów Liceum Królewskiego – Bazylego Kukolnika3 i Wojciecha Gutkowskiego4.

Bazyli Kukolnik, entuzjasta fi zjokratyzmu, ukończył uniwersytet we Lwowie z tytu-
łem doktora obojga praw, fi lozofi i i nauk wyzwolonych. Jako student dodatkowo uczęsz-
czał na wykłady z dziedziny rolnictwa i technologii, prowadzone przez A. Hiltenbranda. 
W roku 1789 przybył do Zamościa z nominacją na profesora fi zyki, historii naturalnej 
i nauk ekonomicznych w liceum.

S. K. Zamoyski, zbiory Muzeum Zamojskie w Zamościu, repr. H. Szkutnik

Zamość, ośrodek wielkiego latyfundium położonego w urodzajnej krainie, nasunął 
Kukolnikowi myśl prowadzenia – poza programem nauczania w liceum – dodatkowych 
wykładów z zakresu tematyki gospodarstwa wiejskiego.

Program zajęć pt. Treść nauki rolniczej ogłoszony został w Zamościu 28 czerwca 
1791 roku z okazji publicznego popisu studentów. Był to konspekt wykładów wiedzy 
rolniczej i pierwszy w Polsce szkolny podręcznik gospodarstwa wiejskiego. Wykłady 
Kukolnika cieszyły się dużym powodzeniem, toteż dyrekcja szkoły w 1793 roku wprowa-
dziła je jako obowiązkowe.
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W latach 1795–1796 B. Kukolnik podróżował po Niemczech, Czechach i Austrii, 
zwiedzając wzorowe gospodarstwa rolne. Po powrocie opublikował nowy podręcznik 
szkolny z zakresu uprawy roli i hodowli roślin, ogrodnictwa i leśnictwa pt. Zbiór prawi-
deł ekonomicznych podług starożytnych i teraźniejszych ekonomiki autorów dla uczącej 
się młodzieży ułożony. Zamojskie wykłady rolnictwa przyczyniły się do upowszechnienia 
wiedzy rolniczej wśród młodzieży i były wkładem w tworzenie podstaw dydaktyki rolni-
czej w Polsce.

Aktywnie pracował także Wojciech Gutkowski, profesor architektury w liceum. Miał 
różne i często zupełnie wykluczające się zainteresowania. Przed przybyciem do Zamościa 
pracował w Korpusie Inżynierów jako pedagog wojskowy. Napisał utopijną powieść Po-
dróż do Kalopei. Był autorem rozpraw z dziedziny rolnictwa, dziennikarzem i członkiem 
lóż masońskich 5.

Większość publikacji, memoriałów i publicznych wystąpień W. Gutkowskiego do-
tyczyła unowocześnienia polskiego rolnictwa. W Zamościu znalazł podatny grunt do 
rozwoju swoich koncepcji intensyfi kacji gospodarstwa wiejskiego w Polsce. Korzystał ze 
zbiorów bibliotecznych i archiwum Zamoyskich, z czasopism angielskich, francuskich, 
niemieckich, co umożliwiało mu poznanie postępu nauk rolniczych i ekonomicznych 
w Europie.

Z inicjatywy ordynata powołano w Zamościu w 1801 roku Zamojskie Towarzystwo 
Ekonomiczne (ZTE), którego członkami zostali najznamienitsi obywatele Zamościa.

Dzięki staraniom Zamoyskiego w 1803 roku doszło do powstania jednego z pierw-
szych w Polsce czasopism rolniczo-technicznych „Dziennika Ekonomicznego Zamojskie-
go”. Radę programową „Dziennika...” stanowili członkowie ZTE, zaś redaktorami zostali 
B. Kukolnik i W. Gutkowski.

Dziennik propagował idee fi zjokratyzmu, uważając rolnictwo za główne bogactwo 
narodowe. Jak zauważył M. Potocki, opisujący Zamość i jego instytucje w XIX wieku 
– Dziennik zawierał naukę ekonomiczną w systematycznym związku ułożoną […] z obja-
śnieniami na fi gurach  6. Owe objaśnienia to rysunki (miedzioryty) wykonane przez Gut-
kowskiego i nauczyciela rysunków w liceum – J. Romanowskiego.

Istotnym wydarzeniem stało się opublikowanie przez Gutkowskiego w 1806 roku 
podręcznika gospodarstwa wiejskiego pt. Katechizm ekonomiczny dla włościan7.

Tradycje „Dziennika Ekonomicznego Zamojskiego” kontynuowały „Dziennik Go-
spodarczo-Rolniczy” i „Pamiętnik Rolniczy Warszawski” – oba korzystające z pomocy 
fi nansowej Zamoyskiego, prezesa Towarzystwa Rolniczego.

Pomimo istniejących ograniczeń politycznych Zamość nie pozostał zupełnie na 
uboczu wielkich przemian. Ordynat kontynuował w zmienionych warunkach mecenat 
w dziedzinie kultury i nauki. W kręgu twórców życia umysłowego w Zamościu w epoce 
reformy oświatowej i Sejmu Wielkiego znaleźli się – obok Stanisława Staszica, Wojcie-
cha Gutkowskiego, Bazylego Kukolnika – także nauczyciele: Jan Chrystian Hoffman, 
Michał Winnicki, Michał Jurkowski, Jan Sierpiński, Antoni Bietkowski, Stefan Kertesz, 
Benedykt Ittar i inni8.

5 J. Bartyś, Wizjoner czy fantasta. O życiu i działalności Wojciecha Gutkowskiego (1775– 1826), Lublin 
1983, s. 28, 73.

6 M. Potocki, Zamość i jego instytucje pod względem dziejów religii i oświaty, Kraków 1862, s. 293.
7 J. Bartyś, Wizjoner czy fantasta..., s. 97.
8 Akademia Zamojska i jej tradycje, red. B. Szyszka, Zamość 1994, s. 125.
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O randze i roli Zamościa świadczy także zamiar przeniesienia przez Józefa Maksy-
miliana Ossolińskiego z Wiednia księgozbioru liczącego około 30 tysięcy tomów.

J. M. Ossoliński – historyk, bibliotekarz i bibliofi l po I rozbiorze Polski zamieszkał 
w Wiedniu, zajmując się pracą naukową i bibliofi lstwem. W 1809 roku cesarz Franciszek 
I mianował go prefektem Biblioteki Nadwornej w Wiedniu. Ossoliński chlubnie zapi-
sał się w dziejach Biblioteki Cesarskiej, ratując zbiory w czasie wojen napoleońskich, 
a szczególną dbałość okazał w gromadzeniu zasobów bibliotecznych.

Hrabia Ossoliński, miłośnik książek, skrzętnie zajmował się gromadzeniem własnej 
biblioteki, był zbieraczem starych i nowych druków, osobliwie krajowych rzeczy. Zbierał 
książki i rękopisy, medale, monety, ryciny i obrazy. W księgozbiorze znalazły się również 
egzemplarze autorskie i otrzymane na drodze wymiany lub daru, a także od współcze-
snych bibliofi lów: T. Czackiego, A. K. Czartoryskiego, M. H. Juszczyńskiego i innych. 
Księgozbiór liczył w 1803 roku blisko trzydzieści tysięcy tomów i podzielony był na 
zbiory polskie i obce. Przeważało piśmiennictwo polskie, w tym wiele, białych kruków. 
Zamiarem Ossolińskiego było uczynienie ze swej biblioteki „daru narodowi”.

W nadziei stworzenia pod zaborami jednego ośrodka polskich zbiorów naukowych 
postanowił Ossoliński cały zbiór rękopisów, książek, map, rycin i medali zapisać naro-
dowi, uważając, że nauką podobnie jak szablą zdobywaliśmy szlachectwo. Najbardziej 
był zainteresowany przeniesieniem zbioru do Zamościa. Planował połączenie zbiorów 
z biblioteką Zamoyskich.

Rozważając, które miasto stworzy najlepsze warunki i gdzie będzie najlepszy 
opiekun, wybrał Zamość 9. O planie przeniesienia Ossolineum do Zamościa świadczy 
korespondencja właściciela z księciem A. Czartoryskimi i XII ordynatem S. K. Zamoy-
skim. W liście z 15 czerwca 1803 roku pisał hrabia do generała ziem podolskich, prosząc 
go o radę, poprawki i protektorat dla całego przedsięwzięcia. Mam cały zamiar – pisał 
Ossoliński – zostawić, po sobie w pewnym ręku Narodowi memu tę jedyną usługę, którą 
mu uczynić okoliczności czasów naszych pozwalają. W dołączonym projekcie fundacji 
czytamy m.in. radbym ją [bibliotekę], niejako w depozyt oddać Ordynatom Zamoyskim, 
iż tak nie byłaby własnością rządową, że Ordynaci nigdy nie będą w przypadku tracenia 
jej, że też moje imię miało jakiś związek z Fundatorem Ordynacji Janem Zamoyskim, 
którego pierwsza żona była Ossolińska.

Hrabia J. M. Ossoliński oczekiwał na odpowiedź przebywającego w Londynie 
ordynata. Projekt zainteresował Zamoyskiego, czemu dał wyraz w liście z 19 lipca, ak-
ceptując go. Jednocześnie poruszył sprawę przewozu zbiorów z Wiednia do Zamościa. 
Jak pisze Bogdan Horodyski, rozpoczął się najszlachetniejszy targ o to, kto ma ponieść 
koszta przewozu Biblioteki do Zamościa. Zaproponowanej przez Ossolińskiego sumy 
10 tys. zł za przysposobienie miejsca nie przyjął Stanisław Zamoyski, twierdząc, że co 
się tycze sumy na przewiezienie Biblioteki przeznaczonej, tej w żadnym wypadku nie 
mogę przyjąć 10.

Jak wynika z późniejszej korespondencji, ordynat nie zmienił zdania i nie wyraził 
zgody na sfi nansowanie przewozu zbiorów hrabiego Ossolińskiego. Potwierdza to osta-
teczna redakcja umowy, chociaż Ossoliński niełatwo dał się namówić na ustępstwa. Wy-

9 Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, s. 1750, 219.
10 B. Horodyski, Jak miało powstać Ossolineum w Zamościu, w: „Teka Zamojska” 1938, nr 2, s. 84–92.
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11 B. Szyszka, Maksymiliana Ossolińskiego księgozbiór w Zamościu, w: „Zamojski Kwartalnik Kultural-
ny” 1999, nr 3–4, s. 45.

jaśniał Czartoryskiemu, pisząc: z mej strony słuszna jest delikatność, gdy on [Zamoyski] 
niejedno dobre czyni, nie walić na niego pełnego ciężaru.

Formalności urzędowe odkładały w czasie realizację planu Ossolińskiego. Ordynat 
Zamoyski upoważnił swego teścia ks. Czartoryskiego do wystąpienia w jego imieniu i za-
łatwienia niezbędnych formalności. Ostatecznie 17 sierpnia podpisany został dokument 
fundacyjny, w którym czytamy: Józef Maksymilian hrabia Ossoliński chcąc Bibliotekę 
staraniem i kosztem swoim zebraną po śmierci swojej publicznemu używaniu z pewnym 
majątku swego funduszem poświęcić i ubezpieczając już to przez pamięć na dworze 
związki imienia swego z Założycielem Ordynacji Zamojskiej, sławnej pamięci Hetmanem 
i Kanclerzem Korony Polskiej Janem Zamoyskim, już przez szczególny szacunek dla dzi-
siejszego J. W. Ordynata i położoną w nim ufność, umyślił przeznaczoną Bibliotekę z jej 
funduszem do Ordynacji Zamojskiej przyłączyć i wcielić, a to w ten sposób: wszystkie 
książki, manuskrypta, kolekcje medalów i inne, które w czasie śmierci J. W. Józefa Maksy-
miliana Ossolińskiego składać będą jego Bibliotekę, zaraz od dnia zaszłej śmierci, Ordy-
nacji Zamojskiej prawem własności należeć i dostać się mają 11.

Aby zapewnić podstawy materialne Biblioteki Publicznej w Zamościu, zapisał Osso-
liński 160 000 zł polskich na zakup w okolicach Zamościa wsi, z której byłoby 5 procent 
dochodu rocznie. Sumę tę zabezpieczył hrabia w dobrach swych w Woli Mieleckiej 
i Zgorsku w powiecie tarnowskim. Kupiona według uznania S. Zamoyskiego wieś miała 
pozostać w dobrach ordynacji. Ofi arodawca podkreślił rolę ordynata w dopilnowaniu, by 
wieś, jak twierdzi Horodyski, nigdy nie dała mniej niż 8 tysięcy zł dochodu, czyli miała 
stanowić zapisany w oddzielnym dokumencie budżet równoważny tej sumie. Gdyby 
wieś nie dała rocznie takiego dochodu, różnicę miał pokrywać ordynat. W przypadku zaś 
większych dochodów niż 8 tysięcy zł nadwyżka miała być przeznaczona na potrzeby tej 
instytucji.

Ponadto S. K. Zamoyski zobowiązał się, że po śmierci J. M. hrabiego Ossolińskiego 
bibliotekę na własny koszt sprowadzi do Zamościa, przystosuje na jej potrzeby odpo-
wiedni lokal, a w trakcie przysięgi ordynatów doda artykuł o utrzymaniu biblioteki i jej 
funduszu.

W dokumencie podkreślono, że gdyby Ordynacja Zamojska, czego przewidzieć nie 
można, ustała – biblioteka wraz z funduszem miała przejść na publiczną własność kraju 
i narodu. Na zakończenie dodano klauzulę, że obydwie strony wspólnie Najwyższego Mo-
narchicznego potwierdzenia tak tego instrumentu jako i niniejszej transakcji dopraszać się 
będą. Dokumenty wymagały jeszcze najwyższego zatwierdzenia, ale Ossoliński informo-
wał Czartoryskiego w czerwcu 1804 roku, że cesarz uprzedzony o tym i dał im łaskawą 
odpowiedź, żebym kończył z J. W. Zamoyskim, a on nie tylko trudności w potwierdzeniu 
rzeczy nie uczyni, ale za tę gorliwość obywatelską obydwom podziękuje. Zakończenie 
sprawy napotykało coraz to nowe utrudnienia administracji austriackiej. W czerwcu 
1807 roku „Wysokie Rządy Krajowe” zwróciły uwagę Zamoyskiemu, że powinien uzu-
pełnić umowę z Ossolińskim deklaracją o odstąpieniu bibliotece prawem własności ściśle 
określonego domu w Zamościu i by zapisał hipotetycznie dobra fundacyjne. Jednocześnie 
Urząd Kanclerski zapewniał ordynata, że stanowisko jego pełne troski o dobro społeczne, 
wywołało najwyższe zadowolenie Jego Cesarskiej Mości.
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Cesarz zaszczycił także Ossolińskiego odręcznym biletem z 27 lutego 1809 roku, 
składając mu wyraz najwyższego uznania za plan Polskiej Biblioteki Publicznej w Za-
mościu. Zachwyt cesarza nad koncepcją hrabiego Ossolińskiego (wówczas radcy tajnego 
dworu) nie tracił nic ze swej politycznej wymowy wobec faktu, że wskutek wojny 20 maja 
1809 roku Zamość znalazł się poza granicami Galicji i Biblioteka Ossolińskich pozostała 
w Wiedniu.

Zmiany terytorialne będące wynikiem kampanii napoleońskiej i zaginięcie dokumen-
tów w Wiedniu ostatecznie przekreśliły plany utworzenia w Zamościu Zakładu Naukowe-
go im. Ossolińskich. Zamierzenia swe zrealizował hrabia, tworząc fundację we Lwowie.

Szkoła Wojewódzka im. Zamoyskich istniała w Zamościu do 1809 roku. Zajęcie 
miasta przez wojsko polskie ks. Józefa Poniatowskiego i przyłączenie do Księstwa War-
szawskiego zakończyło jej funkcjonowanie. Gmach szkoły zajęło wojsko. W tej sytuacji 
ordynat Zamoyski postanowił przenieść ją do Szczebrzeszyna. Polecił swemu pełno-
mocnikowi J. Zarańskiemu przygotowanie odpowiednich pomieszczeń przez adaptację 
budynków Ordynacji Zamojskiej w Szczebrzeszynie.

Budynek b. Szkół im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie, fot. M. Szyszka

Jednocześnie zaproponował ks. Michałowi Siekierzyńskiemu stanowisko rektora. 
Ofi cjalne otwarcie szkoły jako wydziałowej nastąpiło 1 września 1811 roku. Rektor ks. 
M. Siekierzyński 12 września 1811 roku informował ordynata jako kuratora o przebie-
gu uroczystości, pisząc m.in., że przy licznie zgromadzonej publiczności zagaił szkołę 
wielmożny Estko, Radca Departamentu Lubelskiego, pełną patriotyzmu i nauki (…) do 
zgromadzonej publiczności i szkolnej młodzieży mową 12.

Szkoła wydziałowa pod opieką wieczystego kuratora S. K. Zamoyskiego kontynu-
owała tradycje Akademii Zamojskiej i Szkoły Wojewódzkiej w Zamościu. Realizowała 
program nauczania, w którym zwrócono uwagę na nauczanie dwóch języków – niemiec-
kiego i francuskiego, w wymiarze 2 godzin każdego dnia. Ponadto program uwzględniał 

12 B. Szyszka, Szkoły imienia Zamoyskich – kontynuacja tradycji Akademii Zamojskiej, w: W kręgu 
akademickiego Zamościa, red. H. Gmiterek, Lublin 1996, s. 323. 
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następujące przedmioty: literaturę polską, łacińską, historię powszechną i Polski, arytme-
tykę, matematykę, religię i naukę moralną, fi zykę, historię naturalną, prawa natury i naro-
dów, konstytucję Księstwa Warszawskiego, logikę, poezję, wymowę, kaligrafi ę, rysunki, 
miernictwo i ekonomię krajową 13.

O zadowoleniu z poziomu pracy szkoły świadczy pismo jej fundatora z 26 listopada 
1814 roku, w którym wyraził ks. rektorowi podziękowanie za pracę i życzył, aby szko-
ła nieprzerwanym postępem dążyła ku odzyskaniu dawnej w kraju wziętości. Kurator 
informował, że oczekuje od rządu rezolucji o prawach szczególniej służących szkołom
im. Zamoyskich 14.

Po śmierci ks. Siekierzyńskiego ordynat mianował na jego miejsce zastępcę kuratora 
ks. Józefa Szczepana Koźmiana, biskupa kujawskiego, senatora Królestwa Kongreso-
wego, infułata zamojskiego. W trosce o wysoki poziom szkoły ks. Koźmian zalecał 
nauczycielom zgodę, jedność i pilność oraz aby uczeń w potrzebne książki, a przepisane 
ustawami Dyrekcji Edukacyjnej, zaopatrzył się. Aby ułatwić młodzieży dostęp do nowych 
podręczników, administracja Ordynacji Zamojskiej sprowadziła je z Warszawy.

O poziomie nauczania w szkole wydziałowej w Szczebrzeszynie świadczy protokół 
z wizytacji przeprowadzonej od 8 do 10 lipca 1819 roku przez generalnego wizytatora 
szkół, radcę Komisji Rządowej WRiOP Józefa Kossakowskiego. Wizytujący podkre-
ślił szczególną troskę kuratora wieczystego o utrzymanie dobrego poziomu naukowego 
szkoły im. Zamoyskich. Jej wyrazem było wyposażenie szkoły w pomoce do nauczania 
chemii, fi zyki i mechaniki.

Pochlebnie wypowiadał się wizytator o mecenacie S. Zamoyskiego wyrażającym się 
w kierowaniu na studia zagraniczne absolwentów szkoły.

Wizytacja była podsumowaniem ośmioletniego okresu funkcjonowania szkoły jako 
Wydziałowej im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie. W roku 1819 została ona podniesiona, 
jako jedna z nielicznych, do stopnia szkoły wojewódzkiej. Decyzja władz oświatowych 
była wyrazem uznania dla jej dotychczasowego dorobku i wyróżnieniem. Placówka zna-
lazła się w grupie 11 tego typu szkół w Królestwie Kongresowym. Szkoła Wojewódzka 
im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie, w myśl postanowień ustawy o szkołach woje-
wódzkich z 8 czerwca 1819 roku, miała 6 klas. Nauka trwała 7 lat, ponieważ kurs klasy 
VI realizowano dwa lata15. Podstawę prawną stanowiła umowa z 11 V 1819 roku zawarta 
między ordynatem S. K. Zamoyskim a KRWRiOP i zatwierdzona 26 czerwca tego roku 
przez namiestnika J. Zajączka. Szkoła miała charakter prywatny, a jej wieczystym kura-
torem został S. K. Zamoyski. Po nim funkcję tę mieli pełnić kolejni ordynaci. Zgodnie 
z warunkami umowy kurator miał wznieść w ciągu 3 lat budynek szkoły w Szczebrze-
szynie według planów zatwierdzonych przez KRWRiOP. W lecie 1822 roku został od-
dany do użytku nowy 2-piętrowy gmach z czterema jednokondygnacyjnymi ofi cynami, 
przeznaczonymi na mieszkania dla kadry dydaktycznej. Inauguracja roku szkolnego 
odbyła się 1 października przy udziale przedstawicieli administracji rządowej, Rady Oby-
watelskiej Powiatu Kraśnickiego i licznie przybyłej publiczności. Nieobecnego ordynata

13 Z. Klukowski, Dawne szkoły im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie 1811–1852. Zarys dziejów, Zamość 
1927, s. 8.

14 Tamże, s. 12.
15 B. Szyszka, Szkoły imienia Zamoyskich..., s. 325.
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S. K. Zamoyskiego reprezentował najstarszy syn Konstanty. On też po odprawionej mszy 
świętej wygłosił okolicznościową mowę, podkreślając, że wolą jego ojca jest kontynu-
owanie tradycji Akademii Zamojskiej. Po nim kolejno przemawiali: komisarz Wydziału 
Administracyjnego, Religijnego i Oświecenia Publicznego w Komisji Województwa 
Lubelskiego Jan Łempicki, przedstawiciel Rady Obywatelskiej Powiatu Kraśnickiego 
oraz rektor szkoły ks. Marcin Gosiewski, który zapewnił, że zarówno on, jak i grono 
pedagogiczne nie zawiodą zaufania władz rządowych oraz kuratora S. K. Zamoyskiego. 
Po uroczystości jego syn Konstanty zaprosił obecnych gości na obiad, podczas którego 
czytane były okolicznościowe wiersze oraz wznoszono toasty za zdrowie Aleksandra I
i jego rodziny 16.

Medal wybity w roku 1822 na pamiątkę przeniesienia szkół z Zamościa do Szczebrze-
szyna, autor i projekt Franciszek Gatteaux, repr. H. Szkutnik

W roku 1828 za zgodą ordynata konwikt przy szkole otworzył nauczyciel języka fran-
cuskiego i polskiego Karol Szuszkowski. Pod koniec lipca tego roku było w nim 12, a dwa 
lata później 32 wychowanków. Absolwent szkoły szczebrzeszyńskiej H. Golejewski 
wspomina, że był on „na kształt” żoliborskiej placówki księży pijarów. Wychowankowie 
do szkół szczebrzeskich nie chodzili, ale mieli osobnych nauczycieli w konwikcie, zdawali 
tylko roczne egzaminy. Przyzwyczajenia i ton pański zaprowadzony w tym konwikcie spra-
wiły, że urabiał uczniów na paniczyków i ludzi do niczego. Rysunku, muzyki i tańca uczyli 
sprowadzeni nauczyciele, natomiast Szuszkowski – języka francuskiego 17. Oprócz pro-
wadzenia konwiktu Szuszkowski przyjmował także uczniów na stancję i stół. Golejewski 
mieszkał na niej rok i oprócz uczęszczania do szkoły „brał” w konwikcie lekcje języków, 
fechtunku, tańców i rysunku18.

16 K. Poznański, Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831–1869. Lata zmagań i nadziei, War-
szawa 2001, s. 93.; A. Winiarz, Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807–1831), 
Lublin 2002, s. 239, 256.

17 H. Golejewski, Pamiętniki, t. I, oprac. I. Homala, B. Łopuszyński, J. Skowrońska, Kraków 1917, 
s. 126. 

18 A. Winiarz, Szkolnictwo Księstwa..., s. 259.
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W parze z podnoszeniem jakości pracy wzbogacono bazę materialną szkoły woje-
wódzkiej. Wyrazem zainteresowania szkołą była rosnąca liczba uczącej się w niej mło-
dzieży. W roku 1830 uczęszczało tu 337 uczniów.

Prognozy rozwoju Szkoły Wojewódzkiej im. Zamoyskich były pomyślne. Kres jej 
pracy spowodował jednak wybuch powstania listopadowego. Absolwent szkoły w Szcze-
brzeszynie ks. Michał Kulaszyński zanotował we wspomnieniach: […] jak stan nauczy-
cielski, tak i uczniowie w Szczebrzeszynie odznaczali się wielką miłością ojczyzny. Po 
wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku Franciszek Kowalski, profesor, krze-
mieńczanin, zwołał natychmiast wszystkich uczniów […], do których gorąco przemówił 
i wszystkich zdolnych do broni zebrał z sobą i wyruszył na pole bitew 19.

Po upadku powstania listopadowego Wojewódzka Szkoła im. Zamoyskich w Szcze-
brzeszynie podzieliła los szkół wyższych i średnich w Królestwie Kongresowym. W kom-
pleksie budynków szkolnych w grudniu 1831 roku zorganizowano czteroklasową szkołę 
wydziałową.

Szkoła wydziałowa istniała dwa lata. W roku 1833, zgodnie z ustawą, szkolnictwo 
w Królestwie podporządkowano zasadom prawnym obowiązującym w Cesarstwie. Car 
Mikołaj I zatwierdził spis szkół państwowych. Rada Administracyjna podjęła decyzję 
o zamknięciu wszystkich szkół prywatnych, a więc i szkoły w Szczebrzeszynie.

Opiekę nad szkołą sprawował w imieniu kuratora wieczystego syn Konstanty 
hr. Zamoyski. Bezpośrednim opiekunem był jego brat Andrzej hr. Zamoyski. Zamoyscy 
– Andrzej i Konstanty – czynili starania w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 
Duchownych i Oświecenia Publicznego (SWDiOP) o reaktywowanie szkoły. Pertraktacje 
dotyczyły głównie jej charakteru i struktury organizacyjnej.

Komisja Rządowa SWDiOP 22 grudnia 1833 roku skierowała do Komisji Wojewódz-
twa Lubelskiego pismo, w którym prosiła K. Zamoyskiego o przedstawienie planu kursów 
dodatkowych nadających jej charakter instytucji oświatowej zajmującej miejsce między 
szkołą wyższą a niższym instytutem. Jednocześnie poinformowano ordynata o nadaniu 
szkole w Szczebrzeszynie stopnia organizacyjnego szkoły obwodowej.

Jako szkoła obwodowa podporządkowana została dyrektorowi gimnazjum w Lubli-
nie. W roku szkolnym 1833/1834 liczyła 160 uczniów, a wizytacja dyrektora lubelskiego 
gimnazjum potwierdziła wysoki poziom nauczania. Dobra współpraca kuratora z władza-
mi edukacyjnymi zaowocowała przekształceniem jej w roku 1834 w gimnazjum.

Komisja Rządowa SWDiOP 18 września 1834 roku wystosowała do Konstantego hr. 
Zamoyskiego pismo informujące o powstaniu 1 października siedmioklasowego gimna-
zjum20. Miało ono 4 klasy niższe i 3 wyższe. W ówczesnych gimnazjach klasy wyższe 
dzieliły się na dwie kategorie – techniczne i fi lologiczne. Szkoła otrzymała nazwę „Gim-
nazjum Filologiczne im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie”21.

Zmiana polityki oświatowej władz carskich doprowadziła do likwidacji wielu szkół 
średnich, a także samej Komisji Rządowej SWDiOP, samodzielnej władzy oświatowej 
w Królestwie22.

19 Z. Klukowski, Dawne szkoły…, s. 32–33.
20 K. Poznański, Walka caratu ze szkołą polską w Królestwie Polskim w latach 1831–1870. Materiały 

źródłowe, wybór, wstęp i opracowanie K. Poznański, Warszawa 1993, s. 60.
21 B. Szyszka, Szkoły imienia Zamoyskich…, s. 327.
22 T. Manteuffel, Centralne władze oświatowe w Królestwie i Galicji (1807–1915), Warszawa 1992, s. 32.
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Ukazem carskim z 2 grudnia 1839 roku utworzono Okręg Naukowy Warszawski 
z kuratorem na czele23. Proces reorganizacji szkolnictwa średniego rozpoczęto od prze-
kształcenia gimnazjów na szkoły realne. W roku 1845 rosyjski minister oświaty Uwa-
row sugerował kuratorowi Warszawskiego Okręgu Naukowego likwidację gimnazjum 
w Szczebrzeszynie i utworzenie szkoły realnej o kierunku agronomicznym24.

Dalsza działalność szkoły oparta była na mecenacie syna Stanisława Zamoyskiego 
Konstantego.

Wyrazem zainteresowań ordynata sprawą edukacji była jego aktywna praca w cen-
tralnych władzach szkolnych.

Car Aleksander I ukazem z 19 V 1814 roku powołał Komitet Reform, którego zada-
niem było przygotowanie projektów względem poprawy wewnętrznej urządzania kraju 
Księstwa Warszawskiego. Punkt 8 carskiej instrukcji polecał Komitetowi opracować spo-
soby podniesienia nauk, edukacji publicznej i różnych instytutów. Stosownie do poleceń, 
Komitet, na wniosek N. Nowosilcowa, wyłonił 8 lipca Sekcję Edukacyjną i Duchowień-
stwa w składzie: ks. J. S. Koźmian, J. K. Szaniawski i S. K. Zamoyski.

Po powołaniu 20 V 1815 roku Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego w Wy-
dziale Oświecenia Narodowego znalazł się również S. Zamoyski. Wkrótce 7 stycznia 
1817 roku cesarz mianował członków Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego25. W jej gronie spotykamy XII ordynata.

Zainteresowania S. K. Zamoyskiego szkolnictwem wynikało w znacznym stopniu 
z pełnienia funkcji prezesa Senatu Królestwa Polskiego. Ambitny ordynat uważał, że 
stanowisko to zobowiązuje do dawania dobrego przykładu innym. Osobiście analizował 
przedstawiane mu przez ordynacką administrację raporty o stanie szkół, wydając odpo-
wiednie rozporządzenia.

Stosunek ordynata do tej sprawy ilustruje jego pismo do Generalnej Administracji 
Dóbr z 20 czerwca 1818 roku.

Załączam tu – pisał ordynat – zgłoszenie się Komisji Województwa Lubelskiego, Wy-
działu Oświecenia, szkółek elementarnych w miastach Ordynacji dotyczące się. Wątpli-
wości nie podpada użyteczność, jaka z zaprowadzenia szkółek po miastach wypadnie. Ja 
z mojej strony dając dom lub materiał na niego, gruntu mórg na ogród i drzewo na opał 
więcej dać nie mogę. Wszak mieszkańcy miast używając dobrodziejstwa z założenia szkół, 
składać na nauczyciela są winni. Nadto proboszczowie przeze mnie mianowani, sami na 
siebie wzięli obowiązek takowy. Przeto łatwo będzie rzecz tę do skutku doprowadzić
i o tym Komisję Wojewódzką zawiadomić. Gdyby Administracja widziała przyspieszenie 
dopięcia tego celu przez wyznaczenie na jeden raz złotych dwieście na każde miasto, 
gdzieby inaczej szkółki zaprowadzić nie można było, na takowy expens zezwalam 26.

Życzliwa postawa ordynata i wspieranie idei tworzenia szkół elementarnych znalazła 
wyraz w ich organizacji w miastach Ordynacji Zamojskiej. Działalność S. K. Zamoyskie-

23 J. Dobrzyński, Szkolnictwo Królestwa Polskiego w roku szkolnym 1839/40, w: „Rocznik Lubelski”,
t. III, 1960, s. 253.

24 J. Miąso, Szkoły realne w Królestwie Polskim w okresie międzywojennym, w: „Rozprawy z Dziejów 
Oświaty”, t. VI, 1963, s. 104, 108.

25 A. Winiarz, Szkolnictwo Księstwa…, s. 32–35. 
26 Cyt. za J. Dobrzański, Ze studiów nad szkolnictwem elementarnym Lubelszczyzny w pierwszej połowie 

XIX wieku, Wrocław 1968, s. 78; J. Dobrzański, Początki publicznej szkoły elementarnej na Lubelszczyźnie, 
w: „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 1966, t. II, s. 368. 
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go miała na celu poprawę stanu technicznego budynków, unowocześnienie programów 
i metod nauczania. Polecał on wprowadzać metodę wzajemnego nauczania w szkołach, 
które miały większą liczbę dzieci. Wskazywał również na potrzebę uczenia dziewcząt 
robót kobiecych, chłopców prac męskich. Ordynackiemu zakładowi metalowemu w Zwie-
rzyńcu, kierowanemu przez Jana Mac Donalda, polecił przygotować dla szkół zestawy 
trójkątów do układania fi gur płaskich. Na miejsce odchodzących nauczycieli zatrudniał 
absolwentów puławskiego Instytutu Nauczycieli Elementarnych i Organistów. Podkreślał, 
że oprócz muzyki i nauk potrzebnych, znają ogrodnictwo, mają wyobrażenia praktyczne 
o niektórych rzemiosłach, znają rysunki, są ludźmi skromnymi i obyczajnymi. Rezultaty 
starań ordynata były większe tam, gdzie miejscowe społeczności interesowały się szkołą 
i partycypowały w kosztach jej utrzymania. Placówki elementarne istniały we wszystkich 
miastach należących do ordynacji: Goraju, Janowie, Józefowie, Kraśniku, Krzeszowie, 
Szczebrzeszynie, Tarnogrodzie, Tomaszowie Lubelskim, Zwierzyńcu i Turobinie 27.

W niektórych miastach ordynackich szkoły reprezentowały dość wysoki poziom 
nauczania. Tak było m.in. w Janowie Lubelskim, Szczebrzeszynie, Tarnogrodzie, Zwie-
rzyńcu28.

Znacznie niższy był poziom oświaty elementarnej na wsi. Jak zauważył A. Winiarz, 
wiele z 291 wsi należących do ordynacji nie miało szkoły. Zgodnie z oceną administra-
cji Ordynacji Zamojskiej szkoły elementarne powinny być zorganizowane w Batorzu, 
Blinowie, Hucie Krzeszowskiej, Lipinach, Kulaszach, Nieliszu, Otroczu, Paarach, Soli, 
Sitańcu, Starym Zamościu, Wiolączy i Wilkołazie29.

W sumie szkoły elementarne w ordynacji miały zapewnione znacznie lepsze warunki 
rozwoju.

W zainteresowaniach S. K. Zamoyskiego znalazło się także szkolnictwo rolnicze. 
Uznając dokonania ordynata w tej dziedzinie, wybrano go na dyrektora Wydziału Fabryk 
i Kunsztów Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego. Jak twierdzi A. Winiarz, już wów-
czas hrabia myślał o zorganizowaniu szkoły rolniczej dla synów chłopskich. Wyrazem 
planowanych w tej dziedzinie działań było skierowanie i opłacenie Izydorowi Pietruskie-
mu studiów w Instytucie Filipa Emanuela Fellenberga w Hofwyl30. 

Działalności S. Zamoyskiego zmierzającej do unowocześnienia rolnictwa towarzy-
szyły prace nad organizacją szkolnictwa elementarnego i opieki lekarskiej dla włościan 
w dobrach Ordynacji Zamojskiej oraz popieranie dobrowolnego przechodzenia chłopów 
na czynsz i osadnictwo rolnicze na warunkach długoletnich dzierżaw. Dobra rodzinne Za-
moyskiego, Magnuszew nad Wisłą i Maciejowice, zamieniono na początku XIX wieku na 
wielki „poligon” doświadczalny „nowego” rolnictwa. Chłopi na magnuszowskich dobrach 
zostali oczynszowani w większości jeszcze przez A. Zamoyskiego, natomiast oczynszo-
wanie chłopów w majątkach maciejowickich przeprowadził S. Zamoyski stopniowo od 
początku XIX wieku31.

27 A. Winiarz, Szkolnictwo Księstwa…, s. 131.
28 J. Dobrzański, Z dziejów walki o szkołę elementarną w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku, 

w: „Studia Pedagogiczne” 1956, t. III, s. 249–250.
29 A. Winiarz, Szkolnictwo Księstwa…, s. 132.
30 Tamże, s. 389.
31 W. Grabski, Historia Towarzystwa Rolniczego, t. I, Warszawa 1909, s. 98.
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32 J. Bartyś, Pierwsza polska szkoła rolnicza dla chłopów. Szkoły „parobcze” Stanisława Zamoyskiego 
w dobrach Maciejowice w latach 1812–1838, w: „Przegląd Historyczno-Oświatowy”1969, nr 1, s. 8.

Autor podaje błędnie datę rozpoczęcia działalności szkoły w 1812 roku, zob. A. Winiarz, Szkolnictwo…, 
s. 391 – rok otwarcia 1818, a J. Miąso, Szkolnictwo zawodowe…, s. 40 – rok 1819.

33 J. Bartyś, Pierwsza polska szkoła…, s. 10–11.
34 A. Winiarz, Szkolnictwo Księstwa…, s. 324.

W tych warunkach Zamoyski rozpoczął realizację koncepcji założenia niższych szkół 
rolniczych dla chłopów. Na wiosnę 1818 roku otworzona została przez ordynata w Macie-
jowicach szkoła rolnicza, tzw. parobcza32.

Cele kształcenia określał regulamin i prospekt szkoły maciejowskiej, w którym 
zaznaczono m.in., iż miała ona za zadanie usposabiać młodzież na dobrych i rządnych 
gospodarzy wiejskich, na ludzi, którzy by w tym zawodzie umieli wszystkie zatrudnienia, 
z życiem ich nierozerwalny związek mające, dobrze wykonywać, przez to i byt swój polep-
szyć i życie przyjemniejszym uczynić.

Zamiar szkoły był – pisał S. Zamoyski – aby z czasem przez osadzenie gospodarzy 
przemyślnych pomału wyjść z pańszczyzny i z dawnych gospodarzy zrobić czynszowników. 
Szkoła kształciła młodzież chłopską w zakresie „nowego rolnictwa” i przygotowywała 
do racjonalnego gospodarowania we własnych, czynszowych gospodarstwach, dając jej 
podstawowe umiejętności czytania, pisania i rachunków33.

Nauka rolnictwa i najważniejszych umiejętności rzemieślniczych, potrzebnych w go-
spodarstwie wiejskim, udzielana była wyłącznie metodą zajęć praktycznych. Uczniowie 
wykonywali pod opieką fachowców prace folwarczne w zakresie zajęć polowych, hodow-
lanych i omłotowych. Ponadto roboty: budowlane, ciesielskie, stolarskie, stelmachowskie, 
plecionkarskie, powroźnicze, tkackie, melioracyjne. Poznawali także pszczelarstwo i sa-
downictwo. Nauka w szkołach S. Zamoyskiego, podobnie jak w Szkole Wiejskiego Insty-
tutu Agronomicznego w Marymoncie, trwała od 6 do 10 lat. Dopiero wówczas uczniowie 
otrzymywali świadectwo jej ukończenia. Wprawdzie regulamin przewidywał możliwość 
skrócenia okresu nauki w zależności od większej lub mniejszej pilności i zdolności uczące-
go się, jednakże większość uczniów opuszczała szkołę dopiero po 9–10 latach nauki.

 „Szkoły parobcze” stanowiły prawdziwe curiosum dla konserwatywnej szlachty, zaś 
dla światłych ziemian zrzeszonych w pierwszym Towarzystwie Rolniczym w Królestwie 
Polskim, którego aktywnym działaczem, a w latach 1815–1825 prezesem był S. Zamoy-
ski, stały się wzorem racjonalnego kształcenia wykwalifi kowanej kadry służby folwarcz-
nej i praktycznego wdrażania do nowych form gospodarowania przyszłych osadników 
czynszowych.

Szkoły S. Zamoyskiego wniosły wkład do rozwoju wiejskich gospodarstw folwarcz-
nych i chłopskich, stając się jednym z czynników przemian w rolnictwie w Ordynacji.

Ordynat łączył opiekę nad szkołami w Ordynacji Zamojskiej z reformowaniem szkol-
nictwa w Królestwie Polskim.

Pod wpływem zgłoszonych na sejmie w 1818 roku postulatów podjęto prace nad po-
prawą stanu edukacji dziewcząt. Po zapoznaniu się z raportem rady stanu K. Koźmiana 
namiestnik J. Zajączek 16 I 1820 roku powołał deputację, w składzie której znalazł się 
S. K. Zamoyski. Jej zadaniem było przygotowanie w ciągu 3 miesięcy projektu organiza-
cji pensji i szkół żeńskich.

W sierpniu 1820 roku S. K. Zamoyski przedłożył przygotowany projekt organizacji 
Instytutu Ochmistrzyń i Guwernantek34.
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35 Tamże, s. 382.
36 Tamże, s. 472.
37 Tamże, s. 131.

W toczącej się dyskusji na temat szkolnictwa zawodowego zwracano uwagę na 
utworzenie szkoły o profi lu leśnym. Szkoła miała otrzymać nazwę Szkoła Szczególna 
Leśnictwa. Na potrzebę racjonalnego gospodarowania lasami zwrócił również uwagę 
ordynat S. K. Zamoyski. Sprowadził z Niemiec fachowca Karola Wilhelma Schwoba, 
któremu powierzył zadanie uporządkowania gospodarki leśnej w kluczu maciejowickim 
i magnuszewskim. Na posiedzeniu Królewskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego 
w grudniu 1810 roku ordynat oświadczył, że Schwob przyjmie kandydatów na praktyczną 
naukę leśnictwa. W następnym roku Towarzystwo powołało Wydział Leśny z zadaniem 
propagowania zasad racjonalnej gospodarki, Zamoyski zaś zorganizował szkołę leśną 
w Maciejowicach. Oprócz Schwoba zajęcia z uczniami realizowali sprowadzeni z zagra-
nicy nauczyciele-instruktorzy35.

Szkoła S. K. Zamoyskiego zakończyła działalność w 1818 roku po powołaniu Szkoły 
Szczególnej Leśnictwa36.

Zainteresowanie ordynata szkolnictwem na różnych poziomach – od elementarnych 
do wyższych – świadczy o docenieniu roli edukacji w przemianach społeczno-gospodar-
czych. Badacz epoki Adam Winiarz, charakteryzując wkład ordynata w rozwój oświaty, 
pisze: Wzrost zainteresowania S. K. Zamoyskiego funkcjonowaniem szkół w ordynacji 
związany był z pełnioną przez niego funkcją prezesa Senatu Królestwa Polskiego. Ambitny 
i pragmatyczny ordynat uważał, że funkcja ta zobowiązuje do dawania dobrego przykładu 
innym37.
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Zajmując się dziejami rodziny polskiej jako środowiska wychowawczego i proble-
mami edukacji kobiet w XIX wieku, natrafi łam na nazwisko Klementyny z Tańskich 
Hoffmanowej (1798–1845). Zaintrygowana jej dokonaniami zaczęłam zatapiać się 
w nieznane mi dotąd obszary i penetrować zakurzone biblioteczne zespoły, by następnie 
zgłębić pożółkłe rękopisy... Obraz kobiety, dziewiętnastowiecznej powieściopisarki, jaki 
wyłaniał się z moich studiów, nie współgrał z powszechnie podawanymi osądami. Moją 
konsternację wywoływał fakt nagminnego „pomniejszania” jej zasług i jednostronnego 
przedstawiania wizerunku.

W dotychczasowej literaturze możemy znaleźć podstawowe informacje biografi czne 
oraz wzmianki dotyczące pracy literackiej i pedagogicznej Klementyny Hoffmanowej1. 
Była ona na tyle ważną osobą, że wszystkie znaczące opracowania dotyczące kultury, 
literatury czy pedagogiki XIX wieku w Polsce sygnalizują przynajmniej jej działalność. 
Wszelako na rynku czytelniczym brakowało dotychczas pogłębionego studium twórczo-
ści i działalności pedagogiczno-społecznej K. Hoffmanowej, wielostronnej i całościowej 
analizy jej dokonań na tle epoki 2. Powstałe dotąd prace skupiały się przede wszystkim 
na przedstawieniu sylwetki 3 bądź omówieniu niektórych utworów 4. Wprawdzie udało 

1 Zob.: Bibliografi a polska XIX stulecia, t. X, red. K. Estreicher, Kraków 1972, s. 306–321; Bibliografi a 
literatury polskiej. Nowy Korbut, t. VI, cz. 1, oprac. E. Aleksandrowska i in., Warszawa 1971, s. 318–331; 
„Polski Słownik Biografi czny”, t. IX/4, Wrocław 1961, s. 573–576.

2 Powstałe dotąd opracowania skupiały się zasadniczo na samej osobie pisarki lub omówieniu jej twór-
czości i w znacznej mierze są to prace, które ukazały się jeszcze w XIX wieku. Poważniejsze studia nad osobą 
i twórczością K. Hoffmanowej przeprowadzili: Piotr Chmielowski, Autorki polskie wieku XIX, Warszawa 
1885; tenże, Klementyna z Tańskich Hofmanowa. Zarys biografi czno-pedagogiczny, Petersburg 1899 i Izabela 
Kaniowska-Lewańska, Twórczość dla dzieci i młodzieży Klementyny z Tańskich Hofmanowej, Opole 1964.

3 Autorami takich opracowań są: Hieronim Kajsiewicz, Mowa podczas nabożeństwa pogrzebowego za 
duszę ś.p. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej zmarłej w Panu na dniu 21 września 1845 r. w Passy pod Pa-
ryżem, Paryż 1845, Eleonora Ziemięcka, Wspomnienie Klementyny z Tańskich Hofmanowej, w: „Pielgrzym” 
1845, t. IV, Leopold Górnicki, Mowa podczas żałobnego nabożeństwa za duszę ś.p. Klementyny z Tańskich 
Hoffmanowej, Kraków 1848, Felicja z Wasilewskich Boberska, Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Lwów 
1893 i Mieczysława Śleczkowska, Z naszego skarbca. Wstęp, Kraków 1898.

4 Poszczególne utwory Hoffmanowej omówili: Eleonora Ziemięcka, Rozbiór talentu i pism autorki Roz-
rywek, w: „Pielgrzym” 1842, t. III, Narcyza Żmichowska, Przedwstępne słowo do pierwszego oddziału pism 
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Klementyny z Tańskich Hofmanowéj, w: Dzieła Klementyny z Tańskich Hofmanowéj, t. I, red. N. Żmichow-
ska, Warszawa 1875, Ida Kotowa, Pierwsze dzieło Klementyny Tańskiej, w: „Pamiętnik Literacki” 1925/26, 
R. 22/23 i Wiktor Hahn, Klementyna Tańska o mitologii, Lwów 1939.

5 Zob.: J. Hulewicz, Wokół wystąpienia Tańskiej, w: tenże, Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Pol-
sce w wieku XIX, Kraków 1939, s. 20–43.

6 Zob.: S. Gawlik, Dziedzictwo pedagogiczne Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, Opole 1995.
7 Bardzo cennym źródłem rękopiśmiennym, a dotychczas nie w pełni wyzyskanym i w znacznej części 

nigdzie niepublikowanym, jest zachowana bogata prywatna korespondencja pisarki. Wśród licznych kore-
spondentów K. Hoffmanowej znajdują się m.in.: Kazimierz Brodziński, Łukasz Gołębiowski, Klementyna 
Grabowska, Stanisław Jachowicz, Kajetan Koźmian, Joachim Lelewel, Katarzyna z Lipińskich Lewocka, Karol 
Marcinkowski, Eugenia Markianowiczowa, Jan Milikowski, Karolina Nakwaska, Julian Ursyn Niemcewicz, 
Aleksandra z Lubomirskich Potocka, Ksawery Prek, ks. Franciszek Siarczyński, Hipolit Skimborowicz, Iza-
bela Starzyńska, Aleksandra Tarczewska, Bronisław Trentowski, Stanisław Witwicki, Jan Woronicz, Michał 
Wyszkowski, Emilia Ziemięcka i inni. Największe zbiory listów odnalazłam w bibliotece PAN w Krakowie. 
70 spośród ok. 300 zachowanych pism znajduje się w tejże bibliotece (m.in. listy Klementyny Hoffmanowej do 
Benigny z Wojczyków Małachowskiej, do Heleny z Gurskich Ponińskiej, do Kajetana Koźmiana). Na szcze-
gólną uwagę wśród zachowanej korespondencji zasługują zbiory w Bibliotece Kórnickiej, jest tam m.in. ponad 
50 listów Klementyny i Karola Hoffmanów do Józefy i Krystyna Szyrmów. Korespondencja ta (nigdzie dotąd 
niedrukowana) obejmuje lata emigracyjne Hoffmanów i jest cennym materiałem badawczym dotyczącym dzia-
łalności edukacyjnej i publicystycznej Klementyny Hoffmanowej. 

8 Zob.: S. Wołoszyn, Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1964, s. 367.
9 W monografi i autorstwa I. Kaniowskiej-Lewańskiej np. o Związku Dobroczynności Warszawianek poja-

wiają się dosłownie trzy zdania!
10 W Nowym Korbucie zamieszczona jest informacja, iż K. Tańska uczestniczyła ponadto w pracach Towa-

rzystwa dla Nieszczęśliwych Polaków na Emigracji (Bibliografi a literatury polskiej..., s. 319), ale przeprowa-
dzone przeze mnie badania pozwalają na korektę tej wzmianki, gdyż była to pierwotna nazwa Towarzystwa Do-
broczynności Dam Polskich w Paryżu. Dokładną analizę tego zagadnienia zamieściłam w rozdziale czwartym 
(pkt. 2) książki Klementyna. Rzecz o Klementynie z Tańskich Hoffmanowej wydanej nakładem Wydawnictwa 
Uniwersyteckiego Trans Humana w 2008 roku. 

mi się odnaleźć próbę ukazania Młodej Polki (jeden z pseudonimów K. Hoffmanowej) 
jako propagatorki idei wychowania kobiet w XIX wieku5 oraz nowatorskie, problemowe 
spojrzenie na jej twórczość 6, jednakże opracowania te pozostawiają znaczny niedosyt co 
do zakresu dydaktycznej i politycznej działalności Tańskiej, a poza tym oparte są na nie-
pełnej literaturze przedmiotu – brakuje analizy dostępnych źródeł historycznych 7. 

Klementyna Hoffmanowa wciąż jest postacią zbyt mało zbadaną i opisaną, wiele 
zagadnień dotyczących jej życia, twórczości i jakże szerokiej działalności nie zostało 
w ogóle omówionych, np. praca w Instytucie Guwernantek (według Stefana Wołoszyna 
Instytut ten został utworzony w wyniku zabiegów Tańskiej8), współpraca z fi rmą wy-
dawniczo-drukarską „A. Gałęzowski i Spółka” czy działalność edukacyjna na emigracji. 
Nie zostały też zbadane powiązania Hoffmanowej z Towarzystwem Literackim w Pa-
ryżu i wydawnictwami francuskimi. Żaden z autorów nie opisał wyczerpująco wkładu, 
jaki wniosła Hoffmanowa do programu kształcenia i wychowania kobiet, i żaden nie 
przedstawił powiązań Tańskiej z myślą pedagogiczną epoki (nie dowiadujemy się, na ile 
jej poglądy na wychowanie kobiet były oryginalne, na ile zaś identyczne z panującym 
kanonem). Bardzo ważne, a dotąd niezbadane, są dokonania polityczne K. Hoffmano-
wej. Brakuje opracowań na temat jej działalności patriotyczno-fi lantropijnej w ramach 
Związku Dobroczynności Patriotycznej Warszawianek9, Komitetu Polskiego w Dreźnie 
oraz Towarzystwa Dobroczynności Dam Polskich w Paryżu, a należy podkreślić, że była 
to działalność znacząca10. 
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PROBLEMY BADAWCZE

Chcąc wypełnić zasygnalizowaną lukę badawczą, próbowałam dotrzeć do wszystkich 
bibliotek i archiwów, w których zachowały się listy, notatki, papiery rodzinne, protokoły 
itd. – dokumenty będące śladami działalności i twórczości Hoffmanowej. Przeprowadzi-
łam kwerendy w zbiorach krajowych i zagranicznych11, po czym wyniki swoich badań opi-
sałam w monografi i pt. Klementyna. Rzecz o Klementynie z Tańskich Hoffmanowej 12. 

Mojej pracy przyświecało zadanie rozwiązania i gruntownego omówienia wielu 
niezgłębionych do tej pory problemów badawczych. Studiując zebrane dokumenty, 
zwracałam uwagę na powiązania twórczości pisarki z epoką: uwarunkowania, dokona-
nia, oryginalność, recepcję, ze szczególnym uwzględnieniem związków z potrzebami 
i możliwościami edukacji dziewcząt. Ponieważ bardzo istotne jest pokazanie osoby na tle 
czasów jej współczesnych i ukazanie drogi, jaką przebyła, początkowo szukałam odpo-
wiedzi na następujące pytania: Jakie środowiska i jakie czynniki miały decydujący wpływ 
na ukształtowanie osobowości i poglądów K. Hoffmanowej? Jaki był wpływ środowiska 
rodzinnego i kulturalnego Warszawy na uformowanie indywidualności intelektualnej 
i literackiej K. Hoffmanowej? W jakim stopniu sylwetka K. Hoffmanowej jako pedagoga 
i pisarki wynikała z przemian społeczno-politycznych epoki? Tym zagadnieniom poświę-
ciłam pierwszy rozdział książki. W drugim przedstawiłam kwestie dotyczące twórczości 
pierwszej kobiety na gruncie polskim „zarabiającej piórem”. Zamieściłam w nim próbę 
współczesnej oceny nt.: Jakie znaczenie ma dorobek K. Hoffmanowej w literaturze dla 
dzieci i młodzieży? Na ile tylko historyczne, a na ile do dziś aktualne? Które ogniwa 
jej twórczości należy uznać za najsłabsze, które nie wytrzymały próby czasu, a które za 
poważne i trwałe? Czy twórczość K. Hoffmanowej posiada wartości uniwersalne? Jakie 
treści etyczne znajdujemy w jej utworach? Ponadto: Co było przyczyną ogromnej po-
pularności jej dzieła, a następnie krytyki i odrzucenia? W tym rozdziale zwróciłam też 
uwagę na udział Klementyny Tańskiej w spółce wydawniczo-drukarskiej „A. Gałęzowski 
i Spółka”.

Kolejna część książki odpowiada na pytania dotyczące wkładu pisarki do programu 
kształcenia i wychowania kobiet (oceniany w dotychczasowej literaturze zbyt jednostron-
nie, w oderwaniu od realiów i potrzeb epoki) i podsumowuje dokonania pedagogiczne 
K. Hoffmanowej. Znajdziemy tu informacje na temat: Czy Klementyna Tańska była ory-
ginalną przedstawicielką polskiej pedagogiki oraz czy możemy w jej stanowisku znaleźć 
elementy ruchu emancypacji kobiet i radykalizmu? Ponadto: Czy posiadała i realizowała 
swoje tzw. powołanie pedagogiczne?

11 Zbierając materiały, przeprowadziłam rozległe badania źródłowe. W Warszawie spenetrowałam zbiory 
Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum PAN oraz zbiory Biblioteki Narodowej, w Krakowie – zbiory 
Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteki Czartoryskich i PAN. Ponadto przeprowadziłam kwerendy 
w Bibliotece Kórnickiej, Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu oraz w Bibliotece Ossolińskich we Wrocławiu. 
Dotarłam także do materiałów archiwalnych emigracji polskiej w Paryżu – dzięki uzyskaniu stypendium 
Fundacji im. S. Lama przy Towarzystwie Historyczno-Literackim w Paryżu miałam sposobność sięgnięcia do 
archiwaliów w Bibliotece Polskiej w Paryżu i Bibliotheque Nationale de France. Poszukiwania i materiały tam 
zdobyte są tym cenniejsze, że twórczość pisarska i działalność Hoffmanowej w okresie jej pobytu na emigracji 
jest niemal niezbadana. Bardzo ważny – ze względu na brak materiałów źródłowych w kraju – wątek badań 
(poszukiwanie materiałów do dziejów warszawskiego Instytutu Rządowego Wychowania Panien) podjęłam 
w Centralnym Rosyjskim Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu.

12 J. E. Dąbrowska, Klementyna. Rzecz o Klementynie z Tańskich Hoffmanowej, Białystok 2008. 
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Ważnemu, a mało znanemu zagadnieniu przeznaczyłam karty czwartego rozdziału 
rozprawy. Opisałam na nich działalność patriotyczną i charytatywną K. Hoffmanowej 
w ramach Związku Dobroczynności Patriotycznej Warszawianek, Komitetu Polskiego 
w Dreźnie oraz Towarzystwa Dobroczynności Dam Polskich w Paryżu.

W kończącym moją pracę piątym rozdziale podsumowałam poczynania oraz osią-
gnięcia pisarki i zamieściłam m.in. sondę dotyczącą krytyki i ewaluacji poglądów na temat 
działalności pedagogicznej i pisarskiej, na temat przekonań i postawy K. Hoffmanowej. 
Próbując odpowiedzieć na pytanie: Co wpłynęło na zmiany w publicznym odbiorze jej 
wizerunku? – ukazałam tu Klementynę z Tańskich Hoffmanową jako reprezentantkę 
nowych zadań społecznych kobiet swojej epoki oraz jako indywidualność. Ze względu 
na skomplikowane polskie dzieje polityczne w XIX wieku problem dotyczący kobiet jest 
istotny dla badań nad kulturą, rozwojem wychowania, rozszerzaniem się kultury pedago-
gicznej w społeczeństwie polskim, ma ogromne znaczenie dla poznawania procesów for-
mowania się nowoczesnego narodu polskiego w warunkach niewoli narodowej. Należało 
więc uwypuklić powiązania K. Hoffmanowej z myślą pedagogiczną epoki i zaznaczyć, na 
ile jej poglądy na wychowanie kobiet były oryginalne, na ile zaś uwarunkowane tradycyj-
nymi poglądami. Zagadnienia te znalazły się również w ostatnim rozdziale książki.

Żeby uzmysłowić sobie, kim była Klementyna Hoffmanowa, należy spojrzeć na ca-
łość jej dokonań. Wielokrotnie przy ich określaniu można użyć liczebnika – pierwsza, 
bo: pierwsza w Polsce autorka książek dla dzieci i młodzieży 13 (napisała pierwszą polską 
powieść dla młodzieży Listy Elżbiety Rzeczyckiej...14); pierwsza kobieta w Polsce, która 
podjęła temat edukacji dziewcząt nowocześnie (jak na tamte czasy), obszernie i przystęp-
nie w Pamiątce po dobrej matce...15; do systemu wychowania domowego wprowadziła 
istną rewolucję, nadając mu kierunek narodowy 16; odegrała też pionierską rolę w czasopi-
śmiennictwie – przez pięć lat (1824–1828) prowadziła działalność publicystyczną, reda-
gując i wydając „Rozrywki dla Dzieci” 17, gdzie sama była autorem większości artykułów.

13 K. Hoffmanowa była pierwszą Polką „zarabiającą piórem” (i to dobrze!).
14 K. Hoffmanowa, Listy Elżbiety Rzeczyckiej do przyjaciółki swojej Urszuli za panowania Augusta III 

pisane, pierwodruk odcinkami w „Rozrywkach dla Dzieci”, Warszawa 1824, R. I, t. II, nr 8–12 (wyd. następne: 
1827, 1833, 1858, 1875, 1898, 1908, 1908, 1925, 1927).

15 K. Hoffmanowa, Pamiątka po dobrej matce, czyli ostatnie jej rady dla córki. Przez Młodą Polkę, 
Warszawa 1819. Mimo iż K. Hoffmanowa najbardziej trafi ała do kobiet, należy mieć świadomość, że zainte-
resowanie sprawą edukacji dziewcząt ujawniło się już w drugiej połowie XVIII wieku. Zwracali na to uwagę 
m.in. Hugo Kołłątaj, Ignacy Krasicki, Adam Kazimierz Czartoryski.

16 Przez podkreślenie wagi kształcenia w rzeczach wyższych Hoffmanowa pierwsza utorowała matkom 
drogę do zajęcia się wychowaniem własnych córek, opartem nie na wiadomościach z obcych krajów, w ob-
cych językach czerpanych, i przez obce mistrzynie udzielanych, ale na wykształceniu prawdziwie religijnem 
i Polskiem – wycinek prasowy, fragment prawdopodobnie „Gazety Poznańskiej” b. d., w: Dokumenty i kore-
spondencja Karola Hoffmana w dobie emigracyjnej 1831–1868, PAN Kraków 124, k. 161. W tym miejscu od 
razu nadmieniam, iż nie zgadzam się ze stwierdzeniem Narcyzy Żmichowskiej, powtórzonym przez Grażynę 
Borkowską, iż ulegała modzie francuskiej (zob.: G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie ko-
biecej, Warszawa 1996, s. 55). Prawdą jest, że Tańska wychowana została w domu pań Szymanowskich prze-
siąkniętym francuszczyzną, w duchu dewocji i sentymentalizmu. Szybko jednak zrozumiała niewłaściwość 
i nieprzydatność takiego wychowania, gdy znalazła się pod wpływem matki i jej przyjaciół – grona patriotów 
i inteligentów warszawskich. Chcąc naprawić dotychczasowe braki, studiowała gruntownie dzieła Reja, Ko-
chanowskiego, Skargi, Niemcewicza, Woronicza, Brodzińskiego, by jak najszybciej poznać skarby naszej 
literatury, a następnie zaszczepić w młodym pokoleniu zamiłowanie języka ojczystego i cnót staropolskich.

17 „Rozrywki dla Dzieci wydawane przez Autorkę Pamiątki po dobrej Matce”, Warszawa 1824–1828, 
miesięcznik (wyd. II – przedruk całości 1827–28 oraz 1842, 1858–1859).
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18 Spółkę zawiązało w 1827 roku dziewięć osób: Wilhelm Malcz, Krystyn Lach Szyrma, Karol Hoffman, 
Marceli Tarczewski, niejaki Herman, Józef Dionizy Minasowicz, Henryk Łubieński, Skowroński oraz Kle-
mentyna Tańska. Warto podkreślić, że Tańska, będąc jeszcze panną, jako jedyna kobieta – członek zawiązanej 
spółki – wniosła do niej swój wkład w wysokości 1000 zł. Wspólnicy wnieśli wkłady różnej wysokości (od 1000
do 10 000 zł), stanowiące ogólną sumę 48 000 zł. Wysokość udziału każdego z nich podaje: E. Słodkowska, 
Spółka wydawnicza pod fi rmą Drukarni A. Gałęzowskiego w Warszawie, w: „Rocznik Biblioteki Narodowej” 
1968, t. IV, s. 321.

19 W 1826 r. Feliks Bentkowski przedstawił Towarzystwu swój wniosek powołania do grona członków 
zasłużonej już wówczas autorki, panny Klementyny Tańskiej. Miał to być pierwszy krok do przełamania kon-
serwatywnych zwyczajów Towarzystwa, w: Dzieje Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800–1832) 
z dzieła Aleksandra Kraushara, oprac. M. Offmański, Warszawa 1907, s. 67.

20 A. Kraushar, Kandydatura panny Klementyny Tańskiej do b. Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół 
Nauk, w: „Tygodnik Ilustrowany” 1901, t. II, nr 49, s. 958.

21 W okresie pełnego pozytywizmu w latach 1870–1873 Aleksander Świętochowski, zabierając głos 
w sprawie wychowania kobiet, przypuścił gwałtowny atak przeciw hasłom Tańskiej. W publicznej prelekcji
O średniem wykształceniu kobiet wygłoszonej w marcu 1873 roku przeprowadził niemalże oszczerczą kam-
panię wobec pedagogiki K. Tańskiej-Hoffmanowej. Ideał niewieści narysowany jej piórem uznał za służebną 
uległość, pobożną ślepotę, milczącą abnegacyę, tkliwy idyotyzm i niewiarę w swe siły. Należy jednak zauważyć, 
iż mimo wielu negatywnych sformułowań i oskarżeń dotyczących nie tylko systemu edukacyjnego, ale i po-
stawy samej autorki, ów krytyk nazwał w swoim wystąpieniu Hoffmanową: matką, prawodawczynią, a nawet 
patronką edukacji niewieściej. Zob.: A. Świętochowski, O średniem wykształceniu kobiet, w: „Przegląd Tygo-
dniowy” 1873, nr 15–19.

22 W Pamiętniku pod datą 1. stycznia 1827 r. K. Tańska zapisała: Przebyłam tamten szczęśliwie, niebrakło 
mi na niczem, praca moia wystarczyła na utrzymanie moie nie tylko uczciwie ale z wygodami. – Mogłam i po-
trzebnieyszym nieco udzielić. [...] Jeźli smutek gościł w sercu [...] to iedynie z powodu kraiowey niedoli – Pa-
miętniki Klementyny z Tańskich Hoffmanowey, w: Pisma pośmiertne Klementyny z Tańskich Hoffmanowey, 
t. I, Berlin 1849, s. 135.

23 Nie chcąc sprzedawać owej wolności, nie zdecydowała się na posadę, jaką zaproponowała jej pani 
Józefowa Krasińska. Matka trzech córek, lubiąca jeszcze tańcować, bawić się, spać długo, ieździć po balach,

Przygodnie z pismem Tańskiej współpracowali: Kazimierz Brodziński, Łukasz Gołę-
biowski, Krystyn Lach Szyrma, Antoni Górecki. Na kartach „Rozrywek” ich redaktorka 
po raz pierwszy „dała” dzieciom pieśni obrzędowe w wiernym brzmieniu i wprowadziła 
dla nich w języku polskim oryginalne komedyjki; to ona pierwsza gromadziła też i pu-
blikowała dziecięce anegdoty. Warto też podkreślić, iż była jedyną kobietą w gronie pro-
fesorów Instytutu Guwernantek (pierwszą kobietą w Polsce, która prowadziła publiczne 
wykłady), a zarazem pierwszą kobietą otrzymującą za nauczanie „rządową” pensję. Była 
też jedyną kobietą, która weszła w skład i miała rzeczywisty udział w pracach spółki 
wydawniczo-drukarskiej pod fi rmą „Gałęzowski i Spółka”18. Do jej osiągnięć należy 
jeszcze dodać kwestię kandydatury na potencjalnego członka Warszawskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk19. Była pierwszą białogłową, która została w ten sposób publicznie 
wyróżniona w gronie najuczeńszych w owej epoce mężów w kraju  20. Wniosek został od-
rzucony jedynie z przyczyn formalnych – ze względu na płeć. Tym niemniej zaszczytna 
propozycja przyniosła splendor autorce „Rozrywek”. Ponadto wśród jej zasług należy 
podkreślić, iż wskazany przez nią pewien kanon wychowawczy spowodował, że dalsze 
poczynania na polu wykształcenia kobiet nawiązywały do jej pracy: były jej kontynuacją 
albo punktem wyjścia do dyskusji i krytyki (np. nieprzychylne stanowisko Aleksandra 
Świętochowskiego 21).

JAKĄ KOBIETĄ BYŁA KLEMENTYNA? 

Przede wszystkim: samodzielną22, niezależną23, zdecydowaną; uparcie, ale umiejętnie 
zmierzającą i realizującą wyznaczone cele; w czasach, kiedy żyła, była ważną i znaczącą 
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osobistością – to ona często udzielała rad, wskazówek24, jej zdanie liczyło się na forum 
publicznym. Nie była egzaltowaną damą, za to osobą bardzo praktyczną, a przy tym 
skromną i zdającą sobie sprawę z własnych możliwości. Bardzo ceniła czas i „użytecz-
ność” pracy25. Możemy od niej w tym względzie wiele się nauczyć. Potrafi ła doskonale 
zorganizować własne zajęcia, wykorzystać każdą chwilę (często w podróży dokonywała 
tłumaczeń26). Dlatego planowała pracę na rok, na każdy dzień27. Takie plany pojawiają 
się często w jej korespondencji oraz w dziełach. Jako pisarka wykazała się znakomitą 
wiedzą o życiu obyczajowym w XVIII wieku czerpaną z żywych jeszcze tradycji rodzin-
nych. W  ielu utworach w barwny sposób opisała rzeczywistość przełomu XVIII i XIX 
wieku, a także wcześniejszych epok (np. w opowieści o Janie Kochanowskim jest to wiek 
XVI28). Pisma jej atoli mają znaczenie nie tylko historyczne, zajmują również ważne miej-
sce w rozwoju literatury dla dzieci i młodzieży. Ponadto ogromny jest wkład pisarki do 
programu kształcenia i wychowania kobiet, oceniany w dotychczasowej literaturze zbyt 
jednostronnie, w oderwaniu od realiów i potrzeb epoki.

Tańska nie posiadała wybitniejszego talentu29, ale umiała „wyczuć potrzeby rynku”, 
a obdarzona łatwością pióra – pisała dużo. Żyła 47 lat, napisała ponad 40 tomów. Pierwsze 
dzieło – Pamiątka po dobrej matce, czyli ostatnie jej rady dla córki...30, które przyniosło 
jej rozgłos – napisała w wieku dwudziestu lat. Ilość wydań, poczytność i popularność 
tego utworu wskazują, że potrafi ła wymagania postępowe na swój czas wyrazić w takiej 
formie, by nie wywołały protestu ze strony starszego pokolenia, a zarazem by sprosta-
ły oczekiwaniom ówczesnych czytelników. Doskonale znała więc potrzeby epoki. Jej 
twórczość miała ogromne powodzenie i uznanie krytyki, chociaż autorka daleka była od 

wieczorach, wizytach..., prosiła Klementynę o opiekę nad swoimi dziećmi z tytułem nie guwernantki, tylko 
przyiaciółki. Klementyna Tańska dość uszczypliwie skomentowała tę chęć pozbycia się trosk wychowawczych 
bogatej damy, która chciała, bawiąc się wesoło, patrzyć zdaleka na iey czynności. Warunki były bardzo do-
bre – starania, wygody dla matki i siostry młodszej, wysoka pensja i gratyfi kacje. Dlatego dwudziestoletnia 
wówczas Klementyna długo się namyślała. Jednak rodzinne ambicje pań Tańskich i marzenia o innej karierze 
przesądziły, iż odmówiła. Świadoma swoich wysokich kwalifi kacji wychowawczych zamknęła wahania kon-
kluzją: ...na tak rzadki towar pewno zawsze dosyć będzie kupców – zob.: Pamiętniki…, t. I, s. 57–59.

24 Np. Paulina Wilkońska posyłała jej do recenzji swoje powieści. Znane są opinie Tańskiej, które Wil-
końska z poszanowaniem przechowała w książce pamiątek: Pani Pauliny Wilkońskiej pisma przeczytałam 
z wielką przyjemnością, już znałam dawniej gładkie jej pióro. Dziękuję jej za uczyniony mi dar, za pochlebne 
wyrazy, a kiedy pozwala dać sobie rady jakie do dalszych prac, życzyłabym jej, żeby się wzięła do jakiej więk-
szej pracy historycznej. Kroniki tylko nasze i Niesieckiego przewertować należy a treść obfi ta się znajdzie 
– P. Wilkońska, Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie z przedmową Zdzisława Dębickiego, 
Warszawa 1907, cz. I, s. 26.

25 Np. mówiąc o niezmęczonéy pracy Lanckorońskiej: Każda chwila iéy dnia spływała z użytkiem 
– K. Hoffmanowa, Maryanna z Swidzinskich Lanckorońska, w: Wybór pism Klementyny z Tańskich Hof-
manowéy, t. IV, Wrocław 1833, s. 393. Dla kontrastu o Karolinie, która od czasu bywania w świecie odstąpiła 
[...] od wszelkiéj użytecznéj pracy, owego warunku dobrego postępowania człowieka – Dzieła Klementyny 
z Tańskich Hofmanowéj, red. N. Żmichowska, t. X, Warszawa 1877, s. 294–295.

26 Np. Przetłumaczyłam przez drogę Hymny Mistris Barbauld – Pamiętniki…, t. I, s. 139.
27 Czyta, robi wypisy – zob.: tamże, s. 122; plany dnia – zob.: tamże, s. 124–125.
28 K. Hoffmanowa, Jan Kochanowski w Czarnolesie. Obrazy z końca szesnastego wieku przez Autorkę 

Karoliny, Lipsk 1842 (wyd. następne: 1845, 1857, 1866, 1877, 1885, 1890, 1898, 1902, 1921).
29 Tu zgadzając się i cytując Grażynę Borkowską – Hoffmanowa nie była geniuszem – G. Borkowska, 

Cudzoziemki…, s. 64. 
30 K. Hoffmanowa, Pamiątka po dobrej matce..., Warszawa 1819; wyd. następne: 1819, 1820, 1823, 1824, 

1827, 1830, 1831, 1833, 1849, 1855, 1862, 1872, 1876, 1883, 1901; przedruk skrócony: 1938; tłumaczenia – na 
jęz. rosyjski: 1825, 1827; na jęz. francuski: 1850; na jęz. czeski: 1879, 1879. W sumie ponad 20 wydań!
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emancypacji czy rewolucjonizmu i nie była reformatorką społeczną ani obyczajową. Na 
kartach swoich dzieł przekazywała poglądy, które określamy jako tradycyjne, tym nie-
mniej dziś łatwo możemy wydobyć z nich jej światłe, postępowe spojrzenie. I tak: uważa-
ła, że moralność musi opierać się na religii, nie proponowała jednak dewocji ani ascezy. 
Wiele uwagi poświęcała powinnościom kobiet, ale potrafi ła powiedzieć o obowiązkach 
przyszłych żon i matek bez pruderii. W czasach, kiedy o małżeństwie najczęściej decy-
dowała wola rodziców lub opiekunów, radziła iść przy wyborze męża za głosem serca, 
lecz przy tym równocześnie słuchać głosu rozsądku (czego sama była przykładem). Po-
tępiała małżeństwo z wyrachowania. Nie była przeciwna dbałości o wygląd zewnętrzny, 
przy czym dziewiętnastowiecznym pannom dawała na pewno pożyteczną radę: aby dbać 
przede wszystkim o czystość (zalecała częste kąpiele). Co więcej – podkreślała, że ponad 
urodę należy postawić wartość osobistą. W obcowaniu z ludźmi doradzała więc dziewczę-
tom: skromność, naturalność, życzliwość. Nie przemilczała przy tym wad kobiecych, ta-
kich jak: próżność, „romansowość”, kokieteria, zazdrość, obmowa (gust do plotek), „bez-
rząd” i nieporządek; wielokrotnie krytykowała wybujałą „imaginację” kobiet, zbyteczne 
uniesienia czy „powabne” złudzenia. Niepozbawione zdrowego rozsądku były jej rady co 
do zachowania zdrowia – w czasach dużej śmiertelności dzieci mówiła o szczepionkach 31, 
apelowała o badania nad rakiem 32.

Poznając bliżej zarówno twórczość, jak i osobowość Hoffmanowej, można dostrzec 
wiele niekonwencjonalnych myśli. W Krystynie wymownie i śmiało podniosła kwestię 
użytecznego staropanieństwa, przekładając szlachectwo duszy i dobre wychowanie nad 
urodzenie; pracę i zasługę nad majątek; skromną niezależność nad małżeństwo z konwe-
nansu. Wobec tego nie powinno dziwić, że Deotyma nazwała ją arcywzorem ostrożności 
i mądrości  33 w kwestii kobiecej. W 1880 roku pisała: dziś jeszcze nie każdy rozumie, że 
ona była u nas największą i najrzeczywistszą rewolucyonistką w sprawie emancypacyi 
kobiet 34, bo jako pierwsza zwróciła na to uwagę, otworzyła niejako drogę. „Pustelnica 
z Żabiej ulicy” 35 dyplomatycznie i rozumnie przeprowadziła zamierzone reformy, dzięki 
czemu przeszły bezspornie. Można się od niej uczyć odpowiedniej strategii działań. Jed-
nakże w dniu dzisiejszym, patrząc z perspektywy czasu, należy wyraźnie zaznaczyć, że 
Klementyna Hoffmanowa nie należy do pokolenia emancypantek. Aczkolwiek godne pod-
kreślenia jest, że współcześni badacze feminizmu, tacy jak: Grażyna Borkowska czy Ane-
ta Górnicka-Boratyńska, właśnie jej postać czynią punktem wyjścia swoich rozważań36.

Przed sześćdziesięciu laty [opinia z 1880 r.] trzeba zaprawdę było rodzaju bohater-
stwa, ażeby wystąpić w literackim zawodzie, i to panience młodziutkiéj, bez majątku, bez 

31 Uodpornienie na ospę powinno być obowiązkiem każdej rodziny. Aby przełamać nieufność wobec no-
wości, Tańska zapoznawała czytelników z historią szczepionki na terenie Ameryki i Polski. Nie zapomniała też 
wskazać skutecznego jej działania na licznych przykładach zaczerpniętych z życia – zob.: „Rozrywki dla Dzieci” 
1827, R. IV, t. VII, nr 62. 

32 Np. pisząc o siostrze Lanckorońskiéy – Bonie Granowskiéy, która umarła na raka wewnętrznego – apel 
o badania nad lekarstwem śmiertelnym iadem tej choroby, zob.: K. Hoffmanowa, Maryanna z Swidzinskich 
Lanckorońska..., s. 377–378.

33 Deotyma, Klementyna Hoffmanowa wobec nowych pokoleń, w: „Kronika rodzinna” 1881 (R. 14), 
nr 1, s. 1.

34 Tamże, s. 2.
35 Pseudonim, jakiego używała K. Tańska, podpisując swoje utwory w „Rozrywkach Wieczornych”.
36 Zob.: G. Borkowska, Cudzoziemki... oraz A. Górnicka-Boratyńska, Chcemy całego życia. Antologia 

polskich tekstów feministycznych z lat 1870–1939, Warszawa 1999.
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urody, bez wyższego społecznego znaczenia37. To znaczenie Tańska sama sobie wypra-
cowała – gromiła ówczesne pojęcia i nawyknienia towarzyskie, ale otulała je w prostotę 
i niekłamaną pokorę 38. Dlatego Stanisław Wasylewski w czasach pozy i koturnów nazwał 
ją wieszczką prostoty 39, Eleonora Ziemięcka – prawdziwym fenomenem wieku  40, a An-
tonina Machczyńska apelowała, by osądzać ją z tego, co zrobiła, a nie z tego, czego nie 
zrobiła41.

TRADYCJA CZY NOWOCZESNOŚĆ?

Tańska była realistką, stała twardo na ziemi, wiedziała, jak trafi ć do współcze-
snych i znajdowała wśród nich aprobatę. Jeszcze dziś możemy podziwiać jej kulturę 
pedagogiczną, rozumienie i sposób przemawiania do dzieci, umiejętność propagowania 
i rozpowszechniania poglądów. Sama zajmując się naukami (już w wieku kilkunastu lat 
uważano ją w domu za „małego Salomona” 42), uznawała ich ważność w wychowaniu. 
I to właśnie ona największe zrobiła ustępstwa na rzecz przesądu, że nauki są niepotrzeb-
ne, a nawet szkodliwe kobiecie. Mimo że na łamach swych utworów utrzymywała, że 
kobietom przystoi raczej praktyka niż teoria, raczej gospodarstwo niż nauki i że kobieta 
nie powinna bronić uporczywie swego zdania, chwilami odważyła się jednak i na piśmie, 
a więc niejako publicznie, poruszyć kwestię „odmiennego udzielania światła”: ja się nie 
raz nad tém zastanawiałam, [...] iakim się to dzieie sposobem, że kobiety w porównaniu 
do mężczyzn tak mało się uczą, tak mało umieją – pisała w Listach o wychowaniu... 43. 

W Powinnościach 44 ta „ultra-konserwatystka” 45, za jaką ją co poniektórzy brali, już 
wyraźnie wypowiedziała postępowe kwestie dotyczące wychowania i kształcenia dziew-
cząt. Wyraziła wówczas wręcz rewolucyjne dla Polaków zdania: Pospolicie w edukacyi 
kobiét niéma porządku, niéma planu, niéma gruntowności; nie uczą ich klassycznych 
języków, poważnych i myśléć uczących umiejętności: ale mądrość ich cała zasadza się 
na zerwaniu jaknajprędszém kwiatu nauki, to jest na obięciu tego co jest najłatwiejsze, 
co błyszczy, co w oczy wpada. [...] tu pokosztują trochę, tam trochę, a nic nie zgłębią. 
[...] kobiéty mogą i powinny być przypuszczone do światła  46. Nowością było w Polsce 
tak wyraziste postawienie problemu wychowania i wykształcenia kobiet. Jej postępowe 
idee (np. postulat rozszerzenia zakresu wiedzy) zostały połączone z tradycyjnym spojrze-
niem na rolę kobiet. Tańska jako pierwsza domagała się dla nich systematycznej nauki

37 Deotyma, Klementyna Hoffmanowa..., s. 2.
38 Tamże.
39 Zob.: S. Wasylewski, Klementyna z Tańskich i Delfi na z Komarów, w: tenże, O miłości romantycznej, 

Lwów 1921, s. 144.
40 Zob.: E. Ziemięcka, Rozbiór talentu..., s. 73.
41 Zob.: A. Machczyńska, O życiu, pismach i wpływie Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, w: „Szkoła” 

1899, s. 20.
42 M. Śleczkowska, Z naszego skarbca..., s. 14.
43 K. Hoffmanowa, Listy o wychowaniu, i różne w tym przedmiocie wyiątki, w: Wybór pism Klementyny 

z Tańskich Hofmanowej, t. IX, Wrocław 1833, List X, s. 45.
44 K. Hoffmanowa, O powinnościach kobiet przez autorkę Karoliny, Warszawa 1849 (wyd. następne: 

1851, 1866) oraz w wydaniu zbiorowym K. Hoffmanowa, O powinnościach kobiet, w: Dzieła Klementyny 
z Tańskich Hofmanowéj, red. N. Żmichowska, t. IX, Warszawa 1876.

45 Zob.: E. Jerlicz, Klementyna z Tańskich Hoffmanowa. Zarys literacki, w: „Biblioteka Warszawska” 
1898, t. IV, s. 395.

46 K. Hoffmanowa, O powinnościach kobiet, w: Dzieła..., t. IX, s. 186–187.
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i wprowadziła wychowanie na tory narodowe, szczepiąc miłość rzeczy polskich, ojczyste-
go języka, historii i literatury. 

Skąd więc tak krzywdzące etykiety, iż była Hoffmanowa uosobieniem suchej cnoty, 
zacności bez polotu, uniżonej pokory wobec panów stworzenia i zwolenniczką zamknię-
cia kobiecej działalności w ciasnem kole domowem.47? Skąd sformułowania, że strasznie 
zawiniła względem oświaty niewieściej, którą cofnęła o lat kilkadziesiąt przynajmniej 48? 
Podczas gdy to właśnie Hoffmanowa była pierwszą białogłową, która wystąpiła ze 
zdecydowanym programem dla kobiet. Chociaż nie stworzyła oryginalnego systemu 
wychowania, jej kodeks edukacyjny (nazwany przez Świętochowskiego kalekim progra-
mem 49) obowiązywał po czasy mu współczesne 50. W tym miejscu należy dać świadectwo 
prawdzie i wyraźnie zaznaczyć, iż w istocie rzeczy z dzisiejszego punktu widzenia pro-
ponowany przez autorkę zakres wiedzy był stosunkowo ograniczony. Odnosząc jednak 
jej poglądy, propozycje do czasów jej współczesnych, co przede wszystkim winniśmy 
czynić, można stanowczo konstatować, że zasób wskazanych przez nią wiadomości był 
bardzo znaczny dla dziewcząt, które wcześniej właściwie niczego się nie uczyły. Bo gdy 
zastanawiano się w Polsce, czy w ogóle dziewczęta mają uczyć się czegokolwiek poza 
praktycznymi zajęciami, Tańska wystąpiła z całym programem naukowym. Dziś może on 
nas razić jednostronnością i niedostatecznością, na swój jednak czas był wielkim krokiem 
naprzód, utwierdzeniem tego, czego światlejsze jednostki w Polsce domagały się dla ko-
biety51. Potwierdzeniem jego znaczenia może być fakt, iż w 1826 roku Komisja Oświe-
cenia zaleciła go wszystkim pensjom i szkołom wyższym płci żeńskiej w Szczegółowej 
instrukcyi względem dawania nauk...52

Spoglądając na koleje losu Tańskiej-Hoffmanowej, wyraźnie widzimy, że szła 
„z duchem czasu”. Ceniła postęp w różnych dziedzinach 53, ale wiedziała, że nie przystoi 
kobiecie pierwszej połowy dziewiętnastego wieku wyrażać głośno zbyt „rewolucyjnych” 
opinii i ujawniać się ze swoją „nowoczesnością”. Pisarka miała realne wyczucie ówcze-
snej rzeczywistości, umiała dostosować się do panujących warunków i odpowiednio 
wykorzystać sprzyjające okoliczności. Była doskonałym taktykiem. Włączyła się w nurt 
literatury w momencie ubóstwa w piśmiennictwie. Każdy ukazujący się nowy utwór był 
powodem do dyskusji i zwracał na siebie uwagę, bo był rzadkością, a cóż dopiero cała 
książka napisana przez młodą kobietę czy cykliczny periodyk. A należy pamiętać, iż 
w formowaniu osobowości przyszłej pisarki brakowało systematycznej, uporządkowanej 
nauki. Tańska nie uczyła się w żadnej szkole. Braki w wiedzy ogólnej niwelowała głównie 

47 Zob.: J. Krzymuska, Hoffmanowa i wychowanie dzisiejsze. W setną rocznicę urodzin, w: „Tygodnik 
Ilustrowany” 1898, t. II, nr 47, s. 922.

48 A. Świętochowski, O średniem wykształceniu kobiet, w: „Przegląd Tygodniowy” 1873, nr 15, s. 115.
49 Tamże.
50 Paradoksalnie Świętochowski zauważył potrzebę zmian, średnie wykształcenie kobiet jako potrzebę 

czasu, ale sam główną rolę niewiasty określił jednak jako piastunki narodu, zapytując czy powinna ona być 
rozumną. Zob.: tamże, nr 19, s. 147.

51 I. Kotowa, Pierwsze dzieło..., s. 19.
52 Szczegółowa instrukcya względem sposobu dawania nauk po pensyach i szkołach wyższych płci żeń-

skiéy, Warszawa 1826.
53 Np. gdy zobaczyła omnibusy w Paryżu, stwierdziła: Ja iednak uważam ten wynalazek za dobroczynny, 

lubię bardzo co służy wszystkim. [...] kiedy kto odkryie iakie dobro którego wszyscy używać mogą, dopierom 
wdzięczna wynalazcy – Pamiętniki..., t. II, s. 38.
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poprzez samokształcenie. Dlatego tym mocniej należy docenić i uwypuklić umiejętność 
wychwycenia aktualnych potrzeb wychowania kobiet, a także kolejny aspekt jej działal-
ności – heroiczną walkę z cudzoziemszczyzną i obronę narodowości polskiej. 

W drugiej połowie osiemnastego wieku zainteresowanie cywilizacją francuską stało 
się niejako koniecznością. Należało budzącemu się do życia umysłowego narodowi dać 
wzory oświaty, zreformować zaniedbane szkolnictwo. W poszukiwaniu tych wzorów 
oczy wszystkich zwróciły się w stronę Francji. Ale poza naśladownictwem rozumnym, 
narzuconym koniecznością chwili, poszło naśladownictwo bezmyślne: francuskie mody, 
obyczaje zapanowały niepodzielnie, język francuski stał się językiem domowym, a ro-
manse francuskie jedyną lekturą kobiet i „światowych” mężczyzn. Dzieci natomiast, 
chowane przez francuskie bony i nauczycielki (których cała rzesza przybyła do kraju, 
uchodząc przed rozruchami wielkiej rewolucji), zamiast nauki języka ojczystego, uczyły 
się mówić po francusku. Dlatego zjawiskiem zupełnie pospolitym było, że wiele kobiet 
z wyższych sfer społecznych nie umiało poprawnie mówić po polsku, lekceważyło nasz 
język, a żadna z tak zwanych „wykształconych” dam nie używała do korespondencji in-
nego języka jak tylko francuskiego. Francuszczyzna stała się tym, czym dawniej łacina, 
tylko że potężniejszą i bardziej rozpowszechnioną, bo jej wpływ sięgał do komnat kobie-
cych i pokoi dziecinnych. Dzieci uczyły się na książkach i elementarzach francuskich albo 
nie uczyły się wcale, zwłaszcza dziewczynki. 

Dom starościny Wyszogrodzkiej, w którym przez dziesięć lat przebywała Klementy-
na, aczkolwiek skromny i patriotyczny – nie uchronił się od ówcześnie rozpowszechnio-
nych przekonań o niezbędnej potrzebie francuszczyzny w wychowaniu. Dlatego przyszła 
pisarka została poddana temu trybowi i odebrała u Szymanowskich wykształcenie wy-
łącznie francuskie. Jednakże szybko się przekonała, że umiłowanie tego języka przynosi 
tylko szkodę narodowości i czyni krzywdę prawej Polce 54. Dlatego już na początku lite-
rackiej drogi postanowiła ostatecznie zerwać z francuszczyzną. Jej Pamiątka... stanęła 
w ogniu walki nurtującej społeczność polską początków dziewiętnastego wieku. Każda 
karta dzieła żyje i pulsuje walką z cudzoziemszczyzną, gorącą obroną narodowości. 
Na łamach kolejnych utworów: książek, czasopism pisarka także nieustannie podkre-
ślała rangę języka i literatury ojczystej, zwyczajów narodowych i prowadziła niemalże 
otwartą „kampanię propagandową”, np. w Biografi ach znakomitych Polaków i Polek 
pisząc o Lanckorońskiej: iakże mocno kochała wszystko co Polskie! zupełną nawet miała 
wdzięczność tym, którzy iednego z nią byli uczucia; mówić dobrze oyczystym ięzykiem, 
iuż w iéy oczach było zasługą...55. Potwierdzenie stanowiska Hoffmanowej znajdujemy 
również w bogatej korespondencji. Czytamy tam np.: Tak mnie zawsze gniewa i oburza 
paplanie naszych polek(!) tym ięzykiem 56. Na emigracji była wręcz przerażona postawą 
swoich rodaków: Aż płakać się chce [...] wspomniawszy iak mało iest rzetelności iak mało 
prawdziwego poznania rzeczy, iak mało zamiłowania kraiu, polskości, między naszemi 

54 Zwyczay tak powszechny u nas uczenia dziewcząt obcéy mowy zawczasu [...] ogranicza niezmiernie 
rozumowe kobiet ukształcenie [...] ileż to iuż w pięciu leciech trzema ięzykami szczebioce, chociaż w ośmnastu 
żadnym dobrze mówić nie umie? – K. Hoffmanowa, Listy o wychowaniu..., List VII, s. 31–33.

55 K. Hoffmanowa, Maryanna z Swidzinskich Lanckorońska..., s. 392
56 List K. Hoffmanowej z dn. 25. marca 1834 r., w: Listy Klementyny z Tańskich Hoffmanowej oraz Ka-

rola Hoffmana do Krystyna Lacha Szyrmy i jego żony Józefy, lata 1832–1844, rps Kórnik 2442, k. 18.



Z MOICH BADAŃ NAD KLEMENTYNĄ Z TAŃSKICH HOFFMANOWĄ 41

emigrantami – zupełnie francuzicią, i przeymuią od Francuzów co naygorsze, fanfora-
nadę, chciwość, próżnę dumę  57.

Zupełnie nieprawdziwe są więc zarzuty dotyczące propagowania mody francuskiej 
stawiane jej przez przedstawicielkę tej samej epoki – Narcyzę Żmichowską czy współcze-
snego historyka literatury i krytyka literackiego – Grażynę Borkowską 58.

Francuszczyzna „panowała” jeszcze wiele lat po wystąpieniu Tańskiej. Warto w tym 
miejscu przytoczyć słowa Kazimierza Wójcickiego z 1852 roku (czyli ponad trzydzieści 
lat od wystąpienia Tańskiej): A wczoraj byłem u Przeździeckiego. Czytał w licznem ze-
braniu Wincentego Pola „Senatorską zgodę”. Ustępy śliczne, ale całość nie podobała się 
tyle. Gdy ją czytano, towarzystwo całe unoszące się nad wielu ustępami, zapału swego nie 
umiało po polsku wyrazić, tylko po francusku. Co aż śmieszyło! – Że też to tej nieszczęsnej 
choroby pozbyć się nie możemy! Że też z tych nie potrafi my wyzwolić się więzów! Był obec-
nym i jakiś monsieur l’abbé, oczywiście Francuz, w czamarce, mały, czupurny, ściskający 
paniom końce paluszków. Myślałem, żem się cofnął o lat pięćdziesiąt  59. W 1855 r. Paulina 
Wilkońska, omawiając życie towarzyskie w Warszawie, zwróciła uwagę na atmosferę to-
warzyszącą improwizacjom Deotymy: Gdy skończyła, wrzawa otoczyła poetkę. Pochwały 
głównie w języku francuskim sypano. Ale posłyszano i szczero-polskie słowa  60. 

Klementyna Hoffmanowa, pomimo że wychowana na francuskich wzorach, w oczach 
Antoniny Machczyńskiej (i nie tylko) zyskała miano wiekopomnej reformatorki wycho-
wania kobiet 61 w Polsce. Dokonując przeglądu jej twórczości, a zarazem spoglądając na 
jej postawę życiową, możemy mówić nie tylko o próbach, ale wręcz o otwartej walce 
z cudzoziemszczyzną w imię praw kultury narodowej. Obrona języka ojczystego, propa-
gowanie zwyczajów narodowych, postulat nauczania w języku narodowym – to etapy tej 
walki. Pisarka pragnęła zarówno przeszłość, jak i wszystko, co tylko ma związek z kra-
jem, z życiem ogółu, uczynić drogim jego młodym obywatelom. Jak pisał Piotr Chmie-
lowski: była Polką całą duszą: zadaniem swojem przejęła się serdecznie; usposobienie 
jej najzupełniej harmonizowało z ówczesnemi wyobrażeniami, a raczej uczuciami ogółu; 
przemówiła do rodaków zrozumiałą dla nich mową serca i zyskała posłuch, poważanie 
i uwielbienie. Odczuła życzenia wszystkich lepszych naówczas umysłów, wypowiedziała 
je z umiarkowaniem i powagą; wskazała błędy w wychowaniu ówczesnem i sposoby ich 
usunięcia; dostarczyła dziatwie obfi tego pokarmu duchowego; pobudziła innych do dzia-
łania w tym kierunku; stała się niezmordowaną propagatorką myśli wychowawczych  62.

Tańska kochała dzieci, niestety nie mogła mieć własnych, ale była bardzo związana 
z dziećmi siostry. Do tych najmłodszych kierowała głównie swoją twórczość. Jako pisarz 
była rzetelnym badaczem, miała duży wachlarz zainteresowań, używała różnorodnych 
form stylistycznych. W sposób obrazowy, plastyczny posługiwała się przenośnią lub 
porównaniem, odnosząc często poważne treści do przyrody, dlatego nie były to tylko

57 List K. Hoffmanowej z dn. 28. września 1843 r., w: Listy Klementyny z Tańskich Hoffmanowej do 
Benigny z Wojczyków Małachowskiej, lata 1833–1845, rps PAN Kraków 121, nr 50.

58 Zob. przypis 16.
59 P. Wilkońska, Moje wspomnienia..., s. 121.
60 Tamże, s. 50.
61 Zob.: A. Machczyńska, Kobieta polska. Szkic historyczny skreślony na wystawę w Pradze w r. 1912. 

Przez Antoninę Machczyńską, Lwów 1912, s. 34.
62 P. Chmielowski, Klementyna z Tańskich Hofmanowa. Zarys..., s. 117.
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63 Np. pisząc o pierwszych latach wdowieństwa Lanckorońskiej, określiła czasy stanisławowskie jako ową 
chwilę zachodu Augusta III i zorzę Poniatowskiego – K. Hoffmanowa, Maryanna z Swidzinskich Lancko-
rońska..., s. 369; dalej mówiąc o opowieściach Lanckorońskiej o dawnych czasach, stwierdziła, że wszyscy jej 
słuchali, iak się wyroczni słucha, z tym lubym smutkiem, z iakim w końcu wiosny słuchamy słowika – tamże, 
s. 394.

64 A. Machczyńska, Kobieta polska..., Lwów 1912, s. 34.
65 Dom państwa Hoffmanów – obok zaprzyjaźnionych rodzin: Feliksa Bentkowskiego, Jana Kante-

go–Krzyżanowskiego, Onufrego Lewockiego, Krystyna Lacha Szyrmy, Dionizego Minasowicza, Marcelego 
Tarczewskiego – stał się jednym z ognisk myślącej wówczas społeczności warszawskiej – F. S. Dmochowski, 
Wspomnienia od 1806 do 1830 roku, Warszawa 1959, s. 191.

66 Hoffmanowie przybyli do Paryża w połowie sierpnia 1832 r., utrzymywali szerokie stosunki towarzy-
skie. Kniaziewicz, Niemcewicz, Mickiewiczowie, Witwicki wspominani są w notatniku autorki z okazji wizyt 
i wspólnych wyjazdów w okolice Paryża.

67 O czym świadczy np. zapis w Pamiętniku z 5 marca 1827 r.: Dziś ma bydź pierwsza sessya Rady Admi-
nistracyiney, maią uradzić iak powinni bydź sądzeni więźnie stanu. – Już trzynasty miesiąc iak siedzą. – Boże 
natchniyże ich mądrością twoią – Pamiętniki... t. I, s. 138.

68 Wiele „żądeł” zadała jej np. Grażyna Borkowska w pracy Cudzoziemki.... Do wypowiedzi autorki 
ustosunkowałam się w artykule O Tańskiej inaczej, w: „Test” nr 3/1997 (9), s. 25–29.

69 Zob. np.: Męża iest sprawą myśleć, żeby było czém zaspokoić potrzeby domowe dnia każdego, żony 
zaś, dopilnować, żeby te potrzeby iak się należy były załatwione. Tak czyniąc, prawdziwie podaią sobie na 
wzaiem rękę, żona pomocą staie się męża, starania się dzielą, i nie łatwoby wyrzec, którego z nich powinności 
są mozolnieysze i użytecznieysze? – K. Hoffmanowa, Listy o wychowaniu..., List IX, s. 41. 

70 W tradycji ustnej przechowało się wspomnienie, iż próbowano ją swatać z młodym uczonym histo-
rykiem Joachimem Lelewelem. Nie ma jednak ani w listach, ani w pamiętniku autorki aprobaty dla tych 
projektów. „Rąbka” tajemnicy uchyla S. Lam w artykule Świty miłości romantycznej. (Z listów Klementyny 
z Tańskich Hofmanowej do J. Lelewela), w: „Tygodnik Ilustrowany” 1921, nr 30, s. 475.

skrupulatnie podane „suche fakty”63. Ważną cechą jej twórczości była umiejętność prze-
mawiania do ogółu. Jako znakomita autorka na niwie wychowawczej, etycznej, obyczajo-
wej i beletrystycznej, utwierdzała całem życiem 64 i miała ogromny wpływ na współczesne 
sobie społeczeństwo. Jej dom odwiedzały znane i cenione osobistości. W Warszawie 
salon Tańskiej był ogniskiem myślącej wówczas społeczności warszawskiej 65, na emi-
gracji nadal skupiał się wokół pisarki krąg dobranego grona emigrantów 66. Interesowały 
ją sprawy polityczne, nie pozostawała na nie obojętna, czemu dawała wyraz i w swoich 
utworach, i w wypowiedziach67.

Wśród różnorodnych zagadnień, jakim poświęcała swoją uwagę, najwięcej zastrze-
żeń wzbudza sprawa dotycząca roli kobiety w małżeństwie. Czytając jej utwory, odnosi-
my wrażenie, że niezmiennie stała na stanowisku „podporządkowania żony mężowi”, co 
mniej wnikliwi badacze poczytają sobie jako uogólnienie mentalności Tańskiej. Stąd też 
niewłaściwe interpretacje jej stanowiska, poglądów. Stąd spoglądanie „z przymrużeniem 
oka” na jej postać przez nawet znaczących historyków literatury68. Staranne jednak prze-
śledzenie twórczości pisarki pozwala i na tym polu odkryć nawet odważnie wydrukowane 
symptomy „równości małżeńskiej” (np. w Listach o wychowaniu 69), bo w realnym życiu 
jakiegokolwiek „podporządkowania” nie należy przypisywać Hoffmanowej. Kto przyj-
rzał się nawet powierzchownie jej małżeństwu, od razu zauważył układ typowo partner-
ski. Klementyna była szczęśliwą i realizującą się żoną. Nie uległa „ówczesnej modzie”, za 
mąż wyszła z własnej woli, a nie za czyjąś namową70. Karola Hoffmana poznała w 1822 r., 
gdy na swym koncie miała już sukcesy zawodowe (jej debiut literacki miał miejsce trzy 
lata wcześniej). Początkowo spotykali się na zebraniach u mecenasostwa Tarczewskich 
przy redakcji „Rozrywek Wieczornych” (rozrywkowego czasopisma mieszczącego się 
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71 Wg Mariana Szyjkowskiego zebrania te miały rangę salonu literackiego gromadzącego zamknięte 
grono ludzi. Odczytywano na nich artykuły członków (uczestnicy zebrań to m.in.: matka Tańskiej, A. Tar-
czewska, M. Tarczewski, M. Wyszkowski, M. Hermanowa, S. Deszert, K. Hoffman, E. Deszert) i recenzje 
pism z wcześniejszego zebrania. K. Tańska spisywała wszystko, tworząc w ten sposób nowy numer tygodnika 
– zob.: M. Szyjkowski, Z obozu klasyków, w: „Biblioteka Warszawska” 1911, t. I, z. 2, s. 353–357.

72 Hoffman skończywszy wydział prawny na Uniwersytecie Warszawskim, wstąpił do służby publicznej 
w sądownictwie. Pełnił stanowisko asesora trybunału cywilnego województwa mazowieckiego. Po kilku 
miesiącach aresztu za udział w tajnej organizacji „Panta Koina” zdobył rozgłos iako ieden z pierwszych mę-
czenników polskich – według słów Hoffmanowej. Zob.: Pamiętniki Klementyny z Tańskich Hoffmanowey..., 
t. I, s. 161. Decyzją namiestnika usunięto go ze służby publicznej. Utraciwszy na kilka lat prawo piastowania 
urzędów publicznych, zaczął wykazywać aktywność na polu wydawniczo-piśmienniczym.

73 W dzieciństwie upuściła ją piastunka, w wyniku czego przesunęła się prawa łopatka. Aleksandra 
Tarczewska odpowiedzialnością za ułomną fi gurę siostry obarcza ponadto panie Szymanowskie, u których 
wychowywała się Klementyna, twierdząc, iż: przez złe sznurowanie skrzywili – zob.: A. Tarczewska, Historia 
mego życia. Wspomnienia Warszawianki, oprac. I. Kaniowska-Lewańska, Wrocław 1967, s. 67. 

74 K. Hoffmanowa, Pamiętniki…, t. I, s. 81.
75 W 1836 roku wraz z upadkiem banku Jelskiego Karol Hoffman stracił majątek. Pisarka przyzwyczajona 

do samodzielności, wzięła na siebie ciężar utrzymania domu, samodzielnie prowadziła gospodarstwo, szukała 
źródeł zarobku.

76 List K. Hoffmanowej do Wiktorowej Jundziłłowej z 1839, odpis B. Erzepkiego w Bibliotece im. Ra-
czyńskich, sygn. 1342; ogł. w: Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewi-
cza, t. I, Warszawa 1898, s. 188–189.

w typie „gazet pisanych”)71. K. Hoffman pokochał Tańską, ale nie mając zapewnionego 
bytu, nie śmiał prosić o jej rękę ani swych uczuć wyraźnie wypowiedzieć 72. Dopiero, 
otrzymawszy w 1828 r. posadę radcy prawnego w nowo otwartym Banku Polskim, 
12 czerwca oświadczył się i został przyjęty. 7 lutego 1829 r., w wieku trzydziestu lat, Kle-
mentyna Tańska wyszła za mąż, a więc jak na ówczesne warunki była „sędziwą” panną 
młodą. Na małżeństwo zresztą miała ustalone poglądy, wcale nie rezygnacyjne mimo 
ułomnej fi gury73. W pamiętniku znajdujemy zapis: Wtenczas dopiero poszłabym za mąż 
gdyby się we mnie rozkochał człowiek, do lat moich stosowny, któregoby dusza podobna 
moiey była, w któregobym sercu własne uczucia, własne zasady czytała, któregoby gusta 
zgodne były z moiemi, a umysł stokroć oświeceńszy kierował mną w życiu, prowadził 
w literackim zawodzie 74. Zdaje się, że wszystkie swoje oczekiwania znalazła właśnie 
w wybranym, a nie narzuconym partnerze. 

Patrząc na jej kobiecą postać i zadania, jakich się podjęła, a następnie konsekwentnie 
wykonywała, odważyłabym się dzisiaj nazwać ją dziewiętnastowieczną bizneswoman. 
Tańska śmiało stawiała czoło nowym wyzwaniom i doskonale pokonywała pojawiające 
się trudności (były momenty w jej życiu, że to na nią spadał ciężar utrzymania rodziny75). 
Jej nastawienie do życia, charakter dobrze obrazuje fragment listu napisany 28 maja 
1839 roku z Paryża do Wiktorowej Jundziłłowej: Przysłano mi tu w tych dniach uwiado-
mienie o składce na pomnik dla Klaudyi Potockiej, z którego się dowiedziałam, żem na 
opiekunkę wezwana – ale razem wyczytałam z wielkim żalem, że Pan Jundziłł Dobrodziej 
wymówił się od podobnegoż tytułu. Niechże mi Państwo kochani donieść raczą, jak ta 
rzecz stoi i czy to jest już coś ułożonego, coś na prawdę i na dobre. Z największą chęcią 
należałabym do wszystkiego, co uczcić może pamięć takiej gorliwej Polki, ale podejmując 
się obowiązku (jeszcze tak drażliwego jak publiczna składka) chciałabym wiedzieć, cze-
go się podejmuję i czy rzecz warta jest moich zachodów 76. Z kolei przy opracowywaniu
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77 K. Hoffmanowa, Amelia Matką. Dzieło za dalszy ciąg Pamiątki po dobrej Matce służyć mogące przez 
tęż samą Autorkę, Warszawa 1822–1824 (przedruk fragm. 1833, 1850).

78 Pamiętniki…, t. I, s. 108.
79 List K. Hoffmanowej do J. Milikowskiego z 23. II. 1843 r., w: Materiały do dziejów emigracji polskiej. 

1828–1894, rkps Ossolineum 5976/III, k. 1–2.
80 Tamże.
81 List K. Hoffmanowej do J. Milikowskiego z 19. IV. 1843 r., w: Materiały do dziejów emigracji pol-

skiej..., k. 5.
82 G. Borkowska, Cudzoziemki..., s. 61.
83 A. Machczyńska, O życiu, pismach..., s. 19.
84 A. Machczyńska, Młoda nauczycielka: dziełko poświęcone zakładom wychowania płci żeńskiej przez 

Antoninę Machrzyńską, Poznań 1863, s. 9.

jednego ze swoich kontrowersyjnych dzieł – Amelii  77 – w osobistym dzienniku zapisała: 
Już właśnie trzeci tom skończyłam, był on i u księdza Siarczyńskiego, alem nie zaspokoio-
na uwagami iego, i on i wszyscy księża chcieliby niewiem dla czego, żebym ia ile możności 
to dzieło skracała, ia tego ani chcę, ani mogę uczynić. Oświadczyłam to wyraźnie w liście 
do Woronicza, który zmuszona byłam napisać niedawno, ażeby mi iuż dali pokóy 78. 

Czy nie brzmi to dosyć ostro? 
Podobnych sformułowań, kategorycznych stwierdzeń możemy doszukać się wielu 

w bogatej korespondencji Tańskiej czy w jej notatkach. Gdy wraz z mężem znalazła się na 
emigracji, miała problemy z upowszechnianiem twórczości, ale to wciąż ona dyktowała 
warunki wydawcom. W liście do Jana Milikowskiego z 23 lutego 1843 r. czytamy: Dziś, 
dowiedziawszy się o zamiarach Pańskich, oświadczam iż wcale nie iestem od powtórzo-
nego, poprawionego i powiększonego wydania moich „Powieści z Pisma S.” i tak nawet 
iak powszechnie uznaną potrzeba tego wydania, iż kilku księgarzy w Lipsku, w Wrocła-
wiu i w Poznaniu obligowało mnie iuż oto ustąpienie i ieśli z Panem układu nie zrobię, 
niezawodnie ieszcze w tym roku dokończę tego interesu z iednym z nich79. W dalszej czę-
ści listu podaje Hoffmanowa swoje wymagania i wręcz żąda: Niech Pan odpisać mi raczy 
iak nayrychléy czemu te warunki się podobaią...80 A w kolejnym liście (z 19 kwietnia 
1843 r.) komentuje decyzję Milikowskiego: Radam temu iż Pan przystałeś na moie wa-
runki i że będziemy stosunki mieć z sobą, ale przyznam się, że mi się zdaie obawa Pana 
zupełnie próżna co do niewyprzedania przez lat pięć 1500 Eg. Pisma Świętego i sądzę że 
możesz Pan śmiało i na ten móy warunek przystać 81. Śledząc życie, sposób postępowania 
literatki, z całą stanowczością mogę podważyć tezę, iż zawsze liczyła na datki zasobniej-
szych krewnych, pomoc przyjaciół, czekanie u pańskiej klamki  82 – zarzut postawiony jej 
przez Grażynę Borkowską. Klementyna Tańska była w pełni niezależną, zarabiającą na 
siebie (i to dobrze!) pisarką, której czytelnicy oddawali należny szacunek i z której zda-
niem, jak widać, liczyli się wydawcy. W czasach, gdy rola kobiet była określona niemalże 
jednoznacznie, potrafi ła wyrobić sobie wysoką pozycję zawodową. Ogromną rolę, patrząc 
już z perspektywy czasu na postać i dokonania, przypisała jej Antonina Machczyńska. 
W 1899 roku pisała: Dla samodzielnego stanowiska kobiet – Tańska najwięcej zrobiła 
swoim własnym przykładem, podnosząc wysoko w społeczeństwie znaczenie pracy wy-
chowawczej i literackiej niewiast 83. Dowiodła, że kobieta może uczyć słowem i piórem 84. 
Wszędzie, przy każdej sposobności, mówiła pisarka o rzeczach swojskich, zbierała szcze-
góły o przedmiotach i ludziach, notowała skrzętnie każdą wiadomość, którą udało jej 
się znaleźć w księgach starych, wyczytać na omszałym pomniku lub spotkać na kartach
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kroniki 85. Do czasu Hoffmanowej nikt nie mówił młodzieży o tych rzeczach i dlatego 
chociażby powinniśmy wyróżnić ich autorkę i jeszcze raz przedstawić współczesnemu 
pokoleniu znaczenie, jakie rzeczywiście miała w historii oświaty i literatury. Tadeusz 
Rejtan stwierdził: Pan Bóg przysyłając nas na ten świat ku nauce i wysłudze naznacza 
nam pewien szczególny cel, który dla nas jest powołaniem. Szczęśliwy, kto swoje powo-
łanie odgadnie, szczęśliwszy, kto je dopełni. Do téj liczby wybranych możemy policzyć 
Klementynę Tańską; od młodych lat poczuła w sobie talent pisarski i zdolność wycho-
wywania dziatek, i dopełniła powołania swego z największym pożytkiem dla kraju, 
bo dzisiaj [wypowiedź z 1847 r., czyli dwa lata po śmierci pisarki – J. D.] prawie całe 
pokolenie dobrych obywatelek i matek winno jéj swoje ukształcenie 86. Współcześnie nie 
przypisalibyśmy zapewne aż tak wielkiej roli twórczości Hoffmanowej, niemniej jednak 
możemy przyznać rację Deotymie, która stwierdziła, że jej działalność była swego rodza-
ju posłannictwem 87. 

POWOŁANIE CZY ZAWÓD?

Dydaktyczna strona działalności Klementyny Hoffmanowej nie przedstawia się już 
tak imponująco, jak pedagogiczna czy beletrystyczna. Spośród studiów nad jej twórczo-
ścią i osobowością wyłania się obraz subtelnej artystki, współżyjącej z rozsądną, ale 
zawodowo nudnawą nauczycielką 88. Jednak, mając na uwadze działalność praktyczną 
autorki „Rozrywek” na polu pedagogiki, należy spojrzeć nie tylko na wykłady nauki oby-
czajowej w Instytucie Guwernantek, ale też na całokształt jej osiągnięć w tej dziedzinie. 
Musimy tu pamiętać, że nie była profesjonalną nauczycielką, brakowało jej doświad-
czenia w tym zakresie i odpowiednich wzorców w prowadzeniu zajęć (przecież Tańska 
nie uczyła się w żadnej szkole). Poza tym pracę nauczycielską traktowała jako epizod 
w swoim życiu – podjęła się jej, ulegając prośbom osób postronnych i życzeniom matki. 
Chociaż bardzo się do niej przykładała i starała się sumiennie wywiązywać ze swoich 
obowiązków, brakowało jej najwyraźniej powołania pedagogicznego. Zdawała sobie jed-
nak sprawę, że jest to „posada znakomita i szanowna”, a zarazem to ogromne wyróżnie-
nie i uznanie zasług. W tym miejscu warto przypomnieć, że gdy Tańska zmuszona była 
opuścić rodzinną ziemię, nie zaprzestała działalności pedagogicznej – kontynuowała ją, 
edukując pod swoim dachem córki emigrantów. Ponadto czyniła wówczas starania, by 
założyć Instytut dla Guwernantek przeznaczony dla Polek przebywających na emigracji. 
Mimo że eksperyment nie powiódł się, można śmiało powiedzieć, że prawie wszystkie 
lata na emigracji poświęciła zawodowi nauczycielskiemu – kształciła dziewczęta na miarę 
swych możliwości i tworzyła pisma z myślą o ich edukacji. 

W setną rocznicę urodzin K. Hoffmanowej (w roku 1898) ukazało się wiele artykułów 
i wspomnień poświęconych zapomnianej już nieco pisarce. Warto nadmienić, iż Wydział 
Stowarzyszenia Nauczycielek uroczystość tę uczcił wydaniem książki dla młodzieży 

85 E. Jerlicz, Klementyna z Tańskich Hoffmanowa. Zarys..., s. 389.
86 T. Rejtan, Klementyna Tańska, w: „Przyjaciel Ludu” 1847, nr 20, s. 154.
87 Deotyma, Klementyna Hoffmanowa..., s. 2.
88 Słowa wypowiedziane przez teoretyka literatury K. W. Zawodzińskiego – tenże, Dwa jubileusze, 

w: „Życie Literackie” 1946, nr 1/2, s. 20.
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o Krzemieńcu, która stanowiła pierwszy tom Biblioteczki imienia Klementyny Tańskiej. 
Niestety, publikacja ta nie była kontynuowana 89.

Napisana przeze mnie monografi a jest pierwszą próbą kompleksowego ukazania 
poglądów Klementyny z Tańskich Hoffmanowej na edukację kobiet pod kątem zadań 
społecznych oraz próbą oceny jej stanowiska, dokonań w zakresie działań zarówno pe-
dagogicznych, jak i patriotyczno-charytatywnych. Eksponując postać K. Hoffmanowej 
jako przykład nowoczesnej kobiety pierwszej połowy XIX wieku, ukazałam jej drogę 
ku niezależności: kształtowanie się osobowości i poglądów, ewolucję intelektualną pod 
wpływem warszawskiego środowiska, przygotowanie do zawodu pisarskiego. Przypo-
mniałam dokonania i zasługi powieściopisarki na polu wyzwolenia kobiety z niewoli 
konwenansu w szerokim ujęciu tła historyczno-pedagogicznego. By zrozumieć związki 
poglądów i twórczości pisarki z epoką oraz „feministyczny” aspekt jej osobistej kariery, 
postawiłam w swojej pracy pytania o rodzimość i uniwersalność jej poglądów, osiągnięć 
oraz przybliżyłam i rozwinęłam nieznane dotąd wątki jej działalności. Pomyślnym rezul-
tatem prowadzonych przeze mnie kwerend i – jak mi się wydaje – ważnym dokonaniem 
historycznym jest wyjaśnienie i ustalenie właściwej nazwy emigracyjnej organizacji 
Towarzystwa Dobroczynności Dam Polskich w Paryżu, którą błędnie interpretuje Nowy 
Korbut jako odrębną jednostkę, a nie (jak było w rzeczywistości) wtórną Towarzystwa 
Pomocy dla Nieszczęśliwych Polaków na Emigracji90. Może już nie tak ważnym odkry-
ciem jest fakt, że Hoffmanowa była także poetką91. Wprawdzie odnalazłam tylko poje-
dyncze utwory, ale żaden z biografów nie podawał informacji, że zajmowała się poezją. 
Ponadto warto nadmienić, iż chociaż postać Hoffmanowej jest powszechnie znana, 
często odwołują się do niej autorzy podręczników akademickich, niestety natrafi łam na 
wizerunek mojej bohaterki błędnie podpisany nazwiskiem Marii Montessori92.

DZIŚ UTWORY TAŃSKIEJ POKRYWA KURZ...

W odniesieniu do literatury narodowej operując nazwiskami i utworami pisarzy 
najwybitniejszych, zapominamy o autorach „niższej rangi”, w których dorobku znajdują 
się niejednokrotnie prawdziwe klejnoty literackie, ze wszech miar godne poznania i upo-
wszechnienia. 

Klementyna Hoffmanowa zasługuje na uwagę nie tylko koneserów literatury, ale 
warto byłoby zainteresować jej postacią i twórczością zarówno dorosłego, dojrzałego czy-
telnika, jak i nieco młodsze pokolenie. Każdy Polak może znaleźć w jej utworach wska-
zówki prawdziwego patriotyzmu, kult języka i kultury narodowej, znaczenie wychowania 
rodzinnego i społecznego, a nade wszystko takie uniwersalne, ponadczasowe wartości 
jak: miłość, koleżeństwo, szacunek dla rodziców i starszych, szacunek i poświęcenie dla 
drugiego człowieka, wyrozumiałość, tolerancję, oddanie, ofi arność, uczynność.

89 Zob.: M. Śleczkowska, Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, w: Biblioteka imienia Klementyny 
Tańskiej, t. I, Kraków 1898, s. 27.

90 Zob. przypis 10. 
91 K. Hoffmanowa napisała m.in.: O powinnościach kobiety. Wiersz K. z T. H. od matki dla swej córki na 

pamiątkę, w: Wiersze różnych autorów. Odpisy; rkps Ossolineum, sygn. 16.059 III oraz Mazurek, w: Wiersze 
i proza różnych autorów. Odpisy. A. Poezja; rkps Ossolineum, sygn. 16.064/I, s. 172–173.

92 Zob.: Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. II, Warszawa 1965, s. 817 oraz Historia wychowania. 
Słownik biografi czny, red. A. Gąsiorowski, Olsztyn 1994, s. 97.
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WSTĘP

Niniejszy artykułu stawia sobie za cel odpowiedzieć na pytanie, czy zasady opieki 
i wychowania realizowane w koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Mar-
kiewicza na przełomie XIX i XX wieku mogą być dzisiaj aktualne?

Warto w tym miejscu przypomnieć myśl Bogdana Nawroczyńskiego1, który wraz 
z wieloma innymi pedagogami tego okresu2 prowadził dialog współczesnego pedagoga 
z pedagogami wieków minionych 3. Za koncepcją prowadzenia takiego „dialogu” w odnie-
sieniu do historii myśli pedagogicznej opowiadał się B. Suchodolski4. Reprezentował on 
pogląd, że w skład historii wychowania wchodzą przynajmniej trzy kręgi tematyczne: jest 
to historia myśli pedagogicznej (doktryn i prądów), historia szkół, instytucji oświatowych 
(wraz z historią ustroju i organizacji szkolnej) oraz historia kultury5. Sprecyzował więc 
punkt widzenia historyka dotyczący przedmiotu badań historii wychowania oraz stanowi-

1 B. Nawroczyński, Polska myśl pedagogiczna, Warszawa 1938, s. 6 i nast.
2 Do tej grupy pedagogów można m.in. zaliczyć S. Hessena, S. Rudniańskiego i W. Spasowskiego. S. Hes-

senowi chodziło przede wszystkim o to, by przy opracowywaniu współczesnego systemu pedagogicznego 
uwzględnić te elementy historii myśli pedagogicznej, które w dużej mierze pozostawały jeszcze „żywe” i do-
pomagały do lepszego zrozumienia konieczności ich kontynuacji, mające być równocześnie jej dziedziczeniem 
i przezwyciężeniem, S. Hessen, Podstawy pedagogiki, Warszawa 1997; B. Suchodolski, Polskie badania nad 
dziejami myśli pedagogicznej (1945–1962), w: „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1962, nr 2; W. Spasow-
ski, Wyzwolenie człowieka w świetle fi lozofi i, socjologii pracy i wychowania ludzkości, Warszawa 1933; 
S. Michalski, S. Dziamski, Filozofi czne i pedagogiczne poglądy Stefana Rudniańskiego, Warszawa 1980; 
S. Michalski, Koncepcje systemu edukacji narodowej w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1988; Tenże, Geneza 
i rozwój historii wychowania, w: Nauki pedagogiczne w Polsce, tradycje, współczesność, przyszłość, red. 
S. Michalski, R. Ossowski, Bydgoszcz 1994, s. 17 i nast.

3 B. Suchodolski, Polskie badania nad dziejami..., s. 563.
4 Por. B. Suchodolski, Początki pedagogiki jako nauki, w: „Studia Pedagogiczne”, t. III, 1956; Tenże, 

O pedagogikę na miarę naszych czasów, Warszawa 1958; Tenże, Wychowanie dla przyszłości, Warszawa 
1959.

5 B. Suchodolski, Polskie badania nad dziejami..., s. 563.
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6 Por. tamże.
7 Por. C. Kustra, Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka. Współczesne odczytanie koncepcji 

opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912), Toruń 2002; Tenże, Działalność eduka-
cyjna Towarzystwa „Powściągliwość i Praca” w latach 1898–1949), Olsztyn 2005; Tenże, Podstawy michalic-
kiego systemu wychowania, Marki 2009.

sko pedagoga zainteresowanego wynikami badań tej dyscypliny. Postulował prowadzenie 
takich badań historycznych, które pozwoliłyby pedagogom na „dialog” z tradycją6.

Autor artykułu podjął więc taki właśnie „dialog” przeszłości z teraźniejszością, by 
odpowiedzieć na postawione powyżej pytanie.

1. KONCEPCJA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA KS. BRONISŁAWA MARKIE-
WICZA

Koncepcja wychowania ks. Bronisława Markiewicza jest teorią normatywną, w której 
cele, sytuacje i podstawy światopoglądowe oparte są na wartościach chrześcijańskich, zaś 
proces wychowania i jego realizacja na pojęciach i prawidłach pedagogiki. Pod względem 
specjalizacyjnym jest to koncepcja wychowania pedagogiki opiekuńczej7. 

Bronisław Bonawentura Markiewicz, syn Jana i Marii z domu Gryzieckiej, urodził 
się 13 lipca 1842 roku w Pruchniku koło Jarosławia (Galicja). Pochodził z wielodzietnej 
rodziny.

Elementarną naukę odbył w Pruchniku, a następnie w gimnazjum w Przemyślu.
Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Wyższego Seminarium w Przemyślu, gdzie 

studiował fi lozofi ę i teologię, a także zdobywał potrzebną formację duchową. Dnia 
15 września 1867 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a następnie pracował jako wika-
riusz w parafi ach Harta i Przemyśl.

Po kilkuletniej pracy duszpasterskiej w roku 1873 ks. Bronisław, po otrzymaniu zgo-
dy swego biskupa, rozpoczął studia fi lozofi czne na Uniwersytecie Lwowskim, a następnie 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1876 na polecenie swego biskupa 
ordynariusza przerwał studia i objął probostwo najpierw w parafi i Gać, a potem w parafi i 
Błażowa (diecezja przemyska). W roku 1882 został powołany na profesora homiletyki 
i teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Owocem jego 
pracy w seminarium była książka pt. O wymowie kaznodziejskiej, wydana drukiem 
w Krakowie w 1898 roku. 

Realizując swoje powołanie i poszukując swego miejsca w Kościele, ks. Markie-
wicz dnia 10 listopada 1885 roku opuścił Polskę, udając się do Włoch, gdzie spotkał się 
z ks. Janem Bosko i wstąpił do jego Zgromadzenia. Po odbyciu nowicjatu i złożeniu ślu-
bów zakonnych pełnił funkcję wychowawcy, wykładowcy teologii i duszpasterza. Dnia 
24 marca 1892 roku powrócił do diecezji przemyskiej i został proboszczem w parafi i 
Miejsce Piastowe koło Krosna, gdzie rozwinął działalność wychowawczą i zainicjował 
nowe zgromadzenie zakonne zwane dzisiaj jako Zgromadzenie św. Michała Archanioła 
(Księża Michalici i Siostry Michalitki). Ks. Markiewicz zmarł 29 stycznia 1912 roku.

Działalność opiekuńczo-wychowawczą ks. B. Markiewicza można określić jako pre-
kursorską w dziedzinie opieki nad dziec kiem osieroconym. Jego koncepcja była – jak na 
owe czasy – bardzo oryginalna i postępowa. Swoją działalnością przy czynił się do rozwo-
ju polskiej myśli pedagogicznej. Najwięk szym osiągnięciem, a jednocześnie zadaniem, 
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które ks. Markiewicz realizował przez cały dwudziestoletni okres swojej działal ności, 
było kompensowanie dzieciom osieroconym braku rodzi ny własnej, poprzez odpowied-
nią pracę zakładu wycho wawczego, który zapewniał im opiekę do momentu całkowitego 
usamodzielnienia się. W swoich zakładach łączył on naukę z pra cą oraz przygotowywał 
do życia w takich warunkach, w jakich jego wychowankowie mieli żyć w przyszłości. Po-
nadto dawał im pełne przygotowanie zawodowe, w zakresie dowolnie wy branej profesji.

Wychowanie przez pracę uczynił zasadniczą metodą wychowawczą w swych zakła-
dach. Wszyscy mieszkańcy zakładów mieli obowiązek pracy, przy czym zawsze był on 
zgodny z ich możliwościami, zainteresowaniami i uzdolnieniami (z wyłączeniem oczywi-
ście prac gospodarskich koniecznych do wykonania).

Ks. Markiewicz był przekonany, że praca wykonana z przyjemnością, bez przymusu 
i nakazu, która nie jest traktowana jako kara, daje lepsze rezultaty materialne i moralne. 
Sądził, że w warunkach, w których wszyscy wychowankowie pracowali na równi z wy-
chowawcami w atmosferze serdeczności, łatwiej wykształca się świadomość konieczno-
ści pracy. Wykształceniu tej świadomości służy także utrwalane w nich przekonania, że 
pracują dla siebie, swoich kolegów i swojego zakładu. Wychowankowie mieli poczucie 
własności, ponieważ całe wyposażenie zakładu, warsztaty, sad były wytworem ich pracy. 
Wszystko to wpływało korzystnie na tworzenie się atmosfery rodzinnej, upodobniało ży-
cie zakładowe do rodzinnego, w którym każdy domownik ma zaspokojoną potrzebę po-
siadania własności. W zakładach markiewiczowskich zaspokajanie tej potrzeby okazało 
się możliwe, co korzystnie wpływało na rozwój osobowości wychowanków. Odpowied-
nia organizacja pracy przyczyniała się do uspołecznienia mieszkańców zakładów, sprzy-
jała nawiązaniu i rozwijaniu kontaktów koleżeńskich i odpowiednich stosunków między 
wychowankami a wychowawcami. Praca była także, ze względów oczywistych, pewną 
formą aktywności. Spełniała więc wszystkie założone przez ks. Markiewicza cele (pro-
dukcyjny, uspołecznienia, aktywizacji), które dotąd nic nie straciły ze swej aktualności.

Bardzo ważne w koncepcji ks. Markiewicza było stosowanie za sady indywidualnego 
podejścia do wychowanków. Obowiązywa ła ona nie tylko przy rozdziale pracy, ale także 
przy doborze me tod i środków wychowawczych stosowanych wobec poszczegól nych 
jednostek. Dlatego każdy wychowawca miał obowiązek jak najlepszego poznania swych 
podopiecznych. Wypełnianie go nie jako zmuszało wychowawców do bliskiego kontaktu 
z wychowankami, co z kolei było podstawą wytwarzania się odpo wiednio serdecznej at-
mosfery, sprzyjającej osiągnięciu pozytyw nych rezultatów wychowawczych. 

Tworząc koncepcję opiekuńczo-wychowawczą, ks. Markiewicz nie zapomniał 
o zapew nieniu dzieciom – tak potrzebnych im do życia i rozwoju – rozrywki i sportu. 
Dzięki stosowaniu takich form pracy, jak: działal ność biblioteki, teatru, organizacja licz-
nych wycieczek, udało się osiągnąć kolejny cel w przygotowaniu wychowanków do życia 
społecznego, a mianowicie wyposażyć ich w umiejętność przeżywania i odbioru sztuki, 
a jednocześnie umiejętność jej współtwo rzenia (niektórzy członkowie orkiestry i aktorzy 
teatru realizowali swe pasje artystyczne w życiu dorosłym). Nauczył ich odpowied niego 
organizowania wolnego czasu, wykształcił potrzebę uczest nictwa w kulturze, a tym sa-
mym ułatwił im odpowiedni kontakt ze środowiskiem.

Oprócz pracy i rozrywki, ważnym rodzajem aktywności dzieci, wpływającym na 
rozwój ich osobowości, była nauka. Zajmowała ona ważne miejsce w koncepcji markie-
wiczowskiej. W zakresie pojmowania wiedzy szkolnej, treści i programu dydaktycznego, 
omawiana koncepcja odznaczała się trzeźwą oceną realnych możli wości wychowanków 
i potrzebą przygotowania ich do przyszłego zawodu i samodzielności życiowej w ogóle.
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Stosowane w tej koncepcji zasady, metody, for my organizacyjne dowodzą dbałości 
o rozwój indywidualności dziecka, jego zdrowia fi zycznego i psychicznego. Podyktowa-
ne były uwarunkowaniami społecznymi ówczesnej Galicji i potrzebą chwili. Wymagały 
ogromnego nakładu pracy ze strony wychowaw ców, jak również odpowiedniej postawy 
samych wychowanków. Ks. Markiewicz starał się, aby oszczędzić dzieciom w ich samo-
dzielnym życiu niepotrzebnych rozczarowań. Zalecał więc harto wanie wychowanków, 
naukę sumienności i wytrwałości. We wska zówkach dla wychowawców napisał: dzieci 
[...] mają być wy chowywane w takich warunkach życia, w jakich żyć będą zwy czajnie 
przez całe swoje życie 8. Bardzo przydatna okazała się tu powściągliwość, stosowanie któ-
rej sprawiło, że wychowankowie opuszczali zakłady ks. Markiewicza z mniejszą obawą 
o swój los.

Metody stosowane w zakładach markiewiczowskich były proste, zwyczajne, oparte 
na wspólnej pracy, rozrywce, dobrym przykładzie ze strony wychowawców, życzliwej 
atmosferze, stałym kontakcie z personelem. Wychowanie zakładowe odznaczało się 
miłością, troskliwością i życzliwością. Taka koncepcja tworzyła doskonałą płaszczyznę 
styczności między wychowankami a kadrą wychowawców.

Poza walorem wychowawczym, praca i powściągliwość zapewniały zakładom sa-
mowystarczalność, która w owych czasach była warunkiem ich istnienia. Pracowitość, 
prostota, skromność, powściągliwość, poprzestawanie na małym to cechy osobowości 
lansowane i kształtowane w koncepcji ks. Markiewicza9.

Tym, co wyróżnia koncepcję opiekuńczo-wychowawczą ks. Markiewicza, jest od-
cięcie się od panującego wtedy negatywizmu i rygoryzmu pedagogicznego. Najbardziej 
charakteryzuje ją całkowite oddanie się młodemu człowiekowi. W historii wychowania 
nie spotyka się często takich jak ks. Markiewicz, który by poświęcił tyle lat, tyle trudów 
i tyle ofi ar, by bardziej zainteresować się podmiotem wychowania, widzieć go głębiej 
i doprowadzić do pełni rozwojowej, tak że bez obaw można go umieścić wśród najwybit-
niejszych wychowawców XIX i początków XX wieku.

Oryginalność koncepcji ks. Markiewicza dostrzega się także w celach wychowania, 
a te były wielorakie. Zajęcie się wychowaniem młodzieży stanowiło podstawową sprawę 
w dziele przemian społecznych. Dlatego dążył on do wychowania człowieka zdolnego 
włączyć się z całą odpowiedzialnością w życie społeczne. Bardziej jednak pragnął, aby 
młody człowiek zrozumiał swe powołanie na ziemi w perspektywie eschatologicznej. Stąd 
dając mu wykształcenie zawodowe i pracę, wprowadzając w kulturę i obdarowując mi-
łością, wzywał swoich wychowanków, aby żyli w łasce Bożej, w przyjaźni z Chrystusem 
i Jego Matką. Co więcej, jego troską było stworzenie takich warunków, aby pomogły one 
wychowankowi w osiągnięciu dojrzałej na swoim etapie świętości życia. Można zatem 
powiedzieć, że przez to działalność wychowawcza ks. B. Markiewicza nie tylko ujawniała 
swój głęboki związek z działalnością zbawczą i uświęcającą Kościoła, ale w jakiś sposób 
się z nią identyfi kowała.

Wychowanie w koncepcji ks. Markiewicza miało charakter wspólnotowy. Niektórzy 
uważają, że kryje się w nim niebezpieczeństwo pomniejszania kontaktów personalnych 

8 B. Markiewicz, Różne rodzaje dobrego wychowania młodzieży, w: „Powściągliwość i Praca” 1907,
nr 8, s. 59–60, odtąd skrót PiP.

9 Por. C. Kustra, Działalność edukacyjna Towarzystwa „Powściągliwość i Praca” w latach 1898–1949, 
Olsztyn 2005, s. 132 i nast.
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10 Por. C. Kustra, Podstawy michalickiego..., s. 36 i nast. 

między wychowankami a wychowawcą oraz wychowanków między sobą na rzecz kon-
taktów rzeczowych czy ofi cjalnych. Świadom jednak tych procesów, Markiewicz stwarzał 
atmosferę rodzinną, pozwalając na szczerość, radość, przyjaźń i dynamiczną twórczość. 
Wychowankowie mieli okazje nawiązać serdeczne i przyjazne kontakty z wychowawcami 
i między sobą poprzez wspólną pracę i zabawę, gdzie asystent spełniał funkcje animatora, 
pobudzając młodzież do aktywności.

Propozycje ks. B. Markiewicza, będące wyrazem chrześcijańskiego rozumienia for-
macji ludzkiej, wyznaczane są przez dość dokładnie określone cele, które możemy ująć 
jako troskę o integralny (fi zyczny, duchowy, umysłowy) rozwój młodego człowieka, 
zagwarantowanie mu podstawowego wykształcenia ułatwiającego wejście w życie za-
wodowe oraz przygotowanie do pełnienia ról społecznych w społeczeństwie i Kościele. 
Wprowadzają przy tym bardzo ważną, fundamentalną zasadę porządkującą kierunek od-
działywań wychowawczych w fakcie wskazania na pierwszeństwo wartości duchowych 
(w tym religijnych) nad witalnymi. Niekwestionowaną bowiem prawdą jest, że tylko 
wtedy, gdy wartości duchowe i religijne są stawiane na pierwszym miejscu, człowiek jest 
zdolny w stopniu najwyższym nie tylko do podejmowania wysiłków przekraczających 
własne ograniczenia, ale również do harmonizowania czy efektywnego integrowania wła-
snej osobowości. Ich obecność w procesie formacyjnym zaspokaja również, czy przede 
wszystkim, jedną z podstawowych potrzeb ludzkich, jaką jest potrzeba transcendencji. 
Szczególnie istotną rolę mają wtedy do spełnienia wartości religijne, otwierające byt ludz-
ki na rzeczywistość nadprzyrodzoną, boską. A ta z kolei odgrywa ważną rolę motywacyj-
ną, gdyż ujmuje życie ludzkie w perspektywie celów ontologicznych i egzystencjalnych, 
dając człowiekowi możliwość poznania własnego sensu życia10.

2. WYCHOWAWCA W KONCEPCJI MARKIEWICZOWSKIEJ

W koncepcji ks. Markiewicza wychowawca był postacią bardzo ważną, na co dzień 
przebywają cą z dziećmi, dzielącą z nimi radości i smutki. Swojej kadrze pe dagogicznej 
stawiał wysokie wymagania, kierując się zawsze do brem dziecka. Wychowawca musiał 
być wzorem, przykładem i autorytetem dla swoich dzieci. Wykorzystując i opierając się 
na inicjatywie swych podopiecznych, miał być organizatorem ich zajęć codziennych, 
rozrywek, zabaw i w ogóle życia. Jak sądził ks. Markiewicz, od intuicji, postawy i zdol-
ności organizacyjnych wychowawcy zależy kształtowanie sfery emocjonalnej, moralnej 
i poznawczej wychowanków. Odpowiednia postawa wychowaw cy pozwalała na zastoso-
wanie, bardzo ważnej w koncepcji markiewiczowskiej, metody uprzedzającej – zaczerp-
niętej od ks. Jana Bosco. Głównym założeniem tej metody było stałe obcowanie wycho-
wawcy z młodzieżą, jego udział w zajęciach, zabawach, posiłkach. Takie stałe obcowanie 
– w roli towarzysza, opiekuna – miało nie dopuszczać do jakichkolwiek wykroczeń, 
a tym samym pomagać dziecku w wyzbywaniu się złych przyzwyczajeń i wy kształcaniu 
nowych, pożądanych.

Głównym środkiem, jakim posługiwali się wychowawcy w omawianej koncepcji, 
była miłość. To ona stała się podstawą wy twarzania w placówce odpowiedniej atmosfery, 
która sprzyjała osiąganiu założonych celów wychowawczych. Wychowankowie mogli 
liczyć na miłość, troskliwość i opiekę – nie tylko ze strony całego personelu, ale również 
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ze strony swoich starszych kole gów. Układ taki przypominał więc dom rodzinny, gdzie 
wszyscy członkowie oddziałują na siebie, troszczą się wzajemne i otaczają miłością. 
Upodobnienie życia zakładowego do rodzinnego jest cechą charakterystyczną zakładów 
ks. Markiewicza. Było to tym bardziej ważne, że zakładał on przygotowanie swoich 
wychowan ków do samodzielności w warunkach, w jakich przyjdzie im żyć. A przecież 
rodzina była udziałem jeśli nie wszystkich, to zdecy dowanej większości mieszkańców 
zakładu. Poza tym rodzinę ce nił najbardziej ze wszystkich środowisk wychowawczych, 
dlate go też zakład, który uważał za ostateczność, próbował maksymal nie do niej zbliżyć. 
Zabiegiem służącym temu zbliżeniu w zakładach ks. Markiewicza było włączanie wycho-
wanków w aktualne życie społeczne, realizowane poprzez udział w pracach budowlanych 
przy nowo powstających obiek tach, poprzez współpracę z okoliczną ludnością, udział 
w wyda rzeniach kulturalnych. Do życia społecznego należy zaliczyć również liczne 
wyjazdy, wycieczki, wspólne święta, akademie, występy itp. Dzięki temu życie w zakła-
dzie nie było nudne ani jednostajne. Nie było też zamknięte. Za kład nie tworzył odrębnej 
enklawy, otoczonej „murem”, za któ rym nie bardzo wiadomo, co się dzieje. Wychowan-
kowie mieli pełną łączność ze środowiskiem i społeczeństwem, co oczywi ście bardzo 
korzystnie wpływało na ich rozwój i przygotowanie do samodzielności.

Wydaje się więc, że najbardziej słusznym odniesieniem wychowawcy do wychowan-
ka jest, zgodnie z zasadami budowanymi przez koncepcję ks. Markiewicza, traktowanie 
go w kategoriach podmiotowych. Zresztą, współczesna personalistyczna pedagogika i dy-
daktyka operują już tego typu określeniem. Proces wychowawczy, według jej założeń, 
to spotkanie się dwóch podmiotów: nauczyciela i ucznia, wychowawcy i wychowanka; 
dwóch osób, z których jedna (wychowawca) jest postawiona w tym celu, aby drugiej (wy-
chowankowi) służyć swoją pomocą. Jego zadaniem jest nie tyle kształtować, obrabiać, 
modelować, ale ukazywać wychowankowi cele i wartości, sugerować drogi i metody ich 
poznania i przyjęcia, kierować ku pogłębieniu rozumienia siebie, świata i innych, być do 
dyspozycji, gdy wychowanek nie radzi sobie z niektórymi pytaniami czy problemami, 
prowadzić dialog uczący sposobów odnoszenia się do siebie, innych i do Boga.

Pełne szacunku podejście do młodego człowieka wypływało przede wszystkim, jak 
się wydaje, z dwóch założeń koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Markiewicza: 
traktowania człowieka jako wartości samej w sobie oraz postrzegania go jako obrazu 
Boga. Drugie bardzo wyraźnie było ukierunkowane nie tyle na pogłębienie rozumienia 
osoby ludzkiej, ile wyznaczało sam sposób jej postrzegania, stanowiło wyraźny horyzont 
jej umiejscowienia w świecie, nieocenioną wartość dla jej rozwoju i sposobu odniesień 
do całej prawdy życia. To podwójne widzenie perspektywy, w sumie jednak stanowiącej 
jedną optykę, zapewniało osiąganie najbardziej pewnych i skutecznych rezultatów forma-
cyjnych11.

Koncepcja ks. Markiewicza podkreśla, że do pełnienia funkcji wychowawcy potrze-
ba mieć powołanie, jak do bycia duchownym w Kościele. Wydaje się, że dzisiaj należy 
w polskim etosie powracać do rozumienia roli wychowawcy i nauczyciela w kategoriach 
powołania, służby społecznej, a nie tylko zawodu.

Przykład ks. Markiewicza i jego współpracowników przebywających wśród swoich 
wychowanków, rozmawiających z nimi, doradzających im, troszczących się o nich nieja-

11 Por. C. Kustra, Podstawy michalickiego...
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ko ciałem i duszą, pozostaje z pewnością ciągle aktualnym wzorem dla każdego dzisiej-
szego wychowawcy.

W Polsce znane są prace Z. Kwiecińskiego12 przedstawiające sytuację anomii spo-
łecznej jako blokady rozwoju młodzieży ku orientacji etycznej. Tym można byłoby tłu-
maczyć zjawisko nieprzystosowania w sferze rozwoju osobowości młodzieży w kierunku 
zgodnym z zasadami moralności.

Wychowawca powinien w tej sytuacji bronić młodzież przed niebezpieczeństwami 
wynikającymi ze stanu anomii, szczególnie przed poczuciem wyalienowania i niewiary 
w przyszłość. Dlatego też zasady opiekuńczego wychowania w koncepcji ks. Markiewi-
cza mogą być pomocne w zapobieganiu tym zjawiskom.

3. ZASADY OPIEKUŃCZEGO WYCHOWANIA

Poniższe zasady zostały opracowane w oparciu o praktykę pedagogiczną ks. B. Mar-
kiewicza oraz jego wychowanków, członków Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”13.

Pojęciu „zasada wychowania” nadaje się różne znaczenia – określa się ją jako upo-
rządkowany i dający się ściśle wyznaczyć układ najogólniej sformułowanych prawidłowo-
ści w sferze postępowania wychowawczego bądź jako ogólną wytyczną dla działalności 
wychowawczej14, lub jako dyrektywy określające najogólniej sformułowane prawidło-
wości i działania, których celem jest internalizacja w świadomości wychowanków po-
wszechnie akceptowanego systemu wartości etycznych, lub najogólniejsze dyrektywy dla 
prowadzenia pracy wychowawczej15; bądź wreszcie jako normy postępowania wynikające 
z prawidłowości przebiegu celowo organizowanego procesu wychowawczego, czy też 
jako odmianę normy wychowania 16. Tak wielka różnorodność określeń tego samego po-
jęcia powoduje chaos pojęciowy, czego konsekwencją jest brak logicznie uporządkowanej 
klasyfi kacji zasad wychowania.

Aktualny poziom rozwoju nauki o wychowywaniu człowieka daje wystarczające 
podstawy zarówno do jednoznacznego określenia pojęcia „zasada wychowania”, jak i do 
uporządkowania ich klasyfi kacji opartej o jednoznaczne kryteria.

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej określenia pojęcia „zasada wychowania” oraz 
właściwości zasad, polegające na wskazywaniu tych cech ewentualnego działania, któ-
rych uwzględnienie jest niezbędne ze względu na nadrzędne cele postulowanej działalno-
ści 17, można przyjąć, że: zasady wychowania są normami postępowania wychowawczego, 
umożliwiającymi wychowawcy osiąganie rezultatów wychowania, zgodnie z przyjętymi 
celami wychowawczymi.

Określenie powyższe wynika także z faktu, iż w formule zasady wychowania za-
warty jest funktor postulowania 18, nakładający na wychowawcę obowiązek takiego

12 Z. Kwieciński, Sytuacja anomii społecznej jako blokada rozwoju młodzieży ku orientacji etycznej, 
w: Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Toruń 1990.

13 Por. C. Kustra, Powściągliwość i praca...; tenże, Działalność edukacyjna Towarzystwa...
14 Por. W. Szewczuk, Psychologiczne podstawy zasad wychowania, Warszawa 1972, s. 11.
15 Por. B. Suchodolski, Podstawowe dyrektywy działalności wychowawczej, w: Zarys pedagogiki, red. 

B. Suchodolski, t. 2, Warszawa 1962, s. 262.
16 K. Sośnicki, Istota i cele wychowania, Warszawa 1967, s. 153.
17 C. Czapów, Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978, s. 10.
18 H. Muszyński, Wstęp do metodologii pedagogiki, Warszawa 1970, s. 130.
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postępowania wychowawczego (reguła), które umożliwia osiąganie rezultatów wychowa-
nia zgodnie z określonymi celami wychowania (standardy). Każda reguła postępowania 
jest pochodna w stosunku do jakiegoś wcześniej przyjętego standardu, ze względu na 
który jest uzasadniona. Nie znajdujemy innej odpowiedzi na pytanie, dlaczego pożądany 
jest czyn X, jak tylko przez wskazanie, że czyn X wywołuje powstanie (lub sprzyja po-
wstaniu) pożądanego stanu rzeczy P  19.

Zasada wychowania zatem nakazując wychowawcy sposób postępowania wycho-
wawczego, odwołuje się do standardów wychowania, które za K. Sośnickim nazwać 
można teleologicznymi i aksjologicznymi normami wychowania 20.

Teleologiczne normy wychowania są pochodnymi obiektywnych prawidłowości 
przyczynowo-skutkowych, wynikających z historycznego (cywilizacyjnego) rozwoju 
społeczeństwa i psychologicznych standardów rozwojowych człowieka. Odzwierciedlają 
one istniejące w świadomości społecznej różnorodne koncepcje człowieka i wynikające z 
nich określone cele wychowania oraz odpowiadające ich realizacji sposoby postępowania 
wychowawczego.

Natomiast aksjologiczne normy wychowania wywodzą się z reguł i norm współżycia 
społecznego, które mają charakter prawidłowości typu praktycznego, jakimi kierują się 
jednostki lub grupy, społeczne, zobowiązują do przestrzegania w kontaktach i współdzia-
łaniu z innymi ludźmi; są nakazami lub zakazami (moralnymi) obowiązującymi indywi-
dualnie i bezpośrednio każdego człowieka w ramach stałych, bądź chwilowych relacji 
w dochodzeniu do wspólnego celu lub uniknięcia konfl iktu 21.

O ile normy teleologiczne wyznaczają zasadom kierunek, obszar oddziaływań wy-
chowawczych, o tyle normy aksjologiczne – wypełniają treść zasad i decydują o jakości 
interakcji w procesie realizacji celów wychowawczych.

W związku z powyższym, zasady wychowania, niezależnie od stopnia ich ogólności 
i treści, charakteryzują następujące cechy:

1)  zasada wychowania jest normą ogólną (w mniejszym bądź większym zakresie), 
ponieważ odnosi się nie do jakiegoś jednego faktu wychowawczego, ale do 
wszystkich faktów wychowawczych składających się na proces wychowania, tzn. 
wychowawca nie ma prawa wyboru czy preferencji jakichś zasad – jest zobowiąza-
ny do stosowania wszystkich, w każdym momencie procesu wychowawczego;

2)  zasada wychowania jest normą trwałą – reguluje w sposób względnie trwały tok 
postępowania wychowawczego;

3)  zasada wychowania jest normą przeznaczoną wyłącznie dla wychowawcy, realiza-
tora celowo organizowanego procesu wychowania22.

Mając na uwadze powyższe określenie zasad wychowania, ks. Markiewicz odwołuje 
się do nauczania i życia Jezusa Chrystusa. Podstawową zasadą wychowania była dla Nie-
go miłość, która dla chrześcijanina jest normą ogólną jak i szczegółową, odnoszącą się 
do całości wychowania. Nie można być chrześcijaninem i jednocześnie wyłączyć miłość 
z praktyki życia. Miłość jest nieodzownym elementem tożsamości nie tylko chrześci-

19 H. Muszyński, Wstęp..., s. 131.
20 Por. K. Sośnicki, Istota..., s. 131 i nast.
21 A. Tchorzewski, O niektórych zasadach życia społecznego jako wyznacznikach procesu edukacji, 

w: Stare i nowe dylematy teorii wychowania, red. J. Górniewicz, Toruń 1993, s. 108.
22 Por. A. Paszkiewicz, Technologia wychowania, Białystok 2001, s. 30.
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janina, ale i każdego człowieka. Zasada miłości jest normą trwałą, reguluje jasno tok 
postępowania wychowawczego. 

W znaczeniu drugim, podstawowe przykazanie w Starym Testamencie, powtórzone 
przez Jezusa w Nowym, brzmi: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, 
całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Dru-
gie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych 
dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy (Mt 22, 37–40).

Biorąc pod uwagę trzecie rozumienie zasady wychowania, to Jezus jako wychowawca 
nie tylko nauczał o miłości, ale i osobiście ją ukazał, osobiście nią żył i polecił ją reali-
zować przyszłym wychowawcom (apostołom). A kiedy im umył nogi, przywdział szaty 
i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie 
nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan 
i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem 
wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J13, 12–15).

Cała Ewangelia jest przepełniona naukami i przykładem miłości Jezusa Chrystusa.
To właśnie z prawideł pedagogiki i Ewangelii ks. Markiewicz brał określone zasady 

wychowania.
W spotkaniu dwóch osób: wychowawcy i wychowanka uruchomionych zostaje wie-

le procesów psychicznych. W codziennych kontaktach z wychowankami wychowawcy 
mają spore możliwości wpływania wspierająco na pożądane procesy psychiczne (prze-
życia, postawy i zachowania), jak również na konstruktywny dynamizm osobowości. 
Wydaje się, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy sami wychowawcy w procesie wychowa-
nia przejawiać będą postawę miłości, w którą wpisane są pewne zasady: zasada prawdy, 
dobra dziecka, przykładu, projekcji pedagogicznej, więzi emocjonalnej z wychowankiem, 
poszanowania osobowości wychowanka i profesjonalizmu w wychowaniu.

1. Zasada prawdy – oznacza ona, aby w tym wszystkim, co wychowawca mówi 
i czyni, również w jego własnej postawie życiowej, wyrażała się prawda jego wnętrza, 
jego najlepsze rozeznanie, na jakie go stać, i jego niestrudzone dążenie do prawdy, 
wreszcie świadectwo prawdzie, do której wychowanek ma prawo i jaką on sam ją sta-
nowi. W tym, co wychowawca mówi i czyni (przedmiotowo), i w tym, jak mówi i czyni 
w sposób kompetentny pedagogicznie i odpowiedzialnie (metodologicznie), w całym jego 
podejściu do prawdy wyraża się cała jego etyka.

Dla ks. Markiewicza ważne jest w relacjach interpersonalnych wychowawca-wycho-
wanek, aby wychowawca nie unikał odpowiedzi na podstawowe pytania wychowanka: po 
co żyje, jaki jest cel jego życia, pracy, w co wierzy, jaki ma świat wartości itp. W swojej 
koncepcji ks. Markiewicz wymagał, aby wychowawcy byli realistami, korzystali z dóbr 
ziemskich, ale powinniśmy ich używać w zamiarze dobrym i według woli Bożej umiarko-
wanie, a nigdy, aby dogodzić niskim pożądliwościom naszym... Głównym bowiem naszym 
zadaniem jest: służyć Bogu w tych warunkach, w jakich nas postawił, i tymi środkami, 
które nam dał, i tam gdzie nas postawił i tak długo, jak się Jemu podoba 23. Wszystko po 
to, by wychowawca i wychowanek pamiętali o końcu swojego życia, o rzeczach ostatecz-
nych: śmierci, sądzie, czyśćcu, piekle i niebie. I tak żyli, aby byli zbawieni, dostali się do 
nieba i byli szczęśliwi.

23 B. Markiewicz, Ćwiczenia duchowne, Miejsce Piastowe 1913, s. 9.
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2. Zasada dobra dziecka – we wszystkich etapach i formach procesów wychowania. 
Oznacza ona, że interes, korzyść, własne dobro, bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój 
dziecka stają się głównym i bezwarunkowym motywem oraz wskazówką działania wy-
chowawcy.

Na pytanie, jak pomóc sierotom galicyjskim w ich rozwoju, ks. Markiewicz odpowie-
dział: Zakładać i popierać usilnie przytuliska na wzór tych, jakie prowadzi Towarzystwo 
„Powściągliwość i Praca”. Nie czekać aż dzieci staną się przestępcami, ale zabierać je 
wcześniej z bruku i z domów rodziców i opiekunów, nie umiejących ich wychować. To 
pierwszy środek. A drugi zaś popierać wszystko, co przyczynia się do podnoszenia pozio-
mu religijnego, a przede wszystkim tępić alkoholizm, loterię, wszelki hazard i zatruwanie 
się tytoniem i trunkami. Albowiem człowiek prawdziwie religijny jest powściągliwy i pra-
cowity, a tym samym potrafi  swoje dzieci wychować 24.

Ks. Markiewicz uważał, że najlepiej dziecko wychowuje się w rodzinie naturalnej, 
a jeżeli takiej nie ma lub z jakiegoś powodu taka rodzina nie wypełnia swoich obowiąz-
ków, to proponował umieścić dziecko w rodzinie zastępczej. Dopiero kiedy i takiej nie 
można znaleźć, to proponował zakłady wychowawcze, ochronki 25. Pisał: Potrzeba, moim 
zdaniem, tworzyć ochrony dla najuboższej dziatwy w gminach podmiejskich. W ochronce 
dziecko otrzyma pożywienie i kierunek moralny, który powstrzyma je nieraz od wejścia na 
pochyłą drogę, od zbliżenia się do ścian więzienia. Dalej należałoby umożliwić biednym 
rodzicom oddawanie dzieci do terminów. Obecnie majstrowie domagają się zapłaty za 
przyjęcie chłopaka do nauki rękodzieła. A skąd biedak może się na potrzebną gotówkę 
zdobyć? W tej mierze wielką pomocą mogłyby być Towarzystwa dobroczynne, przezna-
czając pewną część funduszy na takie opłaty. Akcja musi być prowadzona we wszystkich 
kierunkach – wszystkimi siłami 26.

Ks. Markiewicz wskazywał, że realizacja zasady dobra dziecka nie zależy od jednej 
osoby czy tylko od jakiejś grupy. Podkreślał, że w wychowanie dzieci musi się zaangażo-
wać całe społeczeństwo, że trzeba się poświęcać a nie bawić, bo chwila bardzo poważna. 
A lud nasz z natury poczciwy pozyskany opieką, odwzajemni się miłością i bronić będzie 
wspólnej sprawy, jak to czyni już w niektórych dzielnicach polskich, idąc ramię w ramię z 
warstwą wykształconą. A wtedy zmniejszy się liczba dzieci opuszczonych, a na pozostałe 
sieroty znajdą się środki  27.

Tak widział ks. Markiewcz realizację zasady dobra dziecka, a wydaje się, że i dzisiaj 
jest ta zasada potrzebna, chociaż już w jakimś stopniu jest realizowana przez wiele sto-
warzyszeń i fundacji, które najczęściej są utrzymywane z ofi ar społeczeństwa: stypendia 
dla uzdolnionej biednej młodzieży, pomoc rodzinie w wychowaniu swoich dzieci, pomoc 
dzieciom w wakacyjnym odpoczynku, korepetycje, prowadzenie świetlic środowisko-
wych itp. 

3. Zasada przykładu – jest wyrazem powszechnego przekonania, że wszelkie 
wartości, ideały, treści a także przekonania, postawy i umiejętności, jakie faktycznie po-
siada czy prezentuje wychowawca, stają się normą i wartością, w tym faktyczną treścią

24 B. Markiewicz, Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej oraz wskazówki do rozwiązania 
kwestii socjalnej, t. 1, Miejsce Piastowe 1912, s. 40.

25 Por. B. Markiewicz, Przewodnik dla ..., s. 48.
26 Tamże, s. 56.
27 Tamże, s. 62.
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procesów wychowania i treścią przekazu. Jednak te wartości i umiejętności trzeba naj-
pierw samemu posiadać, by móc je następnie przekazać. To właśnie Jezus Chrystus każe 
swoim uczniom być świadkami wiary a nie tylko jego głosicielami. To właśnie Jezus 
przestrzega przed zgorszeniem „maluczkich”, czyli brakiem pozytywnego przykładu.

Dla ks. Markiewicza ten przykład powinien iść najpierw od rodziców i to już od 
chwili poczęcia swojego dziecka, gdyż nie jest rzeczą obojętną, jak rodzice spędzili swoje 
lata młodociane i swój wiek w stanie małżeńskim, poprzedzającym przyjście dziecka na 
świat, a tym bardziej, jak się zachowuje matka przez dziewięć miesięcy przed jego uro-
dzeniem 28.

Uważał, że dziecko należy wychowywać przez dobry przykład już od najmłodszego 
wieku, aby je przyzwyczajać przez nawyk do dobrego zachowania. Pisze, że małe dziecko 
nie rozumie, że dla utrzymania życia swego musi jeść... Czyż dlatego nie dasz dziecku 
żadnego pokarmu, ponieważ ono o skutkach pokarmów nie ma żadnego pojęcia? Nie 
ma wprawdzie dziecko rozumu, ale ma wolę, a ta razem z uczuciem rozwija się szybciej, 
aniżeli rozum. Przeto jak najszybciej należy wolę dziecka do dobrego przyzwyczajać, 
a  gdy z wiekiem umysłowo się więcej się rozwinie, wtedy pouczysz je gruntowniej o tym, 
co dotąd tylko ze zwyczaju czyniło 29.

Ten obowiązek dawania przykładu spoczywa nie tylko na rodzicach, ale i na wszyst-
kich wychowawcach, opiekunach. Dziecko bardzo szybko naśladuje postawy dorosłych, 
a szczególnie postawy tych, którzy są dla niego autorytetami. Wydaje się, że dzisiejszy 
brak autorytetów u dorosłych może być przyczyną powstawania wielu subkultur, mło-
dzież może szukać autorytetów w sektach lub uciekać od społeczeństwa, popadając 
w patologie.

4. Zasada projekcji pedagogicznej – w której chce się podkreślić, że wszelki kon-
takt i wpływ wychowawcy może faktycznie i z reguły zaistnieć dopiero w tym momencie, 
gdy na daną sprawę, kwestię, wartość, emocję i na samo dziecko wychowawca potrafi  
spojrzeć jak gdyby oczyma właśnie wychowanka. Chodzi o to, aby zrozumieć, jak do 
wychowanka mówić, jak się zachować, by być zrozumiałym, nadto, by zyskać zaufanie 
i otwarcie się dziecka.

Zasada ta nawiązuje do podmiotowości wychowanka, jego godności, wolności. 
Ks. Markiewicz wskazywał, aby pozwolić dziecku żyć i rozwijać się zgodnie z jego 
własnym sumieniem: czyń według swojego sumienia; nie zważaj na to, co ludzie mó-
wią, ale słuchaj, co ci sumienie mówi 30. Wolność i godność powinna być kształtowana 
w środowisku rodzinnym lub do niego zbliżonym: W rodzinie rozwija się dziecko sa-
moistnie, uczy się poznawać zwykłe codzienne życie, zaznajamia się z praktycznymi 
zagadnieniami życia, z jego troskami i przeciwnościami. Dziecko bierze żywy udział we 
wszystkich smutkach i radościach domowych, których nie brak w żadnej rodzinie. Na 
łonie rodziny kształci on zmysł rodzinny, tak ważny w przyszłym życiu 31. Zasada projekcji 
pedagogicznej, to nie zasada „pajdocentryzmu”, gdzie dziecku na wszystko się pozwala, 
ale zasada dobrego wychowania dziecka, z myślą o jego przyszłości. Zasady dobrego 
wychowania stosowane w środowisku rodzinnym i innym środowisku wychowawczym 

28 Tamże, s. 147.
29 Tamże, s. 149.
30 Tamże, s. 154.
31 Tamże, s. 179.
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32 Tamże, s. 194.
33 Por. B. Markiewicz, Przewodnik..., s. 172 i nast.
34 Tamże, s. 173.
35 Cytuję za: J. Tarnowski, Janusz Korczak dzisiaj, Warszawa 1990, s. 59.
36 B. Markiewicz, Przewodnik..., s. 162.
37 Por. Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1997, s. 516 i nast. 

nie są przymusem, przemocą, ale muszą być dziecku postawione pewne wymagania – dla 
jego dobra. Pisał ks. Markiewicz, że wychowawcy powinni tak dziecko sobie powierzone 
pielęgnować i wychowywać, jakby czynił dobry ojciec, który przyzwyczaja dzieci swoje 
do ciągłego zajęcia i pracy  32. 

5. Zasada więzi emocjonalnej z wychowankiem – tzn. nawiązywania i utrzymywa-
nia z nim tego bezpośredniego, osobistego, ciepłego i serdecznego kontaktu. I chodzi tu 
o tę predyspozycję czy umiejętność kontaktowości wychowawcy z wychowankiem, gdyż 
właśnie od barwy i ciepła tych kontaktów tak wiele w procesach wychowania zależy. 
Chociaż potem – jak powiedział Mały Książę – jest się odpowiedzialnym za to, co się 
oswoiło. Chodzi o kontakt wolny, niewymuszony, chciany, z całą godnością osoby.

Ks. Markiewicz w tym względzie poleca rodzicom i wychowawcom przyjąć postawę 
Jezusa względem dzieci, opisaną w Ewangelii według św. Marka (10, 13–16): I biorąc 
je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Błogosławić dziecko, to inaczej kochać je 
i dobrze mu życzyć, chcieć dla niego samego dobra 33. Wychowawca nie może się kiero-
wać tylko własnym szczęściem, własną satysfakcją zawodową, ale dla dobra wychowan-
ka powinien zrezygnować z tych uczuć. Nie powinien uczuciowo wiązać wychowanka 
ze sobą, ale powinien zachować pewien ciepły dystans. Pisał, że dusza dziecięcia jakby 
ziemia jeszcze nie zaorana: umiej ją tylko uprawiać, a wyda ci owoc stokrotny; jest jakby 
młode drzewko, które da się nagiąć do każdego kształtu i przyjmie każdy, jaki mu nadasz 
kierunek. Serce dziecka jeszcze się nie zmazało żadnym grzesznym uczuciem, i łatwy ma 
do niego dostęp każde uczucie zacne i uczciwe 34.

6. Zasada poszanowania osobowości wychowanka – dostrzegania i doceniania jego 
niepowtarzalnej osobowości, wymagającej szacunku. W książce pt. Jak kochać dziecko 
Janusz Korczak napisał: To jeden z najzłośliwszych błędów sądzić, że pedagogika jest 
nauką o dziecku, a nie o człowieku. Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, 
innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć 35. Służba z szacunkiem 
osobowości człowieka – to ważny element etyki pedagogicznej.

Ks. Markiewicz wskazywał, że najlepszym jest to wychowanie, które się stosuje naj-
ściślej do osobliwości każdego dziecka: do jego wieku, uzdolnienia, zdrowia, warunków 
życia i przeznaczenia na tym świecie i w wieczności 36.

„Osobliwość” dla ks. Markiewicza oznaczało to, co dzisiaj nazywamy osobowością. 
Psychologia, pedagogika i socjologia uczyniły osobowość swym pojęciem konstruktyw-
nym i jednym ze swych głównych problemów badawczych. Czym jest osobowość? Jakie 
są jej wyznaczniki? Są to: 1) skłonności, czyli swoiste tendencje dynamiczne, mówiące 
o tym, jakie dana jednostka przejawia zainteresowanie, czego pragnie, dokąd dąży; 
2) zdolności, które są zawsze zdolnościami do czegoś, do jakiegoś działania; 3) tempera-
ment wyrażający się w tempie i rytmie procesów psychicznych jednostki; wreszcie 4) cha-
rakter, przez który rozumie się cechy wyciskające piętno na wszystkim, co jednostka robi, 
jak też jej cechy wyrażające specyfi czny indywidualny stosunek do świata i ludzi 37.
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38 Por. C. Kustra, Powściągliwość i praca..., s. 487–494.

7. Zasada profesjonalizmu w wychowaniu – w opiece i nauczaniu, a wymaga ona 
by – w imię etyki zawodowej i skuteczności działań – wszystko, co czyni wychowawca, 
było zawodowo kompetentne, fachowe, umiejętne i dojrzałe. Od wychowawcy profesjo-
nalnego etycznie wymaga się również kompetencji w działaniu.

O profesjonalizmie wychowawczym ks. B. Markiewicza świadczą jego publikacje 
i dzieło, które stworzył, oraz owoce tego dzieła 38. Nie tylko sam był dobrym wychowaw-
cą, ale i fachowo przygotowywał do tego powołania swoich wychowawców, wysyłając 
ich do różnego rodzaju szkół czy sprowadzając do zakładu w Miejscu Piastowym fachowa 
literaturę.

Dlatego też wydaje się, że postawy przeciwne powyższym zasadom nie prowadzą 
do sukcesów wychowawczych ani też do osobistej satysfakcji z wykonywanego zawodu, 
czy też z wypełnianego powołania życiowego. Do realizacji powyższych zasad potrzebni 
są dobrze przygotowani wychowawcy, mający odpowiednie cechy osobowościowe, jak: 
dobroć, cierpliwość, empatię, bezinteresowność, radosne usposobienie, pracowitość itp. 
Trudno wyobrazić sobie, by wychowawcy z niekorzystnymi cechami osobowości, takimi 
np. jak: brak szacunku dla siebie, brak akceptacji siebie, niekorzystny obraz siebie, mogli 
pozytywnie oddziaływać na osobowość wychowanków. Kłopoty osobowościowe wycho-
wawców przeszkadzają w rozwoju osobowości wychowanków. 

ZAKOŃCZENIE

Można więc powiedzieć, że zasady wychowania realizowane w koncepcji opiekuń-
czo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza na przełomie XIX i XX wieku mogą 
być dzisiaj aktualne i możliwe do zastosowania we współczesnej opiece i wychowaniu. 
Należy tylko zwrócić uwagę, że do realizacji tych zasad potrzebna jest koncepcja profi lak-
tycznego wychowania stosowana w chrześcijańskim wychowaniu (salezjanie, michalici, 
urszulanki itp.), gdzie podstawową funkcję spełnia wychowawca z właściwymi sobie 
cechami.
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W połowie XIX w. zaczęło się krystalizować poczucie odrębności narodowej ludno-
ści słowiańskiej na Śląsku Austriackim (Księstwa Opawskie i Cieszyńskie) pod wpływem 
ruchów rewolucyjnych i narodowych Niemców w monarchii austriackiej 1. Polskie elity 
na Śląsku Cieszyńskim rozpoczęły budzenie świadomości narodowej przez zakładanie 
instytucji kulturalno-narodowych, oświatowych, politycznych i gospodarczych2. We 
wrześniu 1848 r. władze morawsko-śląskie zezwoliły na używanie języków polskiego 
i czeskiego w szkołach ludowych, zaś w publicznych szkołach średnich były one językami 
nadobowiązkowymi. Walka o równouprawnienie językowe na Śląsku Austriackim trwała 
długo, bo dopiero w 1907 r. Sejm Śląski uchwalił ustawę o urzędowych językach polskim 
i czeskim, zrównując je z niemieckim. W latach 50. XIX w. rozwój polskiego życia kultu-
ralno-narodowego uległ zahamowaniu z powodu przywrócenia rządów absolutnych, gdy 
w 1851 r. cesarz Franciszek Józef zawiesił konstytucję z 1849 r. Rządy ministra spraw 
wewnętrznych Aleksandra von Bacha charakteryzowały się m.in. krępowaniem swobód 
narodowych i forsowaniem polityki germanizacyjnej w Cesarstwie Austriackim. W lutym 
1861 r. cesarz wydał konstytucję (patent lutowy), na mocy której powstał m.in. kraj koron-
ny Śląsk Austriacki z władzami krajowymi i Sejmem Śląskim w Opawie.

W drugiej połowie XIX w. nastąpił dynamiczny rozwój górnictwa, hutnictwa i kolei 
w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (ZO-K), gdzie masowo napływała ludność z gór-
skich i rolniczych części Śląska Cieszyńskiego, polska z Galicji, czeska z Czech i Moraw 

1 M. Kudělka, Češi a Poláci na Těšínsku v době národního obrození, Ostrava 1957, s. 20; J. Chlebow-
czyk, Główne problemy i etapy stosunków polsko-czeskich na Śląsku Cieszyńskim w XIX i na początku 
XX w. (do roku 1914), Katowice 1961, s. 19; A. Stępniak, Kwestia narodowa a społeczna na Śląsku Cieszyń-
skim pod koniec XIX w. i w początkach XX w. (do roku 1920), Katowice 1986, s. 79–80.

2 W. Zabawski, Droga do ziemi obiecanej, Cieszyn 1934, s. 47–49; A. Stępniak, Kwestia..., s. 89; E. Bu-
ława, Od wspólnoty etnicznej do ukształtowania się wspólnot narodowych (1840–1917), w: Śląsk Cieszyński, 
zarys dziejów, red. E. Buława, Cieszyn 1998, s. 77–79; A. Zając, Działalność oświatowa Macierzy Szkolnej dla 
Księstwa Cieszyńskiego w okresie 1885–1918, w: „Zwrot” 1970, nr 7, s. 16.
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3 F. Popiołek, Historia przemysłu Śląska Cieszyńskiego, w: Z życia gospodarczego. Śląsk Cieszyński, 
Cieszyn 1937, s. 13–16; S. Zahradnik, Polska grupa narodowa w Czechosłowacji 1920–1990, cz. 2, w: „Głos 
Ludu” 15. 02.1990, s. 3; A. Grobelný, Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do samodzielnych państw (1848–
–1918), w: Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego, red. J. Valenta, Ostrawa–Praga 1992, s. 63.

4 H. Batowski, Rozpad Austro-Węgier 1914–1918, Kraków 1982, s. 74–75.
5 J. Chlebowczyk, Główne problemy..., s. 34.
6 A. Stępniak, Kwestia..., s. 90.
7 A. Grobelný, Śląsk Cieszyński..., s. 72; F. Pelc, O Těšínsko, Slezská Ostrava 1928, s. 11; A. Turek, Přeh-

led vyvoje narodnostnich pomeru v zapadni časti našeho Slezska do prvni svetove valky, w: Slezko na ceste 
k československemu statu, Opava 1969, s. 32.

8 M. Kudělka, Češi a Poláci..., s. 32; W. Zabawski, Droga..., s. 146; W. Wojnar, Dowody polskości Śląska 
Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn 1930, s. 109.

9 Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia, ziemia mojego męża, t. 2, Kraków 1988, s. 15, 59; W. Zabawski, 
Droga..., s. 140–141.

10 Wystąpienie posła ks. Londzina w Radzie Państwa, w: „Gwiazdka Cieszyńska” („GC”) 11.07.1908, 
nr 56, s. 3; Polskie gimnazjum realne w Orłowej, w: „Wieniec-Pszczółka” 16.05.1909, nr 20; Gimnazjum 
realne, w: „Miesięcznik Pedagogiczny” („MP”) 1909, nr 5, s. 88; J. Chlebowczyk, Główne problemy…, s. 15.

i mniejsza liczba Niemców3. Rozwinęła się też działalność polityczna o podłożu narodo-
wym, społecznym i światopoglądowym, co wiązało się od 1861 r. z wyborami do autono-
micznych władz śląskich, a od 1873 r. do izby niższej parlamentu w Wiedniu.

Czesi uważali, że jako naród historyczny mają prawo do granic habsburskich Czech, 
Moraw i Śląska Austriackiego (Księstwa Opawskie i Cieszyńskie), niezależnie od ich 
składu narodowego4. Cieszyńscy działacze narodowi do 1918 r. nie zwalczali czeskiej 
doktryny integralności ziem historycznych, ale chcieli podzielić Śląsk Cieszyński na 
polski i czeski5. Za wrogów uważali Niemców, głównie w powiecie bielskim6. Do lat 80. 
XIX w. czeski ruch narodowy był słaby na Śląsku Cieszyńskim7, poza powiatem frydec-
kim. Czescy narodowcy, odmiennie niż polscy, przybyli głównie z Czech i Moraw, ale 
często opuszczali go z powodu zapóźnienia cywilizacyjnego8. W ZO-K Czesi z Czech 
i Moraw zajmowali z reguły posady majstrów, sztygarów, inżynierów. Zmuszali polskich 
robotników do wstępowania do czeskich organizacji zawodowych i posyłania dzieci do 
szkół czeskich9.
Tabela 1
Skład narodowościowy w poszczególnych powiatach Śląska Cieszyńskiego dla lat 1880 i 1910

powiat
Polacy Czesi Niemcy inni

i obcokrajowcy ogółem

1880 1910 1880 1910 1880 1910 1880 1910 1880 1910

bielski 57307 66148 450 799 21531 32775 1105 1681 80393 101403

cieszyński 58922 77147 7629 6204 8407 17045 1554 1856 76512 102252
frysztacki 35372 75462 10166 28103 3682 15159 2357 3306 51577 122030
frydecki 2123 15093 53543 80498 3245 11937 1098 1308 60009 108836

razem 153724 233850 71788 115604 36865 76916 6114 8151 268491 434521

Źródło: K. Piątkowski, Stosunki narodowościowe w Księstwie Cieszyńskim, Cieszyn 1918, s. 75 i 80.

Austriacka polityka narodowościowa silnie podsycała poczucie wyższości kultury 
niemieckiej, co wiązało się z awansem społecznym ludności nieniemieckiej, ale skutko-
wało indyferentyzmem narodowym10. Na Śląsku niemieckie szkoły, organizacje politycz-
ne i społeczno-kulturalne (Deutscher Schulverein, Nordmark), administracja centralna 
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i krajowa, właściciele ziemscy i przemysłowi, gospodarcza kadra zarządzająca, kościoły 
katolicki i ewangelicki wspierały germanizację 11. Wzmacnianie indyferentyzmu naro-
dowego i regionalizmu doprowadziło do wytworzenia się ruchu ślązakowskiego wśród 
Polaków12 utożsamiających się z niemiecką kulturą. Sprzeciwiali się napływowi Polaków 
i Czechów na Śląsk i ich działalności kulturalno-narodowej, ponieważ walka o szkołę 
w  języku narodowym była istotnym elementem zmagań o świadomość narodową13.

Według austriackiej ustawy szkolnej z maja 1869 r. obowiązek szkolny obejmował 
dzieci od 6 roku życia, a gminy były zobowiązane utrzymywać szkoły ludowe, których ję-
zykiem nauczania mógł być język ojczysty uczniów, a inne języki jako przedmiot naucza-
nia14. Rozporządzeniem z września 1873 r. śląskie władze oświatowe dopuszczały drugi 
język nauczania innych przedmiotów w szkołach15. Dawało to władzom samorządowym 
możliwość utrakwizacji szkół polskich i czeskich przez wprowadzanie niemieckiego, jako 
drugiego języka nauczania, choć było to niezgodne z ustawodawstwem państwowym. 
Namawiały one Niemców i Ślązakowców, aby w ten sposób żądali wprowadzania do 
polskich szkół języka niemieckiego. Śląscy Polacy odbierali to jako germanizację szkół 
polskich, ponieważ nie zdarzyło się, aby szkoła niemiecka stała się polsko-niemiecką. 
Obawiali się, że uczniowie szkół utrakwistycznych nie będą wybierać po ich ukończeniu 
polskiej szkoły wydziałowej czy średniej, co uniemożliwi ich powstawanie16.

Do 1901 r. ciężar utrzymania szkół ludowych ponosiły gminy. W 1901 r. uchwalono 
śląską ustawę szkolną o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół ludowych, w której 
władze krajowe przyznawały gminom subwencje na budowę nowych szkół, rozbudowę 
istniejących, płace nauczycieli, a bieżącym utrzymaniem szkół zajmowały się wydziały 
gminne17. Niemieckie i czeskie gminne władze samorządowe utrudniały rozwój polskie-
go szkolnictwa. Skutkiem tego było upośledzenie struktury społecznej ludności polskiej 
wobec obu tych narodowości. Walkę o jego rozwój na Śląsku Cieszyńskim prowadziła 

11 Co Ślązak przemilcza, w: „GC” 21.07.1909, nr 58, s. 3; Ponura przyszłość, w: „GC” 08.09.1909, nr 72, 
s. 2; O zagrożone szkolnictwo, w: „Robotnik Śląski” („RŚ”) 31.08.1920, nr 189, s. 1.

12 W. Rose, W obronie cieszyńskiego. Ze wspomnień osobistych, w: „Przegląd Współczesny” 01.10.1939, 
s. 37; Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia..., s. 137; A. Szefer, Współpraca tzw. Ślązakowców z Niemcami 
na Śląsku Cieszyńskim 1910–1938, w: „Zaranie Śląskie” 1963, s. 185; P. Dobrowolski, Ugrupowania i kie-
runki separatystyczne na Górnym Śląsku i w Cieszyńskiem w latach 1918–1939, Warszawa 1977, s. 50;
K. Nowak, Ruch kożdoniowski na Śląsku Cieszyńskim, w: Regionalizm a separatyzm – historia i współczesność,
red. M. Wanatowicz, Katowice 1995, s. 27.

13 Galicyjscy nauczyciele na Śląsku Wschodnim, w: „MP” 1903, nr 7–8, s. 91–93; Zdradzieckie piśmi-
dło Ślązak, w: „GC” 20.03.1909, nr 23, s. 1; Kożdoniowskim renegatom w odpowiedzi, w: „GC” 17.07.1909, 
nr 57, s. 2;  W. Zabawski, Droga..., s. 217; M. Fazan, Polskie życie kulturalne na Śląsku Cieszyńskim w latach 
1842/48–1920, Wrocław 1991, s. 24.

14 Stosunki prawne szkolnictwa polskiego na Śląsku, w: „MP” 1907, nr 5–6, s. 65–70; J. Spyra, Główne 
kierunki rozwoju szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim w XIX w. i na początku XX w. w świetle ustawodaw-
stwa i statystyk, w: Książka – biblioteka – szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego, red. J. Spyra, Cieszyn 
2001, s. 191–193.

15 W obronie polskiej szkoły ludowej na Śląsku, w: „MP” 1906, nr 2, s. 17–21; Memoriał Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego w sprawie zniesienia rozporządzenia śląskiej Rady Szkolnej Krajowej z 1873 r. 
o nauce języka niemieckiego w szkołach nie niemieckich na Śląsku, w: „MP” 1906, nr 9, s. 143–144 i nr 10–
–11, s. 166–169; J. Kurzelowski, Z dziejów szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim, w: „Kalendarz Śląski 1965”, 
Ostrava 1964, s. 113–114, 117.

16 W obronie polskiej szkoły ludowej na Śląsku, w: „MP” 1906, nr 3, s. 33–37.
17 W obronie polskiej szkoły ludowej na Śląsku, w: „MP” 1906, nr 11–12, s. 166–167.
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założona w 1885 r. Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego, która zakładała prywat-
ne przedszkola i szkoły, a potem starała się o ich upublicznienie. Środki fi nansowe po-
chodziły ze składek śląskich Polaków i organizacji kulturalno-oświatowych z Królestwa 
Polskiego i Galicji18. 

W działalności oświatowej Macierz wspierało Polskie Towarzystwo Pedagogiczne 
(PTP) z organem prasowym „Miesięcznik Pedagogiczny”, skupiające od 1896 r. polskich 
nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Domagało się od śląskich władz krajowych rozwoju 
polskiego szkolnictwa, ponieważ ludność polska, stanowiąca większość na Śląsku Cie-
szyńskim, miała proporcjonalnie najmniej szkół wszelkiego typu w stosunku do Niemców 
i Czechów19. Towarzystwo sprzeciwiało się przenoszeniu polskich nauczycieli ze szkół, 
w których aktywizowali rodziców do obrony polskiej szkoły, prowadzili działalność 
kulturalno-narodową w polskich organizacjach, sprzeciwiali się utrakwizacji polskiego 
szkolnictwa przez władze samorządowe niemieckie i ślązakowskie, jako ukrytej formy 
germanizacji 20. Choć było to niezgodne z prawem austriackim, to zatwierdzały ją śląskie 
władze 21. Żądano polskich urzędników szkolnych w gminach, powiatach i władzach 
krajowych oraz wyłącznie polskich nauczycieli w polskich szkołach22. PTP stale pisała 
petycje do władz w Opawie i Wiedniu w sprawach polskiej oświaty, a także aktywizowała 
ludność polską, aby domagała się zakładania polskich szkół, upublicznienia prywatnych, 
wyższych subwencji szkolnych i zaprzestania ich likwidacji albo utrakwizacji23.
Tabela 2
Zmiany demografi czne i narodowościowe na Śląsku Cieszyńskim w latach 1880–1910

Polacy Czesi Niemcy inni
i obcokrajowcy ogółem

1880 153724 (57,25%) 71788 (26,74%) 36865 (13,73%) 6114 (2,28%) 268491
1890 177413 (59,11%) 73897 (24,62%) 41714 (13,90%) 7126 (2,37%) 300150
1900 218869 (59,26%) 85553 (23,16%) 56240 (15,23%) 8692 (2,35%) 369354
1910 233850 (53,82%) 115604 (26,60%) 76916 (17,70%) 8151 (1,88%) 434521

Źródło: K. Piątkowski, Stosunki narodowościowe w Księstwie Cieszyńskim, Cieszyn 1918, s. 8–9 i 66.

18 F. Szymiczek, Walka o Śląsk Cieszyński w latach 1914–1920, Katowice 1938, s. 18; J. Chlebowczyk, 
Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX, Katowice 1971, s. 105.

19 W obronie polskiej szkoły ludowej na Śląsku, w: „MP” 1906, nr 4, s. 50–52; Co mówią cyfry, w: „MP” 
1904, nr 7, s. 97–100; Szkolnictwo polskie na Śląsku, w: „MP” 1910, nr 5, s. 76–78;  Krytyka szkolnictwa 
polskiego na Śląsku. Z mowy ks. posła Londzina podczas debaty budżetowej w Izbie Posłów 16 VI 1910 r.,
w: „MP” 1910, nr 7–8, s. 106–112; W sprawie nominacji inspektora szkół polskich w powiecie frysztackim,
w: „MP” 1910, nr 11, s. 161–162; Sprawozdanie roczne z działalności PTP w roku administracyjnym 1909/
1910, w: „MP” 1910, nr 12, s. 184; M. Fazan, Polskie życie..., s. 24.

20 Jeszcze słów kilka o utrakwizacji szkół naszych, w: „GC” 28.11.1908, nr 96, s. 2; W obronie polskiej 
szkoły ludowej na Śląsku, w: „MP” 1906, nr 3, s. 33–37; Precz z utrakwizacją, w: „MP” 1907, nr 9, s. 130; 
Zatwierdzenie utrakwizacji polskich szkół ludowych w Karwinie, w: „MP” 1908, nr 4–5, s. 54–64; Germa-
nizacja szkolnictwa polskiego na Śląsku robi na szalone postępy, w: „MP” 1908, nr 8, s. 127; Kilka uwag
o przenoszeniu nauczycieli polskich, w: „MP” 1910, nr 9, s. 133.

21 W sprawie inspektorów szkół polsko-niemieckich, w: „MP” 1910, nr 2, s. 22–25; Orzeczenie Trybu-
nału Administracyjnego w sprawie utrakwizacji szkół ludowych, w: „MP” 1910, nr 3, s. 46–47; Utrakwiza-
cja szkół ludowych polskich, w: „MP” 1910, nr 4, s. 64. 

22 Bezprawie w dziedzinie naszego szkolnictwa ludowego, w: „GC” 32.10.1903, nr 44, s. 1–2; W obronie 
polskiej szkoły ludowej na Śląsku, w: „MP” 1906, nr 1, s. 3–4.

23 W jakim kierunku powinna rozwijać się działalność kółek pedagogicznych?, w: „MP” 1910, nr 9,
s. 129.
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24 Jak i gdzie Czesi wynaradawiają lud polski?, w: „Przyjaciel Ludu” 31.01.1909, nr 5; Podwójna miara, 
w: „GC” 03.07.1909, nr 53, s. 2; W. Sworakowski, Polacy na Śląsku za Olzą, Warszawa 1937, s. 46; W. Za-
bawski, Droga..., s. 140–141; Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia..., s. 59–61; R. Danel, Meandry dziejów 
politycznych, w: Nadolzie zrywa okowy,  red. R. Danel, Cieszyn 1998, s. 24–25.

25 W. Wojnar, Dowody..., s. 113.
26 G. Pańko, Gimnazja polskie w Cieszynie i Orłowej i ich rola w kształtowaniu świadomości narodowej 

Polaków w monarchii austro-węgierskiej (1895–1918), w: Edukacja – państwo – naród w Europie Środkowej 
i Wschodniej XIX i XX w.,  red. A. Bilewicz, R. Gładkiewicz, S. Walasek, Wrocław 2002, s. 171.

27 Polskie gimnazjum w Cieszynie, w: „Poseł Związku Śląskich Katolików” 1895, nr 23; M. Fazan, 
Polskie życie..., s. 33.

28 W. Zabawski, Droga..., s. 146.
29 Co mówią cyfry, w: „MP” 1904, nr 7, s. 109; Walne zgromadzenie PTP, w: „MP” 1904, nr 12, s. 180.
30 Galicyjscy nauczyciele na Śląsku Wschodnim, w: „MP” 1903, nr 7–8, s. 91–93; Polacy w Księstwie 

Cieszyńskim, w: „GC” 10.10.1903, nr 41, s. 1.
31 Uroczystość otwarcia wakacyjnego kursu uniwersyteckiego w Cieszynie, w: „MP” 1904, nr 8–9, 

s. 113–133; Drugi wakacyjny kurs uniwersytecki w Cieszynie, w: „MP” 1905, nr 8–9, s. 119–123.

Napływ Polaków z Galicji spowodował czasową zmianę stosunków narodowościo-
wych na Śląsku Cieszyńskim. Z racji niskiej świadomości narodowej i braku wykształce-
nia ulegali germanizacji lub czechizacji (pyrcoki) 24. „Opavský týdeník” z sierpnia 1908 r. 
pisał o nich, że przynieśli na Ostrawskie kulturę, mogącą się śmiało nazywać kulturą dzi-
kich barbarzyńców 25. Zajmowali stanowiska nisko płatne i jako proletariat byli podatni na 
naciski administracyjne i ekonomiczne. Napływowa ludność czeska i niemiecka oraz ślą-
ska, o wyższym poziomie cywilizacyjnym i silniejszym poczuciu tożsamości narodowej, 
obejmowała posady urzędnicze, wyżej płatne stanowiska robotnicze i nadzoru techniczne-
go. Spośród Niemców i Czechów rekrutowali się też pracownicy wolnych zawodów.

Aby zmienić niekorzystną strukturę społeczną Polaków na Śląsku (robotnicy, chło-
pi, drobnomieszczaństwo), Macierz Szkolna założyła w 1895 r. pierwszą polską szkołę 
średnią na Śląsku jako prywatną, bo austriackie władze oświatowe nie zgodziły się na 
publiczną, a niemiecki samorząd Cieszyna odmówił jej subwencji, jednocześnie zwięk-
szając dotacje dla niemieckiej szkoły średniej 26. Przeciwko jej powołaniu w Cieszynie 
protestowały śląskie władze krajowe, burmistrz Cieszyna, ogólnopaństwowa prasa au-
striacka, duchowieństwo niemieckie katolickie i ewangelickie na Śląsku, widząc w niej 
barierę dla germanizacji 27. Również Czesi odebrali polskie starania w Wiedniu o pierwszą 
polską szkołę średnią na Śląsku Cieszyńskim jako zagrożenie dla ich polityki narodowej 
w Austrii. Praskie „Národní listy” w 1894 r. uważały, że Polacy nie stawiali baszty prze-
ciwko niemczyźnie, ale przeciwko czeskiej nawałnicy idącej z Moraw na Śląsk Cieszyński. 
O Cieszyn nie będziemy kiedyś walczyć z Niemcami, lecz z braćmi Polakami. Dlatego 
o Śląsk musi toczyć walkę cały naród czeski   28.

Po upublicznieniu gimnazjum w Cieszynie w 1903 r. Macierz Szkolna i PTP rozpo-
częły starania o założenie polskiego seminarium nauczycielskiego w Cieszynie2 9. Brako-
wało odpowiednio przygotowanych polskich nauczycieli ze Śląska do szkół ludowych 
i wydziałowych, dlatego zabiegano o polskich nauczycieli z Galicji, czemu sprzeciwiali 
się śląscy Niemcy i Ślązakowcy 30. Polscy nauczyciele szkół ludowych kształcili się w nie-
mieckich seminariach nauczycielskich, dlatego często nie mówili poprawnie po polsku 
i brakowało im wiedzy na temat polskiej kultury i historii. Z braku polskiej szkoły na-
uczycielskiej PTP od 1904 r. organizowało wakacyjne kursy uniwersyteckie w Cieszynie 
z udziałem kadry naukowej Uniwersytetów Jagiellońskiego i Lwowskiego, wykładającej 
m.in. literacki język polski, polską literaturę i historię 31. PTP domagało się od śląskiej 
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Krajowej Rady Szkolnej, aby autoryzowała i subwencjonowała jego prywatne kursy 
przygotowawcze do egzaminu dla nauczycieli dla szkół wydziałowych organizowane 
od 1907 r. Spotkało się to z odmową pod pretekstem, że nie było polskich szkół wydzia-
łowych (pierwsze powstały w 1909 r.)32. Krajowa Rada Szkolna sprzeciwiała się także 
powołaniu polskiego seminarium nauczycielskiego. Jej opór złamały dopiero władze 
oświatowe w Wiedniu w 1904 r., ale zezwoliły one jedynie na utworzenie polskich klas 
przy niemieckim seminarium nauczycielskim w Cieszynie 33, które też słabo przygotowy-
wały nauczycieli polskich szkół ludowych. Aby zniechęcić kandydatów do polskich klas 
nauczycielskich, okręgowi inspektorzy szkolni proponowali zatrudnienie w wybranych 
szkołach na Śląsku Cieszyńskim w pierwszej kolejności abiturientom klas niemieckich34. 
Ostatecznie, po długich staraniach strony polskiej, w 1910 r. powstało polskie publiczne 
seminarium nauczycielskie, ale z powodu protestów niemieckich władz samorządowych, 
w Bobrku pod Cieszynem.

Macierz Szkolna i krakowskie Towarzystwo Szkół Ludowych w 1909 r. założyły 
i utrzymywały trzecią polską szkołę średnią – gimnazjum realne w Orłowej35, nadając 
mu imię Juliusza Słowackiego z racji przypadającej setnej rocznicy urodzin poety. O za-
łożenie orłowskiego gimnazjum zabiegał inżynier Józef Kiedroń, który przyczynił się też 
do powołania w Dąbrowej w 1908 r. polskiej szkoły górniczej dla sztygarów36. Polacy 
na Śląsku mają słuszne prawo – mówił poseł ks. Londzin – domagać się także założenia 
polskiej szkoły realnej, bo robotnicy, pracujący w fabrykach i kopalniach, są przeważnie 
Polakami, podczas gdy urzędnicy techniczni, inżynierowie są prawie wyłącznie Niemca-
mi. Jest także trochę Czechów, Polacy należą zaś do wyjątków. A przecież byłoby słuszne 
i sprawiedliwe, żeby także synowie ludności polskiej w tym samym procencie znajdowali 
się wśród urzędników technicznych w tych, w których pracuje ludność polska w fabry-
kach i kopalniach  37. W 1908 r. Niemcy na Śląsku Cieszyńskim posiadali państwowe, trzy 
gimnazja, dwie szkoły realne, seminarium nauczycielskie i wyższą szkołę przemysłową38. 
Czasopismo „Deutsche Wehr” uważało, że polskie i czeskie gimnazja realne w Orłowej to 
owoce szowinizmu, i nie należało ich otwierać, bo istnieją poważne wątpliwości, przede 

32 Petycja PTP w sprawie kursów wydziałowych, w: „MP” 1906, nr 7, s. 98.
33 W obronie polskiej szkoły ludowej na Śląsku, w: „MP” 1906, nr 11–12, s. 169–171; Szkolnictwo pol-

skie na Śląsku pod pręgierzem krytyki parlamentarnej. Wystąpienie posła ks. J. Londzina w Izbie Posłów 
10.VI.1908 r., w: „MP” 1908, nr 6, s. 82.

34 Nowy sposób agitacji przeciwko paralelkom polskim, w: „MP” 1908, nr 8, s. 113–116; Dlaczego Polacy 
zapisują się jeszcze do seminarium niemieckiego, w: „MP” 1909, nr 7–8, s. 135–136.

35 R. Baron, Od idei do realizacji. Polskie gimnazjum realne im. Juliusza Słowackiego w Orłowej na 
Śląsku Cieszyńskim (1909–1919), w: A jednak zostanie… W stulecie założenia gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim (1909–2009), red. R. Baron, Orłowa – Czeski Cieszyn 2009, 
s. 116–138.

36 Polski Słownik Biografi czny, t. 12, Wrocław 1966, z. 52, s. 396–397 (Józef Kiedroń 1879–1932, inży-
nier górnik w latach 1902–1920 pracował w Gwarectwie Witkowickim, przeniesiony z kopalni w Dąbrowej 
do Ostrawy za działalność narodową, głównie za walkę o zakładanie szkół polskich w Zagłębiu Karwińskim, 
m.in. polskiej szkoły górniczej w Dąbrowej, wchodził w skład Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej (1908–
–1918), organizował Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, uczestniczył w podpisaniu umowy polsko-cze-
skiej z 05.11.1918 w Polskiej Ostrawie o tymczasowym podziale Śląska Cieszyńskiego); Walne zgromadzenie 
Macierzy Szkolnej, w: „GC” 24.07.1909, nr 59, s. 2; Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia..., s. 64–65.

37 Szkolnictwo polskie na Śląsku pod pręgierzem krytyki parlamentarnej. Wystąpienie posła ks. J. Lon-
dzina w Izbie Posłów 10 VI 1908 r., w: „MP” 1908, nr 6, s. 82.

38 Gimnazjum 1909 Orłowa, 1949 Czeski Cieszyn, Cieszyn 1989, s. 7.
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wszystkim natury higienicznej, moralnej i praktycznej przeciwko tym zakładom. Że rewir 
węglowy z setkami dymiących się kominów, powietrzem prochem węglowym przesyconym, 
najgorszym jest miejscem na pomieszczenie szkoły, jest jasne jak słońce. Rewir węglowy 
jest także, jak dowodzi statystyka urzędowa, gniazdem różnych chorób zaraźliwych, w któ-
rych rozwijają się suchoty, szkarlatyna, odra, dyfteria itp. Orłowa posiada dalej tylko 
mało, a to jeszcze złej wody, nie ma tam sposobności wykąpać się, stosunki zaś mieszka-
niowe są dla uczącej się młodzieży wprost nieznośne. Jaki wpływ wywiera widok pijących 
robotników na moralność młodych uczniów, o tym powinni wiedzieć nasi wychowawcy 
młodzieży. Właściwie nas Niemców nic to obchodzić nie powinno, jeżeli uczniowie obu 
założyć się mających zakładów zniszczeją pod względem zdrowotnym i moralnym, ale 
musimy energicznie zaprotestować przeciwko temu, że w naszym kraju zakładają nowe 
słowiańskie zakłady do podszczuwania  39. W rzeczywistości szkoła była położona na ubo-
czu, wśród pól uprawnych, przy mało uczęszczanej drodze niedaleko lasu 40.

Krajowa Rada Szkolna zaopiniowała negatywnie w sierpniu 1909 r. dla Ministerstwa 
Wyznań i Oświaty wniosek z kwietnia polskich instytucji oświatowych o powołanie gim-
nazjum realnego w Orłowej, motywując to brakiem zabezpieczeń fi nansowych strony pol-
skiej, groźbą waśni narodowych i brakiem wystarczającej liczby dzieci, bo w tym samym 
czasie i Czesi chcieli utworzyć podobną szkołę w tym mieście41. Dla władz krajowych 
oraz samorządowych niemieckich i czeskich orłowskie gimnazjum było tylko politycz-
nym wybrykiem polskich agitatorów 42. Dopiero interwencja w ministerstwie prezesa Koła 
Polskiego w Radzie Państwa Stanisława Głąbińskiego doprowadziła do wydania zgody 
7 września43. Śląskie władze powiadomiły o tym Macierz Szkolną dopiero 20 września.

Niemieckie władze śląskie sprzeciwiały się tworzeniu polskich i czeskich szkół śred-
nich w większych miastach śląskich, zgodnie z wolą ich niemieckich samorządów. Dlate-
go wybrano Orłowę, położoną centralnie w uprzemysłowionym rejonie Śląska Cieszyń-
skiego, co zapewniało odpowiednią liczbę uczniów, dogodne połączenia komunikacyjne, 
mieszkania dla nauczycieli, pomieszczenia na internat44. Dzięki temu placówka miała 
warunki rozwoju, aby kształcić polską inteligencję, głównie techniczną, w ZO-Ki, pod-
nieść poziom polskich szkół ludowych, co będzie ciosem dla czechizacji i germanizacji, 
a rodzice zyskali dla swoich dzieci alternatywę wobec czeskich i niemieckich szkół ludo-
wych i średnich45. Ponadto gimnazjum w Cieszynie było za daleko dla dzieci z Zagłębia, 
było przepełnione i nie dawało prawa wstępu do wyższych szkół technicznych46. W dniu 

39 Krytyka szkolnictwa polskiego na Śląsku. Z mowy ks. posła Londzina podczas debaty budżetowej 
w Izbie Posłów 16 VI 1910 r., w: „MP” 1910, nr 7–8, s. 110.

40 PSB, Wrocław 1981, t. 26, z. 108, s. 14–15 (Kazimierz Piątkowski 1874–1942, nauczyciel, pochodził 
ze Lwowa, Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej i Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, polski ekspert 
na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. w sprawie Śląska Cieszyńskiego); J. Haydukiewicz, Historia 
prywatnego polskiego gimnazjum realnego im. Juliusza Słowackiego w Orłowej, Cieszyn 1918, s. 14.

41 Gimnazjum realne w Orłowej, w: „MP” 1909, nr 9, s. 151; M. Gawrecká, České školství na Těšínsku 
1848–1918, w: Książka – biblioteka – szkoła…, s. 257.

42 J. Haydukiewicz, Historia..., s. 13.
43 Polskie gimnazjum realne w Orłowej, w: „GC” 15 09 1909, nr 74, s. 3.
44 Krytyka szkolnictwa polskiego na Śląsku. Z mowy ks. posła Londzina podczas debaty budżetowej 

w  Izbie Posłów 16 VI 1910 r., w: „MP” 1910, nr 7–8, s. 110.
45 Jak i gdzie Czesi wynaradawiają lud polski?, w: „Przyjaciel Ludu” 31.01.1909, nr 5, s. 13; J. Haydu-

kiewicz, Historia..., s. 9–10. 
46 Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia..., s. 63; T. Siwek, Dlaczego Orłowa?, w: A jednak zostanie..., 

s. 111–115.
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8 grudnia 1909 r. odbyła się uroczystość z okazji otwarcia szkoły 47. Od 1910 r. działała 
szkolna bursa dla uczniów. Fundusze na jej utrzymanie zbierało Towarzystwo Wspiera-
jące Utrzymanie Polskiej Bursy w Orłowej na czele z dyrektorem szkoły. Pozyskiwano 
je w czasie występów uczniów i od polskich organizacji na Śląsku 48. W pierwszej klasie 
naukę rozpoczęło 92 uczniów. Mimo przeciwności orłowskie gimnazjum rozwijało się 
pomyślnie pod względem dydaktycznym, kulturalnym, organizacyjnym i fi nansowym. 
Władze szkolne krajowe i centralne do 1918 r. nie miały żadnych zastrzeżeń co do jego 
poziomu kształcenia i uznawały jego świadectwa na równi z publicznymi. Wzrastała też 
stale liczba uczniów w kolejnych latach (1911 – 150, 1912 – 230, 1913 – 287, 1914 – 335). 
Od 1910 r. Macierz Szkolna i TSL, wspierane przez PTP, zabiegały o upaństwowienie 
orłowskiej placówki, powołując się na podobne osiągnięcia dydaktyczne z publicznymi 
śląskimi szkołami średnimi i dużą liczbę kandydatów, czego nie udało się uzyskać aż 
do upadku w 1918 r. Austro-Węgier  4 9. Od 1911 r. zabiegały polskie instytucje oświato-
we o subwencję rządową dla szkoły, którą przyznano w 1913 r., a wypłacono w 1914 r. 
w wysokości 4000 koron, przy rocznych wydatkach na szkołę w wysokości około 47 000 
(od 1915 r. subwencja wzrosła do 12 000)50. Władze samorządowe i krajowe nie wsparły 
szkoły do 1918 r. w ogóle. Podobnie publiczne gimnazjum w Cieszynie dostawało dużo 
mniej środków fi nansowych niż niemieckie szkoły średnie na Śląsku51.

Śląscy Niemcy sprzeciwiali się równouprawnieniu z Polakami i Czechami, dlatego 
polscy działacze narodowi (katolicy, ewangelicy i socjaliści) chcieli współpracy polsko-
czeskiej52. Wynikało to też ze słabej pozycji czeskiej na Śląsku Cieszyńskim, co uległo 
zmianie w latach 80. XIX w. wraz z dynamicznym rozwojem ZO-K i intensywnym na-
pływem czeskich działaczy narodowych z Czech i Moraw53. Od wprowadzenia dualizmu 
austro-węgierskiego (1867) Czesi domagali się, aby Czechy, Morawy i Śląsk Austriacki 
stanowiły autonomiczny kraj koronny. Natomiast śląscy Polacy szukali wsparcia prze-
ciwko Niemcom również u Polaków z innych ziem polskich i chcieli się połączyć z Ga-
licją54. Te rozbieżne dążenia doprowadziły w latach 90. XIX w. do ostrego konfl iktu 
polsko-czeskiego w morawsko-śląskim okręgu przemysłowym, gdzie czeskiej pracy 
narodowej przeciwstawiała się grupa radykałów frysztackich, rekrutująca się głównie 
z miejscowej polskiej inteligencji, na czele z Franciszkiem Friedlem, kierownikiem 
utworzonego w 1894 r. Banku Rolniczego we Frysztacie. Od 1897 r. wydawał on i reda-
gował pismo „Głos Ludu Śląskiego”, w którym w marcu 1905 r. napisał: My uprawiamy 
przede wszystkim politykę polską. Wprzód byliśmy Polakami niż katolikami i luteranami,

47 Wiec w Orłowej, w: „GC” 08.12.1909, nr 98, s. 2.
48 Protokół konferencji kółka pedagogicznego frysztackiego 28 IV 1910 Orłowa, w: „MP” 1910, nr 6, 

s. 94–96; Zgromadzenie szkolne w Orłowej, w: „GC” 18 12 1909, nr 101, s. 3–4; Bal bursy gimnazjum w Orło-
wej, w: „GC” 22.12.1909, nr 102, s. 3; Polska bursa w Orłowej, w: „GC” 29.01.1915, nr 9, s. 4.

49 Szkolnictwo polskie na Śląsku, w: „MP” 1910, nr 5, s. 76–78; J. Haydukiewicz, Historia..., s. 56–57; 
Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia..., s. 67.

50 J. Haydukiewicz, Historia..., s. 57.
51 Wydatki rządowe na polskie szkoły średnie na Śląsku, w: „MP” 1911, nr 2, s. 31.
52 Stosunki polsko-czeskie, w: „Przyjaciel Ludu” 18.07.1909, nr 29; Śląsk Austriacki, w: „Przyjaciel 

Ludu” 01.08.1909, nr 31; Konferencja polsko-czeska, w: „RŚ” 26.03.1909, nr 13, s. 5; W. Zabawski, Droga..., 
s. 143–144; E. Buława, R. Danel, Świt nad Olzą, Cieszyn 1988, s. 17–18.

53 M. Kudělka, Češi a Poláci..., s. 32; J. Chlebowczyk, Główne problemy..., s. 28–29; A. Stępniak, Kwe-
stia..., s. 95; A. Grobelný, Śląsk Cieszyński..., s. 72.

54 A. Stępniak, Kwestia..., s. 86; E. Buława, R. Danel, Świt..., s. 15.
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demokratami albo socjalistami... Stąd też nie o obronę wiary katolickiej czy ewangelickiej 
chodzi, jak chce tego „Gwiazdka Cieszyńska” czy „Przegląd Polityczny”, drugorzędny 
jest odcinek walki „Robotnika Śląskiego”, który prawi aż do znudzenia o przemocy kapi-
tału, lecz polskości ludu śląskiego bronić nam przede wszystkim należy, ponieważ tu tak 
katolików, jak ewangelików i socjalistów powoli przykrywa pokost czeski lub niemiecki 
i wynaradawianie żywiołu polskiego czyni zastraszające rozmiary  55.

Radykałowie frysztaccy w 1898 r. utworzyli zrzeszenie kulturalno-oświatowe „Jed-
ność” na czele z lekarzem Wacławem Seidlem, której liczne koła były zakładane w ZO-
-K56. „Jedność” propagowała oświatę i kulturę narodową, prowadząc kursy dla analfabe-
tów oraz podnosząc kwalifi kacje zawodowe robotników. Razem z utworzonym w 1891 r. 
w Krakowie Towarzystwem Szkół Ludowych57, otwierającym od 1894 r. swoje oddziały 
w ZO-K, fi nansowała szkoły ludowe, biblioteki, czytelnie i organizowała amatorski ruch 
artystyczny. Macierz Szkolna ze względów fi nansowych i politycznych ograniczała swo-
ją działalność oświatowo-kulturalną do powiatów cieszyńskiego i bielskiego. Katoliccy 
i ewangeliccy działacze narodowi nie chcieli prowokować konfl iktu z Czechami w ZO-K. 
Obawiali się też utraty wpływów w tamtejszych terenowych kołach Macierzy na rzecz ra-
dykałów frysztackich i polskich socjalistów58. Ci domagali się decentralizacji i osłabienia 
wpływów religijnych w Macierzy Szkolnej oraz wzmocnienia w niej charakteru świeckie-
go i narodowego. Radykałowie frysztaccy powołali w sierpniu 1901 r. Komitet Obrony 
Kresów, przez który płynęła pomoc kadrowa i fi nansowa z innych ziem polskich59.

Po śmierci ks. Ignacego Świeżego (1902), prezesa Związku Śląskich Katolików 
i Macierzy Szkolnej (1892–1901) oraz wieloletniego posła na Sejm Śląski i do Rady Pań-
stwa, doszło do ostrych sporów między katolikami i ewangelikami60. Nowy prezes ZŚK
ks. Józef Londzin żądał od pastora Franciszka Michejdy, aby ten nie przyjmował katoli-
ków do ewangelickiego Polskiego Towarzystwa Ludowego. Zaś ewangelicy krytykowali 
go, że jako prezes Macierzy Szkolnej od 1903 r. utwierdzał w niej wpływy katolickie. 
Razem z radykałami frysztackimi doprowadzili do jego ustąpienia w 1904 r., zarzucając 
mu złe prowadzenie fi nansów Macierzy. W reakcji z jej zarządu wycofali się członkowie 
ZŚK61. Za prezesury Hilarego Filasiewicza, wiceprezesa PTP, Macierz Szkolna (1905–
–1922) stała się organizacją ponadpartyjną i ponadwyznaniową, a w jej skład weszła 
„Jedność” (1907). Macierz Szkolna skutecznie przeciwstawiała się germanizacji i czechi-
zacji przez zakładanie przedszkoli, szkół ludowych i kół na terenie Śląska Cieszyńskiego 
i ZO-K oraz prowadziła działalność kulturalno-narodową62. Czyniła to dzięki wsparciu 

55 J. Chlebowczyk, Główne problemy..., s. 34.
56 Z. Jasiński, Udział organizacji polskich na Kresach Ostrawskich w kształtowaniu tożsamości narodo-

wej emigrantów galicyjskich, w: Edukacja w procesie przemian cywilizacyjnych i kulturowych, red. T. Gospo-
darek, Z. Jasiński, Opole 1993, s. 17–27.

57 R. Baron, Nad Olzą i Ostrawicą. Działalność społeczno-wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Szkoły 
Ludowej w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (1894–1919), Opole 2006, s. 22–24.

58 W. Zabawski, Droga..., s. 160.
59 E. Buława, R. Danel, Świt..., s. 19.
60 Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia..., s. 95.
61 A. Stępniak, Kwestia..., s. 107.
62 A. Zając, Działalność oświatowa Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego w okresie 1885–1918, 

w: „Zwrot” 1970, nr 7, s. 18–19; A. Zając, Działalność kulturalna Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskie-
go w okresie szczytowego rozwoju, w: „Zwrot” 1970, nr 8, s. 14, 19–20.
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fi nansowemu z Królestwa Polskiego i Galicji przy energicznych zabiegach na te cele Zofi i 
Kirkor-Kiedroniowej 63.

Przeciwko zakładaniu polskich szkół publicznych i prywatnych w ZO-K (powiat 
frysztacki) występowali też śląscy Czesi, wspierani przez różne towarzystwa kulturalne, 
społeczne i polityczne z Czech i Moraw 64. Tu, gdzie trzy narodowości – pisał „MP” – ze 
sobą się ścierają, rywalizując społem o pierwszeństwo na każdym polu, tworzy częstokroć 
szkoła, główny przedmiot tej walki 65. Gminne władze samorządowe z przewagą cze-
ską, np. na początku XX w. w Błędowicach, Datyniach, Dziećmorowicach, Frysztacie, 
Gruszowie, Hermanicach, Kąkolnie, Małych Kończycach, Łazach, Michałkowicach, 
Muglinowie, Pietwałdzie, Polskiej Ostrawie, Radwanicach, Suchej, sprzeciwiały się 
tworzeniu publicznych polskich szkół ludowych, ich rozbudowie, remontom czy przyzna-
waniu subwencji na ich prowadzenie, a „Ostravan”, „Ostravské listy”, „Ostravský deník”, 
„Ostravský kraj”, „Opavský týdeník”, „Těšínské noviny” ostrzegały o zagrożeniu cze-
skiej ziemi (Polská vlna od východu tlači se)66. Krakowski organ Polskiego Stronnictwa 
Ludowego „Przyjaciel Ludu” donosił, że ta walka, wydana ludowi polskiemu w całej tej 
okolicy, jest świadomą celu, zorganizowaną i brutalną. Czesi postanowili za każdą cenę 
zczechizować ten szmat polskiej ziemi, naśladując Niemców śląskich67. Mimo spełniania 
wymogów ustaw szkolnych, w walce o polską szkołę musiano się odwoływać do władz 
szkolnych w Opawie, organizować wiece protestacyjne, a nawet strajki szkolne 68. Czeskie 
wydziały gminne wykorzystywały wszelkie prawne możliwości odwoławcze w sprawach 
szkolnych, aby uniemożliwić powoływanie publicznych i prywatnych szkół polskich, 
a przynajmniej opóźniać ich otwarcie, co czynili również czescy przedstawiciele w ślą-
skiej Krajowej Radzie Szkolnej 69. Wydziały czeskie w Zagłębiu Karwińskim powoływały 

63 W. Zabawski, Droga..., s. 182; Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia..., s. 36, 105; zob. Udział kobiet 
w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX w., red. H. Karczyńska, 
Opole 1996.

64 Z Rychwału – nowa szkoła czeska, w: „GC” 19.09.1903, nr 38, s. 9–10; Z Michałkowic – blokada 
polskiej ochronki przez Czechów, w: „GC” 14.11.1903, nr 46, s. 9; Obrona narodowa, w: „GC” 12.12.1903, 
nr 50, s. 1; Równouprawnienie w powiecie frysztackim, w: „GC” 27.09.1909, nr 96, s. 4; W obronie polskiej 
szkoły ludowej na Śląsku, w: „MP” 1906, nr 11–12, s. 174–175; Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia...,
s. 60; A. Stępniak, Kwestia..., s. 101; M. Gawrecká, České školství..., s. 255.

65 Z frysztackiego kółka pedagogicznego, w: „MP” 1904, nr 3, s. 43.
66 Niech żyje solidarność słowiańska, w: „Prawo Ludu” 29.01.1909, nr 5; Czeska H. K. T., w: „Prawo 

Ludu” 05.02.1909, nr 6; O polską szkołę w Polskiej Ostrawie, w: „Prawo Ludu” 18.06.1909, nr 25; Michałko-
wice, w: „Przyjaciel Ludu” 17.10.1909, nr 42, s. 14; Wydział krajowy, w: „MP” 1910, nr 4, s. 64; Szkolnictwo 
polskie na Śląsku, w: „MP” 1910, nr 5, s. 76–78; Rychwałd, w: „MP” 1911, nr 1, s. 15; Stan szkolnictwa 
polskiego w Zagłębiu Karwińskim, w: „MP” 1911, nr 4, s. 50–53; O polską szkołę w Błędowicach Średnich, 
w: „RŚ” 1.01.1909, nr 1, s. 2–3; Szkoła polska w Michałkowicach, w: „RŚ” 8.01.1909, nr 3, s. 3; Domagamy 
się szkół polskich w Radwanicach i Hermanicach, w: „RŚ” 15 01 1909, nr 3, s. 3; Co będzie z publiczną 
polską szkołą w Polskiej Ostrawie, w: „RŚ-Nowiny Ostrawskie” 22.01.1909, nr 4, s. 5; Skargi, lamenty 
i napaści czeskich szowinistów, w: „RŚ-NO” 12.03.1909, nr 11, s. 3; O polską szkołę we Frysztacie, w: „RŚ” 
12.03.1909, nr 11, s. 2; Socjaliści w obronie szkół polskich na Śląsku, w: „RŚ” 26.03.1909, nr 13, s. 5.

67 Jak i gdzie Czesi wynaradawiają lud polski?, w: „Przyjaciel Ludu” 31.01.1909, nr 5, s. 13.
68 Czeska hakata przy robocie, w: „Prawo Ludu” 26.02.1909, nr 9; Pyrcoki przeciwko polskiej szkole,

w: „Prawo Ludu” 28.05.1909, nr 22; Walka o dusze ludzi, „Prawo Ludu” 09.07.1909, nr 28; Strajki szkolne,
w: „MP” 1913, nr 2, s. 21–23; Strajk szkolny w Polskiej Ostrawie, w: „RŚ-NO” 12.03.1909, nr 11, s. 3. 

69 Przyczynek do polsko-czeskiej zgody na Śląsku, w: „GC” 24 10 1903, nr 43, s. 9; „Ostravský deník” 
a pan radca Chmel, w: „RŚ-NO” 23.04.1909, nr 17, s. 3; C. K. radca krajowy p. Chmel i dwojaka miarka,
w:  „RŚ” 7.05.1909, nr 19, s. 2; Znowu pan radca Chmel, w: „RŚ” 4.06.1909, nr 23, s. 1; Mowa posła towa-
rzysza Kunickiego, w: „RŚ” 9.07.1909, nr 28, s. 1; Nowy gwałt braci Czechów, w: „Prawo Ludu” 25.06.1909,
nr 26; Orzeczenie Trybunału Administracyjnego w sprawie utworzenia polskiej szkoły w Polskiej Ostrawie,
w: „MP” 1913, nr 10, s. 166–167.
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się przy odmowie zakładania lub upublicznienia szkół polskich na przypadek Rychwałdu, 
gdzie wydział polski nie chciał upublicznić dwóch czeskich szkół ludowych, ponieważ 
chodziły do niej w większości polskie dzieci 70.

Wynaradawianie śląskich i galicyjskich Polaków było realizowane pod hasłem po-
wrotu na łono narodu czeskiego rzekomo spolszczonych Morawian. W Czechach i na 
Morawach prasa, publiczne zgromadzenia i towarzystwa społeczno-kulturalne żądały ra-
towania czeskiego Śląska Cieszyńskiego przed polonizacją71. W publicystyce i literaturze 
o polonizowanych, a potem germanizowanych Morawianach pisali I. Hoříca, František 
Sokol-Tůma, Josef František Karas, Petr Bezruč, Antonín Hořínek, Ferdynand Pelc, Jíří 
Hejret, V. Slaminka, J. Chmelař, František Uhliř72. W książce Z dějin Orlové z 1926 r. 
Alois Adamus pisał, że przybysze z Galicji oraz Moraw i Czech stawali się Morawianami 
ze względu na swoją wiarę katolicką, podczas gdy ewangelików wzmacniał jedynie napływ 
współwyznawców z Cieszyna. Imigranci z Moraw i Czech, odznaczający się większym wy-
kształceniem niż miejscowy lud śląski, nie mówiąc już o przybyszach z Galicji, stali się 
decydującym czynnikiem w Orłowej i okolicy 73. Niepokój czeskich działaczy narodowych 
wywołali napływający od lat 80. XIX w. do przemysłu śląskiego Polacy z Galicji. Na zjeź-
dzie czeskich nauczycieli ze Śląska i Moraw kierownik szkoły z Polskiej Ostrawy Nemec 
podkreślał, że czeszczyzna szczególnie w tych gminach robi postępy, które zamieszkują 
Polacy i Czesi, a jak Polacy przybyli na Śląsk z innych rejonów państwa, to sprawiedliwe 
jest, że buduje się dla nich szkoły czeskie. Nauczyciel z Holešova J. Kopřiva mówił, że 
Niemcy, jak i Czesi zajmują stanowisko nieprzyjazne wobec Polaków, zakładając im na 
przekór szkoły czeskie74. Na początku XX w. Czesi założyli szkoły publiczne lub pry-
watne (Slezská Matice Osvěty Lidové) m.in. w: Dąbrowie, Domasławicach, Gruszowie, 
Karwinie, Łazach, Orłowej, Pietwałdzie, Porębie, Rychwałdzie, Suchej Dolnej i Średniej, 
Toszonowicach Dolnych, Zabłociu, a następnie zapełniali je dziećmi Polaków z Galicji, 
a nie rzekomo spolszczonymi Morawianami75. W 1911 r. Slezská Matice utrzymywała na 
Śląsku Cieszyńskim 10 szkół (38 klas, 1922 uczniów, koszt – 84 473 korony)76. W latach 
1898–1913 założyła w powiatach frydeckim 15 szkół ludowych, a frysztackim 1877.

W zakładach pracy zmuszano Polaków do zapisywania dzieci do szkół niemieckich 
lub czeskich, w zależności od tego, kto był ich przełożonym. Zwalniano polskich hutni-
ków i górników z pracy, obniżano płace, wyrzucano z mieszkań zakładowych za robienie 

70 Stan szkolnictwa polskiego w Zagłębiu Karwińskim, w: „MP” 1911, nr 4, s. 50–53.
71 J. Kapras, Jazyková a národností otázka na Těšínsku v historickém vývoji, Moravská Ostrava 1930, 

s. 27–28; Z. Wojciechowski, Polska – Czechy. Dziesięć wieków sąsiedztwa, Katowice 1947, s. 280; J. Chlebow-
czyk, Główne problemy..., s. 34–35; R. Danel, Meandry dziejów..., s. 25–26.

72 Skargi, lamenty i napaści czeskich szowinistów, w: „RŚ-NO” 12. 03.1909, nr 11, s. 3; W. Wojnar, Do-
wody..., s. 100; W. Zabawski, Droga..., s. 152–154; A. Grobelný, Śląsk Cieszyński..., s. 74; E. Buława, R. Danel, 
Świt..., s. 18; G. Pańko, Polska i Polacy w czeskiej opinii publicznej w okresie międzywojennym, Wrocław 
1996, s. 19, 104; (J. Kapras, Z dějin českého Slezska: Na Śląsku Cieszyńskim na żywioł czeski napierała w rów-
nej mierze germanizacja, jak i polonizacja, gdyż polonizacja uważana była często za przejście do germanizacji 
i dlatego popierano ją z mocy urzędowej, w: W. Wojnar, Dowody..., s. 120).

73 W. Sworakowski, Polacy..., s. 46.
74 Zjazd wakacyjny nauczycielstwa czeskiego, w: „MP” 09 1907, nr 9, s. 134.
75 Stan szkolnictwa polskiego w Zagłębiu Karwińskim, w: „MP” 1911, nr 4, s. 50–53; M. Gawrecká, České 

školství..., s. 257.
76 Czeska Macierz Szkolna, w: „MP” 1911, nr 9, s. 144.
77 M. Gawrecká, České školství..., s. 258.
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78 Szykanowanie polskiego robotnika, w: „RŚ” 5.02.1909, nr 6, s. 2; Wilki w owczej skórze na szy-
bach „Józefa” i „Jana”, w: „RŚ” 16.04.1909, nr 16, s. 2; Kto jest wrogiem ludu polskiego w Ostrawskiem,
w: „RŚ-NO” 23.04.1909, nr 17, s. 3; Kto rozpoczął walki narodowościowe na Śląsku, w: „RŚ” 25.02.1909,
nr 15, s. 1; Stan szkolnictwa polskiego w Zagłębiu Karwińskim, w: „MP” 1911, nr 4, s. 50–53.

79 Z Rychwału – nowa szkoła czeska, w: „GC” 19.09.1903, nr 38, s. 9–10; Kupowanie dzieci polskich,
w: „GC” 28.07.1909, nr 60, s. 3; Polskie dzieci kupowali po 5 koron w Gruszowie czescy agitatorzy, w: „RŚ” 
9.07. 1909, nr 28, s. 3–4.

80 Wynik wpisów w kresowych szkołach TSL, w: „MP” 1907, nr 10–11, s. 173; Wszystkich dzieci polskich 
do czeskich szkół nie dostaniemy, w: „RŚ” 19 02 1909, nr 8, s. 2.

81 W obronie polskiej szkoły ludowej na Śląsku, w: „MP” 1906, nr 11–12, s. 174.
82 Germanizacja naszego szkolnictwa ludowego, w: „MP” 1906, nr 7, s. 97–98.
83 Owoce utrakwizacji szkół polskich w Karwinie, w: „MP” 1908, nr 8, s. 127.
84 Kronika, w: „MP” 1904, nr 1, s. 19.
85 Co mówią cyfry, w: „MP” 1904, nr 7, s. 97–100.

niepokoju między ludźmi, którym była agitacja za tym, by polscy górnicy posyłali swoje 
dzieci do polskich szkół 78. W miejscu ich zamieszkania agitowali nauczyciele czescy, 
rozwieszano plakaty śląskie dziecię należy do czeskiej szkoły lub z czeskiej szkoły wy-
chodzą inżynierowie, księża i różni panowie, obiecując pomoc materialną i fi nansową dla 
dzieci w czeskich szkołach79. Corocznie w okresie zapisów dzieci do szkoły odbywała się 
prawdziwa walka o każde polskie dziecko pomiędzy Niemcami, Czechami a Polakami
w ZO-K80. Z powodu trudności w rozwoju polskiego szkolnictwa ludowego czynionych 
przez czeskie i niemieckie wydziały gminne w powiecie frysztackim klasy były przepeł-
nione (99 dzieci w jednej klasie). W powiecie cieszyńskim na jedną klasę polskiej szkoły 
ludowej przypadało 80 dzieci. Mniej liczne były tylko klasy w szkołach niemieckich 
i utrakwistycznych81, które tworzono, bo polskie były na niskim poziomie i przepełnio-
ne 82. W miejscowościach, w których były utrakwizowane polskie szkoły ludowe w powie-
cie frysztackim, na wniosek rodziców niemieckich bądź ślązakowskich lub działań władz 
szkoły czy samorządu gminnego, starania o założenie szkoły robili zaraz Czesi. Jeżeli nie 
potrafi my – ostrzegał „MP” – urwać łba hydrze utrakwizacji w okręgu frysztackim, to 
w niedługim czasie z rozwijającego dopiero co szkolnictwa polskiego pozostaną jedynie 
gruzy, na których wyrośnie szkolnictwo niemieckie i czeskie  83.
Tabela 3
Szkoły ludowe w 1902 r. na Śląsku Cieszyńskim

szkoły powiat bielski cieszyński  frysztacki
polskie 57 73 30

niemieckie 24 13 20
czeskie 0 3 16

Źródło: „Co mówią cyfry”, w: „MP” 1904, nr 7, s. 97–99.

W 1900 r. Centralna Komisja Statystyczna podawała, że na Śląsku Austriackim było 
szkół ludowych niemieckich 52%, polskich 26,9% i czeskich 21,1%84, co świadczyło 
o niedorozwoju polskiego szkolnictwa w stosunku do pozostałych narodowości, biorąc 
pod uwagę podział narodowościowy ludności śląskiej. Według Śląskiego Wydziału Kra-
jowego w 1902 r. na Śląsku Austriackim było szkół ludowych 586, z czego polskich 160, 
czeskich 119 i niemieckich 307 (w tym szkoły utrakwistyczne polsko-niemieckie i cze-
sko-niemieckie)85. Szkoły polskie były małe, źle wyposażone w pomoce dydaktyczne
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86 W obronie polskiej szkoły ludowej na Śląsku, w: „MP” 1906, nr 11–12, s. 173; zob. J. Spyra, Główne 
kierunki..., s. 198–200.

87 W obronie polskiej szkoły ludowej na Śląsku, w: „MP” 1906, nr 11–12, s. 176.
88 Podstępne niemczenie szkoły, w: „MP” 1911, nr 5, s. 78.
89 Nasze szkoły utrakwistyczne, w: „MP” 1911, nr 6, s. 81–83.
90 Walka z naporem germanizacji, w: „MP” 1911, nr 7–8, s. 98–99; Napór niemiecki w Księstwie Cie-

szyńskim, w: „MP” 1913, nr 1, s. 2–3; Mowa posła Londzina w Izbie Posłów 22 I 1914 r., w: „MP” 1914,
nr 3, s. 62–65.

91 Nowa Rada Szkolna Krajowa, w: „MP” 1907, nr 8, s. 113–114.
92 Z konferencji krajowej, w: „MP” 1909, nr 10, s. 160–163.
93 W sprawie nominacji inspektora szkół polskich w powiecie frysztackim, „MP” 1910, nr 11, s. 161–

–162.

i z nadmierną liczbą dzieci w klasach, a ich stan techniczny nie najlepszy, co prowadziło 
do tego, że polscy rodzice wybierali szkoły niemieckie, polsko-niemieckie i czeskie. Pod 
wpływem braku dostatecznej ilości szkół, klas i sił nauczycielskich polskich – pisał „MP” 
– wytworzyło się w publicznym szkolnictwie ludowym Księstwa Cieszyńskiego szkodliwe 
dla nas przepełnienie klas polskich, odsłaniające między innymi tajemnicę owej niezro-
zumiałej siły przyciągającej do szkół niemieckich nasz lud i uchylające cokolwiek zasło-
ny z powodów niemieckiej hegemonii szkolnej w kraju polskim 86. Szkoły ludowe polsko-
niemieckie i czesko-niemieckie powstawały nawet w tych w gminach, w których dzieci 
niemieckich było tylko 1%, aby chronić je przed wynarodowieniem. Zarazem śląskie 
władze oświatowe unikały podawania składu narodowościowego uczniów w szkołach 
niemieckich i utrakwistycznych w zestawach statystycznych87. Utrakwizowanie polskich 
szkół ludowych było wstępem do ich przemianowania na niemieckie 88. W 1909 r. szkół 
utrakwistycznych polsko-niemieckich było w powiatach: bielskim 8, cieszyńskim 5, 
a frysztackim 8 89. Gdy nie udawało się utrakwizować szkoły polskiej w polskiej gmi-
nie, wówczas do akcji wkraczał Deutscher Schulverein lub Nordmark, aby sfi nansować 
powstanie szkoły niemieckiej, którą później subwencjonowały władze w Opawie lub 
w Wiedniu90. 
Tabela 4
Szkoły ludowe na Śląsku Austriackim w latach 1903/04 i 1904/05

Rok szkolny Polacy (33,2%) Czesi (22,1%) Niemcy (44,7%)

1903/1904 146 (26,7%) 126 (23%) 275 (50,3%)

1904/1905 142 (25,6%) 128 (23,1%) 285 (51,3%)
Źródło: W obronie polskiej szkoły ludowej na Śląsku, w: „MP” 1906, nr 4, s. 52.

Po uchwaleniu w maju 1907 r. nowej śląskiej ustawy szkolnej polski przedstawiciel, 
dyrektor polskiego gimnazjum w Cieszynie W. Szmidt, wszedł do śląskiej Krajowej Rady 
Szkolnej obok Niemców i Czechów91. Na krajowej konferencji szkolnej w 1909 r. na 60 
delegatów Niemcy mieli 48, Czesi 10, a Polacy 2, również dlatego, że Ślązakowcy zawsze 
głosowali za Niemcami92. Rząd krajowy przyznał polskiemu szkolnictwu tylko jednego 
inspektora powiatowego we Frysztacie, choć powinien mianować polskich inspektorów 
jeszcze w Cieszynie i Bielsku, ale ten mianowany był Ślązakowcem93. 

Gdy Macierz Szkolna przystąpiła do założenia polskiego gimnazjum realnego w Or-
łowej, podobne starania rozpoczęli Czesi. „Ostravský deník” nr 57 z 1909 r. napisał, że 
Polacy uwzięli się na Orłowę, ponieważ wiedzą, że Orłowa jest kluczem od głównej bra-
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my czeskiego Śląska i czeskiego Ostrawska. Podkreślał z naciskiem, że trzeba wytężyć 
wszystkie nasze siły, aby Orłowa pozostała czeską94. Stojący od 1909 r. na czele Slezské 
Matice Ferdinand Pelc nie ukrywał, że kiedy Polacy przystąpili w roku 1909 do założe-
nia gimnazjum, nie mogliśmy zawahać się ani na chwilę. Było dla nas rzeczą jasną, że 
po stracie Orłowej los Zagłębia, a tym samym Cieszyńskiego, byłby przypieczętowany. 
Dlatego musieliśmy sparaliżować krok polski nawet za cenę poniesienia największych 
ofi ar materialnych95. Czesi chcieli przebić polską ofertę fi nansową podwójnie na budynki 
wynajęte przez stronę polską przeznaczone na gimnazjum w Orłowej. Kiedy Macierz 
Szkolna chciała kupić w 1910 r. grunt pod nowy budynek szkoły, to czeskie władze gmin-
ne utrudniały to, jak tylko mogły96. Było to stałą praktyką czeską, gdy miała powstać 
jakakolwiek szkoła polska97. Zamierzali przynajmniej opóźnić otwarcie polskiej szkoły 
średniej, gdyż sami chcieli swoje gimnazjum realne otworzyć 1 września 1909 r. i prze-
prowadzić do niego nabór98. Czeski wydział gminny w Orłowej był przeciwny powstaniu 
polskiej szkoły, podobnie jak starosta frysztacki, o czym informowały w swoich pismach 
Opawę i Wiedeń99. Macierz Szkolna apelowała do rodziców, aby mieli się na baczności 
przed czeskimi agitatorami, którzy już uganiają się wśród robotników, namawiając do 
wpisywania chłopców w nadchodzącą niedzielę do czeskiej realki100. Obawy polskich 
rodziców wynikały z opóźniania egzaminów wstępnych, bo Macierz Szkolna czekała na 
ofi cjalną zgodę z Wiednia o otwarciu szkoły w roku szkolnym 1909/1910. Na wstępne 
egzaminy w czerwcu 1909 r. nie dała zgody śląska Krajowa Rada Szkolna, chociaż taką 
uzyskali Czesi101. Śląskie władze szkolne odpowiedziały na powstanie szkół średnich 
polskiej i czeskiej w Orłowej utworzeniem w 1911 r. niemieckiego gimnazjum realnego 
w Boguminie102.

Polska szkoła wydziałowa, to na Śląsku – mówił poseł ks. Londzin – dotychczas 
rzecz nie znana, choć 33% ludności Śląska Austriackiego to Polacy. Niemcy mają ich 
35, a Czesi 2. Czeskie szkoły powstały dopiero w ostatnim roku szkolnym. Na Śląsku 
Cieszyńskim jest 16 szkół wydziałowych – 14 niemieckich, 2 czeskie w Ostrawie Polskiej 
i Michałkowicach. Gdyby ludność polska miała być wyposażona w szkoły wydziałowe 
proporcjonalnie co Niemcy, to musiałaby ich mieć 70, ale dotąd nie posiada ani jednej103. 
Pierwsze polskie szkoły wydziałowe na Śląsku Cieszyńskim powstały w 1910 r. – publicz-
ne w Dąbrowej i prywatne w Cieszynie, utrzymywane przez Macierz Szkolną104. Tak jak 
w przypadku orłowskiego gimnazjum, w Dąbrowej wystąpiły problemy ze znalezieniem 
przez czeskiego burmistrza miejsca pod budowę polskiej szkoły wydziałowej105.

94 W. Sworakowski, Polacy..., s. 47.
95 Tamże, s. 47.
96 W. Sworakowski, Polacy..., s. 47; J. Haydukiewicz, Historia..., s. 14.
97 Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia..., s. 62.
98 Jak i gdzie Czesi wynaradawiają lud polski?, w: „Przyjaciel Ludu” 31.01.1909, nr 5, s. 13.
99 Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia..., s. 66.
100 Wpisy do polskiego gimnazjum realnego w Orłowej, w: „GC” 24.07.1909, nr 59, s. 3.
101 J. Haydukiewicz, Historia..., s. 11.
102 Niemieckie gimnazjum realne w Boguminie, w: „MP” 1911, nr 4, s. 60.
103 Szkolnictwo polskie na Śląsku pod pręgierzem krytyki parlamentarnej (wystąpienie posła ks. J. Lon-

dzina w Izbie Posłów 10 VI 1908 r.), w: „MP” 1908, nr 6, s. 83.
104 Krytyka szkolnictwa polskiego na Śląsku. Z mowy posła ks. Londzina podczas debaty budżetowej 

w Izbie Posłów 16 IV 1910 r., w: „MP” 1910, nr 7–8, s. 106; Pierwsza polska szkoła wydziałowa w Dąbrowej, 
w: „MP” 1910, nr 10, s. 151–153.

105 Dąbrowa – polska szkoła wydziałowa, w: „RŚ” 4 06 1909, nr 23, s. 2.
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W Pradze, z inicjatywy strony czeskiej, odbył się I Zjazd Związku Nauczycielstwa 
Słowiańskiego w Austrii. Okazało się, że Czesi uchwalili statut związku przygotowany 
w całości przez nich, aby wykorzystać tę organizację dla obrony interesów czeskiej 
oświaty w Czechach, Morawach i Śląsku Austriackim przeciwko Niemcom a nie dla roz-
woju oświaty narodów słowiańskich w Austrii. W prezydium związku większość stanowi-
li Czesi. Nie udało się PTP ze Śląska Cieszyńskiego na zjeździe namówić PTP z Galicji do 
stworzenia polskiego związku nauczycielskiego w Austrii, ani nawet uzyskać poparcia dla 
rezolucji przedstawiającej polsko-czeski spór oświatowy na Śląsku ze względu na różnicę 
zdań między krakowskimi i lwowskimi delegatami PTP z Galicji co do postępowania 
wobec Czechów106. W sierpniu 1909 r. za nielojalność słowiańską prezydium Związku 
Nauczycielstwa Słowiańskiego potępiło PTP w Cieszynie, bo krytykowało postępowanie 
śląskich Czechów wobec polskiej ludności w sprawach oświatowych107. W lipcu 1912 r. 
II Zjazd Związku Nauczycielstwa Słowiańskiego w Austrii odbył się w Krakowie. „MP” 
napisał w 1911 r. sarkastycznie, że Związek powołano do obrony interesów słowiańskie-
go szkolnictwa przed germanizacją, ale kto obroni polskie szkolnictwo przed naporem 
czeskim 108.

Sukces w walce o równouprawnienie polityczne i narodowe z Niemcami w Czechach, 
Morawach i Śląsku Austriackim Czesi widzieli w jedności wszystkich narodów słowiań-
skich w Austro-Węgrzech i w poparciu Rosji109. Idee słowiańską propagowano na cyklicz-
nych Zjazdach Słowiańskich. Na Zjeździe w Pradze w lipcu 1908 r. pod przewodnictwem 
Karela Kramářa przyjęto rezolucję: Zjazd Słowiański uznaje żywotność i owocność idei 
ogólnosłowiańskiego zjednoczenia oraz uważa, że niezbędne do tego usunięcie sporów 
i nieporozumień pomiędzy słowiańskimi narodami może być uskutecznione jedynie przez 
powszechne uznanie i zastosowanie zasad równouprawnienia, swobodnego rozwoju każ-
dego narodu, uznania jego odrębności kulturalnych i narodowych110.

Na Śląsku Cieszyńskim Czesi nie realizowali solidarności słowiańskiej z Polakami, 
którzy apelowali do nich o wspólną walkę o prawa oświatowe z Niemcami i nie sprzeci-
wianie się zakładaniu szkół w językach macierzystych111. Pismo czeskich nauczycieli na 
Śląsku „Školský věstnik” ubolewał nad losem Rusinów uciskanych przez Polaków w Ga-
licji, a jednocześnie sam popierał politykę czechizacyjną Polaków w ZO-K112. W Polskiej 
Ostrawie wydział gminny czeski nie chciał upublicznić polskiej szkoły ludowej Macierzy 

105 Dąbrowa – polska szkoła wydziałowa, w: „RŚ” 4 06 1909, nr 23, s. 2.
106 Stanowisko delegatów PTP na zjeździe nauczycielstwa słowiańskiego w Pradze, w: „MP” 1909, nr 3, 

s. 129–136; Potrzeba organizacji nauczycieli polskich w Austrii, w: „MP” 1910, nr 4, s. 56–57.
107 Związek Nauczycielstwa Słowiańskiego w Austrii, w: „MP” 1909, nr 11, s. 185.
108 Zjazd nauczycielstwa słowiańskiego w Krakowie, w: „MP” 1911, nr 7–8, s. 105; II Zjazd związku 

delegatów nauczycielstwa słowiańskiego, w: „MP” 1912, nr 10, s. 152–154.
109 Sprawa słowiańska, w „Wieniec-Pszczółka” 20.06.1909, nr 25; Niepewne jutro, w:„Przyjaciel Ludu” 

28.02.1909, nr 9, s. 2–3; Unia Słowiańska, w: „Przyjaciel Ludu” 5.12.1909, nr 49, s. 2–3; zob. H. Wereszycki, 
Historia Austrii, wyd. 2, Wrocław 1986, s. 207, 239; M. Mareš, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Re-
publiki Czeskiej, w: Europa Środkowa, dekada transformacji. Republika Czeska, red. B. Albin, W. Baluka, 
Wrocław 2005, s. 233.

110 Zjazd Słowiański w Pradze, w: „GC” 01 08 1908, nr 59, s. 1–2.
111 Mowa posła dr Michejdy w Sejmie Śląskim przy rozprawie budżetowej, w: „GC” 14.11.1903, nr 46, 

dodatek, s. 3; Śladem pruskich hakatystów, w: „RŚ-NO” 14.05.1909, nr 20, s. 3; Wiec w sprawach szkolnictwa 
polskiego na Śląsku, w: „MP” 1909, nr 3, s. 54; Wobec ugody polsko-czeskiej, „MP” 1912, nr 4, s. 53–55.

112 Pod adresem redakcji „Školského věstnika”, w: „MP” 1911, nr 11, s. 174.
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Szkolnej, chociaż spełniała wszelkie wymagania ustawowe, a komisja rządowa nakazała 
je przeprowadzić. W tym czasie wydział utrzymywał 2 publiczne niemieckie szkoły lu-
dowe113. 

Posłowie czescy i polscy do Rady Państwa w obecności czeskich przedstawicieli 
gmin, w których toczyły się spory o powołanie i fi nansowanie polskich szkół, zorganizo-
wali konferencję polsko-czeską w marcu 1909 r. w Wiedniu pod przewodnictwem Kra-
mářa w sprawie wzajemnych sporów. Dwa lata później odbyła się ponownie polsko-cze-
ska konferencja w sprawach oświatowych na Śląsku Cieszyńskim. Obie zakończyły się 
fi askiem114. Śląscy Czesi nie chcieli się zobowiązać, że nie będą blokować powoływania 
publicznych szkół polskich w gminach, gdzie spełnione były warunki ustaw szkolnych, 
i że nie będą przyjmować dzieci polskich do szkół czeskich. Uważali, że Śląsk Cieszyński 
to historyczna ziemia czeska, a polską działalność kulturalno-narodową, podobnie jak 
niemiecką, odbierali jako jej zagrożenie, w szczególności przez zakładanie szkół. Strona 
polska deklarowała współpracę z Czechami, ale nie za cenę zaniechania rozwoju polskie-
go szkolnictwa.

„Školský věstnik” uważał, że nie była potrzebna ugoda z Polakami na Śląsku, bo Cze-
si sami sobie poradzą z Niemcami115. Współpracowano jedynie w Sejmie Śląskim w walce 
o płace, urzędników szkolnych i zawodowy awans nauczycieli polskich i czeskich116. Spis 
ludności z 1910 r. na Śląsku Cieszyńskim pokazał, że akcja czechizacyjna przyniosła 
dobre rezultaty. Pelc przekonywał, że ludność Śląska Cieszyńskiego była spolszczona po-
przez przybywanie kolejnych partii ludności z Galicji. Dlatego musieliśmy rozpocząć pra-
cę, aby odzyskać Karwinę, Bogumin, Cieszyn. Oceniał, że zyskiwaliśmy powoli ludność 
na naszą stronę, ponieważ lepiej byliśmy przygotowani i nasza kultura stała na wyższym 
poziomie. Dlatego wyniki nie dały długo na siebie czekać. Już przed wojną Polacy zostali 
odepchnięci od Ostrawicy, a my stanęliśmy nad brzegami Olzy 117. 

PTP ubolewało, że w sprawach szkolnych Niemcy i Czesi byli lepiej przygotowani 
politycznie, organizacyjnie, fi nansowo i aktywniej domagali się szkół z macierzystym 
językiem nauczania118. Mimo że wszystkie polskie ugrupowania polityczne na Śląsku 
Cieszyńskim (katolicy, ewangelicy, narodowcy frysztaccy, socjaldemokraci) walczyły 
o polską szkołę, to jednak nie potrafi ły robić tego wspólnie119. Aby zainteresować krajo-

113 Szkoła Macierzy Szkolnej w Polskiej Ostrawie, w: „MP” 1911, nr 2, s. 31.
114 Konferencja polsko-czeska, w: „MP” 1909, nr 4, s. 70; Konferencja polsko-czeska, w: „MP” 1911,

nr 3, s. 33–34; Konferencja polsko-czeska, w: „MP” 1911, nr 4, s. 60; Konferencja polsko-czeska, w: „RŚ” 
26.03. 1909, nr 13, s. 5.

115 W imię prawdy, w: „MP” 1909, nr 4, s. 70–71; Gdzież skutki konferencji czesko-polskiej, w: „MP” 
1911, nr 6, s. 93.

116 Delegaci nauczycielscy na konferencji krajowej okręgu frysztackiego, w: „MP” 1909, nr 3, s. 54;
W. Zabawski, Droga..., s. 148; Wspomnienia Cieszyniaków, red. L. Brożek, Warszawa 1964, s. 124.

117 F. Pelc, O Těšínsko..., s. 26, 30.
118 W obronie polskiej szkoły ludowej na Śląsku, w: „MP” 1906, nr 11–12, s. 175; Stanowisko delegatów 

PTP na zjeździe nauczycielstwa słowiańskiego w Pradze, w: „MP” 1908, nr 9, s. 129; Czescy nauczyciele na 
Śląsku, w: „MP” 1909, nr 1, s. 16; Wobec wyborów do parlamentu, w: „MP” 1911, nr 5, s. 65–67; Przed nowym 
rokiem szkolnym, w: „MP” 1911, nr 9, s. 129–130; W. Zabawski, Droga...,  s. 325; Wspomnienia Cieszynia-
ków..., s. 124.

119 Zgromadzenie ZŚK w Karwinie, w: „GC” 21 07 1909, nr 58, s. 2; Sprawozdanie Komitetu Obwodowe-
go śląskiego PPSD, w: „RŚ” 29.01.1909, nr 5, s. 1; III Zjazd krajowy PPSD Moraw i Śląska, w: „RŚ” 12.02. 
1909, nr 7, s. 1–5; W. Najdus, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 1890–1919, Warszawa 
1983, s. 496; W. Zabawski, Droga..., s. 325; E. Buława, Od wspólnoty..., s. 87.
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we władze Galicji i Koło Polskie w Radzie Państwa problemami szkolnictwa polskiego 
na Śląsku Cieszyńskim, Komitet Obywatelski, TSL i Macierz Szkolna zorganizowały 
w lutym 1909 r. wiec w Krakowie. Przyjęto na nim rezolucję domagającą się wsparcia 
postulatów szkolnych śląskich Polaków przez Koło Polskie w Radzie Państwa u władz 
oświatowych w Wiedniu, zaprzestania utrakwizacji polskich szkół, upaństwowienia szkół 
utrzymywanych przez Macierz Szkolną i wsparcia fi nansowego dla niej w celu utrzyma-
nia polskich szkół prywatnych i zakładania nowych na Śląsku. Wiec apeluje do narodu 
czeskiego, by Czesi śląscy, o ile głoszone przez Czechów hasła braterstwa słowiańskiego 
są rzeczywiście szczere, zmienili dotychczasowe zaborcze i bezwzględne postępowanie 
wobec ludności polskiej na Śląsku, odmawiające jej nawet najkardynalniejszych warun-
ków bytu narodowego120.

Polskie szkolnictwo na Śląsku Cieszyńskim w roku szkolnym 1913/1914 liczyło: 
publiczne gimnazjum klasyczne w Cieszynie i seminarium nauczycielskie w Bobrku, 
prywatne gimnazjum realne w Orłowej, szkoły wydziałowe – 1 publiczna i 3 prywatne, 
szkoły ludowe – 156 publicznych i 11 prywatnych oraz 21 polsko-niemieckich. Uczęsz-
czało do nich 38 847 uczniów121. Macierz Szkolna do 1914 r. utrzymywała ogromnym 
wysiłkiem 11 szkół ludowych, 3 szkoły wydziałowe, 1 szkołę średnią, 3 szkoły zawodo-
we uzupełniające, kurs uzupełniający dla dziewcząt, 10 przedszkoli, 2 bursy dla szkół 
średnich w Cieszynie i Bobrku Liczba uczniów w jej szkołach wzrosła w latach 1903-
1914 z 325 do ponad 3 tys.122

W czasie I wojny światowej polskie szkolnictwo odczuwało ogromne trudności fi -
nansowe, rzeczowe i dydaktyczne, a w szczególności szkoły utrzymywane przez Macierz 
Szkolną123. Powołanie nauczycieli do wojska destabilizowało pracę szkół. Nauczycieli 
często zastępowano osobami nieprzygotowanymi do pracy dydaktycznej i wychowawczej. 
Administracja oświatowa przestała sprawnie funkcjonować. Przyczyniło się to do obniże-
nia poziomu nauczania. Wojna stała się pretekstem, aby jeszcze bardziej ograniczyć i tak 
niewielkie dotychczasowe subwencje dla polskiego szkolnictwa. Wybuch I wojny świato-
wej przyniósł orłowskiemu gimnazjum znaczne trudności kadrowe i fi nansowe. Dzięki 
staraniom pełniącego obowiązki dyrektora Piotra Feliksa w styczniu 1915 r. szkoła zo-
stała jednak ponownie otwarta124. Poziom nauczania, frekwencja uczniów i prowadzenie 
szkoły nie budziły żadnych zastrzeżeń ze strony śląskich władz szkolnych125. W paździer-
niku 1918 r. Koło Polskie w Radzie Państwa w Wiedniu zażądało od rządu upublicznienia 
orłowskiego gimnazjum, co miało nastąpić 1 listopada 1918 r.126

120 Wiec w sprawach szkolnictwa polskiego na Śląsku, w: „MP” 1909, nr 3, s. 54, zob. Wiec w sprawie 
śląskiej, w: „RŚ” 5 03 1909, nr 10, s. 2–3.

121 Pracujemy dla Macierzy Szkolnej, w: „MP” 1913, nr 6, s. 105–106; Szkolnictwo polskie pod zaborem 
czeskim, w: „MP” 1922, nr 2, s. 38; J. Spyra, Główne kierunki..., s. 201–203.

122 J. Chlebowczyk, Nad Olzą..., s. 105.
123 Gwiazdka dla biednych dzieci w zakładach Macierzy Szkolnej w Zagłębiu, w: „GC” 8.12.1916, nr 98, 

s. 4; Sprawozdanie z gwiazdki, w: „GC” 27.02.1917, nr 17, s. 3; Sprawozdanie z czynności Polskiego Towarzy-
stwa Pedagogicznego za czas od 1 stycznia 1914 do 30 listopada 1918 r., w: „MP” 1919, nr 1, s. 6–7.

124 PSB, Kraków 1948, t. 6, s. 405–406 (Piotr Feliks 1883–1941); Historia Śląska, red. S. Michalkiewicz, 
Wrocław 1985, t. 3, cz. 2, s. 665–666.

125 Polskie gimnazjum realne w Orłowej, w: „GC” 29.06.1915, nr 25, s. 4; Z dyrekcji polskiego gimnazjum 
realnego w Orłowej, w: „GC” 16.06.1916, nr 48, s. 4.

126 Upaństwowienie gimnazjum w Orłowej, w: „GC” 15 10 1918, nr 83, s. 3.
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Po rozpadzie w październiku 1918 r. Austro-Węgier Polska i Czechosłowacja ry-
walizowały o Śląsk Cieszyński, motywując swoje roszczenia względami historycznymi, 
politycznymi, ekonomicznymi, etnicznymi i aspiracjami ludności śląskiej polskiej i cze-
skiej, z pominięciem niemieckiej. W październiku powstała Rada Narodowa Księstwa 
Cieszyńskiego, w ramach której działała Komisja Szkolna odpowiedzialna za szkolnictwo 
na Śląsku Cieszyńskim127. Z lokalnym przedstawicielstwem czeskim w Opawie Zemským 
Národním Výborem pro Slezsko zawarła 5 listopada 1918 r. umowę o jego tymczasowym 
podziale terytorialnym według zasady etnicznej128. Powiaty bielski, cieszyński i frysztac-
ki, bez gmin z zarządami czeskimi (Orłowa, Dziećmorowice, Pietwałd, Łazy, Sucha Dolna 
i Średnia) przypadły Radzie, a frydecki czeskiemu Komitetowi. Polska Rada zamierzała 
w przyszłości wymienić je za gminy w powiecie cieszyńskim z większością czeską, bo 
np. Orłowa ze względu na swoje słynne gimnazjum była kuźnią polskiej inteligencji129. 
Czechosłowacja, łamiąc listopadową umowę130, w styczniu 1919 r. dokonała zbrojnej 
agresji na polską część Śląska Cieszyńskiego i uzyskała kontrolę nad ZO-K. Konferencja 
Paryska postanowiła w 1919 r. rozstrzygnąć spór polsko-czechosłowacki przez plebiscyt. 
W czasie jego przygotowań doszło do ostrych napięć w ZO-K131. Ostatecznie spór o Śląsk 
Cieszyński rozstrzygnęła 28 lipca 1920 r. Rada Ambasadorów. Polacy na Śląsku Cie-
szyńskim stali się wbrew swojej woli mniejszością w wielonarodowej Czechosłowacji. 
Przyznany jej obszar Śląska Cieszyńskiego, z wyjątkiem powiatu frydeckiego, w Polsce 
określano Zaolziem. W obawie przed Polską i polską mniejszością przystąpiono do walki 
o jego czeski charakter132.

Bez polskich szkół publicznych i prywatnych, a w szczególności gimnazjów w Cie-
szynie i Orłowej oraz seminarium nauczycielskiego w Bobrku, a także polskich nauczy-
cieli na Śląsku Cieszyńskim, którzy czynnie angażowali się w działalność towarzystw 
kulturalno-narodowych i partii politycznych, nie udałoby się powstrzymać germanizacji 
i czechizacji. Dzięki tej pracy Polska otrzymała przynajmniej część Śląska Cieszyńskiego 
po 1920 r.133

127 Ludu Śląski, w: „GC” 1.11.1918, nr 88, s. 1; Walne zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Pedago-
gicznego, w: „GC” 24.12.1918, nr 103, s. 3; Statut organizacyjny tymczasowej administracji szkolnej Księ-
stwa Cieszyńskiego, w: „MP” 1919, nr 1, s. 2.

128 Umowa z 05 11 1918 r. w Polskiej Ostrawie, w: W. Dąbrowski, Kwestia cieszyńska. Zbiór dokumen-
tów z okresu walki o Śląsk Cieszyński 1918–1920, Katowice 1923, nr 3, s. 7–8; F. Pelc, O Těšínsko..., s. 42;
J. Valenta, Česko-polské vztahy v letech 1918–1920 a Těšínské Slezsko, Ostrava 1961, s. 42.

129 M. Kamiński, Konfl ikt polsko-czeski 1918–1921, Warszawa 2001, s. 165.
130 W sprawie konfl iktu czesko-polskiego, w: „RŚ”, 20 11 1918, nr 93, s. 1; A. Szklarska-Lohmannowa, 

Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne 1918–1925, Wrocław 1967, s. 22; B. Cybulski, Rada Naro-
dowa Księstwa Cieszyńskiego w latach 1918–1920, Opole 1980, s. 47.

131 M. Wanatowicz, Historia społeczno-polityczna Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego 1918–1945, 
Katowice 1994, s. 19; K. Szelong, Podłoże organizacyjne akcji plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim,
w: Z najnowszych dziejów Śląska Cieszyńskiego, red. M. Wanatowicz, Katowice 1992.

132 O. Káňa, R. Pavelka, Těšínsko v polsko-československých vstazích 1918–1939, Ostrava 1970, s. 30.
133 Nauczyciel a polityka, w: „MP” 1911, nr 5, s. 67–69; A. Stępniak, Kwestia..., s. 103; A. Grobelný, 

Śląsk Cieszyński..., s. 75; Ł. Dawid, Źródła intelektualnej, światopoglądowej i zawodowej formacji nauczy-
cielstwa polskiego Śląska Cieszyńskiego w latach 1888–1918, w: Książka – biblioteka – szkoła..., s. 251.
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TEATR SZKOLNY ŚREDNICH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH 
W AUTONOMICZNEJ GALICJI I NA ŚLĄSKU
CIESZYŃSKIM

Teatr narodu, sztuka, polska sztuka
Chcemy go stroić, chcemy go malować
Chcemy w teatrze tym Polskę budować.

S. Wyspiański, Wyzwolenie

1. Pojęcie teatru szkolnego, znane i używane od wieków, nie jest defi niowane jedno-
znacznie. Początkowo termin ten nazywał wyrastające z tradycji religijnych i ludowych 
przedstawienia grywane przez żaków. Jednakże później upowszechniło się znaczenie 
drugie: amatorski teatr prowadzony w kolegiach dla młodzieży szlacheckiej, tzw. kon-
wiktach, stąd inna nazwa: teatr konwiktowy 1 lub teatr jezuicki. Takie rozumienie pojęcia 
„teatr szkolny” również współcześnie uważane jest za jedyne uprawnione przez wielu 
autorów, o czym może świadczyć fakt zamykania rozważań o rozwoju i historii tegoż 
teatru uwagami o komedii stanisławowskiej (wiek XVIII) 2. Jedynie Bożena Frankowska 
w Encyklopedii teatru polskiego uwzględniła rozwój teatru szkolnego w wieku XIX oraz 
XX i wprowadziła kolejne znaczenie interesującego nas terminu, pisząc: Nazwę teatr 
szkolny nosi także teatr organizowany w szkołach podstawowych (powszechnych) i śred-
nich (w gimnazjach i liceach, dawniej na pensjach) luźno związany z programem naucza-
nia, ale stawiający sobie cele wychowawcze (wychowanie przez sztukę) lub rekreacyjne  3. 
Wskazane kryteria różnicujące, tzn. ścisły lub luźny związek z programem nauczania 
i obecność bądź nieobecność celów wychowawczych, nie są tu najwłaściwsze, ponie-
waż teatr szkolny w obu wskazanych okresach: a) w XVI–XVIII wieku i b) XIX–XX

1 T. Miłkowski, Szkolny słownik teatralny, Warszawa 2000, s. 148.
2 Taką defi nicję teatru szkolnego znajdziemy w: a) M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sła-

wińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1988; J. Krzyżanowski i in., Literatura polska. 
Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, Warszawa 1985; J. Kłossowicz, Słownik teatru polskiego, Warszawa 2002; 
B. Osterloff, M. Raszewska, K. Sielicki, Leksykon teatralny, Warszawa 1996; Słownik pojęć i tekstów kultury. 
Terytoria słowa, red. E. Szczęsna, Warszawa 2002, s. 229.

3 B. Frankowska, Encyklopedia teatru polskiego, Warszawa 2003, s. 486.
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4 I. Michalska, G. Michalski, Wychowanie przez teatr szkolny w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, 
s. 23.

5 T. Sivert, Teatr szkolny i jego rola wychowawcza, w: „Polonista” 1947, z. 1–2, s. 17.
6 T. Bros w roku 1996 związany był z Redakcją Programów dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej i Telewizją 

Edukacyjną w TVP.
7 J. Wroński, Edukacja teatralna młodzieży szkolnej w Polsce dawniej i obecnie, w: „Rocznik Komisji 

Nauk Pedagogicznych” 1969, t. 7, s. 141.
8 T. Bros, Teatr szkolny. Jaki jest? Jaki być powinien?, w: „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 

1996, nr 4, s. 7 (wkładka).

był związany z programem szkolnym języka polskiego i języków obcych oraz spełniał 
cele wychowawcze, przy czym w wieku XIX i na początku XX punkt ciężkości z wycho-
wania etycznego został przesunięty ku wychowaniu estetycznemu i patriotycznemu. Nowe 
elementy wprowadziło także do defi nicji pojęcia „teatr szkolny” międzywojnie. W pracy 
Iwony i Grzegorza Michalskich czytamy, że odnoszono je zarówno do grupy dzieci pra-
cujących wspólnie z nauczycielem nad przygotowaniem przedstawienia – w mniej lub 
bardziej wyodrębnionej organizacji życia szkolnego – jak i do wprowadzanych podczas 
lekcji teatralizacji, służących potrzebom dydaktycznym. Stąd teatr szkolny traktowany 
był raz jako forma, innym razem jako metoda wychowawcza 4. W to rozszerzone pojęcie 
teatru szkolnego wpisywały się więc zarówno inscenizacje poezji i prozy, jak też tzw. 
teatr samorodny, preferujący samodzielność, improwizację oraz stawiający wyżej samą 
pracę nad przygotowaniem przedstawienia niż jej efekt końcowy. Znalazło się w nim 
również miejsce dla tzw. teatru dramatycznego lub – jak nazywa go T. Sivert5 – tradycyj-
nego, „odtwórczego”, wyrażającego się w przygotowaniu widowisk według całości bądź 
fragmentów dzieł literatury polskiej i światowej. Ta postać teatru szkolnego, podobnie jak 
tzw. „teatr obchodowy”, uświetniający uroczystości i jubileusze, nawiązywała do praktyki 
sprzed I wojny światowej i była uważana za szczególnie odpowiednią dla młodzieży star-
szej. Współcześnie natomiast wyraźne są tendencje do rozszerzania treści i zakresu poję-
cia „teatr szkolny”, tudzież do zastąpienia tego terminu nazwą: „teatr dzieci i młodzieży 
szkolnej”. Ich wyrazem mogą być propozycje Józefa Wrońskiego, Józefa Budzyńskiego 
i Tadeusza Brosa6. Pierwszy z wymienionych wyjaśnia, że teatr szkolny obejmuje: 

1. teatr tworzony i grany przez młodzież szkolną (teatr dzieci i młodzieży),
2. widowiska wykonywane przez aktorów zawodowych w teatrach publicznych (teatr 

dla młodzieży). 
W zakres problematyki teatru szkolnego wchodzi także jego teoria, a więc sprawy 

repertuaru, metodyki pracy, historii teatru, literatury o nim7. T. Bros, podobnie jak 
Wroński, podkreśla, że teatr szkolny to nie tylko przedstawienia przygotowywane i gra-
ne w szkole, ale teatr (bez względu na siedzibę) skupiający młodzież, która w szkole się 
uczy8. Warto również wspomnieć, że sytuowanie zagadnienia teatru szkolnego na pogra-
niczu problematyki teatralnej i pedagogicznej powoduje, iż pojęcie to nie występuje np. 
w Oksfordzkiej ilustrowanej encyklopedii sztuki (Łódź 1994), a Patrice Pavis w Słowni-
ku terminów teatralnych (Wrocław 1998) wprowadził jedynie nazwę teatr dydaktyczny, 
w której zakres jako jeden z desygnatów wpisuje się oczywiście teatr szkolny. Znajdzie-
my natomiast interesującą nas defi nicję w Słowniku pedagogicznym Wincentego Okonia 
(Warszawa 1981), który wyjaśnia, że teatr szkolny jest to jedna z form pozalekcyjnych 
lub pozaszkolnych zajęć dzieci i młodzieży, polegająca na wystawianiu sztuk teatralnych 
z udziałem uczniów w charakterze aktorów, scenarzystów, reżyserów, charakteryzatorów
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i organizatorów widowni, niekiedy nawet w roli autorów wypowiedzi scenicznych bądź 
większych utworów [...]. Przeprowadzona analiza treści i zakresu terminu „teatr szkolny” 
prowadzi do wniosku o ich historycznej zmienności, ale też do konstatacji, że współcze-
śnie pojęcie to bywa pojmowane wieloznacznie. Na uwagę zasługuje jeszcze ze wszech 
miar słuszna sugestia J. Budzyńskiego9, aby stosować szerokie pojęcie „dramatu” i „teatru 
szkolnego”, stwarzające szansę uchwycenia jego genezy i dynamiki rozwoju, różnorod-
ności rodzajów i gatunków. Dlatego wypada zaznaczyć, że w rozważaniach o teatrze 
szkolnym autonomicznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego zostanie zastosowana defi nicja 
J. Wrońskiego.

2. Teatr szkolny na ziemiach polskich rozwija się prawie nieprzerwanie od XII wieku. 
Józef Wroński10, powołując się na Czesława Strzeleckiego i Stanisława Windakiewicza11, 
wyjaśnia, że wzory czerpano z przedstawień na zachodzie Europy, przeszczepiając na 
grunt rodzimy misteria, jak i zachowujące jedynie religijne tło świeckie widowiska żaków 
szkolnych. Od tego czasu teatr szkolny przeżywał najrozmaitsze przeobrażenia. Zmienia-
ły się stawiane przed nim cele, rozszerzał repertuar i możliwości techniczne, gęstniała sieć 
działających placówek, wzmagała się lub słabła siła oddziaływania12. W sposób świadomy 
i zamierzony zapoczątkowany w szkołach prowadzonych przez jezuitów, głównie jako 
forma kształcenia retorycznego i wychowania: religijnego bądź moralnego, stopniowo za-
domowił się również w szkołach pijarów, teatynów, dominikanów, bazylianów, bernardy-
nów oraz w zakładach żeńskich prowadzonych przez siostry szarytki lub honoratki. Jego 
żywotność ulegała osłabieniu, w miarę jak rozwijało się szkolnictwo świeckie, jednakże 
do roku 1939 doskonale prosperował w jezuickim Gimnazjum Chyrowskim pod Bąkowi-
cami, a i współcześnie często funkcjonuje w zakładach edukacyjnych kierowanych przez 
zakonników. 

W XIX i XX wieku tradycję działających wcześniej w konwiktach i kolegiach teatrów 
szkolnych podtrzymują świeckie gimnazja i inne typy szkół, nie tylko średnich. Dlatego 
nie można się zgodzić z twierdzeniem, jakoby w okresie narodowej niewoli (1795–1918), 
ze względu na trudne warunki (wynaradawiającą politykę oświatową), teatr szkolny nie-
mal się nie rozwijał i nie miał żadnych osiągnięć. Prawdą natomiast jest, że teoretyczne 
i metodyczne podstawy dla zmodernizowanego w międzywojniu teatru szkolnego, jak 
i zaplecze repertuarowe zostały stworzone dzięki pracom Lucjusza Komarnickiego 
(Czarodziejstwo teatru, Teatr szkolny, Warszawa 1926), Zdzisława Kwiecińskiego (Sa-
morodny teatr w szkole, Warszawa 1933), Jędrzeja Cierniaka13 i Janiny Strzeleckiej oraz 
innych autorów, ogłaszających swe artykuły i propozycje w czasopismach, np. takich 
jak: „Gimnazjum”, „Teatr w Szkole”, „Teatr Ludowy” i „Chowanna”. Idea i praktyka 
teatru szkolnego została wskrzeszona po II wojnie światowej, a obecnie – na przełomie 
XX i XXI wieku – można mówić o wzmożonym zainteresowaniu tą formą kształcenia. 
Stan ten w pewnym sensie poświadczają słowa Tadeusza Brosa: Mój kontakt z teatrem 

9 J. Budzyński, Dramat i teatr szkolny na Śląsku (XVI–XVII wiek), Katowice 1996, s. 17–18. 
10 J. Wroński, Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza, Kraków 1974.
11 C. Strzelecki, Historia teatru w Polsce, Bydgoszcz 1947; S. Windakiewicz, Dramat liturgiczny w Polsce 

średniowiecznej, Kraków 1903.
12 B. Frankowska, Encyklopedia teatru..., s. 486–488.
13 J. Cierniak, Źródła i nurty polskiego teatru ludowego. Wybór pism, Warszawa 1962.
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szkolnym nie ograniczał się wyłącznie do uczestniczenia w jego święcie 14. Przejechałem, 
bez przesady, całą Polskę z ekipami telewizyjnymi, odwiedzając zespoły w ich „miej-
scach pracy”. Poznałem osobiście i dyskutowałem z mnóstwem instruktorów, obejrzałem 
nieraz wielokrotnie dziesiątki przedstawień 15.

3. Mimo tej „długowieczności” teatr szkolny nie doczekał się swojej pełnej historii. 
Dysponujemy dość licznymi rozprawami poświęconymi teatrowi jezuickiemu16. Badano 
także teatry pijarskie17, ale bardzo niewiele uwagi poświęcono okresowi zaborów, szcze-
gólnie epoce popowstaniowej. Za próbę syntezy osiągnięć teatru szkolnego w latach 
1918–1939 można uznać pracę Iwony i Grzegorza Michalskich Wychowanie przez teatr 
szkolny w latach II Rzeczypospolitej (Warszawa 1999). Zwięzłe charakterystyki tego 
okresu znajdziemy również w Encyklopedii wychowania 18 i historycznych zarysach Hen-
ry’ego Tymona Jakubowskiego Amatorski ruch teatralny (Warszawa 1975), Klementyny 
Sołonowicz-Olbrychskiej Teatr radości. Teatr szkolny. Doświadczenia, uwagi, myśli 
(Warszawa 1961) i Józefa Wrońskiego Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza (Kra-
ków 1974)19. Nie oznacza to wszakże, iż nasza wiedza o tym okresie, podobnie jak o latach 
PRL-u i III Rzeczypospolitej, jest pełna i usystematyzowana.

W okresie powojennym ukazujące się publikacje odnoszą się raczej do szeroko poję-
tej edukacji przez teatr i dla teatru20. Podejmowane są też badania historyczne 21 i mono-
grafi czne poszczególnych ośrodków teatralnych 22 bądź teatrów 23 oraz świadomości i zain-
teresowań teatralnych młodzieży24. Natomiast niewątpliwą pomocą dla wielu kierujących 
teatrami szkolnymi nauczycieli są publikowane propozycje repertuarowe oraz wskazówki 
warsztatowe25 i uwagi „z moich doświadczeń” 26.

14 T. Bros za takie święto uważa Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej.
15 T. Bros, Teatr szkolny..., s. 7.
16 Zob. np. hasła: teatr jezuicki, teatr szkolny w: Słownik terminów literackich..., s. 525, 526–527 oraz 

Teatr jezuicki XVIII i XIX w. w Polsce z antologią dramatu, oprac. I. Kadulska, Gdańsk 1997; J. Budzyński, 
Dramat i teatr...; J. Okoń, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII w., Wrocław 1970; R. Schächterówna, 
Teatr szkolny w latach 1745–1752, w: Księga pamiątkowa I Gimnazjum Państwowego im. Mieczysława 
Romanowskiego w Stanisławowie, Stanisławów 1929, s. 126–130.

17 Na przykład W. Czajewski, Szkice teatralne, Łódź 1907; W. Hahn, Ksiądz Stanisław Konarski jako 
reformator teatru szkolnego, Lwów 1923.

18 M. Giergielewicz, Teatr szkolny, w: Encyklopedia wychowania, red. S. Łempicki, W. Gotlieb, B. Su-
chodolski, J. Włodarski t. 3, Warszawa [b.r.w.]. Zob. też D. Dworakowska-Marinow, Lucjusz Komornicki. 
Pedagog, badacz literatury, teatrolog, Łódź 2007.

19 Temat twórczości dramatycznej i teatrów głównie dla dziecięcego odbiorcy podejmuje też Józef Białek 
w: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, s. 174–187.

20 Na przykład J. A. Fręś, Dramat i teatr w szkole średniej, Warszawa 1992; L. Kaczyńska, Edukacja 
teatralna w szkole średniej, Szczecin 1995; A. Janus-Sitarz, Lekcje teatru, Kraków 1999. 

21 Na przykład S. Salomonowicz, Imprezy szkolne w Toruńskim Gimnazjum Akademickim jako ele-
ment dydaktyki i wychowania w dobie baroku i oświecenia, Toruń 1972; K. Targosz, Teatr Szkół Nowodwor-
skich w Krakowie w XVII w., Warszawa 1976.

22 Na przykład S. Potoczek, Krakowski teatr międzyszkolny (1955–1965), Kraków 1965.
23 Na przykład 45 lat TDZ, oprac. Teatru Dzieci Zagłębia, Będzin 1991.
24 M. Kowalczyk, Teatr w świadomości uczniów (1985–1990), Warszawa 1995.
25 Na przykład B. Broszkiewicz, J. Jarek, Teatr szkolny, cz. 1–5, Wrocław 2003–2005; Ciż, Warsztaty 

edukacji teatralnej i teatr dziecięcy, Wrocław 2004.
26 Na przykład L. Karłowicz, Jeszcze o teatrze szkolnym, w: „Scena” 1974, nr 4, s. 16–17.
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27 Wyboru Galicji i Śląska Cieszyńskiego nie należy utożsamiać z brakiem teatru szkolnego na pozostałych 
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Ograniczenie terytorialne wynika jedynie z rygorów objętościowych.

28 J. Wroński, Edukacja teatralna..., s. 157.
29 Szkic opublikowano w: Księga pamiątkowa 50-lecia Konwiktu i Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie 

(1886–1936), Kraków 1936, s. 107–120.
30 Zamieszczony w: Księga pamiątkowa III Gimnazjum, obecnie II Liceum im. Króla Jana Sobieskiego 

w Krakowie (1883–1958), Kraków 1958, s. 159–166.
31 H. T. Jakubowski, Amatorski ruch teatralny. Zarys historii do roku 1939, Warszawa 1975.
32 J. Wroński, Edukacja...
33 J. Wroński sytuuje dyskusję na temat teatru szkolnego w „Głosie Nauczycielskim” 1902 roku, podczas 

gdy czasopismo to zaczęło się ukazywać w r. 1917.
34 Przypisy i bibliografi a oraz zakres rozważań nie upoważniają do niskiej oceny działalności teatru szkol-

nego w omawianym okresie.
35 Zob. H. T. Jakubowski, Amatorski ruch teatralny...
36 J. Wroński, Teatr szkolny...

4. Przyjrzyjmy się jednak dokładniej stanowi badań nad teatrem szkolnym na terenie 
zaboru austriackiego 27 w interesujących nas latach 1870–1918. Niestety, trzeba się zgo-
dzić z J. Wrońskim, że problemami dramaturgii szkolnej i teatru szkolnego w czasach 
niewoli nie zajmowano się dotąd w sposób naukowy28. Twierdzenie to zostało wprawdzie 
wypowiedziane w 1969 roku, ale nie podważa go ani liczba, ani charakter dostępnych 
publikacji. Można wśród nich wymienić dwa okolicznościowe artykuły przygotowane do 
ksiąg pamiątkowych szkół przez ks. Władysława Chmurę O chyrowskim teatrze szkol-
nym i muzyce  29 oraz Mariana Deszcza O teatrze szkolnym Gimnazjum Sobieskiego 30 
w Krakowie. Oba te teksty są próbą podsumowania dorobku teatrów wymienionych pla-
cówek oraz informują o ich repertuarze. Jednakże szkic W. Chmury jest bogatszy w treści, 
ponieważ zawiera uwagi o budynku teatralnym, kostiumach, pracy nad przygotowaniem 
przedstawień i o publiczności. Równie skromna jest liczba druków zwartych, w których 
można odnaleźć historyczny zarys działalności i dokonań teatru szkolnego w dobie po-
powstaniowej. Zarówno Henry, Tymon Jakubowski31, jak i Józef Wroński32 poświęcają 
temu okresowi jeden paragraf bądź rozdział. Wypowiedzi te, stanowiące niewątpliwie 
przyczynek do badań nad omawianym przez nas zagadnieniem, grzeszą nieraz błędnymi 
informacjami33, nie zawsze udokumentowanymi wnioskami34 i nie najszczęśliwiej dobra-
nym układem treści, stwarzającym wrażenie chaosu35, oraz ograniczonym i dość przypad-
kowym doborem źródeł. Mimo to trzeba przyznać, że obok konkluzji mogących budzić 
zastrzeżenia, jak choćby tych bagatelizujących znaczenie i dokonania teatru szkolnego 
w latach 1863–1918, pojawiają się w nich konstatacje słuszne, wskazujące kierunek dal-
szych badań, jednak nie w pełni opracowane i udokumentowane. Na rzetelnych badaniach 
źródeł prasowych i archiwalnych, sprawozdań szkolnych i wspomnień została natomiast 
oparta monografi a Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie (1886–
–1939) ks. Jana Niemca (Rzeszów–Kraków 1998), ale i w tym przypadku charakterystyka 
teatru szkolnego jest tylko częścią rozdziału traktującego o wychowaniu estetycznym. 
Dziwić może także fakt, że J. Wroński w swojej drugiej pracy z roku 197436 powiela wła-
ściwie ustalenia zaprezentowane już w roku 1969. 

Zaskakuje również prawie zupełny brak odniesień do teatru szkolnego z czasów nie-
woli w międzywojniu. O stanie takim być może zdecydowała przyjęta w latach 1918–1939 
zupełnie odmienna koncepcja teatru szkolnego, który miał być teraz teatrem laboratorium, 
wykorzystującym głównie poezję i prozę (L. Komarnicki), ale też tradycje regionalne 
i folklor (J. Cierniak) lub teatrem samorodnym (Z. Kwieciński). 
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Niemal powszechne pominięcie okresu niewoli narodowej w haśle „teatr szkolny” 
w różnych leksykonach i encyklopediach z zakresu sztuki, literatury i teatru37 z jednej 
strony może potwierdzać bardzo ograniczoną wiedzę o tym okresie jego rozwoju, z drugiej 
wynika z treści przypisywanej omawianemu pojęciu. Takie podejście czyni wspomniane 
kompendia wiedzy prawie bezużytecznymi dla badaczy teatru szkolnego ostatniego 
dwóchsetlecia, a ogół odbiorców dezinformuje. Natomiast istnienie teatru w Gimnazjum 
oo. Jezuitów w Chyrowie odnotowuje Encyklopedia Kresów 38, a Emil Orzechowski po-
święca Chyrowowi samodzielne hasło w Słowniku polskich teatrów niezawodowych39. 

W Dziejach teatru polskiego 40 pod redakcją Tadeusza Siverta41 zasygnalizowano 
tylko powiązanie problematyki teatru szkolnego z pedagogiką. W uwagach o Galicji 
wyeksponowano jego znaczącą funkcję w zakresie wychowania patriotycznego ze wzglę-
du na romantyczny repertuar wyprzedzający czasem prapremiery dramatów w teatrach 
zawodowych. Uznano też rozwój teatru szkolnego w Królestwie za słabszy, co wynikało 
w dużej mierze z konieczności pracy w warunkach konspiracyjnych.

Tylko wzmianki o teatrze szkolnym badanego przez nas okresu znajdziemy w Krót-
kiej historii teatru polskiego Zbigniewa Raszewskiego (Warszawa 1977), a Elżbieta 
Nowicka w Dziejach teatru w Polsce42 w ogóle ten etap jego rozwoju pomija. Natomiast 
działalność teatralną uczniów szkół średnich Krakowa, jako cząstkę ruchu amatorskiego, 
omawia krótko Jan Michalik w swoim dziele Dzieje teatru w Krakowie w latach 1865–
1893 43 . Ponadto cennym źródłem wiedzy o teatrze szkolnym okresu popowstaniowego 
mogą być publikacje poświęcone aktorom44, wspomnienia i pamiętniki ludzi teatru 45, 
prace prezentujące życie kulturalne i teatr poszczególnych miast46, dzieje sceniczne 
dramatów wybitnych twórców, takich jak np.: A. Mickiewicz, J. Słowacki, S. Wyspiań-
ski47, ale także księgi pamiątkowe różnych szkół48 i obchodów rocznicowych49, historie

37 Zob. p. 1. – Defi nicja pojęcia: „teatr szkolny”.
38 Encyklopedia Kresów, red. M. Korolczak-Kędzierska, Kraków 2004, s. 78.
39 Seria I Galicja do r. 1918, cz. 1, Wrocław 1992.
40 T. Sivert, Teatry prywatne i subwencjonowane w latach 1890–1900, w: Dzieje teatru polskiego. Teatr 

polski w latach 1890–1918, red. T. Sivert, t. 4, Warszawa 1988, s. 135–170.
41 T. Sivert wygłosił także we wrześniu 1946 na Zjeździe im. B. Prusa w Warszawie referat: Teatr szkolny 

i jego funkcja wychowawcza [...], w którym nawiązywał do wcześniejszych tradycji tegoż teatru i przedstawił 
się również jako praktyk prowadzący teatr szkolny (Zob. przypis 5).

42 Pracę złożono do druku w r. 1990; [b.r. i m.w.].
43 J. Michalik, Dzieje teatru w Krakowie w latach 1865–1893. Instytucje artystyczne, t. 4, cz. 2, Kraków 

2004, s. 226–242.
44 Na przykład E. Krasiński, Stefan Jaracz, Warszawa 1983, s. 25–29.
45 Na przykład H. Cudnowski, Niedyskrecje teatralne, Wrocław 1960.
46 Na przykład Krakowskie rodowody teatralne, red. J. Michalik, Kraków 1994; J. Szymczak-Hoff, Życie 

kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji, Rzeszów 1993; J. Pleśniarowicz, Kartki z dziejów rzeszow-
skiego teatru, Rzeszów 1985; Z. Felczyński, Fredreum i inne teatra przemyskie w latach 1896–1966, Kraków 
1966.

47 Na przykład Z. Kwieciński, Mickiewicz na scenach amatorskich, w: Pięć studiów z dziejów scenicz-
nych dramatów Mickiewicza, Seria „Studia z Dziejów Teatru w Polsce”, t. 6, red. T. Sivert, Wrocław 1968,
s. 114–194; Słowacki na scenach polskich, red. H. Szletyński, Wrocław 1963.

48 Na przykład Szkoła charakterów. Księga jubileuszowa I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, 
red. J. Świeboda, Rzeszów 1985.

49 Na przykład Rok Mickiewiczowski, Księga pamiątkowa wydana staraniem Kółka Mickiewiczowskiego 
we Lwowie, red. R. Pilat, L. Finkiel, Z. Zakrzewski, K. Twardowski, J. Makarewicz i inni, Lwów 1899; K. Bar-
toszewicz (zebrał i wydał), Księga pamiątkowa 100 rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja, Kraków 1891.
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średnich zakładów edukacyjnych50, pamiętniki i wspomnienia byłych nauczycieli 
i uczniów51. Pokaźną dawkę informacji kryją też czasopisma pedagogiczne, np.: „Mu-
zeum”, „Szkoła”, „Przegląd Pedagogiczny”, „Nowe Tory”, i sprawozdania szkolne, po-
zwalające zobaczyć teatr szkolny z perspektywy nauczycielskiej. Poza tym warto dotrzeć 
do pisemka wydawanego przez wychowanków ck. Gimnazjum III im. Jana Sobieskiego 
w Krakowie pt. „Znicz” i do noszącego ten sam tytuł organu młodzieży szkół średnich. 
Recenzje i sprawozdania teatralne publikowali uczniowie dość często w „Promieniu” 
– rzadziej – w „Tece”. „Zarzewie” miało raczej profi l społeczno-polityczny52.

Rzetelne zbadanie zagadnienia teatru szkolnego w autonomicznej Galicji wymagało-
by również spenetrowania zasobów archiwalnych różnych miast w Polsce, a na Ukrainie 
przynajmniej Zespołu Rady Szkolnej Krajowej w Centralnym Państwowym Archiwum 
Historycznym we Lwowie. Ponieważ jednak szkolne przedstawienia nie zawsze odbywa-
ły się w salach gimnazjalnych, zapowiadające je programy mogły być włączane również 
do archiwaliów teatralnych bądź zbiorów „Sokoła”. 

Na wyróżnienie zasługuje tu teatr Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie, którego 
działalność starannie rejestrowano i opisywano w „Pamiętniku chyrowskim”, księgach ze 
zjazdów chyrowiaków, czasopismach „Z Chyrowa” i „Kwartalnik Chyrowski” oraz we 
wspomnieniach53, zachowanych programach teatralnych i innych dokumentach przecho-
wywanych w Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.

Różnorodność, obfi tość i rozproszenie materiałów, które należałoby poznać, poddać 
selekcji, analizie i opracowaniu, stanowi z pewnością barierę trudną do pokonania i jest 
zapewne jedną z przyczyn powierzchownego traktowania dorobku teatru szkolnego w la-
tach 1870–1918, a właściwie w całym okresie zaborów.

5. O rozwoju teatru szkolnego pod zaborem austriackim w okresie popowstaniowym 
zdecydowało przynajmniej kilka przyczyn. Nie bez znaczenia były tu warunki polityczne, 
dlatego w korzystającej ze swobód autonomicznej Galicji działał on jawnie, a na Śląsku 
Cieszyńskim, gdzie polityka oświatowa wobec Polaków była represyjna, przez wiele lat 
stanowił element składowy konspiracyjnego nurtu edukacji. Za czynnik drugi, już nie tyle 
sprzyjający, ile stymulujący działalność teatralną młodzieży i dla młodzieży, należy uznać 
zainteresowanie psychologią dziecka i jego stosunkiem do piękna oraz podjętą przez Hen-
ryka Struvego54 próbę uporządkowania szeroko dyskutowanego zagadnienia wychowania 
estetycznego zgodnie z ówczesnym stanem psychologii rozwojowej. Efektem tych starań 
było stwierdzenie, że od 14 roku życia stosunek młodych ludzi do świata kształtuje się 
aktywnie, chcą oni poprzez własne działanie wpływać na swą przyszłość i bieg różnych 
spraw, dlatego najpełniejsze zadowolenie estetyczne dają im utwory dramatyczne i lektu-
ra prozy, co oznacza, że ważną rolę w kształceniu na tym etapie może odegrać teatr 55.

50 Na przykład J. Bąk, Semper in altum. Z dziejów Szkół Nowodworskich, Kraków 1976; S. Goliński, 
Historia Gimnazjum Przemyskiego, Przemyśl 1894.

51 Na przykład J. Błoński, Pamiętnik (1891–1939), Kraków 1981; S. Sheybal, Wspomnienia (1891–1970), 
Kraków–Wrocław 1985.

52 Zbadania wymagałyby także inne czasopisma, np. „Młodość”.
53 Na przykład K. Lewicki, Chyrowskie popioły, Wrocław 1989.
54 H. Struve, Estetyka i wykształcenie estetyczne, w: Encyklopedia wychowawcza, red. J. T. Lubomirski, 

t. 3, Warszawa 1885, s. 591–610.
55 Zob. S. Kozakowska, Teoria wychowania estetycznego Henryka Struwego, w: „Acta Universitatis Wra-

tislaviensis” nr 1110, „Prace Pedagogiczne” LXXI, Wrocław 1990, s. 153–165.
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Ustalenia te pozostawały w zgodzie z pedagogiką progresywizmu, w myśl której 
miano zerwać z jednostronnością szeroko pojętego wychowania i nadać mu charakter 
możliwie pełny, zharmonizowany i wielostronny, dzięki równomiernemu rozwijaniu 
umysłu i serca oraz różnych zdolności ucznia, nie tylko poprzez nabywanie wiedzy, ale 
też przez rozwiązywanie problemów i działanie. Istotnym bodźcem były zapewne także, 
uzyskiwane dzięki lekturze własnej i relacjom prasowym, informacje o prowadzonych 
w USA badaniach możliwości oddziaływania poprzez teatr, jak i o rozwoju teatru szkol-
nego na terenie Czech, Francji, Anglii i Niemiec 56. Niebagatelny wpływ miały z pew-
nością przeszczepione na grunt polski poglądy na temat lektury dramatu. W roku 1907 
w Kronice Szkolnej i Pedagogicznej „Muzeum” pod nagłówkiem Lektura dramatów 
w szkole zapoznano czytelników pisma z główną myślą artykułu The School Dramatic 
Club, który ukazał się na łamach pisma „The Journal of Education” (J. O. E. s. 315). Po-
niżej cytujemy ową myśl w całości:

Lektura dramatów w szkole nie prowadzi do celu, dramaty należy przedstawiać, 
aktorami powinni być uczniowie i uczennice, którzy przez odpowiednie przygotowanie 
podawcze nauczyciela wżywaliby się w daną postać, pisali jej charakterystykę i tak stop-
niowo zapoznawali się z budową danego dramatu, jego stroną techniczną i artystyczną, 
a dalej z literaturą dramatyczną w ogóle 57. Mamy tu zatem sygnał zmierzania ku te-
atralnej teorii dramatu 58. Impuls do organizowania kontaktów wychowanków z teatrem 
w charakterze widza bądź wykonawcy dawały i teatralne zamiłowania samych nauczy-
cieli, i świadomość, że młodzież, szczególnie krakowska i lwowska, ale też miast prowin-
cjonalnych, w których różne zespoły aktorskie występowały gościnnie, zafascynowana 
jest teatrem do tego stopnia, że nie opuszcza żadnej premiery, a nawet ogląda tę samą 
inscenizację wielokrotnie  59. Biorąc pod uwagę te różnorodne czynniki, domagano się:
1.  Współpracy między szkołą a teatrem, mającej na celu ustalenie odpowiedniego dla mło-

dego widza repertuaru, zharmonizowanego z jego rozwojem i programem nauczania.
2.  Zorganizowania przez teatry zawodowe przedstawień dla młodzieży i stworzenia jej 

możliwości nabywania tańszych biletów 60.
3.  Postawienia szkołom wymogu orientacji w bieżącym repertuarze teatralnym i wskaza-

nia przez nie młodzieży tytułów dla niej dozwolonych61.

56 F. Jaros, Teatr jako czynnik wychowawczy, w: „Nowe Tory”, t. 1, 1910, s. 363–375.
57 Lektura dramatów w szkole, w: „Muzeum”, t. 2, 1907, s. 83.
58 S. Skwarczyńska, przywołując Poetykę Arystotelesa i Julesa de La Mesnandiere’a (1639), opowiadała się 

za teatralną teorią dramatu, pisząc: Wydaje się nam rzeczą bezsporną, że tylko należyte zrozumienie natury dra-
matu, a więc zerwanie z tradycjonalistycznym traktowaniem go jako jednego z trzech rodzajów sztuki literackiej, 
a zobaczenie go w orbicie sztuki teatralnej, może zlikwidować podstawowe nieporozumienie dzisiejszego widza 
teatralnego z teatrem (S. Skwarczyńska, Pomiędzy historią a teorią literatury, Warszawa 1975, s. 302).

59 Fakt ten poświadczają liczne wspomnienia szkolne, zob. np. K. Makuszyński, Bezgrzeszne lata, War-
szawa [b.r.w.], s. 81–102. Również Stanisław Estreicher wspomina, że Większość kolegów uczęszczała od naj-
młodszych lat niemal stale do teatru na tzw. parter stojący, podziwiając grę aktorów i zachwycając się sztukami 
grywanymi [...] (S. Estreicher, Lata szkolne Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 1933, s. 11).

60 Te dwa pierwsze postulaty zrealizował dopiero w międzywojennym Krakowie Juliusz Osterwa, planują-
cy też stworzenie zespołów z aktorów zawodowych i uczniów (zob. L. Skoczylas, Teatr jako uczelnia, w: Teatr 
szkolny w Krakowie, Kraków 1936, s. 19–30).

61 Zob. Przedstawienia teatralne dla młodzieży, w: „Muzeum”, t. 1, 1907, s. 563. (Zapoznawano tu z roz-
wiązaniami stosowanymi w Niemczech).
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4.  Opracowania przepisów określających, kiedy uczeń może iść do teatru sam, kiedy w to-
warzystwie rodziców, a kiedy w ogóle nie powinien mieć prawa wstępu do tej świątyni 
sztuki62.

5.  Dramatyzowania opowiadań z życia lub historii bądź przygotowywania uczniów do 
działań parateatralnych i teatralnych.

Podkreślano również, że kontakt z teatrem w charakterze widza:
– przybliża minione epoki i zdarzenia,
– zapoznaje z dziełami literatury polskiej i obcej,
– stanowi źródło wzorów pięknej polszczyzny,
– kształci charakter i dostarcza przykłady osobowości godnych naśladowania63,
– rozwija wrażliwość estetyczną i fantazję.

Za znacznie bardziej kształcący i wychowawczy uważano jednak udział ucznia 
w tworzeniu przedstawienia. Na przykład Melania Stemkowska-Kozierska zalecała 
– wprawdzie niezbyt częste – wizyty w profesjonalnym teatrze, ale zdecydowanie wyżej 
oceniała wartość kształcącą przedstawień uczniowskich, pisząc:

Jednakowoż zapominać nie należy, że dzieci powinny przeważnie bawić się same, 
a jak najmniej być bawione. [...] bez porównania większy pożytek przyniosłyby dzieciom 
dobrze zorganizowane i przez kogoś umiejętnie prowadzone teatrzyki amatorskie [...], 
młodzież mogłaby sama odtwarzać przerobione nieco arcydzieła literatury dramatycznej 
swojej i obcej 64.

Ponadto wyrażano przekonanie, że rola wykonawcy w teatrze szkolnym pozwala:
– lepiej poznać i zrozumieć dramat,
– rozwinąć uzdolnienia aktorskie, muzyczne i plastyczne,
– wzbogacić słownictwo i sprawność wypowiadania się,
– przełamać nieśmiałość i tremę,
– opanować umiejętność dążenia do celu oraz pracy w zespole.

Poza tym teatr uznano za najlepszy środek poglądowy w metodyce nauczania i narzę-
dzie kształcenia intelektualnego, wyzwalające krytycyzm, samodzielność myślenia i mi-
łość do sztuki. Zdawano sobie sprawę, że dzięki odpowiednio dobranemu repertuarowi 
teatr może budzić uczucia patriotyczne i kształtować postawy obywatelskie, ale też bawić 
i uczyć kulturalnego spędzania wolnego czasu. Tak więc przed teatrem szkolnym posta-
wiono zadania poznawcze, kształcące, wychowawcze, terapeutyczne i rozrywkowe. Nie 
oznacza to wszakże, aby pozostające poza kontrolą szkoły kontakty młodzieży z teatrem 
nie budziły niepokoju, a nawet sprzeciwu pedagogów 65. 

Z siły politycznego oddziaływania teatru zdawały sobie sprawę również władze za-
borcze, dlatego w roku 1890 wydano zakaz uczestnictwa w tzw. obchodach publiczności 

62 Proponowano zakaz uczęszczania do teatru bez wiedzy i zgody dyrekcji, nawet z rodzicami (W sprawie 
uczęszczania młodzieży do teatru, w: „Muzeum” 1907, s. 624–625; Zgodnie z opracowanymi przez L. Kulczyń-
skiego Przepisami dla uczniów szkół średnich krakowskich (1890) uczniowie niższych klas mogli pójść do 
teatru w towarzystwie rodziców lub osób dorosłych, a starszych – za zgodą dyrekcji szkoły (J. Bąk, Semper..., 
s. 166).

63 E. L. Quinlian, O wprowadzeniu przedstawień dramatycznych do szkół (The uses and results of 
Dramatizacjon („School and Home Education”), s. 211–213), w: „Muzeum”, t. 2, 1909, s. 602– 603.

64 M. Stemkowska-Kozierska, Myśli o wychowaniu estetycznym, w: „Przegląd Pedagogiczny” 1904, 
nr 18, s. 210.

65 Zob. przypis 62.
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pozaszkolnej (rodzicom, mieszkańcom miasta), a w przypadku rocznic historycznych, np. 
zwycięstwa pod Wiedniem, zalecano ograniczyć uroczystości do uczestnictwa w nabo-
żeństwach, krótkiej charakterystyki postaci króla oraz wyjaśnienia istoty obchodów66. 

6. Do występów scenicznych przygotowywały uczniów w dużej mierze lekcje języka 
polskiego, dające wzory i uczące głośnego estetycznego czytania67 i deklamacji, cza-
sem nawet na poziomie artystycznym68. Niekiedy ważkie okazywało się oddziaływanie 
domu rodzinnego. Alina Świderska fakt ten wspomina następująco: Dom polski musiał 
promieniować, musiał garnąć do siebie ludzi – stanowiło to niejako jego konieczność 
organiczną. [...] I takie właśnie były w Krakowie domy naszych przyjaciół. [...] W dworku 
na Garbarskiej ton nadawały panie Górska i Pietraszkiewiczowa. Bawiono się tam wy-
śmienicie. Specjalnością były teatry amatorskie69. Wpływ domu na późniejszy stosunek 
do teatru potwierdzają też biografi e Józefa Błońskiego, Stefana Jaracza czy Leona Schil-
lera. Pierwszy z wymienionych, aktywnie działający w teatrze szkolnym Gimnazjum 
Złoczowskiego, zainteresowania teatralne przejawiał już w dzieciństwie, a ich rozwój 
zawdzięczał starszemu bratu. W swoim Pamiętniku z lat 1891–1939 zanotował: Lubiłem 
bardzo teatr. Jako chłopiec bawiłem się sceną (nauczyłem się tego od zmarłego brata 
Kazimierza). Później organizowałem teatrzyk domowy, raczej ogrodowy, w którym 
odgrywaliśmy komedyjki z Małego Światka, wystawialiśmy Powrót taty w przeróbce 
scenicznej wydanej w Złoczowie u Zuckerkandla70.

Z kolei Stefan Jaracz, inspirowany przez ojca, występował w miesiącach wakacyj-
nych w Krzyżu, w szkole ludowej, którą kierował Jan Jaracz71, a Leon Schiller nie tylko 
wzrastał w rodzinie72 rozmiłowanej w teatrze, ale także z kolegami, między innymi Ju-
liuszem Osterwą, przygotowywał i prezentował przedstawienia w domu swoim bliskim 
i kręgowi ich przyjaciół.

Dużą wagę do interpretacji głosowej tekstów literackich przywiązywano również 
w zespołach samokształceniowych. W cieszyńskim Stowarzyszeniu „Jedność” utwory 

66 P. Sierżęga, Obchody 200 rocznicy odsieczy wiedeńskiej w Galicji, Seria: „Galicja i jej dziedzictwo”, 
t. 17, Rzeszów 2002, s. 140.

67 Umiejętność tę kształcono zapewne i na godzinach poświęconych nauce innych języków, np. Stanisław 
Broniewski, wspominając lekcje prof. Józefa Szafl arskiego w Gimnazjum III w Krakowie, pisze: Większość 
bowiem dramatów Schillera, Goethego, Lessinga czytało się w siódmej i ósmej klasie w rozbiciu na głosy. Oczy-
wiście kobiece role czytały także świeżo uformowane basy i barytony (S. Broniewski, Spotkania z Krakowem, 
Kraków 1975, s. 143).

68 Tak uczył deklamacji Teofi l Ziemba (później Ziembicki) w Gimnazjum im. B. Nowodworskiego 
(św. Anny) w Krakowie.

69 We wspomnianych przedstawieniach amatorskich grywali S. Pietraszkiewicz i jego uniwersyteccy kole-
dzy: S. Estreicher, S. Wyspiański, J. Mehoffer, K. Ehrenberg. Wyspiański grał m.in. rolę tytułową w tłumaczonej 
z francuskiego komedii Nieśmiały (A. Świderska, Trwa, choć przeminęło, w: Kopiec wspomnień, Kraków, red. 
J. Gintel, 1964, s. 316–317).

70 J. Błoński, Pamiętnik (1891–1939)..., s. 25.
71 Programy wieczorów artystycznych w Krzyżu zostały odnotowane w kronice miejscowej szkoły ludo-

wej; S. Jaracz brał w nich udział w latach 1898–1903 i wystąpił w Chłopach W. L. Anczyca, Dzieciach muzy 
Dominika i Dąbrowie Górniczej Maskoffa (E. Krasiński, Stefan Jaracz...) 

72 Cały dom Schillerów kochał teatr – pisze Kazimierz Olszewski – Rodzice starali się być na każdej pre-
mierze, w domu mówiło się dużo na temat nowo wystawianych sztuk lub wydanych dramatów (K. Olszewski, 
Lata gimnazjalne Leona Schillera, w: „Pamiętnik Teatralny” 1955, z. 3–4, s. 37).
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były wcześniej analizowane, a po wygłoszeniu poddawane krytyce i ocenie. Na interpre-
tację głosową kładła nacisk również szkoła73, widząc w niej środek pełniejszego wykształ-
cenia estetycznego i możliwość oddania głosem, intonacją, gestem i całym wyrazem twa-
rzy tego co czuł w głębi serca mówiący 74.

Poznaniu jej podstaw teoretycznych, a nawet gry aktorskiej oraz ćwiczeniom prak-
tycznym w tym zakresie służyły koła dramatyczne. Wiadomo, że pracowały one w gim-
nazjach w Jaśle, Kołomyi, III i V w Krakowie, Nowym Targu oraz w szkołach realnych 
w Żywcu i Krośnie. Sprawozdanie tego ostatniego zakładu odnotowuje, że zajęcia koła 
teatralno-zabawowego prowadził profesor W. Filasiewicz i pod jego kierunkiem odbyło 
ono w II semestrze 1914 roku kilka lekcji racjonalnie prowadzonej deklamacji; wyczer-
pano zupełnie część materialną, mechanikę głosu i technikę wymawiania, tj. oddychanie 
i jego gimnastykę, artykulację, zboczenia i błędy mowy, przecinkowanie. Uwzględniono 
nie tylko teorię, ale także praktycznie – na przykładach z prozy i poezji – ćwiczono się 
we wzorowym czytaniu na głos. [...] Część intelektualną techniki żywego słowa i jego 
estetykę pozostawiono na następny rok szkolny 75. 

Podobnie pracował prof. Jan Biliński, o którym w Księdze Pamiątkowej Szkoły Re-
alnej w Żywcu czytamy:

Pracą w kółku deklamacyjno-dramatycznym wzbogacał sferę uczuć i przeżyć kultu-
ralnych swych wychowanków [w działalności koła – wtr. B. K.] poświęcał jedną godzinę 
w tygodniu, podczas której zaznajamiał systematycznie uczniów z zasadami dykcji. W ten 
sposób przerabiano teoretycznie wiadomości wstępne o wartości głosowej poszczególnej 
części mowy i części zdań, o akcentowaniu logicznym z podaniem typowych prawideł, 
o przecinkowaniu słuchowym, łącząc z każdą nabytą wiadomością szereg odpowiednio 
dobranych praktycznych ćwiczeń dla wokalnej i logicznej wprawy 76.

Ze względu na charakter uczniowskich występów nie bez znaczenia było dawane im 
również przez dom lub zajęcia szkolne przygotowanie muzyczne: do gry na instrumencie 
lub do śpiewu, realizowane w chórach, orkiestrach zakładowych77, zespołach skrzypków 
(Sokal) lub klarnecistów itp.

7. Gdybyśmy chcieli określić rodzaje i podstawowe cechy przedstawień w teatrze 
szkolnym, to trzeba by się było posłużyć terminem: poranki bądź wieczorki deklama-
cyjno-muzyczne, bowiem w programie poza słowem wprowadzającym pojawiały się 
deklamacje, wokalne wykonania utworów poetyckich78 i kompozycje muzyczne oraz

73 Zob. B. Kulka, Głośne czytanie i deklamacja w szkolnej oraz pozaszkolnej edukacji polonistycznej w la-
tach 1870–1918, w: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, red. K. Lange, W. Sawrycki, P. Tański, 
Toruń 2004, s. 263–279.

74 Jak może i powinna wpływać szkoła na ukształcenie estetyczne młodzieży, w: „Przegląd Pedagogiczny” 
1883, s. 622.

75 Sprawozdanie dyrekcji ck. Szkoły Realnej w Krośnie za r. szk. 1914, s. 48.
76 Księga pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 

im. M. Kopernika w Żywcu, red. J. S. Polaczek, Żywiec 1959, s. 35, 41–42.
77 Na przykład zakładową orkiestrę miały gimnazja w Chyrowie i Bochni, Gimnazjum im. Franciszka 

Józefa w Drohobyczu i Polskie Prywatne Gimnazjum w Cieszynie.
78 Zob. B. Kulka, Funkcje poezji śpiewanej w budzeniu i podtrzymywaniu świadomości narodowej mło-

dzieży w latach 1870–1918, w: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (II), red. K. Lange, W. Sawryc-
ki, P. Tański, Toruń 2006, s. 151–166.
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79 Zob. Europejskie związki dawnego teatru szkolnego i europejska wspólnota dawnych kalendarzy, 
Gdańsk 2003, red. M. Puchowska, s. 189 i nast. 

80 W Gimnazjum Cieszyńskim w r. szk. 1909/10 wieczór rocznicowy poświęcony J. Słowackiemu zakoń-
czono Kantatą ku czci wieszcza J. Galla (Sprawozdanie dyr. Prywatnego Gimnazjum polskiego w Cieszynie za 
r. szk. 1909/10).

81 Z. Kwieciński, Mickiewicz na scenach amatorskich..., s. 137–138.
82 Pamiętnik chyrowski, Bąkowice pod Chyrowem, Kraków 1903, s. 113.
83 Z ruchu koleżeńskiego. Sprawozdanie z wieczorku Zakładu Naukowego p. H. Strażyńskiej 10/XII 

1909, w: „Znicz” 1909/10, nr 21, s. 49.
84 K. Olszewski, Lata szkolne..., w: „Pamiętnik Teatralny” 1955, nr 2, s. 39.
85 H. Cudnowski, Niedyskrecje teatralne..., s. 60.

zamykające najczęściej całość inscenizacje fragmentów dzieł dramatycznych. Chętnie 
sięgano również po żywe obrazy (typu tableaux), stanowiące właściwie formę niezależną 
od dramatu, sytuującą się na pograniczu literatury i malarstwa79, lubianą i chętnie sto-
sowaną także ze względu na warunki polityczne. O sytuacji tej Z. Kwieciński pisał: [...] 
każdy niemal wieczór mickiewiczowski – i nie tylko mickiewiczowski – kończył się ży-
wym obrazem i najpopularniejszą jego formą, jaką była apoteoza wieszcza 80. Żywy obraz 
pozwalał ujrzeć umiłowane postacie z dzieł Mickiewicza w malowniczych strojach naro-
dowych, co niejednokrotnie zastępowało tekst, zwłaszcza gdy był on popularny i znany 
albo z przyczyn politycznych nie mógł być wygłoszony81. Tworząc omawianą formę, 
często korzystano z wzorów malarskich, na przykład przy prezentacji scen z Pana Tade-
usza bądź Konrada Wallenroda były to obrazy Elwiro Andriollego czy Juliusza Kossa-
ka. Żywe obrazy zwykle przedstawiano jako część zamykającą inscenizację dramatów. 
W Gimnazjum Chyrowskim ta praktyka stanowiła niemal zwyczaj, tak np. zakończono 
spektakle: Krzysztof Kolumb i Jerzy Lubomirski. Relacje o tej drugiej premierze opartej 
na dramacie Józefa Szujskiego zamyka uwaga: Żywy obraz kończący przedstawienie, 
a symbolicznie przedstawiający ideę przewodnią dramatu wraz z odegranym podczas 
niego hymnem narodowym Boże coś Polskę, był wspaniałym fi nałem, całego łańcucha 
wrażeń i dopełnił całości efektu82. 

Interesująca nas forma była też ważną częścią uroczystości rocznicowych poświęco-
nych Juliuszowi Słowackiemu w Zakładzie Naukowym Heleny Strażyńskiej w Krakowie. 
Piszący o tym wydarzeniu uczeń sprawozdawca donosił: Koroną wieczorku w ostatnim 
punkcie były żywe obrazy. Szereg ich rozpoczęła starannie obmyślona wedle obrazu Jac-
ka Malczewskiego Śmierć Ellenai. Anielska postać Ellenai nie budziła tylko należytego 
wyrazu bólu w obojętnej twarzy Anhellego. Z Balladyny wybrano barwną scenę, gdy 
Goplana z Chochlikiem i Skierką płaczą nad ciałem Aliny. Wreszcie Protesilaos i Laoda-
mia o klasycznym greckim tle83.

Jeśli weźmiemy pod uwagę miejsca, w których odbywały się przedstawienia, to wy-
różnimy:
–  organizowany przez gimnazjalistów amatorski teatr domowy prezentowany najczęściej 

rodzinie i znajomym, np. w domu Schillerów w Krakowie – Leon z Juliuszem Osterwą 
przygotowali Komedię prostaczków ze Snu nocy letniej W. Szekspira i J. A. Fredry 
Consilium facultatis84, a Kornel Makuszyński z Henrykiem Cudnowskim wystawili 
w domu kolegi, Edka Hiszprunga, Zbójców F. Schillera85,
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86 Zob. W. Berbelicki, J. Wroński, Kolonia wakacyjna w Porębie Wielkiej dla uczniów gimnazjów miasta 
Krakowa (1905–1939), Kraków 1987.

87 Na przykład w programie Wieczoru skautów widzowie oglądali sceny domowe z życia żaków i obozu 
skautów (Dział: Z Ruchu Koleżeńskiego, Sprawozdanie z wieczorku urządzonego w dn. 19 01. staraniem skau-
tów w sali „Sokoła”,w:  „Znicz” 1913, nr 53, s. 120).

88 Na przykład organizowane przez stowarzyszenie cieszyńskie „Jedność”.
89 T. Sivert, powołując się również na Z. Kwiecińskiego, przekonywał, że najbardziej odpowiada on psychi-

ce młodzieży starszej, Tenże, Teatr Szkolny..., s. 17.
90 W. Renikowa za taki teatr uznała model teatru szkolnego opartego na literaturze rodzimej i światowej, 

teatr arcydzieł wywodzący się ze staropolskich inscenizacji tekstów zakonnych, a w międzywojniu kontynu-
owany w zespole S. Cybulskiego i M. Kotlarczyka (Podaję za: M. Kowalczyk, Teatr w świadomości uczniów 
/1985–1990/, Warszawa 1995, s. 17).

91 Obchody, starannie przygotowywane, stanowiły okazję do manifestowania uczuć patriotycznych i były 
ważnym elementem wychowania patriotycznego. Z wydarzeń historycznych bardzo często obchodzono  rocz-
nicę Konstytucji 3 maja (w niektórych szkołach i Towarzystwie „Jedność” niemal co roku), ponadto urządza-
no uroczystości z okazji: 300-lecia Unii Brzeskiej (1896 – Gimn. III w Krakowie), 500-lecia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1864 – wszystkie gimnazja krakowskie), 300-lecia Gimnazjum Św. Anny (1888 – Kraków), 
zwycięstwa pod Wiedniem (1883 – m.in. w Gimnazjum im. Franciszka Józefa w Drohobyczu), 100. rocznicy 
powstania kościuszkowskiego (1894 – m.in. cieszyńskie stowarzyszenie „Jedność”), kolejne rocznice powstań 
narodowych r. 1830 i 1863 (szczególnie uroczyście w 1913 roku, np. II Gimnazjum w Rzeszowie) oraz ślubu 
Królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą (1886 – Liceum Św. Anny, Kraków) i 500-lecia zwycięskiej bitwy 
grunwaldzkiej (Kraków, II Gimnazjum w Rzeszowie).

92 We wszystkich szkołach średnich co roku od końca lat 80. XIX wieku urządzano wieczorki mickie-
wiczowskie (wcześniej w 1871 taki wieczorek przygotowywała cieszyńska „Wzajemność”). Ponadto można 
wymienić obchody ku czci J. Słowackiego (1903 – Gimnazjum Rzeszowskie i niemal wszystkie szkoły 
w: Krakowie, Krośnie, Kołomyi, Cieszynie, Nowym Targu, Drohobyczu i innych miastach w r. szk. 1909/10);
Z. Krasińskiego (l. 1912–1913 – gimn. w Krośnie, Nowym Sączu, Stryju, II Gimnazjum w Rzeszowie), 
trzech wieszczów (l. 1905, 1914 np. w Krakowie, Podgórzu, Przemyślu na Zasaniu, Rzeszowie w I i II gimn. 
Stryju, Tarnowie, w Szk. Real. w Tarnopolu); J. I. Kraszewskiego (G. Św. Jacka – Kraków); A. Fredry (1911 
– G.  Tarnów, Przemyśl); W. Pola (1908 – G. Nowy Targ); M. Konopnickiej (G. Św. Jacka – Kraków); S. Wy-
spiańskiego (1907–1909 – G. Bochnia, G. Św. Jacka – Kraków, G. Wadowice); P. Skargi (1913 – G. Bochnia, 
G. w Rzeszowie, G. w Bochni); H. Kołłątaja (1913 – G. w Przemyślu na Zasaniu); E. Orzeszkowej (1907
– G. w Sanoku). Na uwagę zasługują jeszcze: Wieczorek molierowski (1911 – G. w Tarnowie); Wieczór Mło-
dej Polski (1903 – G. Św. Anny – Kraków); Wieczór pieśni narodowej (1886 – Lic. Św. Anny, Kraków, 1913
– G w Dębicy) oraz typowo muzyczny, poświęcony Chopinowi (1910/11 – G. Św. Jacka w Krakowie,
G w Krośnie). Na terenie Galicji Wschodniej co roku odbywały się wieczorki upamiętniające twórczość Tarasa 
Szewczenki, bywała na nich, podobnie jak na galach mickiewiczowskich, młodzież polska i ukraińska.

93 O teatrze obchodowym mówimy wtedy, gdy głównym jego zadaniem jest uświetnienie określonej uro-
czystości rocznicowej. Przybierał on zazwyczaj postać teatru dramatycznego lub „rodzajowego” (I. Michalska, 
G. Michalski, Wychowanie przez teatr..., s. 24). W Galicji był to zdecydowanie teatr dramatyczny.

–  teatr pozaszkolny, funkcjonujący na koloniach letnich i obozach86, pod kierunkiem 
instruktorów, którzy wprowadzali niekiedy do repertuaru teksty własne lub napisane 
przez uczniów87,

–  inscenizacje przygotowywane zupełnie samodzielnie przez członków tajnych stowarzy-
szeń samokształceniowych (realizowane czasem w plenerze)88,

–  spektakle szkolne, będące wspólnym dziełem nauczycieli i młodzieży.
Przyjęcie za kryterium klasyfi kacyjne „przyczyn sprawczych” i doboru repertuaru 

doprowadzi nas z kolei do wniosku, że był to tradycyjny teatr dramatyczny, w dużej mie-
rze odtwórczy89, preferujący tematykę narodową, patriotyczną i formy klasyczne, tj. teatr, 
który W. Renikowa nazwała ogromnym90. Jego związki z czczonymi zazwyczaj zbiorowo 
i uroczyście rocznicami historycznymi91 tudzież literackimi92 stanowią podstawę, by na-
zwać go za I. G. Michalskimi teatrem obchodowym93.
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94 Wykaz utworów dramatycznych granych w teatrach szkolnych w latach 1870–1918 nie jest z pewnością 
pełny, ponieważ zbadania wymaga jeszcze wiele źródeł rozproszonych po archiwach i bibliotekach. Do opraco-
wania informacji o obchodach rocznicowych (zob. przyp. 92, 93) przedstawionego repertuaru wykorzystano: 
A.  Sprawozdanie dyr. ck. Gimnazjum w Bochni za lata 1907/8, 1909/10, 1913; Sprawozdanie dyr. Prywatnego 

Gimnazjum Polskiego w Cieszynie za lata 1896/97–1899/1900, 1901/2–1902/3, 1904/5–1905/6, 1907/
8–1909/10, 1911/12–1912/13; Sprawozdanie dyr. ck. Gimnazjum w Dębicy za lata 1907/8–1913/14; Spra-
wozdanie dyr. ck. Gimnazjum im. Franciszka Józefa w Drohobyczu za lata 1897, 1909, 1913; Sprawozdanie 
dyr. ck. Wyższej Szkoły Realnej w Jarosławiu za lata 1905/6, 1907/8–19; Sprawozdanie dyr. ck. Gimnazjum 
w Jaśle za r. szk. 1897; Sprawozdanie dyr. ck. Gimnazjum w Kołomyi za lata 1893/4–1903/4; Sprawozda-
nie dyr. ck. Gimnazjum B. Nowodworskiego (Św. Anny) w Krakowie za r. szk. 1880–1883, 1889–1890, 
1901–1910; Sprawozdanie dyr. ck. Św. Jacka w Krakowie za lata 1890, 1893–1904; Sprawozdanie dyr. 
ck. II Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie za lata 1905–1914; Sprawozdanie dyr. ck. IV Gimnazjum we 
Lwowie za lata 1896–1900; Sprawozdanie dyr. ck. I Wyższej Szkoły Realnej we Lwowie za lata 1907–1914; 
Sprawozdanie dyr. ck. II Szkoły Realnej we Lwowie za lata 1904–1913; Sprawozdanie dyr. ck. Gimnazjum I 
Wyższego w Nowym Sączu za lata 1907–1912; Sprawozdanie dyr. ck. Gimnazjum w Przemyślu za Zasaniu 
za lata 1913–1915; Sprawozdanie ck. I Gimnazjum w Rzeszowie za lata 1905–1913; Sprawozdanie dyr. ck. 
Gimnazjum w Sokalu za lata 1906–1913; Sprawozdanie dyr. ck. Gimnazjum w Stryju za lata 1906–1914; 
Sprawozdanie dyr. ck. Wyższej Szkoły Realnej w Tarnopolu za lata 1893–1913/14; Sprawozdanie dyr. ck. 
Gimnazjum w Tarnowie za lata 1890–1898; Sprawozdanie dyr. ck. Szkoły Realnej w Tarnowie 1908/9–1912/
13; Sprawozdanie dyr. ck. Gimnazjum w Wadowicach za lata 1893, 1897, 1900, 1909, 1912/13.

B.  A. Bielak, Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Św. Jacka w Krakowie (1857–1950), w: „Przegląd Histo-
ryczno-Oświatowy” 1980, nr 4, s. 566–571; Księga pamiątkowa (1886–1926) Ku uczczeniu 40. Rocznicy 
załżenia Stowarzyszenia „Jedność” w Cieszynie, red. J. Galicz, Cieszyn 1826; Kopiec..., red. J. Gintel; 
S. Goliński, Historia Gimnazjum Przemyskiego, Przemyśl 1894; F. Kiryk, Z. Ruty, Bochnia. Dzieje mia-
sta i regionu, Kraków 1980; Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. Zarys dziejów, oprac. F. Kmiecik, 
Rzeszów 1980; A. Knot, Galicyjskie wspomnienia szkolne, Wrocław 1955; Księga pamiątkowa 70-lecia 
Państwowego Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle (1868–1938), Jasło [b.r.]; Księga 
pamiątkowa jubileuszu stulecia Gimnazjum i Liceum w Jarosławiu (1884–1984), Jarosław 1987; Księga 
pamiątkowa poświęcona zjazdowi jubileuszowemu z okazji 50-lecia istnienia Gimnazjum I w Jarosławiu 
(1884–1934), Jarosław 1934; Księga pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku (1888–1958), Kraków 
1958; Księga pamiątkowa 50-lecia Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie, red. W. Kucharski, Lwów 
1828; Z. Kultys, Historia Gimnazjum Drohobyckiego, Drohobycz 1908; S. Pigoń, Z Komborni w świat, 
Kraków 1947; Pół wieku wspomnień uczniów Gimnazjum im. B. Nowodworskiego (Św. Anny) w Krakowie, 
red. H. Barycz, F. Bielak, J. Hulewicz, Kraków 1938; Dzieje I Gimnazjum w Rzeszowie w latach 1786–1918, 
red. J. Świeboda, Rzeszów 1984.

C.  Prace cytowane w przypisach: 7, 10, 29–31, 40, 43–51, 66–67, 71, 83–84 oraz notki i sprawozdania z czaso-
pism: „Muzeum”, „Promień”, „Teka” i „Znicz”.

95 Na powstanie tego tekstu literackiego mogło wpłynąć rosnące w okresie zaborów, dzięki A. Mickie-
wiczowi i J. Matejce, zainteresowanie kaznodzieją–patriotą oraz organizowane w 1912 roku obchody 300. 
rocznicy jego śmierci.

96 Dramaty patriotyczne przygotowane przez ks. Kazimierza Stefańskiego wg utworów J. Szujskiego.

8. Repertuar teatrów94 tworzonych przez młodzież i nauczycieli był zróżnicowany 
i bogaty. Dominował w nim dramat polski, reprezentujący czasy od renesansu po Młodą 
Polskę. Jednak z dorobku epok przedromantycznych grywano jedynie Odprawę posłów 
greckich Jana Kochanowskiego (G. Św. Anny – Kraków), Z chłopa król Piotra Baryki 
i Dziwaka Franciszka Bohomolca (G. Chyrów – 1890) oraz Barbarę Radziwiłłównę 
Alojzego Felińskiego (G. Chyrów). Tematycznie z wiekiem XVI związany był dramat 
nieznanego autora Duch Skargi (G. Bocheńskie – 1913)95. Za dość skromny można uznać 
także repertuar pozytywistyczny, który ograniczał się do tragedii Adama Asnyka Kiejstut 
(G. Chyrów – 1910), Jasełek Marii Konopnickiej z muzyką Piotra Maszyńskiego (G. Zło-
czów – 1910) oraz Józefa Szujskiego: Dworu królewicza Władysława IV, Jerzego Lubo-
mirskiego, Twardowskiego, Śmierci Władysława IV 96, Wallasa (G. Chyrów) i Królowej 
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Jadwigi (akt V – G. Nowodworskiego – Kraków). Sięgnięto również po tekst komedii 
Jana Aleksandra Fredry97 Consilium facultatis (G. Sokal – 1910/11), Szk. R. Żywiec) 
oraz po łatwe jednoaktówki Michała Bałuckiego (G. III Kraków).

W porównaniu z innymi epokami bogactwo granych przez uczniów dramatów ro-
mantycznych może się wydawać zaskakujące, ale zestawienie tego faktu z położeniem 
politycznym Polski i praktyką szkolną, w której na dorobek wspomnianego okresu literac-
kiego położono szczególny nacisk, właściwie tę sytuację wyjaśnia. 

Dokonajmy zatem przeglądu dzieł pisarzy romantycznych, które czasem w całości, 
ale głównie we fragmentach były prezentowane na scenach szkolnych. Spośród komedii 
Aleksandra Fredry najczęściej wystawiano Zemstę (G. G. Chyrów, Jasło, Podgórze, Tar-
nów, Szk. R. – Żywiec) i Nikt mnie nie zna (G. Chyrów, Podgórze, Sokal i kolonia waka-
cyjna dla uczniów gimnazjów w Porębie Wielkiej – 1907), ale też włączono do repertuaru 
Dyliżans (III G. Kraków), Dożywocie (G. Chyrów i Szk. R. – Krosno 1908), Odludków 
i poetę (G. Nowy Targ 1912/13), Pana Geldhaba (Tamże, G. Chyrów), Jestem Zabójcą, 
Lita et Campagne, Pana Beneta (III G – Kraków), Śluby panieńskie (G. Sokal – 1911/12 
i Szk. R. – Żywiec) i Wielkiego człowieka do małych interesów (G. Chyrów). W przy-
gotowywanym w III Gimnazjum Krakowskim „Wieczorze komedii polskiej” (1913/14), 
poza utworami A. Fredry (Jestem zabójcą) i P. Baryki (Z chłopa król), znalazł się również 
dramat Jana Chęcińskiego Przed i po obiedzie. Z twórczości Józefa Korzeniowskiego 
wybrano Żydów, Mnicha (G. Chyrów) i Karpackich górali (Szk. R. – Żywiec i kolonia 
wakacyjna), zaś Józef Ignacy Kraszewski był reprezentowany przez jednoaktówkę Trzeci 
maj (Stowarzyszenie „Jedność”) oraz żywe obrazy fragmentów Starej baśni (W chacie 
Wisza, Dziwa i Żywia w lesie), włączone w program wieczoru ku czci pisarza w Zakładzie 
Naukowym Heleny Kaplińskiej w Krakowie. W tej samej placówce wystawiono w kostiu-
mach i dekoracjach tragedię Mieczysława Romanowskiego Popiel i Piast 98. Dokonano też 
przeróbki poematu Teofi la Lenartowicza Bitwa Racławicka.

Zygmunt Krasiński wyraźnie ustępował dwu pozostałym wieszczom romantycz-
nym. Wiadomo bowiem, że w Wyższej Szkole Realnej w Krośnie grano Wandę (1913) 99, 
a wybrane sceny z Nie-Boskiej komedii w Gimnazjum Św. Anny w Krakowie (1890) 
oraz w gimnazjach: sokalskim (1912/13 – cz. 1, sc. 1) i Polskim w Cieszynie (1912/13 
– rozmowa hr. Henryka z Pankracym). Większym zainteresowaniem cieszył się Iry-
dion prezentowany przez gimnazjum w Nowym Targu publiczności lokalnej i grany 
również w Zakopanem (1911/1912), przygotowany też przez Gimnazjum Rzeszowskie, 
a we fragmentach przedstawiony także w Gimnazjum Polskim w Cieszynie (Rozmowa 
Ulpianosa z Irydionem) i w Nowym Sączu (1912 – cz. III, sc. ostatnia i cz. IV). Oprócz 
tego w Gimnazjum im. B. Nowodworskiego w Krakowie podjęto i zrealizowano próbę 
zaprezentowania młodzieży scenicznej adaptacji Przedświtu. 

97 Jan Aleksander Fredro (1829–1891), syn słynnego komediopisarza, autor 18 sztuk (komedii, fars, 
krotochwil i „żartów scenicznych”), cieszących się niemal do końca XIX stulecia dużą popularnością wśród 
publiczności teatralnej.

98 J. Mazanowski, Uczennice Zakładu Pani H. Kaplińskiej ku czci Kraszewskiego, w: „Znicz” 1913, nr 53, 
s. 116–117.

99 Były to zapewne pochodzące z r. 1837 drobne fragmenty nieukończonego dramatu sięgającego do le-
gendarnych dziejów Polski. Z. Sudolski stwierdza, że zachowane fragmenty nie przedstawiają jednak większej 
wartości artystycznej [...]. Jest to zdecydowanie pierwszy rzut myśli niewykończonej, później zaniechanej (Z. Su-
dolski, Zygmunt Krasiński, Warszawa 1974, s. 215–216).



TEATR SZKOLNY ŚREDNICH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH W AUTONOMICZNEJ GALICJI... 93

Jednak zdecydowanie królowali na scenach szkolnych Adam Mickiewicz i Juliusz 
Słowacki. 

Z dzieł pierwszego z nich grano:
Alpuharę – oratorium uscenizowane G. Chyrów
Dziady, cz. II –  Widma (z podkładem muzycznym 

S. Moniuszki)
– Scena guseł
–  W opracowaniu Kazimierza

Missony

G. Rzeszów

II G. Kraków – 1899
II Szk. R. Lwów – 1905

Dziady, cz. III – Scena więzienna

– fragmenty

G. Św. Anny – Kraków 1886 
II G. Lwów – 1898
G. Jarosław – 1899
G. Rzeszowskie – 1899
G. Kołomyja – 1904
G. Nowy Targ – 1909/10
G. Złoczów – 1910
G. Polskie – Cieszyn – 1911/12
G. w Chyrowie
G. w Podgórzu – 1910

Grażyna –  dialogi (w oprac. Gustawa
Baumfelda)

Lic. Św. Anny
G. Sanok – 1904

Konfederaci 
barscy

– fragmenty (głównie akt II) I i III G. Kraków – 1899
I Szk. R. Kraków – 1903
G. G. w Brodach, Cieszynie, 
Nowym Targu, Podgórzu,
Przemyślu, Rzeszowie,
Tow. „Jedność” w Cieszynie

Konrad
Wallenrod

– Uczta, śmierć Konrada
–  Dialogi: Alf i Aldona, Wallenrod 

i Aldona

– Sąd

– 3 odsłony
– 6 odsłon

G. Św. Anny – 1908
Cieszyn Tow.
Wzajemności –1971
G. Św. Anny – 1908
Cieszyn – Tow. „Jedność” 
w Sem. Nauczycielskim
II Szk. R. Lwów – 1912/13
G. Chyrów

Pan Tadeusz – Rada (w kostiumach)

– Spowiedź
– Kłótnia w zamku
– Zaścianek (w oprac. Kazimierza 
Missony)
Śmieć Jacka Soplicy

G. Św. Anny – 1908
G. Sokal – 1911/12
G. Złoczów
G. Św. Anny, 
G. Lwowskie – 1898
G. Trembowla 
G. Jarosław – 1899

Powrót taty – tekst udramatyzowany G. Sokal – 1907/8
G. Chyrów – 1910

Sonety krymskie – inscenizacja G. Św. Anny – Kraków
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Ponadto fragmenty dzieł Adama Mickiewicza wystawiano na Śląsku, gdzie poeta 
otoczony był szczególnym kultem.

Równie dużym zainteresowaniem cieszyła się twórczość Juliusza Słowackiego. 
W związku z tym grano Balladynę (G. w Jaśle, Szk. R. w Żywcu), Horsztyńskiego 
(Kraków – G. Św. Anny, III Gimnazjum, Szk. Real. Krosno, II Wyż. Szk. Real – 1909), 
Krakusa (III G. Kraków –1908/09)100. Księdza Marka (G. Chyrów, III G. Kraków, G. Tar-
nów, II Szk. R. Lwów – 1909/10), Księcia Niezłomnego (G. Św. Anny – Kraków 1903, 
G. Kołomyja, sc. 1 – 1910, G. Chyrów), Lillę Wenedę (G. Jasło, G. Św. Anny – Kraków, 
G. Nowy Targ 1909, 1916, G. Rzeszów), Marię Stuart (I i II Szk. R. Lwów – 1909, 1916), 
Mazepę (sc. zbiorowe – II Szk. R. Lwów – 1910), Mindowego (G. Fr. Józefa – Drohobycz 
– 1909), ale też fragmenty Snu srebrnego Salomei (III G. Kraków, G. Chyrów), Samuela 
Zborowskiego (III G. Kraków) i Złotej Czaszki (III G. Kraków i Szk. R. Krosno – 1909)101, 
nade wszystko jednak z Kordiana – sceny: koronacyjną, w podziemiach katedry, spór mo-
carzy, więzienie i inne (I, II, III i IV G. Kraków, Wyż. Szk. R. – Lwów, II Szk. R. Lwów, 
G. Chyrów, G. Bochnia, G. Podgórze, G. Rzeszów i na kolonii wakacyjnej w Porębie 
Wielkiej). Poza wymienionymi dramatami w Gimnazjum Św. Anny w Krakowie opraco-
wano i wystawiono inscenizację wyimków z Beniowskiego i Króla Ducha.

W repertuarze uczniowskim znalazły się także dramaty twórców im współczesnych, 
tzn. Lucjana Rydla Betlejem polskie (G. Kołomyja, Złoczów i Szk. R. w Żywcu – 1910), 
Na zawsze (Szk. R. Krosno – 1910/11) oraz Zaczarowane koło (G. Chyrów, Jasło, Rze-
szów, Złoczów – 1909/10) i Zygmunt August (G. Jasło 1916 r. – zapewne fragmenty tej 
trylogii dramatycznej), Leopolda Staffa Skarb (G. Św. Anny – 1903 r.), Gabrieli Zapol-
skiej Tamten (G. Rzeszów – 1910 Szk. R. w Żywcu) i Przekupka warszawska (G. Rze-
szów), Stefana Żeromskiego Sułkowski (wyjątki z II aktu), Jerzego Żuławskiego Dyktator 
(G. Św. Anny – Kraków – 1905/06; fragm. IV aktu, G. IV Kraków – 1913; G. Rzeszów) 
oraz inscenizacja hymnu Św. Franciszek z Asyżu Jana Kasprowicza (G. Św. Anny – Kra-
ków –1903), ale najczęściej sięgano jednak po dramaty Stanisława Wyspiańskiego. Na 
scenach szkół średnich grano: Lelewela w III G. W Krakowie i w Podgórzu, Wyzwolenie 
w Kołomyi (1907), w Bochni (1910/11) i Szk. R. Tarnowskiej (1910/11), Warszawiankę 
w Gimnazjum Rzeszowskim i Szk. Realnej w Żywcu, Legion w Chyrowie i Rzeszo-
wie. W tym ostatnim mieście zaprezentowano również fragmenty Bolesława Śmiałego 
i Legendy, a w Gimnazjum III w Krakowie Powrót Odysa. Najczęściej inscenizowano 
wybrane sceny bądź akty (drugi i trzeci) z Wesela, np. sceny pojawiania się postaci sym-
bolicznych. Ambicję wystąpienia z takim programem miały np. w latach 1902–1916 gim-
nazja w Jaśle, Rzeszowie, Bochni, III w Krakowie, II Szkoła Realna we Lwowie i Szkoła 
Realna w Żywcu. Popularna była też Noc listopadowa. Wybrane fragmenty tego dramatu 
zobaczyli uczniowie Gimnazjum Św. Anny w Krakowie (1903, 1905), III Gimnazjum 
w tym mieście (1909 r.), II Szk. Realnej we Lwowie (1911 r.), ale również w Chyrowie, 
Jaśle i Rzeszowie.

Zdarzały się oczywiście i utwory mniej znane, takie jak: G. Ceglińskiego Szlachta 
chodaczkowa (Sokal 1912/13), Franciszka Gabriela Dorowskiego (Dominika) W górę 

100 Autor nadał utworowi, który powstał w Paryżu najprawdopodobniej w latach 1839–1840, tytuł Krak. 
Dopiero Antoni Małecki ogłosił go z autografu pod tytułem Krakus (Lwów 1866).

101 Złotą Czaszkę i Kordiana grano w Gimnazjum III w Krakowie w całości.
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serca, Dzieci muzy (Szk. Real. Tarnopol), Z. Hubickiej W ogniu (G. Dębica 1913/14), 
Mariana Gawalewicza Kraszewski w Warszawie, [...]. Komornickiego Za Wisłą – 1863 r. 
(G. Chyrów), Józefa Rączkowskiego Wóz Drzymały (G. Złoczów 1910 i kolonie wakacyj-
ne) oraz Leopolda Starzeńskiego Gwiazda Syberii (III G. w Krakowie – 1910) i Włady-
sława L. Anczyca Kościuszko pod Racławicami (Tow. „Jedność” – Cieszyn, G. Chyrów 
– 1894, 1914). Dawano też w celach rozrywkowych i zarobkowych komedyjki dla dzieci 
i krotochwile (np. Błażek opętany W. L. Anczyca)102. Czasem wystawiano w Chyrowie 
utwory dramatyczne napisane przez nauczycieli gimnazjum. Szczególne zasługi na tym 
polu mieli księża Aleksander Piątkiewicz i Piotr Turbak103. Natomiast w Krakowskim 
Gimnazjum III im. Jana Sobieskiego skorzystano z tekstu dramatycznego pt. Władca An-
dory, którego autorem był uczeń klasy VI Władysław Tyszkiewicz. 

Przedstawioną listę dzieł polskich dopełniała klasyka europejska. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę położenie nacisku w programach gimnazjalnych na język łaciński i grecki, zro-
zumiałe stanie się teatralne opracowanie wybranych utworów z literatury antycznej, np. 
komedii Arystofanesa Rycerze (G. Chyrów 1903, 1917; G. IV Kraków 1904), Żaby i Pta-
ki (G. Chyrów 1912), tragedii Sofoklesa Ajaks (G. Przemyskie na Zasaniu), Król Edyp
(G. I w Przemyślu) oraz często wystawianej Antygony (G. Św. Anny r. 1881104, 1888 
i 1899; G. Rzeszów – 1906, G. II Lwowskie – 1911, G. Przemyskie na Zasaniu – 1913, 
i Szk. R. w Żywcu) i wreszcie udramatyzowanej I księgi Iliady Homera (spór z Aga-
memnonem – IV G. Kraków 1904) czy też Wergiliusza Tytyrusa w przekładzie ucznia 
IV Gimnazjum w Krakowie (1904).

Z kolei powszechna literatura nowożytna była na scenach szkolnych reprezentowana 
przez takie znakomitości jak William Szekspir (Hamlet – G. Rzeszów; Sen nocy letniej 
– G. Jasło; Juliusz Cezar i Kupiec Wenecki – G. Chyrów), Karl T. Körner (Zriny G. Chy-
rów 1899), Molier (Mieszczanin szlachcicem – G. Tarnów 1899), E. Rostand (Roman-
tyczność – G. Rzeszów), Fryderyk Schiller (fragm. Obozu Wallensteina, Śmierć Wallen-
steina – Chyrów 1900) i Mikołaj Gogol oraz Taras Szewczenko (poemat inscenizowany 
Franko Wielki). W teatrze Gimnazjum Chyrowskiego wystawiono ponadto dramaty: 
K. Poree Hermenegild – męczennik za wiarę (1888), księdza jezuity H. Tricarda Don 
Garcia Moreno i Alfred Wielki, Longhaye`a Ostatni z Flawiuszów, Fryderyka Halma 
Kamoens, K. Weickuma Krzysztof Kolumb oraz przeróbki utworów Marka Twaina, 
N. Simeona Renegat, F. Grillparzera Biada kłamcy, Sen życiem 105.

Z uzyskanych danych wynika, że w repertuarze teatrów szkół średnich w Galicji zna-
lazła się podana niżej liczba dzieł dramatycznych lub na potrzeby sceny adaptowanych:

J. Słowacki 15   J. J. Kraszewski 3
A. Fredro 11   W. L. Anczyc 3
A. Mickiewicz 9   Arystofanes 3
S. Wyspiański 9   Sofokles 3

102 Na przykład uczniowie Gimnazjum Sokalskiego w latach 1907–1908 przygotowali i wystawili kome-
dyjki: Jaś i Małgosia, Próba, Budzik, Kalita, Dowcipny Kubuś.

103 A. Piątkiewicz był autorem między innymi takich dramatów, jak: Pułascy, Pod Płowcami, Rodzina 
patriotów, Na grobie Proroka, Wojciech Prusów Apostoł, Bitwa Racławicka, Straż, a P. Turbak – Tryumf 
krzyża.

104 Integralną część inscenizacji stanowiła muzyka Mendelssohna.
105 Podaję za: J. Niemiec, Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców jezuitów w Chyrowie (1886–1939), 

Rzeszów–Kraków 1998 i Pamiętnikiem chyrowskim...
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J. Szujski 6    G. Zapolska 2
Z. Krasiński 4   F. G. Dorowski 2
L. Rydel 4    F. Schiller 2
W. Szekspir 4  H. Tricard 2
J. Korzeniowski 3   

Inni twórcy byli reprezentowani przez jeden wybrany tytuł.

9. Przedstawienia przygotowywane przez uczniów, głównie klas siódmych, wy-
stawiane czasem w salach gimnastycznych i bursach, oceniała młodzież zazwyczaj 
krytycznie. O sali w Gimnazjum B. Nowodworskiego (Św. Anny) recenzujący przedsta-
wienie fragmentów Pana Tadeusza i Konrada Wallenroda napisał, że jest ciasna, po-
nura i niewygodna106, podobnie wypowiadano się o pomieszczeniach Klubu Pocztowego 
w Krakowie, uznając je za nadzwyczaj niewygodne i niemiłe. Dlatego niejednokrotnie 
korzystano z sal widowiskowych „Sokoła” (Drohobycz, Jasło, Kraków, Nowy Targ, Rze-
szów, Tarnów, Wadowice, Złoczów), Domów Narodowych (np. Cieszyn, Sokal), ale też 
ze scen teatrów zawodowych, np. Teatru Miejskiego, Starego i Ludowego w Krakowie.

Własną salę teatralną, o której wiemy jedynie, że była przez uczniów odnawiana, 
miało w podwawelskim grodzie III Gimnazjum.

Poważnie postulaty w sprawie edukacji teatralnej potraktowano w Stanisławowie. 
W roku 1911 na łamach „Muzeum”107 pojawiła się informacja, że z inicjatywy profesora 
Terleckiego przystąpiono w tym mieście do stworzenia dla młodzieży szkolnej stałego 
teatru. W związku z tym zaangażowano malarza Miarczyńskiego108, który wykonał dla 
niego kurtynę według projektu ucznia Akademii Krakowskiej J. Bednarskiego109. Kurty-
na przedstawiała Lillę Wenedę, która gra na arfi e i uspokaja czołgające się węże ogniem 
ziejące. W dali widnieje Wisła, a na tle zorzy – Wawel i Kraków110. Kurtynę tę uznano, 
ze względu na temat i jasność kompozycji, za w pełni odpowiednią dla widzów gimna-
zjalnych.

Jednak najwłaściwszą zamkniętą przestrzeń sceniczną posiadał teatr w Gimnazjum 
Chyrowskim, ponieważ dysponował sceną o powierzchni około 100 m2, widownią na 700 
osób, urządzeniami do zmiany dekoracji i świateł, bogatą garderobą mieszczącą zbroje 
i kostiumy historyczne oraz rekwizytornią. Po obu stronach sceny umieszczono meda-
liony patronów muzyki i teatru, tj: Fryderyka Chopina i Aleksandra Fredry. W roku 1893 
teatr chyrowski otrzymał nową podnoszoną kurtynę, przedstawiającą unoszące się nad 
ziemią geniusze poezji i muzyki111.

106 Zob. „Znicz” 1908/1909, nr 12, s. 47.
107 Teatr w szkole średniej, w: „Muzeum”, t. 1, 1911, s. 308.
108 S. Miarczyński – uprawiał głównie malarstwo dekoracyjne, pracował jako dekorator teatralny. Od 

roku 1911 związał się ze Stanisławowem, dla miejscowego Gimnazjum wykonał jeszcze wizerunek św. Kazi-
mierza na sztandarze szkolnym (Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. Uzupełnienia, 
Warszawa 2003). 

109 J. Bednarski (1891–1956) – malarz. Studiował u W. Weissa w krakowskiej ASP; do 1939 roku praco-
wał jako nauczyciel VIII Gimnazjum we Lwowie (jak wyżej, t. 1, Wrocław 1971).

110 Teatr w szkole średniej...
111 Uwagi o modernizacjach teatralnych pomieszczeń chyrowskich zob. M. Puchowska, „Zriny” Karla 

Teodora Körnera na jezuickiej scenie szkolnej w Chyrowie, w: Europejskie związki..., red. M. Puchowska, 
s. 67–68.
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10. Wiedza o scenografi i interesujących nas spektakli szkolnych jest na ogół niewiel-
ka, ponieważ w traktujących o nich recenzjach zarówno nauczycielskich, jak i uczniow-
skich, sprawę często ujmuje się ogólnikowo, mówiąc, że dekoracje były gustowne lub 
starannie przygotowane. Jerzy Mazanowski, recenzując wieczorek, który obył się w Za-
kładzie H. Kaplińskiej, ku czci Kraszewskiego, zanotuje tylko: Kulminacyjnym punktem 
było sceniczne odegranie w kostiumach i z dekoracją trzech scen z Popiela i Piasta. [...] 
Grozę i nastrój podniosły w ostatniej odsłonie płonące wkoło sceny pochodnie112. Z innej 
relacji uczniowskiej, tym razem z wieczorku ku czci J. Słowackiego w Bochni, dowia-
dujemy się, że urządzony został siłami własnymi miejscowego gimnazjum w pięknie 
udekorowanej sali, w rogu której widniał na czerwonym tle draperii otoczonej zielenią 
i barwami narodowymi biust poety 113.

Równie okazjonalny, choć symboliczny w swej wymowie, był wygląd sali, w której 
odbywał się wieczorek upamiętniający Tarasa Szewczenkę (IV Gim. we Lwowie). W re-
cenzji czytamy: Sala była pięknie ubrana festonami z smreczyny i w każdym miejscu, gdzie 
się dwa festony schodziły, były umieszczone dwie chorągiewki – obok niebiesko-żółtej, 
czerwono-biała, ze środka ściany, pod którą znajdowała się scena, wychylała się myśląca 
twarz ukraińskiego wieszcza [...]114.

Z kolei w Lwowskiej Szkole Realnej wieczorkowi na cześć J. Słowackiego i wy-
stawionym fragmentom Marii Stuart oraz Kordiana towarzyszyło Kilkanaście obrazów 
wykonanych samodzielnie przez uczniów farbami olejnymi lub „robionych” czarną kreską 
w ciągu ostatnich kilku lat. Największe wrażenie zrobiły na widzach [pisze sprawozdawca 
– wtr. B. K.] arcydzieła Grottgera powiększone prawie do naturalnej wielkości115. A więc 
w tym przypadku wykorzystano w dekoracji korespondencję dzieł Słowackiego i Grott-
gera polegającą na występowaniu wspólnego dla obu twórców motywu walki o wolność 
ojczyzny. Bywało jednak i tak, że dekoracje, realizując własne projekty, malowali szcze-
gólnie uzdolnieni uczniowie, np. w roku 1886 w Gimnazjum św. Anny do dramatu Józefa 
Szujskiego Królowa Jadwiga (akt II) tło przedstawiające posągowe postacie królowej 
i Jagiełły wykonali Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer, w roku 1908/9 w tej samej 
szkole dekoracje do wieczorku, w czasie którego grano fragmenty Konrada Wallenroda 
i Pana Tadeusza, były dziełem Łepkowskiego, a w Wyższej Szkole Realnej w Śniatyniu 
funkcję „scenografa” pracującego na rzecz koła teatralnego pełnił Stanisław Sheybal116. 
Z kolei w Gimnazjum Polskim w Cieszynie Stanisław Hławiczka i Tadeusz Michejda 
przygotowali oprawę sceniczną do fragmentów Irydiona (1912/13).

Natomiast zachowane wzmianki o dekoracjach chyrowskich dowodzą, że były one 
dostosowane do treści dramatu i miały charakter werystyczny, podobnie jak niekiedy 
w teatrach zawodowych. Do Krzysztofa Kolumba przygotowywano „jakieś maszty i ża-
gle”, zaś gdy przedstawiono Jasełka, ukazał się widzom wspaniały palestyński krajobraz 
poszarpany rozpadlinami i wzgórzami, a osłonięty w tej chwili zmrokiem nocy i tą głę-
boką a tajemniczą ciszą przyrody117. Również recenzent „Echa Przemyskiego” zauważa, 

112 J. Mazanowski, Uczennice Zakładu..., s. 117.
113 Gimnazjum w Bochni, w: „Znicz” 1909/10, nr 19.
114 Wieczorek Szewczenki, w: „Promień” 1899, nr 3, s. 69.
115 Wieczorek Słowackiego, w: „Promień” 1899, nr 10.
116 S. Sheybal, Wspomnienia (1891–1970), Kraków–Wrocław 1985.
117 Pamiętnik chyrowski..., s. 132.
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że strona dekoracyjna zagranego przez uczniów w sali teatralnej na zamku Króla Edypa 
Sofoklesa (1913 r.) została utrzymana w stylu. Kostiumy greckie nowe [były – wtr. B. K.] 
świeżo zrobione do tej sztuki118.

Podobnie rzecz się miała z przedstawieniem Antygony w roku 1883 w Gimnazjum 
Św. Anny, ponieważ tło dla akcji stanowił obraz pałacu królewskiego w Tebach119. Z wielu 
relacji wspomnieniowych i sprawozdań wynika, że kostiumy i charakteryzację młodzi 
aktorzy uważali za równie ważny element przedstawienia jak dekoracje. Zdarzało się 
wprawdzie, że ze względu na koszty i kłopoty z wykonaniem w ogóle z nich rezygno-
wano i uczniowie występowali w mundurkach szkolnych. Na ogół jednak, nawiązując do 
tradycji dawnych teatrów, gromadzono stroje historyczne, mundury i zbroje (G. Chyrow-
skie)120. W Wyższej Szkole Realnej w Żywcu, przygotowując się do zagrania Betlejem 
Polskiego L. Rydla, po nocach robiono pancerze dla orszaku Heroda i po wsiach zbierano 
ubrania góralskie. Dużą popularnością wśród młodzieży cieszyły się też grana zazwy-
czaj w kostiumach scena więzienna z III cz. Dziadów i scena 4 z II aktu Konfederatów 
barskich A. Mickiewicza, w której występowano w barwnych strojach górali, żołnierzy, 
Tatarów i Kozaków121.

Wiemy, że Leon Schiller, występując w roli Kurka na Dachu w Skarbie L. Staffa, 
zjawił się na scenie we fraku, brudnej koszuli bez kołnierza, obcisłych trykotach i bufi a-
stych hiszpańskich spodniach, budząc tym kostiumem własnego pomysłu duże zainte-
resowanie122. Natomiast do Lilli Wenedy wypożyczyli młodzi kostiumy z krakowskiego 
teatru, korzystając z rady aktora Franciszka Frączkowskiego. Z takiego samego źródła 
kostiumów skorzystali uczniowie szkoły realnej w Tarnowie, wystawiając komedię Mo-
liera Mieszczanin szlachcicem123, a teatr zawodowy najczęściej życzliwie przyjmował 
i spełniał prośby młodzieży. Niekiedy podobne transakcje załatwiano z gimnazjami: 
chyrowskim i Św. Anny w Krakowie. W notatce ze spektaklu Antygony w Gimnazjum 
Sanockim (1894) znajdziemy następującą informację: Dekoracje wypożyczone z gim-
nazjum Św. Anny w Krakowie, a kostiumy częścią sprowadzono z Chyrowa, z zakładu 
oo. Jezuitów, częścią sporządzono na miejscu. Zachęcił uczniów do tego prof. Wróbel, 
który też bardzo gorliwie dopomagał im tak radą, jak i czynem124. Czasem do tworzenia 
kostiumów włączali się nie tylko nauczyciele, ale też angażowano malarzy. Na przykład 
w Pamiętniku chyrowskim czytamy: Przygotowując Krzysztofa Kolumba pracował 

118 Kronika „Echo Przemyskie” 1913, nr 42, s. 2.
119 Sprawozdanie dyrekcji ck. Gimnazjum Św. Anny w Krakowie za rok 1883, s. 7.
120 J. Niemiec (Zakład Naukowo-Wychowawczy..., s. 291, przyp. 187) podaje, że w garderobie teatru 

chyrowskiego znajdowało się w roku szkolnym 1931/32 160 nakryć i tunik, 170 kostiumów historycznych, 
80 strojów polskich oraz 515 innych kostiumów, nakryć głowy, pasów itp., a w zbrojowni 250 różnych części 
strojów rycerskich i wojskowych. To bogactwo kostiumów w międzywojniu było efektem tworzenia i groma-
dzenia zasobów dla sceny w latach 1890–1914 i prowadzonych po roku 1918 prac nad ich renowacją bądź 
wypełnianiem strat poczynionych przez wojnę. Czuwający nad teatrem ks. P. Turbak starał się oczywiście także 
o przygotowywanie nowych kostiumów. Ks. W. Chmura (O chyrowskim teatrze..., s 116) odnotowuje również 
fakt gromadzenia szkolnej literatury teatralnej i wszystkiego, co na scenie chyrowskiej się pojawiło, w celu 
ułatwienia pracy następcom.

121 Zob. Z. Kwieciński, Na scenach amatorskich, w: Pięć studiów z dziejów..., s. 114.
122 K. Olszewski, Lato gimnazjalne..., s. 50.
123 Sprawozdanie ck. Wyższej Szkoły Realnej w Tarnowie za r. szk. 1912/13.
124 Przedstawienie „Antygony” Sofoklesa w Sanoku, w: „Muzeum” 1894, s. 315.
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ksiądz profesor w stolarni, ks. Czencz krzątał się z krawcami około kostiumów [...] a ze 
starej wsi sprowadzony malarz Br. Kurpios malował dekoracje125. Znane są również 
sytuacje, w których, wypożyczając kostiumy, korzystano z uprzejmości i zasobów osób 
prywatnych.

11. Nauczyciele i uczniowie nie tylko bywali zazwyczaj twórcami scenografi i do 
przedstawień szkolnych, ale też spośród nich rekrutowali się inscenizatorzy i aktorzy. 
Pedagodzy przyjmowali na siebie zadania reżyserskie. W Gimnazjum Złoczowskim 
przygotowaniami do wystawienia Betlejem polskiego kierował Józef Weisblum, w Za-
kładzie H. Kaplińskiej reżyserował fragmenty dzieł J. I. Kraszewskiego i cały wieczór 
ku czci pisarza profesor literatury polskiej Bogusław Butrymowicz. W Gimnazjum I 
w Rzeszowie za wszelkie dokonania teatralne uczniów odpowiedzialni byli Wincenty 
Wysocki i B. Karpiński, w Gimnazjum Św. Anny w Krakowie między innymi Jan Czu-
bek, Jan Pieterzycki i Teofi l Ziemba (później Ziembicki). W III Gimnazjum tegoż miasta 
w przedsięwzięcia teatralne zaangażowani byli poloniści prof. L. Bończa, A. E. Balicki 
i A. Mazanowski. W Gimnazjum Bocheńskim nad przygotowaniem inscenizacji II i III 
aktu Wesela czuwali Henryk Trzpis, Michał Polański 1907/08, a w I Gimnazjum w Rze-
szowie reżyserem przedstawień Króla Edypa i Konfederatów barskich był profesor Mün-
nich126. Również w szkołach realnych spektakle teatralne powstawały według koncepcji 
i pod opieką profesorów, np. w Krośnie uczniowie kierowani przez J. Szarotę wystawili 
Horsztyńskiego (1909), a w cztery lata później (1913) pod przewodnictwem Witolda Fi-
lasiewicza Wandę Z. Krasińskiego, w Tarnopolu nad działalnością teatralną sprawowali 
pieczę Karol Staniewicz, Solecki, Zosel i Kraśniewski, zaś w Krakowie w Szk. Realnej 
Ryszard Ordyński.

Nauczyciele przystosowywali także teksty literackie do potrzeb sceny, np. Gustaw 
Baumfeld Grażynę, a Kazimierz Missona Dziady oraz Pana Tadeusza. Bywali też auto-
rami grywanych na scenach szkolnych lub zawodowych dramatów (np. Józef Wiśniowski 
Leci liście z drzewa)127.

Wprawdzie rzadko, ale zdarzały się przypadki reżyserowania przedstawień szkol-
nych przez osoby prywatne128 lub ludzi teatru129. Uczniów z kolei obsadzano w rolach 

125 Pamiętnik chyrowski..., s. 72.
126 „Echo Przemyskie” 1913, nr 42, s. 2 jako reżysera Króla Edypa podaje prof. Münnicha, a w recenzji 

Konfederatów barskich pojawia się nazwisko Münnichowski („Echo Przemyskie” 1913, nr 38, s. 2). Ta roz-
bieżność pozwala zakładać błąd w nazwisku; być może reżyserem był profesor Tadeusz Wacław Münnich.

127 Wprowadzenie tego dramatu na scenę teatru krakowskiego odnotowuje kronika teatralna w „Zniczu” 
(„Znicz” 1913, nr 53, s. 118).

128 W Gimnazjum Sokalskim Śluby panieńskie (1911/12) i Zemstę (1910/11) reżyserował sędzia Tadeusz 
Massoczy.

129 Na przykład nad przygotowaniem przedstawienia Nocy listopadowej (sceny 1 i 9), które widzowie zo-
baczyli w Krakowski Teatrze Miejskim 10 kwietnia 1905 roku, pracował z młodzieżą Stanisław Stanisławski 
na życzenie i według wskazówek autora (zob. S. Stanisławski, Wspomnienie aktora, w: Wyspiański w oczach 
współczesnych, oprac. L. Płoszewski, t. 1, Kraków 1971, s. 103. Również w II Wyższej Szkole Realnej w Kra-
kowie odegrane przez uczniów wyjątki z Horsztyńskiego (26.11.1909) inscenizował Turski, reżyser teatru 
ludowego (zob. W II Wyższej szkole realnej, w: „Znicz” 1909/10, nr 22, s. 65). Recenzent Henryk Schmeidl 
miał tu zapewne na myśli Teatr Rozmaitości działający w latach 1901–1909 i przemianowany następnie na 
Teatr Nowości.
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osób dramatu, przy czym w szkołach męskich polecano im zarówno wcielanie się
w postacie męskie, jak i żeńskie. Natomiast w szkołach dla dziewcząt to one obejmowały 
wszystkie role. Sporadycznie tylko wykonawczyniami ról kobiecych w szkołach męskich 
bywały wychowanki zakładów dla panien130.

Poziom gry aktorskiej uczniów bywał oceniany różnie, toteż spotykamy o nim i głosy 
aplauzu, i dezaprobaty.

W recenzjach uczniowskich gra aktorska kolegów charakteryzowana jest często 
w sposób niewiele mówiący o umiejętnościach wykonawcy, np. czytamy: wyróżnił się 
piękną deklamacją bądź naturalnością gry, wykazał się zupełnem zrozumieniem roli, 
młodzież wywiązała się pod każdym względem doskonale, dała w deklamacji dowody do-
brego smaku. Egzemplifi kacją takich właśnie bardzo oszczędnych i ogólnych uwag może 
być recenzja wieczorku ku czci J. Słowackiego, który odbył się w Zakładzie Naukowym 
H. Strażyńskiej w Krakowie (10.12.1909). Dowiadujemy się z niej, że po wstępnym prze-
mówieniu i odśpiewaniu przez chór Pieśni wieczornej Stanisława Moniuszki [...] p. Ma-
rylka Zborowska ze szczerem uczuciem i prostotą deklamowała dwa wiersze Słowackiego 
i Konopnickiej [a po następnym występie chóru – wtr. B. K.] p. Paulina Felińska w swojej 
deklamacji dała wyraz wysokiego smaku estetycznego [...]131. Zdarzało się jednak, iż re-
cenzent pełniej opisywał różne składniki przedstawienia, podejmował próbę jego analizy 
i argumentował wypowiadane sądy wartościujące. O wystawionym w Zakładzie H. Ka-
plińskiej dramacie M. Romanowskiego Popiel i Piast Jerzy Mazanowski pisał: W odegra-
niu (bez sufl era) zauważyć można było nawet pewien zespół i zdecydowanie w ruchach. 
Dwie główne role objęły p.p. Jadwiga Bocheńska (Popiel) i Helena Miodowiczówna (Ade-
la). Obie też okazały wielki talent i nakład pracy w przygotowaniu. Przebijającą się w Po-
pielu dwojaką naturę, króla i człowieka, uwydatniła p. Bocheńska nader trafnie; niemniej 
odczuła tragizm w stosunku jego do matki. W zespolonych z sobą uczuciach nie było za-
mieszania, a w przejściach z jednego stanu w drugi uderzała w grze naturalna konsekwen-
cja. P. Miodowiczówna w roli swej potrafi ła wydobyć cała grozę myśli złej i przewrotnej 
Niemki132. Z kolei inscenizacja wybranych scen z Kordiana w IV Gimnazjum w Krakowie 
opisana jest następująco: Kordian wypadł od Dyktatora Żuławskiego daleko lepiej, miał 
nawet miejsca artystycznie bardzo dobre. Przypisać to należy postaci Kordiana, koledze 
Samuelowi Gemeinerowi (który też przygotowywał i reżyserował wystawione sceny). Jego 
głos, ruchy swobodne i pewne, tylko u zawodowych aktorów spotykany zmysł orientacyjny 
– wynoszą go ponad poziom przeciętnego amatorstwa [...]133.

Zadowalający poziom gry osiągnęli również niektórzy wykonawcy w Kordianie 
przedstawionym w skróceniu w III Gimnazjum w Krakowie. Uczeń ukrywający się pod 
pseudonimem Aliquis, zwracając uwagę na dużą dbałość o scenografi ę, relacjonował: 
Jedynie zespół grający pozostawiał wiele do życzenia. Lecz o brakach pozwólmy kryty-
ce zmilczeć. Natomiast muszę podnieść bardzo dzielną grę kol. Rakowskiego Gwidona

130 Na przykład w ck. Szkole Realnej w Tarnowie dziewczęta występowały w latach 1910–1912 w Zemście 
A. Fredry i komedii Moliera Mieszczanin szlachcicem.

131 Sprawozdanie z wieczorku Zakładu Naukowego p. H. Strażyńskiej..., w: „Znicz” 1909/1910, nr 21, 
s. 49.

132 J. Mazanowski, Uczennice Zakładu p. H. Kaplińskiej ku czci Kraszewskiego, w: „Znicz” 1913, nr 51, 
s. 117.

133 Dział: Z Ruchu Koleżeńskiego J. M. Wieczór Styczniowy, w: „Znicz” 1913, nr 53 s. 119.
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(Kordian); posiadając zupełną swobodę ruchów i bardzo sympatyczny sposób deklamo-
wania może przedstawiać prawdziwy materiał sceniczny. Następnie kol. Chyliński w roli 
Grzegorza zadziwiał mnie w wielu momentach. Jest to wybitny talent do stwarzania 
postaci charakterystycznych [...]. Trzecim z rzędu czującym pełnię swojego zadania był 
kol. Lubański, który jakkolwiek jako Laura szwankował trochę, to jednak jego imagina-
cja zasługuje na uwagę134. Natomiast wysoko ocenił recenzent 9 odsłon Horsztyńskiego 
zaprezentowanych widzom w roku szkolnym 1909/10 w Gimnazjum Św. Anny (im. 
B. Nowodworskiego) w Krakowie, pisząc: [...] kol. Reklewski, w roli Szczęsnego okazał 
się wprost niezrównanym – jak na amatora, nie pominął nigdzie tonacji głosu, mimiką 
i ruchami wcale nie przesadzał, lecz zawsze okazywał zrozumienie postaci Szczęsnego. 
Trudną rolę karła potrafi ł przez cały czas utrzymać w odpowiednich granicach humory-
styki kol. Glasner. Wybuchy zaś szczerego śmiechu wywoływała gra kol. Kwiecińskiego 
(Sforka)135. Młodzi aktorzy nieraz oceniali się sami, na przykład Józef Błoński, uczeń 
gimnazjum w Złoczowie wspomina, że grając Jaśka w Weselu, śpiewał piosenkę Kupiłem 
se pawich piór... zbyt wysoko, bo nie potrafi ł opanować tremy136.

Z pisywanych po spektaklach recenzji i wspomnień byłych uczniów galicyjskich 
średnich zakładów naukowych wynika, że w spektaklach szkolnych cenili dobre pa-
mięciowe opanowanie tekstu i jego estetyczną interpretacje głosową, zapał i dążność do 
zagrania roli w sposób naturalny, zaangażowanie emocjonalne, wyobraźnię i empatię uła-
twiającą wczucie się w psychikę „osób dramatu” oraz właściwe posługiwanie się mową 
ciała (mimiką, gestem, swobodnym poruszaniem się na scenie). Zastrzeżenia budziła 
wszelka przesada, np. romantyczny – patetyczny styl gry stosowany przez Stanisława 
Wyspiańskiego137 czy – nienadające się do określonych ról głosy (zbyt wysokie lub zbyt 
niskie) i „szarżowanie w oddawaniu roli”. 

Na przypomnienie zasługuje jednak również zdarzające się czasem już na początku 
XX wieku powierzanie uczniom bądź reżyserowania przygotowywanych wieczorów 
rocznicowych, bądź inscenizowania włączonych w ich program fragmentów dzieł dra-
matycznych. Wiadomo na przykład, że w Gimnazjum III w Krakowie do zarządu kółka 
dramatycznego jako reżyser został powołany S. Rakowski, funkcję kierownika tego 
koła i reżysera spełniał przez kilka lat również Jan Lubański, a wieczorek ku czci Sło-
wackiego opracował scenicznie Wacław Nowakowski. Z kolei w Gimnazjum Św. Anny 
w roku 1903 pomysł zastąpienia programu mickiewiczowskiego Wieczorkiem Trzech

134 Aliquis, Kordian na deskach Kółka Dramatycznego III Gimnazjum, w: „Znicz” 1909/10, nr 23, s. 82.
135 Dział: Z Ruchu Koleżeńskiego: S. K., Wieczór ku czci Słowackiego, w: „Znicz” 1909/10, nr 21, s. 50.
136 J. Błoński, Pamiętnik..., s. 33.
137 Opinia ta odnosiła się do Wyspiańskiego jako odtwórcy ról: Suzina w Dziadach cz. III oraz Alfa 

i Konrada w Konradzie Wallenrodzie (G. Św. Anny 7.12.1886). Wiemy także, że udział w przedstawieniach, 
projektowanie oprawy scenicznej oraz kostiumów należały do jego zabaw dziecięcych i rozrywek młodzień-
czych, kiedy przygotował wraz z J. Mehofferem scenografi ę i wystąpił w Kiejstucie A. Asnyka, odegranym 
w domu jednego z kolegów, a także, gdy opracował projekty kostiumów i brał udział w próbach dramatu Ofi a-
ry korony pióra Stanisława Estreichera. Tę działalność teatralną kontynuował podczas studiów, wcielając się 
w r. 1889 w postać poetycznego kochanka w komedii Nieśmiały Paillerona (scena amatorska Teatru Starego), 
a w Dramacie jednej nocy Aurelego Urbańskiego wystawionym w Czytelni Akademickiej, przyjmując na sie-
bie obowiązki aktora, scenografa i reżysera. (Wspomnienia: S. Estreicher, Wyspiański jako aktor; K. Ehren-
berg, Pierwsze przedstawienie Wyspiańskiego, L. Wachholz, Występ sceniczny Stanisława Wyspiańskiego, 
w: Wyspiański w oczach współczesnych...
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Wieszczów pochodził od uczniów138. Oni też czuwali nad stroną artystyczną całości 
(Henryk Markiewicz) oraz doborem i układem materiału literackiego (Leon Schiller). 
Całkowicie na własne koncepcje i umiejętności byli natomiast zdani cieszyniacy, człon-
kowie tajnego stowarzyszenia samokształceniowego „Jedność”, gdy przygotowywali tzw. 
grudniówki z okazji rocznicy urodzin A. Mickiewicza i powstania Towarzystwa oraz uro-
czystości majowe (Konstytucja 3 maja).

Na podkreślenie zasługuje także fakt, że zarówno uczniowie, jak i profesorowie139 
tworzyli część muzyczną szkolnych poranków czy wieczorków artystycznych, występu-
jąc w rolach kierowników (np. Karol Hławiczka)140 i członków chórów bądź zespołów 
muzycznych, śpiewających lub grających na instrumentach solistów, dyrygentów i kom-
pozytorów prezentujących własne utwory (np. Adam Sołtys)141.

Repertuar muzyczny, podobnie jak dramatyczny, był bogaty i ambitny, wykonywano 
bowiem dzieła takich kompozytorów, jak: F. Chopin, S. Moniuszko, J. Gall, M. K. Ogiń-
ski, I. Paderewski, W. Żeleński oraz J. Haydn, P. Czajkowski, F. Liszt, F. Mendelssohn, 
R. Schumann, G. Verdi, R. Wagner i wielu innych.

12. Informacji o teatrze szkolnym, poza recenzjami i wspomnieniami byłych uczniów, 
dostarczają: dział: „Kronika” w sprawozdaniach szkół średnich, dość szczegółowe relacje 
z przedstawień zamieszczane, niestety rzadko, w „Muzeum”, ale też recenzje w prasie 
ogólnogalicyjskiej bądź lokalnej, np. w „Czasie”, „Nowej Reformie”, „Przeglądzie Prze-
myskim”, „Gazecie Kołomyjskiej”142. Otrzymujemy dzięki temu możliwość spojrzenia na 
tę dziedzinę działalności szkoły z punktu widzenia nauczycieli i bardziej kompetentnych 
recenzentów.

Materiały te zazwyczaj zawierają wiadomości o terminie i miejscu spektaklu, auto-
rze przekładu, jeśli sięgnięto po tekst dramatu do literatury powszechnej, wykonawcach 
zarówno części dramatycznej, jak i muzycznej, scenografi i, kierujących przygotowaniami 
nauczycielach oraz pogłębioną i pełniej uargumentowaną opinię o efekcie ostatecznym 
podjętego trudu, i wreszcie uwagi dydaktyczne na temat wartości teatralnego kontaktu 
młodzieży z dramatem. 

138 Pomysł ten był jednocześnie odpowiedzią na krytykę wieczorków mickiewiczowskich i próbą reali-
zacji postulatów wysuwanych wobec tzw. obchodów narodowych (zob. S.O., Obchody Mickiewiczowskie 
w szkołach galicyjskich, w: „Promień” 1899, nr 10, 1900, nr 10).

139 Na przykład w Zakładzie Naukowym H. Strażyńskiej w Krakowie, podczas wieczorku poświęconego 
J. Słowackiemu, chór występował pod batutą zasłużonego profesora p. Bursy (Sprawozdanie z wieczorku..., 
s. 49).

140 Karol Hławiczka uczeń klasy VIII (późniejszy nauczyciel muzyki i znany autor śpiewników) kiero-
wał chórem i orkiestrą podczas prób i w czasie trwania uroczystości rocznicowych ku czci trzech wieszczów 
w Gimnazjum Polskim w Cieszynie w roku szkolnym 1911/12

141 Adam Sołtys ułożył i wyćwiczył część chóralno-wokalną i orkiestralną do Antygony Sofoklesa 
wystawionej w Gimnazjum II we Lwowie w 1911 roku. W recenzji tego przedstawienia zaznaczono: Użył 
on wprawdzie motywów Sakellaridesa, podług którego wystawiono Antygonę podczas kongresu w r. 1905 
w Atenach, lecz w każdym chórze było widać wiele oryginalnych i pięknych pomysłów młodego, utalento-
wanego kompozytora (A. Bednarowski, Wystawienie „Antygony” Sofoklesa w Gimnazjum II we Lwowie, 
w: „Muzeum”, t. 1, 1911 s. 501).

142 Częstotliwość ukazywania się relacji prasowych może wskazywać, że zainteresowanie budziły tylko 
ważniejsze i udane przedsięwzięcia teatralne, analogicznie również w sprawozdaniach szkolnych poświęcano 
więcej uwagi jedynie takim wydarzeniom kulturalnym w życiu zakładu.
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Właściwością tych dokumentów szkolnego życia teatralnego jest pewna doza wyrozu-
miałości i pobłażliwości wobec reprezentowanego przez uczniów poziomu umiejętności 
aktorskich, eksponowanie roli nauczycieli–reżyserów, którzy musieli dołożyć wszelkich 
starań, aby obrobić tak surowy materiał, jakim jest młodzież szkolna143. 

Mimo to trud włożony przez uczniów oceniany jest często bardzo pozytywnie. 
Recenzent przemyski, podobnie jak i autorzy innych wypowiedzi o przedstawieniach 
szkolnych, pisząc o Konfederatach barskich wystawionych w I Gimnazjum Przemy-
skim (1913), podkreśla znakomite pamięciowe opanowanie pojedynczych ról, barwność 
i efektowność scen zbiorowych, przy czym stwierdza, że całość robiła nadzwyczaj ko-
rzystne wrażenie144.

Z kolei Adolf Bednarowski, który w II Gimnazjum we Lwowie pracował z uczniami 
nad partiami dialogowymi i czuwał nad całością scenicznego opracowania Antygony 
(1911), tak ocenił uzyskany wynik: Przedstawienie wypadło w całości bardzo sprawnie 
i zrobiło bardzo dodatnie wrażenie, widać było, że uczniowie biorący udział w przed-
stawieniu zadali sobie wiele trudu w dokładnem przedstawieniu arcydzieła, wygłaszali 
role ze zrozumieniem i przejęciem się słowami poety. Podnieść przede wszystkim należy, 
wprost doskonałą, bez zarzutu grę roli tytułowej145. Zastrzeżenia profesora budziła jedy-
nie ciągle jeszcze wymagająca ćwiczeń i prób rola Kreona. Wśród zachowanych recenzji 
szczególną dokładnością opisu przedstawienia i reakcji publiczności wyróżnia się opu-
blikowana w sprawozdaniu szkoły relacja z przygotowanego przez uczniów Gimnazjum 
Św. Anny spektaklu Antygony. Pisząc o tym wydarzeniu, nauczyciel, nie chcąc zapewne 
być posądzonym o brak obiektywizmu, zamiast wypowiadać własne sądy, posłużył się 
głosami krakowskiej prasy, która donosiła o aplauzie publiczności, owacji zgotowanej 
tłumaczowi i reżyserowi dramatu, Janowi Czubkowi oraz o wybornych kostiumach i grze 
młodych aktorów146.

W przypadku repertuaru romantycznego nauczyciele dość często doskonałe wy-
konanie powierzonych uczniom ról tłumaczyli szacunkiem i uwielbieniem, jaki żywiła 
młodzież dla twórczości wieszczów. Na przykład w sprawozdaniu dyrekcji Prywatnego 
Gimnazjum Polskiego w Cieszynie z roku szk. 1911/12 znajdziemy w kronice zapis: 
Z niemałym trudem i prawdziwym pietyzmem wystawiono scenę więzienną z III cz. 
Dziadów; z głębokim przejęciem oddano zwłaszcza Improwizację Konrada (wykonawca 
uczeń kl. VIII Edward Cieńciała)147.

143 Uwagi o przedstawieniu Króla Edypa w I Gimnazjum w Przemyślu podaje „Kronika” „Echo Przemy-
skie”...

144 Kronika „Echo Przemyskie” 1913, nr 98, s. 2.
145 A. Bednarowki, Wystawienie „Antygony”...
146 W jednej z cytowanych recenzji czytamy: Po chwili kurtyna się podnosi [...], Antygona i Ismena, córki 

Edypa, dwie bardzo wdzięczne postacie rozpoczynają dialog [...] słychać każde słówko, deklamacja wcale dobra, 
ruchy naturalne i dosyć pewne siebie. [...] Kreon w trudnej swej roli nic nie psuje [...] ani jednego ustępu, nie razi 
niczem, a wiele momentów uwydatnia z dobrem zrozumieniem. Zjawia się poseł, przybywa Hajmon, i oto rzecz 
dobrze zaczęta, zaczyna przedstawiać się coraz lepiej, a w końcu ze zjawieniem się Terazjasza, idzie świetnie. 
Zapominamy o naszej pobłażliwości, to rzecz zbyteczna [...]. Jednem słowem całość tak piękna, że wynosi się 
uczucie niekłamanej radości, iż młodzi studenci tak doskonale umieli zrozumieć instrukcję i przyswoili wskazów-
ki (zob. Sprawozdanie dyrekcji ck. Gimnazjum Św. Anny w Krakowie za r. 1883, s. 7–8).

147 Podobnie skomentowano program mickiewiczowski z roku 1903 w II Szkole Realnej we Lwowie 
(zob. sprawozdanie tejże szkoły z r. 1904, s. 54) czy spektakl Księdza Marka (1909), wyreżyserowany przez 
prof. Kaspra Ciołkosza w Tarnowskiej Wyższej Szkole Realnej (zob. Sprawozdanie dyrekcji ck. Wyższej Szko-
ły Realnej w Tarnowie za r. szk. 1909/10).
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Niekiedy w zrozumieniu roli i świetnej, ponadprzeciętnej jej interpretacji tak nauczy-
ciele, jak i uczniowie dopatrywali się nie tylko rzetelnej pracy, ale też aktorskiego talentu. 
Obserwując występującego w Weselu w rolach Dziennikarza, Nosa i Kaspra (Gimnazjum 
w Jaśle 1902 r.) Stefana Jaracza, profesor Henryk Trzypis skonstatował, że gdyby jego 
wychowanek wybrał karierę sceniczną, byłby wielkim aktorem148. Zachwyceni grą kolegi 
byli również uczniowie, czemu wyraz dał Stanisław Pigoń w swoich wspomnieniach z lat 
szkolnych149. Dla nauczycieli teatr szkolny był jednak zjawiskiem interesującym nie tylko 
w aspekcie estetycznym, ale przede wszystkim ze względu na szeroko pojętą wartość 
dydaktyczną i wychowawczą. W związku z tym przypominano, że już S. Konarski zda-
wał sobie sprawę z jego oddziaływania jako środka sprzyjającego internalizacji wzorów 
i cnót150. Z recenzji i notek o nim można wnosić, że uczącym zależało, aby młodzież 
w pełni zrozumiała oglądane spektakle, ponieważ dopiero spełnienie tego warunku otwie-
rało możliwości wykorzystania wszystkich ich walorów kształcących. Dlatego przedsta-
wienia poprzedzano stosownym wprowadzeniem151 lub specjalnymi objaśnieniami. Mniej 
przystępny dialog hrabiego Henryka z Pankracym z Nieboskiej komedii Krasińskiego, 
odegrany ze zrozumieniem i życiem [czytamy w sprawozdaniu cieszyńskiego gimnazjum 
(1911/12) – wtr. B. K.] poprzedziło jasne i treściwe objaśnienie uczniów klasy siódmej152. 
Podkreślano również, że tragedie antyczne, czytane i omawiane pospiesznie w drugim 
półroczu klasy ósmej, poznawane są powierzchownie i nie dają ani właściwego odczucia 
tragizmu, ani kompletnego pojęcia o tym gatunku. Otóż takie przedstawienia [teatralne 
– wtr. B. K.] jedynie mogą dać uczniom pojęcie całości – przekonywał A. Bednarowski 
– i stać się dla nich piękną pamiątką studiów gimnazjalnych 153.

Ten sąd o potrzebie kontaktu (czytania) nie tylko z tekstem literackim dramatu, ale 
i z jego teatralną realizacją, zgodnie z głoszonymi wówczas poglądami154, można było 
odnieść w ogóle do szkolnej lektury dramatu.

148 Sąd wypowiedziany w rozmowie z prof. Wojciechem Hadałą (podaję za E. Krasiński, Stefan Jaracz..., 
s. 29).

149 Pigoń ocenił grę kolegi następująco: Nigdy później nie widziałem lepiej zagranej roli Dziennikarza. 
Było coś przerażająco szczerego, rozpaczliwie bolesnego w tej spowiedzi dziecięcia wieku [...]. Była to, nie 
wiem czy pierwsza, ale najwspanialsza erupcja wyzwalającego się talentu aktorskiego. (S. Pigoń, Z Komborni 
w świat. Wspomnienia młodości, Kraków 1946, s. 148). Po dwudziestu latach opinię tę Pigoń nieco rozszerzył, 
wyjaśniając, że Jaracz nie tyle wydobywał odczucia zbankrutowanego „czarnowidza” i straceńca, ile mękę jego 
rozterek i szamotanie się (zob. S. Pigoń, Prymicje literackie i aktorskie Stefana Jaracza, cyt. za: E. Krasiński, 
Stefan Jaracz..., s. 28).

150 Przedstawienie Antygony w Sanoku, w: „Muzeum” 1894, s. 315.
151 Na przykład w Wyższej Szkole Realnej w Tarnowie, w czasie wieczorku poświęconego Molierowi, 

przedstawienie komedii Mieszczanin szlachcicem poprzedziło słowo wstępne profesora [Maurycego] Pacior-
kiewicza, O potrzebie znajomości literatur obcych i o znaczeniu Moliera.

152 Sprawozdanie dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Polskiego w Cieszynie za r. szk. 1911/1912, s. 39.
153 A. Bednarowski, Wystawienie „Antygony”..., s. 502.
154 Bardzo krytyczny obraz owych szkolnych „wieczorów ku czci” przeciwstawiając je profesjonalnemu 

teatrowi lwowskiemu, dał K. Makuszyński w Bezgrzesznych latach (Warszawa [b.r.w.], s. 63–69). Również 
w artykułach publikowanych na łamach „Promienia” młodzi publicyści zarzucali szkole, że mimo woli czyni 
uczniów obojętnymi na piękno i wymowę ideową wielkiej literatury narodowej, każąc jej przez kilka kolejnych 
lat słuchać i oglądać ten sam program, zezwalając na przewagę okazałej formy i frazesów nad treścią i czy-
niąc z opieki nad działaniami młodzieży cenzurę krępującą inwencję (zob. S. O., Obchody Mickiewiczowskie 
w szkołach galicyjskich, w: „Promień” 1899, nr 10, s. 14–15). Podpowiadano ponadto, by wyjść poza twórczość 
Mickiewicza i sięgnąć po dzieła innych pisarzy, także współczesnych. (S. O., Jeszcze w sprawie obchodów 
Mickiewiczowskich, w: „Promień” 1900, nr 10, s. 218–220).
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13. Wbrew wygłaszanym obiegowym opiniom o teatrze szkolnym na terenie zaboru 
austriackiego w latach 1870–1918, wskazującym na jego małą odkrywczość, pewną ruty-
nę i szablon występujący w obchodach szkolnych oraz prowadzącą do nudy ich powtarzal-
ność155, trzeba obiektywnie przyznać, że miał on zasługi, o których zapominać nie wolno. 
Spróbujmy je zatem wymienić:
–  Teatr szkolny miał znaczny dorobek, np. w Gimnazjum Chyrowskim dawano 10–12 

przedstawień rocznie, niezwykle rzadko powracając do granych już wcześniej pozycji, 
a w Gimnazjum III w Krakowie w latach 1908–1916 wystawiono 24 utwory dramatycz-
ne w całości lub we fragmentach;

–  Promowanie rodzimego repertuaru pomagało w zacieśnieniu więzi z kulturą ojczystą, 
a otwarty często dostęp do przedstawień szkolnych dla lokalnej publiczności integrował 
ją z placówkami oświatowymi i utwierdzał w narodowej tożsamości156;

–  Wprowadzenie na scenę pozycji z literatury powszechnej wspierało naukę łaciny i greki 
oraz innych języków i literatur obcych, wzbogacało wiedzę o literaturze europejskiej;

–  Dzięki działaniom aktorskim, plastycznym, muzycznym, budzono wielokierunkowe 
zainteresowania uczniów, pomagano im zrozumieć teatr jako zjawisko wykorzystujące 
syntezę sztuk, rozwijano ich uzdolnienia i różne rodzaje inteligencji;

–  Na skutek pracy nad przygotowaniem przedstawienia wyzwalano aktywność, urucha-
miano myślenie twórcze i rozszerzano pole dla działań samodzielnych oraz przyspie-
szano rozwój potrzeb kulturalnych czy też teatralnych talentów. Konfrontacja obsady 
przedstawień szkolnych ze słownikami biografi cznymi157 prowadzi do wniosku, że 
z grona współtwórców teatru szkolnego wyrastali wybitni aktorzy158, reżyserzy159, mu-
zycy160, scenografowie161, artyści plastycy, krytycy, historycy teatru i dramatopisarze162;

155 Zob. przyp. 57.
156 Obchody rocznicowe i teatr szkolny, przybliżając dzieła literatury narodowej i przypominając ważne 

wydarzenia historyczne, stanowiły też pewnego rodzaju antidotum na szkolne uroczystości poświęcone rodzi-
nie cesarskiej.

157 Na przykład, Chyrowiacy. Słownik biografi czny wychowanków zakładu Naukowo-Wychowawczego 
oo. Jezuitów w Chyrowie (1886–1939), oprac. L. Grzebień, J. Kochanowicz, J. Niemiec, Kraków 2000; Słow-
nik biografi czny teatru polskiego, t. 1, Warszawa 1973 i t. 2, Warszawa 1994. 

158 Na przykład absolwentami Gimnazjum Chyrowskiego byli: Czesław Kaden (aktor teatrów Krakowa 
i Poznania), Włodzisław Ziembiński (grał w Warszawie i Krakowie), Jan Kozłowski (pseud. Janusz Warnec-
ki), Kazimierz Junosza-Stępowski (aktor teatralny i fi lmowy), Oktawian Kłodnicki (artysta dramatyczny). 
Uczniem Gimnazjum Jasielskiego był Stefan Jaracz, a Gimnazjum Św. Anny – Juliusz Osterwa, natomiast z III 
Gimanzjum wyszli: Władysław Krosnowiecki i Roman Niewiarowicz. Wszyscy oni w latach gimnazjalnych 
związani byli z teatrami szkolnymi.

159 Na przykład Chyrowiak Teofi l Trzciński (muzyk, reżyser, dyrektor teatrów), L. Schiller (uczeń 
G. Św. Anny).

160 Na przykład Stanisław Głowacki (muzyk i choreolog), Adam Sołtys (kompozytor, dyrygent i pedagog 
– syn Mieczysława, krytyka i recenzenta muzycznego), Ignacy Friedman – pianista i Ludwik Sułowski (or-
ganista).

161 Na przykład Stanisław Sheybal (malarz i fotografi k), Antoni Wiwulski (rzeźbiarz i architekt), Wacław 
Radziszewski (malarz).

162 Stanisław Mikulicz-Radecki (historyk sztuki, dyrektor „Zachęty”), Konrad Rakowski (dramaturg, je-
den z współtwórców i wykonawców „Zielonego Balonika”), Mieczysław Tretter (historyk sztuki), Mieczysław 
Brahmer – badacz teatru.
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–  Ponadto przedstawienia szkolne stawiały uczniów w rolach czytelników, badaczy, 
wykonawców i odbiorców, ale również recenzentów dokonań własnych i osiągnięć 
kolegów163, skłaniając do refl eksji i ucząc bezstronnej oceny;

–  Sceny szkolne uczniom z prowincji stwarzały często jedyną możliwą sposobność ob-
cowania z teatrem164, dostarczając niezapomnianych wzruszeń. Fakt, że wystawiano 
przedstawienia dzięki wspólnemu trudowi, siłami młodzieży, tj. rówieśników przewa-
żającej części widzów sprawiał, że grano je najczęściej przy pełnej widowni165;

–  Na podkreślenie zasługuje również fakt wydobywania tekstów mało znanych lub 
w ogóle nie granych na scenach zawodowych, jak Wanda Z. Krasińskiego czy Krakus 
J. Słowackiego. Zdarzało się niekiedy, że to właśnie w teatrze szkolnym miała miejsce 
prapremiera dramatu, np. fragmenty Skarbu Staffa po raz pierwszy przedstawiono na 
scenie szkolnej (grudzień 1903), a lwowska premiera odbyła się dopiero 19.04.1904. 
Podobnie rzecz się miała z wybranymi scenami Nocy listopadowej, które jeszcze przed 
książkowym wydaniem dramatu wystawili uczniowie G. Św. Anny jako część Wieczo-
ru Młodej Polski 25.041903, pod reżyserską opieką Józefa Sosnowskiego166;

–  Znaczenie wychowawcze miało też z pewnością przeznaczanie dochodu ze spektakli 
uczniowskich na różne cele społeczne i kulturalne, np. kolonie wakacyjne (G. w Prze-
myślu na Zasaniu – 1913) czy pomoc dla ubogich uczniów (Krosno 1908 – dochód 
został przekazany na bursę), Macierz Szkolną (Gimnazjum Cieszyńskie), gimnazjalną 
orkiestrę, pomnik (G. Krosno – 1909) lub sprowadzenie prochów J. Słowackiego do 
Polski bądź na monument Mickiewicza w Krakowie (G. Św. Anny). W ten sposób wy-
rabiano poczucie solidarności społecznej i narodowej, ucząc pracy na rzecz szczytnych 
celów;

–  Natomiast nauczycielom prowadzenie kół dramatycznych i zaangażowanie w przygo-
towanie widowisk teatralnych uświadamiały siłę oddziaływania sceny na młodzież, 
jej różne funkcje dydaktyczne i wychowawcze, a tym samym pilną potrzebę edukacji 
teatralnej, powiększenia liczby placówek teatralnych w szkołach i stworzenia profesjo-
nalnych teatrów z repertuarem dla młodzieży.

Podsumowując, warto zaznaczyć, że przeprowadzony rekonesans badawczy daje 
wyobrażenie o wadze i skali omawianego tematu, wskazując tym samym na potrzebę jego 
monografi cznego opracowania. 

163 Uczniowie pisywali recenzje nie tylko przedstawień szkolnych, ale także aktualnego repertuaru teatrów 
zawodowych (zob. Dział: Z teatru, w: „Znicz” 1913, nr 59, s. 118).

164 Na fakt ten zwraca uwagę między innymi Stanisław Pigoń, pisząc o przedstawieniu Wesela w Gimna-
zjum Jasielskim: przedstawienie to mimo swych braków technicznych stało się dla nas wstrząsającą relacją. 
Częściowo już przez samą grę. Było to, jakby mi kto otwarł nowy świat. To było pierwsze moje zetknięcie się ze 
sztuką teatralną (S. Pigoń, Z Komborni w świat..., s. 148).

165 Dość często w recenzjach i krótkich notkach informujących o teatrze szkolnym znajdziemy wzmianki 
o żywiołowej reakcji młodzieżowej publiczności na oglądane przedstawienie (Sprawozdanie G. Św. Anny 
w r. 1883). Uczniowie – pisze nauczyciel z Sanoka – przysłuchiwali się przedstawieniu [Antygony – wtr. B. K.] 
z wielką uwagą i widać było radość w ich oczach, że to ich koledzy, a więc oni popisują się (zob. „Muzeum” 
1894, s. 315). O wieczorku trzech wieszczów w Bocheńskim Gimnazjum (1907/8) pisano, że zainteresował 
licznie zebraną publiczność urozmaiconym programem, a wieczorek molierowski odbywał się w Tarnowie, 
w Wyższej Szkole Realnej (1912/13), przy szczelnie zapełnionej sali, zaś obchód ku czci J. Słowackiego 
w III G. w Krakowie z zadowoleniem przyjęty był przez publiczność.

166 Zob. R. Taborski, Dramaty Stanisława Wyspiańskiego na scenie do 1939 r., Warszawa 1984.
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Rozwój teorii i praktyki polskiej pedagogiki specjalnej ściśle wiąże się z okresem 
dwudziestolecia międzywojennego. Wtedy to właśnie pierwsze doświadczenia zdobyte 
w tej dziedzinie w wieku XIX z trudem przekuwane były w zwarty, zorganizowany sys-
tem szkolnictwa specjalnego. Zaś dorobek lat międzywojennych stał się fundamentem 
dla rozwoju pedagogiki specjalnej po drugiej wojnie światowej. Współczesna literatura 
odnosząca się do genezy polskiej pedagogiki specjalnej często koncentruje się na latach 
międzywojennych. Jednakże ogromne straty materiałów źródłowych, jakie poniesiono 
w wyniku działań wojennych, i znaczne rozproszenie ocalałych źródeł sprawiają, że 
w badaniach nad szkolnictwem specjalnym ciągle istnieją obszary wymagające dalszych 
poszukiwań. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie stanu i organizacji oraz spo-
łecznego oddziaływania szkolnictwa specjalnego w Polsce w latach 1918–1939. W tym 
celu wykorzystano dane zamieszczone głównie w czasopismach pedagogicznych, takich 
jak „Szkoła Specjalna” i „Nauczyciel Głuchoniemych i Niewidomych” oraz w „Statystyce 
Polski” (Seria C – za lata 1932–1938). Ze wskazanych czasopism wybrano te artykuły, 
które przez badaczy są traktowane niemal jak materiały źródłowe. Informacje zgromadzo-
ne tą drogą wzbogacone zostały zbiorami Archiwum Państwowego w Poznaniu. Prezento-
wany materiał ma charakter deskryptywny, a przede wszystkim porządkujący.

Jednym z najważniejszych zadań rządu będzie stworzenie powszechnej, świeckiej, 
bezpłatnej szkoły, dostępnej jednakowo dla wszystkich, bez względu na stan majątkowy. 
Tylko zdolności mają decydować o przywileju wykształcenia. Będziemy budzili wśród ludu 
ducha obywatelskiego i poczucie odpowiedzialności za losy państwa, które jest jego pań-
stwem. Dążeniem naszym będzie wydobycie dla kultury narodowej tych licznych talentów, 
które wskutek niedostępności wyższej oświaty dla szerokich mas ludowych marnowały się 
dotychczas1 – tak mówił premier Jędrzej Moraczewski 21 listopada 1918 roku w swoim 
exposé. Słowa te wyrażały tendencję pierwszego ogólnonarodowego rządu niepodległej 
Polski do demokratyzacji stosunków społecznych, w tym także systemu oświatowego. 

1 Cyt. za: S. Mauersberg, Komu służyła szkoła w Drugiej Rzeczypospolitej? Społeczne uwarunkowania 
dostępu do oświaty, Wrocław, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988, s. 13.
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2 J. Sadowska, Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu 
w Białymstoku, 2001, s. 12–20.

3 S. Mauersberg, Komu służyła szkoła..., s. 12–13.
4 Dekret o obowiązku szkolnym, Dz. Urz. Min. WRiOP z 1919 r., nr 2, poz. 2.
5 J. Hellmann, Stan i potrzeby szkolnictwa specjalnego w Polsce, w: „Szkoła Specjalna” 1924/25, nr 1, 

s. 4.
6 Tamże, s. 4–5.

Ideą przewodnią dla reformatorów oświaty stało się więc hasło szkoły jednolitej, bowiem 
dualizm ustroju szkolnego, który Polska odziedziczyła po zaborcach, stanowił barierę 
na drodze do demokratyzacji. W systemie dualistycznym szkoła elementarna nie była 
szkołą powszechną, ponieważ wiele dzieci po prostu do niej nie uczęszczało. Toteż rząd 
nie miał wątpliwości, że trzeba ujednolicić szkolnictwo, czyli określić jego organizację, 
zadania, podstawy ideowe i programowe, a także stworzyć szkołę powszechną i podnieść 
powszechność nauczania 2. 

Istotą hasła szkoły jednolitej – jak pisze Stanisław Mauersberg 3 – było zapewnienie 
każdemu dziecku, bez względu na pochodzenie społeczne i stan materialny rodziców, 
wykształcenia odpowiadającego jego zdolnościom i zainteresowaniom. […] Hasło szko-
ły jednolitej wyrażało także dążność do podniesienia poziomu wykształcenia szerokich 
mas ludowych przez przedłużenie obowiązkowej szkoły powszechnej, która zapewniłaby 
przygotowanie obywatelskie i jedność kulturalną całemu narodowi. Równocześnie obo-
wiązkowa szkoła powszechna stanowiłaby jednolitą programowo podbudowę, na której 
wznosiłby się gmach zróżnicowanego szkolnictwa średniego. I faktycznie – sprawą najpil-
niejszą stało się wprowadzenie obowiązku szkolnego. Dokonano tego dekretem z 7 lutego 
1919 roku.

Dekret O obowiązku szkolnym stanowił, że wykształcenie w zakresie szkoły po-
wszechnej jest obowiązkowe dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym (art. 1). Gminy 
miały tworzyć szkoły powszechne wszędzie tam, gdzie w ciągu trzech kolejnych lat liczba 
dzieci w wieku od 7 do 14 lat wynosiła co najmniej 40 (art. 3).  Jeżeli w miejscowości nie 
było pełnej siedmioklasowej szkoły powszechnej, obowiązek kształcenia miał być reali-
zowany w czteroklasowych lub pięcioklasowych szkołach z trzyletnią bądź dwuletnią na-
uką uzupełniającą4. Należy nadmienić, że organizacja jednolitego systemu oświatowego 
obejmowała także sektor szkolnictwa specjalnego.

Pod nazwą szkolnictwa specjalnego – pisał w roku 1924/25 Jan Hellmann – należy 
rozumieć w Polsce ten dział […], który obejmuje organizację szkół i zakładów dla dzieci 
głuchoniemych, ociemniałych i psychiczne anormalnych, tj. umysłowo upośledzonych 
i moralnie zaniedbanych. Całokształt organizacji zawiera – poza samymi zakładami wy-
chowawczymi – również i przygotowanie do nich odpowiedniego personelu. Cały ten dział 
szkolnictwa […] nie stoi w żadnym stosunku do rzeczywistych potrzeb w tej dziedzinie  5. 
Jako powody takiego stanu rzeczy wskazywał Hellmann przede wszystkim wysokie kosz-
ty kształcenia dzieci wymagających specjalnej opieki (przeciętnie 4–5 razy większe niż 
dziecka zdrowego) oraz niechęć państwa do ich ponoszenia 6. Czynnik ekonomiczny od-
grywał duże znaczenie w budowaniu struktury szkolnictwa, w tym szkolnictwa specjalne-
go. Po reformie walutowej Władysława Grabskiego nastąpił okres względnej stabilizacji 
ekonomicznej sprzyjający również rozwojowi szkolnictwa. W latach 1921–1928 wydatki 
na oświatę były znaczne. Wzrosły one od 5,2 odsetka ogólnych wydatków budżetowych 
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w 1921 roku do 15,3 w roku 1928. Tym samym Polska dołączyła do tej części krajów eu-
ropejskich, które wykazywały średni wskaźnik wydatków na oświatę, a kilka z nich nawet 
przewyższała 7. Do priorytetów nowo tworzącego się systemu oświaty należały: podniesie-
nie poziomu organizacyjnego szkół powszechnych, wzrost powszechności nauczania oraz 
podnoszenie kwalifi kacji nauczycieli. Jednak ujawniający się od roku szkolnego 1928/29 
kryzys ekonomiczny spowodował spadek nakładów budżetowych na cele oświatowe. To 
zaś przełożyło się na kryzys oświatowy, przejawiający się głównie w spadku powszech-
ności nauczania. Ten stan trwał do połowy lat trzydziestych, kiedy rozpoczął się okres 
poprawy skolaryzacji. Jednak wybuch drugiej wojny światowej przerwał ten proces 8.

 Ale, obok problemów ekonomicznych, istniał jeszcze jeden, i to chyba nadrzędny 
powód takiego stanu rzeczy, mianowicie: niedostateczne ustawodawstwo dotyczące 
szkolnictwa specjalnego.

W latach 1918 –1939 nie wydano w Polsce żadnych ustaw, które jasno precyzowa-
łyby sytuację szkół specjalnych. Najgorszy był jednak brak bezwzględnego obowiązku 
szkolnego dla dzieci głuchoniemych, ociemniałych, upośledzonych umysłowo i moralnie 
zaniedbanych. Rząd nie przygotował aktu prawnego, który by taki obowiązek wprowa-
dzał, choć żądały tego między innymi środowiska nauczycielskie. Zasady kształcenia 
dziewcząt i chłopców wymagających specjalnej opieki określono w dekrecie z 7 lutego 
1919 roku i w ustawie z 11 marca roku 1932. Postanowienia konstytucji marcowej w tym 
zakresie sprowadzały się do art. 103, w którym czytamy, że dzieci bez dostatecznej opieki 
rodzicielskiej, zaniedbane pod względem wychowawczym, mają prawo do opieki i pomocy 
Państwa w zakresie oznaczonym ustawą 9.

Dekret z 7 lutego 1919 roku zwalniał od obowiązku chodzenia do szkoły dzieci chore 
fi zycznie (szczególnie na gruźlicę otwartą) lub umysłowo oraz dzieci niedorozwinięte, o ile 
ich ułomności stwierdzone przez lekarza szkolnego względnie powiatowego wyłączają je 
od pobierania nauki w szkole powszechnej10. Ponadto obowiązek szkolny odnosił się tylko 
do tych dzieci, które mieszkały nie dalej jak trzy kilometry od szkoły (art. 33). 

Niewiele w zakresie szkolnictwa specjalnego zmieniła ustawa z 11 marca 1932 roku. 
Napisano w niej, że wychowanie i kształcenie dzieci anormalnych odbywa się w zakładach 
i szkołach powszechnych specjalnych, względnie w oddziałach specjalnych 11. Ustawa 
przewidywała też odroczenie obowiązku szkolnego dla dzieci upośledzonych, a nawet 
całkowite zwolnienie z niego, jeżeli w danej miejscowości nie było właściwej placówki. 

Trzeba zaznaczyć, że na nie najlepszą sytuację szkolnictwa specjalnego miało za-
pewne wpływ to, że nie posiadało ono własnego urzędu przy Ministerstwie Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, który mógłby centralnie sprawować nadzór nad 
tym zakresem oświaty. Przy czym chodzi tu o dzieci głuchonieme, ociemniałe i upośle-

7 S. Mauersberg, Rozwój szkolnictwa w latach 1918–1932, w: Historia wychowania. Wiek XX, red.
J. Miąso, Warszawa 1980, s. 36.

8 S. Majewski, Organizacja i potrzeby szkolnictwa II Rzeczypospolitej w okresie pokryzysowym 1936–
–39, w: Z dziejów oświaty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Studia i szkice, red. M. Pękowska, Kielce, 
Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej, 2007, s. 266.

9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r., Dz. U. 1921 nr 44, poz. 267.
10 Dekret z 7 lutego 1919 r. o obowiązku szkolnym, Dz. Urz. Min. WRiOP 1919 r. nr 2, poz. 2, art. 32 

i 33.
11 Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, Dz. U. 1932 r., nr 38, poz. 389, art. 13.
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dzone umysłowo, bo moralnie zaniedbanymi zajmowało się Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści, i to pod jego nadzorem pozostawały zakłady wychowawczo-poprawcze. Co prawda 
w 1920  oku powstał przy MWRiOP Wydział Szkół Specjalnych, lecz jego kadencja była 
krótka. Dopiero w roku 1935 utworzono przy Ministerstwie Komisję Doradczą ds. Szkol-
nictwa Specjalnego, ale właściwie nie miała ona możliwości podejmowania samodziel-
nych decyzji. 

Nieco lepiej niż sytuacja dzieci upośledzonych przedstawiała się w ustawodawstwie 
sytuacja nauczycieli szkół specjalnych. Zasady prawne ich przygotowania zawodowe-
go ustalił dekret z 7 lutego 1919 roku. Postanawiał on, że nauczyciele zamierzający 
uczyć w placówkach specjalnych będą się mogli kształcić na kursach tworzonych przy 
seminariach nauczycielskich albo w samodzielnych placówkach12. Ustawa z 1932 roku 
uszczegółowiła to postanowienie. Przewidziano w niej, że do pracy w szkołach specjal-
nych nauczyciele będą się przygotowywać na kursach lub w zakładach o rocznym bądź 
dwuletnim trybie kształcenia13.

Państwo określiło również podstawy prawne nabywania kwalifi kacji pozwalających 
na pracę w szkolnictwie specjalnym. Pierwsze uregulowania dotyczyły szkół dla głucho-
niemych. W 1920 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego usta-
liło bowiem zasady egzaminu uprawniającego do nauczania w tych szkołach, zdawanego 
przed komisją ministerialną. Mogła być do niego dopuszczona osoba, która skończyła 
szkołę średnią, seminarium nauczycielskie albo duchowne i pracowała z dziećmi głucho-
niemymi co najmniej dwa lata14. 

Wymagania dotyczące kwalifi kacji do nauczania we wszystkich typach szkół spe-
cjalnych ustalono w roku 1929 na mocy rozporządzenia ministra WRiOP. Postanowio-
no w nim, że w placówkach dla dzieci głuchoniemych, niewidomych, upośledzonych 
umysłowo i moralnie zaniedbanych uczyć mogą osoby, które po zdobyciu uprawnień 
nauczycielskich ukończyły Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. Rozporządzenie 
zezwalało też na pracę w takich szkołach tym nauczycielom, którzy uzyskali odpowiednie 
kwalifi kacje przed utworzeniem Instytutu15. 

Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej powstał w 1922 roku z połączenia Pań-
stwowego Instytutu Fonetycznego (założonego w roku 1920) i rocznego Seminarium 
Pedagogiki Specjalnej (utworzonego w roku 1921 jako półroczny Kurs Seminaryjny 
Pedagogiki Specjalnej). Na jego czele stanęła Maria Grzegorzewska, która sześć lat po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości tak pisała o szkolnictwie specjalnym: W dalszym 
ciągu […] trochę litości, miłosierdzia – tanecznych zabaw, rautów i koncertów, kilka 
osób pełnych poświęcenia, ofi arnych – i nic więcej. Utarło się dowodzenie, że najpierw 
trzeba zaspokoić w zupełności prawa do nauki i wychowania dziecka normalnego, potem 
może – jak wszystkie szkoły dla normalnych dobrze już będą zaopatrzone – i ta kwestia 
wypłynie16. 

12 Dekret z 7 lutego 1919 r. o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskim, Dz. Urz. 
Min. WRiOP 1919 r. nr 2, poz. 3, art. 3.

13 Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, Dz. U. 1932 r., nr 38, poz. 389, art. 4.
14 W. Gasik, Kształcenie nauczycieli szkół specjalnych w Polsce do 1939 r., Warszawa, Wydawnictwo 

WSPS, 1997, s. 13–16.
15 Rozporządzenie ministra WRiOP z dnia 15 czerwca 1929 r. o kwalifi kacjach zawodowych nauczycieli 

szkół powszechnych specjalnych, Dz. Urz. Min. WRiOP 1929 r. nr 49, poz. 405.
16 M. Grzegorzewska, Zamiast programu, w: „Szkoła Specjalna” 1924, nr 1, s. 2.
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17 W. Tułodziecki, Stan i potrzeby szkolnictwa dla głuchoniemych w Polsce, w: „Nauczyciel Głuchonie-
mych i Niewidomych” 1932, nr 1, s. 31.

18 J. Hellmann, Stan i potrzeby szkolnictwa specjalnego w Polsce, w: „Szkoła Specjalna” 1924/25, nr 1, 
s. 6–7.

19 W. Tułodziecki, Stan i potrzeby…, s. 31.

Niestety, słowa Grzegorzewskiej nie straciły na aktualności także kilkanaście lat póź-
niej. Świadczą o tym zaprezentowane poniżej dane statystyczne.

GŁUCHONIEMI

Szkolnictwo dla głuchoniemych jest najstarszym działem szkolnictwa specjalnego 
w Polsce, co nie znaczy, że w dwudziestoleciu międzywojennym można było mówić o za-
spokojeniu rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. Ofi cjalną statystykę głuchoniemych 
i niewidomych w Polsce sporządzono dopiero w 1927 roku (tabela 1), więc wszystkie 
wcześniejsze dane są tylko szacunkowe, niemniej pozwalają zorientować się w stanie 
polskiej oświaty dla niesłyszących (i niewidzących).
Tabela 1
Głuchoniemi i niewidomi w Polsce według „Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej” z roku 1927

Głuchoniemi Kobiety Mężczyźni Ogółem
15018 18848 33866

Niewidomi Kobiety Mężczyźni Ogółem
7444 8700 16144

Źródło: „Nauczyciel Głuchoniemych i Niewidomych” 1928, nr 2, s. 28.

Wacław Tułodziecki podaje, że w roku szkolnym 1918/19 funkcjonowało w Polsce 
siedem szkół dla dzieci głuchoniemych, w których uczyło się 503 wychowanków i praco-
wało 65 nauczycieli17. Według szacunków Jana Hellmanna sześć lat później w szkołach 
i zakładach dla niesłyszących uczyło się zaledwie 800 dziewcząt i chłopców. Hellman 
obliczył przy tym, że w roku 1925 żyło w Polsce 21 760 osób głuchoniemych, w tym 4 352 
dzieci w wieku szkolnym. Mogły się one kształcić w 11 placówkach, które funkcjonowały 
w Warszawie (Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych, Szkoła Miejska Popołudniowa 
dla Głuchoniemych, Szkoła dla Głuchoniemych Towarzystwa Opieki nad Głuchoniemy-
mi Żydami), we Lwowie (Zakład dla Głuchoniemych, Szkoła Prywatna Bardacha – dla 
dzieci żydowskich), w Poznaniu (Zakład Krajowy dla Głuchoniemych) i w Kościanie 
w województwie poznańskim (Zakład Krajowy dla Głuchoniemych), w Łodzi (Szkoła 
dla Głuchoniemych Chrześcijan nr 97, Szkoła Żydowska Towarzystwa Ezras-Ilmin), Wej-
herowie (Zakład Krajowy dla Głuchoniemych) oraz w Willi-Górze koło Nowego Dworu 
(Państwowa Szkoła Rolniczo-Ogrodnicza dla Głuchoniemych)18.

Tułodziecki obliczył również, że w roku 1931 aż 87% dzieci głuchoniemych nie mia-
ło dostępu do specjalistycznych placówek. Zapewnienie go wymagałoby zbudowania 45 
szkół, w których znajdowałoby się 900 sal lekcyjnych i uczyło 750 nauczycieli19. Tym-
czasem w latach 1931–1937, a więc także w okresie, o którym pisał Tułodziecki, liczba 
placówek dla głuchoniemych nie przekroczyła 16, a pracowało w nich od 126 do 156 
nauczycieli. Pod swoją opieką mieli oni od 1 148 do 1 309 wychowanków (tabela 2).
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Tabela 2
Szkolnictwo dla głuchoniemych w latach 1931–1937
Rok
szkolny

Szkoły państwowe i publiczne Szkoły prywatne Ogółem

szkoły

uczniow
ie

nauczyciele

szkoły

uczniow
ie

nauczyciele

szkoły

uczniow
ie

nauczyciele

1931/32 10 881 108 5 267 28 15 1148 136

1932/33 10 889 107 6 265 19 16 1154 126

1933/34 10 932 106 5 245 27 15 1177 133

1934/35 10 979 122 6 241 30 16 1220 152

1935/36 10 1072 125 6 237 31 16 1309 156

1936/37 10 1059 107 6 226 33 16 1285 140
Źródło: GUS. Statystyka Polski, seria C: Statystyka szkolnictwa 1932/33, Warszawa 1934, s. 32; Statystyka 
szkolnictwa 1935/36, Warszawa 1937, s. 26; Statystyka szkolnictwa 1937/38, Warszawa 1939, s. 39.

Do wybuchu drugiej wojny światowej sytuacja niewiele się zmieniła. Jak podaje Hen-
ryk Ryll, wciąż istniało wówczas w Polsce 16 placówek dla głuchoniemych, w których 
uczyło się w 1 333 dzieci, a zatrudniały one 121 nauczycieli20. 

Znaczącą rolę w rozwoju opieki nad głuchoniemymi (i niewidomymi) odegrał w dwu-
dziestoleciu międzywojennym Warszawski Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych. Zo-
stał założony w 1817 roku jako Instytut Głuchoniemych, a w roku 1842 przekształcono 
go w placówkę również dla niewidomych. Nie tylko kształcono tu dzieci, ale też dosko-
nalono metody pracy z nimi. Wokół niego skupiało się Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół 
dla Głuchoniemych i Niewidomych. Właśnie z inicjatywy Instytutu powstawały w Polsce 
kolejne specjalistyczne szkoły i zakłady. 

OCIEMNIALI

Z obliczeń Jana Hellmana wynika, że w roku 1925 w szkołach i zakładach dla ociem-
niałych w Polsce kształciło się kilkanaście razy mniej dzieci niż powinno. Istniało wtedy 
pięć placówek dla niewidomych. W Warszawie działał oczywiście Państwowy Instytut 
Głuchoniemych i Ociemniałych. Swoją szkołę dla chłopców, przy której funkcjonował 
internat, prowadziło tu również Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi (w roku 1926 
przeniesiono ją do Lasek). Dziewczęta kształciły się w szkole Towarzystwa w Laskach. 
W Bydgoszczy funkcjonował Krajowy Zakład dla Ociemniałych, a we Lwowie Galicyjski 
Zakład Ciemnych21.

Podobnych obliczeń dokonał Hellman w roku 1927. Ustalił wtedy liczbę wszystkich 
niewidomych w Polsce na 19 200 osób. Wśród nich miało być około 2 000 dzieci w wieku 
szkolnym22. Liczba ta niewiele się zmieniła do roku 1930, kiedy to Maria Grzegorzewska 

20 H. Ryll, Stan szkolnictwa specjalnego w Polsce w ostatnim pięcioleciu, w: „Szkoła Specjalna” 1938/
39, nr 15, s. 153–155.

21 J. Hellman, Stan i potrzeby szkolnictwa specjalnego w Polsce, w: „Szkoła Specjalna” 1924/25, nr 1, 
s. 6–7. 

22 M. Grzegorzewska, Opieka wychowawcza nad dziećmi niewidomymi i głuchoniemymi, Warszawa, 
Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem, 1930, s. 26.
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pisała: Ponieważ w obecnej chwili mamy 300 niewidomych w zakładach wychowawczych 
dla niewidomych w Polsce, zaledwie więc 15% tych dzieci ma zapewnioną opiekę wy-
chowawczą. […] Szkoły dla niewidomych są 7-klasowe, z pełnym programem 7-klasowej 
szkoły powszechnej. Ilość dzieci w klasach nie przekracza 15. Prócz nauki ogólnokształ-
cącej zakłady te dają wychowańcom swoim przygotowanie zawodowe w muzyce, stroiciel-
stwie i zawodach takich jak koszykarstwo, szczotkarstwo, roboty włóczkowe, szczotkowe 
i inne23. Funkcjonowało wówczas w Polsce sześć zakładów dla niewidomych, w których 
kształciło się 299 dziewcząt i chłopców. Było ich zatem ponad dwa razy więcej niż na 
początku dwudziestolecia międzywojennego. Liczbę wychowanków w placówkach dla 
ociemniałych w latach 1918–1930, na dzień 1 stycznia każdego roku, pokazuje tabela 3. 
Tabela 3
Liczba dzieci w polskich szkołach dla ociemniałych w latach 1918–1930

LA
TA

Państwowy 
Instytut Głu-
choniemych 
i Ociemnia-
łych w War-
szawie

Szkoły To-
warzystwa 
Opieki nad 
Ociemniały-
mi (Warsza-
wa i Laski)

Szkoła
we Lwowie

Szkoła
w Bydgoszczy

Szkoła
w Wilnie

Szkoła
w Bojanowie 
(woj. po-
znańskie)

O
G

Ó
ŁEM

1918–19 4 28 20 74 – – 126
1919–20 19 31 18 68 – – 136
1920–21 18 30 26 59 – – 133
1921–22 26 44 32 51 – – 153
1922–23 25 38 36 58 – – 157
1923–24 29 brak danych 40 67 – – 136 + ?
1924–25 37 28 38 83 – – 186
1925–26 41 29 46 101 – – 217
1926–27 56 24 44 99 – – 223
1927–28 60 25 52 112 – – 249
1929–30 52 51 48 126 13 9 299

Źródło: M. Grzegorzewska, Opieka wychowawcza nad dziećmi niewidomymi i głuchoniemymi, Warszawa 
1930, s. 26.

Należy dodać, że szkoła wileńska została utworzona w roku szkolnym 1928/29, 
natomiast ta w Bojanowie w roku 1930 była w fazie organizacji. W tym samym roku 
placówkę wychowawczą dla dzieci niewidomych organizowano również w Łodzi24, zaś 
w Bydgoszczy powstała pierwsza w Polsce klasa dla uczniów niedowidzących. O wadze 
tego wydarzenia świadczą ówczesne dane, z których wynika, że dzieci niedowidzące 
stanowiły dużą część podopiecznych zakładów dla ociemniałych. W 1930 roku w szkole 
dla niewidomych warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych przebywało 
57 dzieci, przy czym 29 z nich nie dowidziało25. W Laskach w tym czasie takich chłopców 
i dziewcząt było około 30%26.

23 Tamże, s. 26–27.
24 Tamże, s. 26.
25 Z. Sękowska, Poznawanie rzeczywistości przez dzieci niewidome, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, 1968, s. 37.
26 W. Gasik, Kształcenie nauczycieli szkół specjalnych w Polsce do 1939 roku, Warszawa, Wydawnictwo 

WSPS, 1997, s. 21.
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Do roku 1937 przybyło w Polsce placówek dla niewidomych, a liczba uczęszczają-
cych do nich dzieci wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu z rokiem 1930. Niemniej 
wciąż była to kropla w morzu potrzeb, czego dowodem jest statystyka szkolnictwa dla 
ociemniałych obejmująca lata 1931–1937 (tabela 4).
Tabela 4
Szkolnictwo dla ociemniałych w latach 1931  –1937

Rok
szkolny

Szkoły państwowei publiczne Szkoły prywatne Ogółem

szkoły

uczniow
ie

nauczyciele

szkoły

uczniow
ie

nauczyciele

szkoły

uczniow
ie

nauczyciele

1931/32 3 187 28 2 115 23 5 302 51

1932/33 4 138 26 3 132 27 7 270 53

1933/34 4 166 25 2 140 25 6 306 50

1934/35 4 180 31 2 123 29 6 303 60

1935/36 6 418 46 2 152 30 8 570 76

1936/37 6 416 46 2 173 29 8 589 75
Źródło: GUS. Statystyka Polski, seria C: Statystyka szkolnictwa 1932/33..., s. 32; Statystyka szkolnictwa 
1935/36..., s. 26. Statystyka szkolnictwa 1937/38..., s. 38.

UPOŚLEDZENI UMYSŁOWO

W 1925 roku szacowano, że w Polsce żyło aż 75 000 dzieci upośledzonych umysło-
wo27, natomiast w przeznaczonych dla nich szkołach i zakładach kształciło się zaledwie 
2 27428. Niemniej szkolnictwo to było najlepiej rozwijającym się działem szkolnictwa 
specjalnego w okresie międzywojennym. 

Trzeba dodać, że szkoły dla chłopców i dziewcząt upośledzonych umysłowo często 
powstawały niejako na doczepkę przy szkołach dla dzieci zdrowych. Henryk Ryll nazwał 
je nawet punktami szkolnymi 29. W roku szkolnym 1938/39 istniały 74 takie punkty, w któ-
rych uczyło się 9 200 dziewcząt i chłopców. W porównaniu z rokiem 1918/19 przybyło 
zatem 69 szkół i 8 344 wychowanków, a więc liczba tych ostatnich w ciągu 20 lat wzrosła 
ponad dziesięciokrotnie (tabela 5).
Tabela 5
Szkolnictwo specjalne dla umysłowo upośledzonych w latach 1918 –1939

Rok 
szkolny Liczba szkół i zakładów Liczba uczniów Liczba nauczycieli

1918/19 5 856 brak danych
1919/20 5 886 brak danych
1920/21 7 1009 brak danych
1921/22 8 1089 brak danych
1922/23 13 1256 brak danych

27 J. Hellman, Stan i potrzeby szkolnictwa..., s. 6–7.
28 H. Ryll, Obecny stan rozwoju szkolnictwa specjalnego w Polsce, w: „Szkoła Specjalna” 1934/35, nr 11, 

s. 58.
29 H. Ryll, Stan szkolnictwa specjalnego..., s. 147. 
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1923/24 15 1344 brak danych
1924/25 20 1509 brak danych
1925/26 25 2274 brak danych
1926/27 28 2589 brak danych
1927/28 29 2886 brak danych
1928/29 29 3169 brak danych
1929/30 34 3541 brak danych
1930/31 38 4189 brak danych
1931/32 44 4450 258
1932/33 50 4776 269
1933/34 53 5688 316
1934/35 54 6387 354
1935/36 61 7165 377
1936/37 59 7664 387
1937/38 64 8265 426
1938/39 74 9200 381
Źródło: GUS. Statystyka Polski, seria C: Statystyka szkolnictwa 1932/33..., s. 32; Statystyka szkolnictwa 
1935/36..., s. 26; Statystyka szkolnictwa 1937/38..., s. 39; H. Ryll, Obecny stan rozwoju szkolnictwa spe-
cjalnego w Polsce, w: „Szkoła Specjalna” 1934/35, nr 11, s. 58–59; H. Ryll, Stan szkolnictwa specjalnego 
w ostatnim pięcioleciu, w: „Szkoła Specjalna” 1938/39, nr 15, s. 147, 151.

W placówkach dla upośledzonych umysłowo miały się kształcić dzieci, których iloraz 
inteligencji mieścił się w przedziale od 35 do 70 punktów. Część z tych chłopców i dziew-
cząt uczyła się jednak w zwykłych szkołach. Było to wynikiem nie zawsze właściwie 
działającej selekcji. Ostatecznie zasady jej przeprowadzania unormowało rozporządzenie 
ministra WRiOP wydane 3 sierpnia 1936 roku30. Głosiło ono, że celem selekcji jest kie-
rowanie do szkół i oddziałów specjalnych tych dzieci, które ze względu na upośledzenie 
umysłowe nie są zdolne do pobierania nauki w szkole powszechnej. Specjalistycznymi 
badaniami mieli być objęci uczniowie pierwszej i drugiej klasy, co do których istniało 
podejrzenie upośledzenia umysłowego, a także ci, którym z tego powodu już odroczono 
obowiązek szkolny. Do przeprowadzania tych badań uprawniono pracownię psycholo-
giczną Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej oraz nauczycieli szkół specjalnych, 
którzy zostali albo zostaną w niej przeszkoleni. Ponadto, za zgodą Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, mogły je również przeprowadzać pracownie psy-
chologiczne działające przy innych ośrodkach. W instrukcji dołączonej do rozporządzenia 
szczegółowo omówiono zasady wykonywania badań i opublikowano wzory odpowied-
nich kwestionariuszy. Rozporządzenie przewidywało też możliwość tzw. rekwalifi kacji, 
czyli powrotu dziecka do szkoły powszechnej, jeśli w placówce specjalnej będzie robiło 
duże postępy.

W latach 1918–39 podstawowym typem szkoły kształcącej dzieci umysłowo upo-
śledzone była 6-letnia szkoła specjalna, przeznaczona przede wszystkim dla dzieci lżej 
upośledzonych. Opieka nad dziećmi głęboko upośledzonymi istniała w niewielkim zakre-
sie. Znikoma liczba takich dziewcząt i chłopców przebywała w zakładach zamkniętych, 

30 Rozporządzenie i instrukcja ministra WRiOP z dnia 3 sierpnia 1936 r. o selekcji dzieci upośledzo-
nych umysłowo i kierowaniu ich do zakładów, szkół i oddziałów specjalnych, Dz. Urz. Min. WRiOP 1936, 
nr 8, poz. 132.
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w których miały fachową opiekę. Większość trafi ała do przytułków, a tu nie prowadzono 
pracy pedagogicznej31. 

MORALNIE ZANIEDBANI

W Polsce międzywojennej większością instytucji zajmujących się nieletnimi moralnie 
zaniedbanymi w zakresie ich resocjalizacji – czyli zakładami wychowawczymi i popraw-
czymi, izbami zatrzymań i schroniskami – zarządzało, choć nie zawsze bezpośrednio, Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości. W roku 1930 Maria Grzegorzewska pisała, że uzależnienie 
tych placówek właśnie od Ministerstwa Sprawiedliwości sprawiało, że były to nie domy 
oświaty, lecz domy karne, w których trudno było mówić o warunkach odpowiednich do 
pracy o charakterze czysto wychowawczym32. A praca wychowawcza nabierała szczegól-
nego znaczenia, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że wyróżniano dwa typy dzieci moralnie 
zaniedbanych: czynny i bierny. Dzieci typu czynnego właściwie nie rokowały nadziei 
na poprawę i zdradzały skłonności przestępcze. Należało je – zdaniem Grzegorzewskiej 
– umieszczać w zakładach leczniczo-wychowawczych. Z kolei dzieci typu biernego były 
skłonne do przestrzegania zasad współżycia społecznego, a zabiegi pedagogiczne dawały 
w ich przypadku dobre efekty33. 

Placówkom znajdującym się pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości pedagodzy 
często przeciwstawiali administrowane wówczas przez Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego tzw. szkoły-internaty, w których pracowali absolwenci Pań-
stwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. 

Pierwszą z podległych MWRiOP placówek o charakterze wychowawczo-profi lak-
tycznym była utworzona w 1922 roku w Łodzi publiczna szkoła dla chłopców z trudno-
ściami wychowawczymi. Rok później otrzymała ona internat i funkcjonowała do wybu-
chu drugiej wojny światowej. W roku szkolnym 1938/39 podobne internaty istniały tylko 
przy czterech szkołach, a przebywało w nich 201 wychowanków34. Powodem niedosta-
tecznej liczby internatów dla uczniów moralnie zaniedbanych były oczywiście trudności 
fi nansowe.

W roku 1925 – jak przypuszczał Jan Hellmann – żyło w Polsce blisko 10 000 dzie-
ci moralnie zaniedbanych, a w zakładach wychowawczo-poprawczych i eksternatach35 
kształciło się około 100036. Były one bądź prywatne, bądź państwowe, bądź samorządo-
we, jak w […] Pomorskiem i Poznańskiem. Największy to Studzieniec (i Puszcza Marjań-
ska) – na 300 chłopców. Ponadto istniały: placówka Towarzystwa Patronatu nad nielet-
nimi – (Warszawa, Królewska 38), Przędzielnica (pod Przemyślem) – zakład państwowy 
dla 150 chłopców, Głazy (pod Wieluniem w Kaliskiem) – zakład państwowy, Wieluciany 
(woj. wileńskie) – zakład państwowy, Chojnice (woj. pomorskie) – zakład krajowy, Szubin 
(woj. poznańskie) – zakład krajowy. W Łodzi działały dwie szkoły dla dzieci moralnie 

31 K. Remiszewska, Notatki z klasy dzieci głębiej upośledzonych przy szkole ćwiczeń PIPS w Warszawie, 
w: „Szkoła Specjalna” 1926/27, nr 1, s. 49.

32 M. Grzegorzewska, Sądy dla nieletnich jako jeden z czynników profi laktyki przestępczości i projekty 
reform w tej dziedzinie, w: „Szkoła Specjalna” 1930, nr 4, s. 231.

33 M. Grzegorzewska, Szkolnictwo specjalne, Warszawa – Wilno, Nasza Księgarnia, 1938, s. 135.
34 H. Ryll, Stan szkolnictwa specjalnego..., s. 152–153.
35 Eksternat – szkoła bez internatu. Por. Słownik wyrazów obcych. red. E. Sobol, Warszawa, PWN, 1995, 

s. 280.
36 J. Hellman, Stan i potrzeby szkolnictwa..., s. 6.
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zaniedbanych, wyeliminowanych ze szkół powszechnych. W 1925 roku podobna szkoła 
powstawała również w Warszawie, na razie jako eksternat 37.

Szkolnictwo dla dzieci moralnie zaniedbanych rozwijało się w dwudziestoleciu 
międzywojennym dość szybko (tabela 6), niemniej wciąż nie zaspokajało istniejących 
potrzeb. W roku szkolnym 1936/37 funkcjonowało w Polsce 15 placówek dla moralnie 
zaniedbanych dziewcząt i chłopców, w których przebywało 1 487 podopiecznych.
Tabela 6
Szkolnictwo dla zaniedbanych moralnie w latach 1931  –1937

Rok
szkolny Szkoły państwowe i publiczne Szkoły prywatne Ogółem

szkoły

uczniow
ie

nauczyciele

szkoły

uczniow
ie

nauczyciele

szkoły

uczniow
ie

nauczyciele

1931/32 14 1 106 63 1 152 4 15 1258 67

1932/33 13 961 67 1 124 4 14 1085 71

1933/34 12 992 62 2 157 7 14 1149 69

1934/35 12 1233 68 1 27 3 13 1260 71

1935/36 14 1512 84 – – – 14 1512 84

1936/37 15 1487 90 – – – 15 1487 90

Źródło: GUS. Statystyka Polski, seria C: Statystyka szkolnictwa 1932/33..., s. 32; Statystyka szkolnictwa 
1935/36…, s. 26; Statystyka szkolnictwa 1937/38..., s. 39.

Charakterystyka poszczególnych sektorów szkolnictwa specjalnego pozwala na do-
konanie pewnych podsumowań. Poniżej przedstawiono ogólne dane zebrane ze Statystyki 
szkolnictwa za rok szkolny 1937/38. 
Tabela 7
Szkolnictwo specjalne w Polsce w roku szkolnym 1937–1938

Typy szkół
Szkoły państwowe

i publiczne Szkoły prywatne Ogółem

szkoły

uczniow
ie

nauczyciele

szkoły

uczniow
ie

nauczyciele

szkoły

uczniow
ie

nauczyciele

Szkoły dla głuchoniemych 12 1240 132 4 71 12 16 1311 144

Szkoły dla ociemniałych 6 497 46 2 181 33 8 678 79

Szkoły dla upośledzonych 
umysłowo 59 7956 398 5 309 28 64 8265 426

Szkoły dla zaniedbanych 
moralnie 16 1822 106   – – – 16 1822 106

Razem 93 11515 682 11 561 73 104 12076 755

Źródło: GUS. Statystyka Polski, seria C; Statystyka szkolnictwa 1937/38..., s. 38–39.
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Jak wynika z powyższej tabeli, na rok przed wybuchem drugiej wojny światowej 
funkcjonowały 104 placówki szkolnictwa specjalnego przeznaczone dla różnych rodza-
jów upośledzeń. W tej grupie większość, bo 93 instytucje prowadzone były przez różne 
organy państwowe, której swoją opieką obejmowały ponad 11,5 tys. dzieci. Typowych 
instytucji prywatnych było zaledwie 11. Placówki te objęły 561 podopiecznych. W wy-
kazanych placówkach zatrudnionych było 755 nauczycieli i wychowawców. Niestety, 
obecnie nie jest możliwe dokonanie charakterystyki tej grupy zawodowej pod względem 
kwalifi kacji, którymi się legitymowali. Podane wyżej ofi cjalne dane statystyczne można 
jedynie porównać z szacunkowymi danymi, dotyczącymi placówek specjalnych oraz ka-
dry pedagogicznej. zebranymi przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Tabela nr 8 prezentuje wykształcenie, jakie posiadali kierownicy, nauczyciele i wy-
chowawcy zatrudnieni w zakładach specjalnych opieki całkowitej. Z tabeli wynika, że 
w grupie 45 kierowników zakładów specjalnych wykształcenie wyższe miało 6 osób, 
wykształcenie średnie 25 a poniżej średniego 14 osób. W tej grupie jedynie 11 osób miało 
kwalifi kacje w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, natomiast 9 osób miało 
przygotowanie nauczycielskie, 6 ukończyło kursy wychowawców, 3 osoby miały przy-
gotowanie pielęgniarskie. Podobnie przedstawia się sytuacja w grupie wychowawców. 
Na ogólną liczbę 141 wychowawców jedynie 7 osób posiadało wykształcenie wyższe, 
36 osób miało wykształcenie średnie, a 98 nie posiadało nawet średniego wykształcenia. 
W tej grupie fachowe przygotowanie do pracy z dzieckiem specjalnej troski miały jedy-
nie 4 osoby. Pozostali ukończyli głównie kursy wychowawców – 21 osób, bądź posiadały 
przygotowanie pielęgniarskie – 25 osób. Przygotowaniem nauczycielskim legitymowało 
się 25 osób. Powyższa analiza pozwala na stwierdzenie, że w omawianym okresie istniały 
także znaczące braki w zakresie przygotowania fachowej kadry w sektorze szkolnictwa 
specjalnego. To zagadnienie wymaga jednak wnikliwej analizy i oceny, wykraczającej 
poza możliwości tego opracowania. 

Z kolei w tabeli nr 9 przedstawiono dane prezentujące liczbę placówek specjalnych 
w kolejnych latach 1932, 1934, 1935 w świetle danych Ministerstwa Zdrowia.
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Jak wynika z tabeli 9, w roku 1932 było 56 zakładów specjalnych, w roku 1934 było 
tych placówek 55 a rok później 59. Wyraźnie widać, że dane te różnią się znacznie od 
danych urzędu statystycznego. Rozbieżności wynikają prawdopodobnie z faktu, że ofi -
cjalne dane statystyczne obejmują wszystkie placówki, także te bez internatu, natomiast 
informacje Ministerstwa Opieki Społecznej odnoszą się jedynie do placówek opieki cał-
kowitej. Wielkości te pozwalają jednak zauważyć, że mimo intensywnych działań wielu 
wybitnych działaczy-pedagogów specjalnych, sieć instytucji opieki i kształcenia dzieci 
specjalnej troski pozostawiała wiele do życzenia. Były bowiem województwa, w których 
nie było żadnych placówek o tym charakterze, np. lubelskie, białostockie, nowogródzkie, 
stanisławowskie a od 1934 roku także poleskie i wołyńskie. Najwięcej zakładów spe-
cjalnych znajdowało się w województwie warszawskim i mieście stołecznym Warszawie
– w roku 1935 było ich aż 23. Placówki te swoją opieką objęły 1768 podopiecznych. 
Drugie pod względem ilości zakładów specjalnych było województwo poznańskie. Tu 
w 1935 roku działało 8 placówek, w których przebywało 605 wychowanków.

Natomiast dane przedstawione w tabeli nr 10 ukazują wszystkie placówki opieki 
całkowitej, w tym placówki specjalne, działające w Polsce w latach 1928, 1932, 1934 
i 1935. Informują one, że w 1928 roku na terenie kraju funkcjonowało 1011 placówek 
opiekuńczych. W latach kolejnych, prawdopodobnie w wyniku kryzysu gospodarczego, 
ich liczba zmalała do 887 w roku 1932 i 882 w roku 1934. Ale już w 1935 ilość tych za-
kładów wzrosła do 910. W tym okresie omawiane instytucje objęły opieką od ponad 40 
tysięcy do blisko 55 tysięcy dzieci. 

W przedstawionej powyżej liczbie instytucji opiekuńczych znajdowały się zakłady 
specjalne. Jeśli przyjąć, że w roku 1935 na 910 wszystkich zakładów opiekuńczych placó-
wek specjalnych było 59 (patrz: tabela 9), to oznacza, że stanowiły zaledwie 6,4% ogółu 
placówek opiekuńczych. Na tym przykładzie widać wyraźnie, jak mało placówek specjal-
nych funkcjonowało w tym okresie.

 Tabela nr 11 przedstawia dane dotyczące ilości dzieci specjalnej troski, przebywają-
cych w zakładach specjalnych opieki całkowitej. Z analizy danych zawartych w tej tabeli 
wynika, że w roku szkolnym 1934/35 na terenie całego kraju fachową pomocą objęto je-
dynie 3 077 dzieci. W tej liczbie było 4 głuchych, 496 głuchoniemych, 123 niewidomych, 
599 upośledzonych umysłowo, 44 kalekich i 1428 moralnie zaniedbanych. Przedstawione 
wartości wskazują wyraźnie, w jak niewielkim stopniu zaspakajane były potrzeby spo-
łeczne w tym zakresie.
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Powyższe dane można uzupełnić informacjami zawartymi w tabeli nr 12 prezentują-
cej ilości dzieci upośledzonych przebywających w placówkach przeznaczonych dla dzieci 
zdrowych. Wynika z nich, że w roku szkolnym 1934/35 wśród 39021 wychowanków 
zakładów opieki całkowitej było 1498 dzieci specjalnej troski. Na tę liczbę składało się 29 
głuchych, 33 głuchoniemych, 46 niewidomych na jedno oko, 7 niewidomych całkowicie, 
42 kalekich, 371 upośledzonych umysłowo i 970 moralnie zaniedbanych. Stanowi to jedy-
nie 4,6% ogółu dzieci objętych opieką – a więc znikomy procent potrzebujących.

Przedstawione powyżej dane Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej nie są 
wprawdzie dokładne, lecz z pewnością pozwalają lepiej rozpoznać stan szkolnictwa spe-
cjalnego w okresie międzywojennym. Uzupełniają bowiem dotychczasową wiedzę na ten 
temat o nowe, istotne informacje.

Jak wynika z rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu, szkolnictwo spe-
cjalne w okresie dwudziestolecia międzywojennego przechodziło trudne koleje. W jego 
organizacji widać wyraźnie szereg ograniczeń. Wskazać tu trzeba na znaczące braki, 
głównie w ilości placówek kształcenia i opieki oraz wykwalifi kowanej kadry pedago-
gicznej. Ponadto rozmieszczenie terenowe nielicznych funkcjonujących instytucji było 
nierównomierne a tym samym dostęp do nich był ograniczony. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy upatrywać należy głównie w czynnikach ekonomicznych, niskiej świadomości 
społecznej oraz niedoskonałym prawie oświatowym. Co prawda, zgodnie z podstawo-
wymi zapisami prawa oświatowego szkolnictwo specjalne traktowane było równorzęd-
nie, jednakże przepis o obowiązku szkolnym dla upośledzonych nie miał charakteru 
bezwzględnego. Ponadto nie uchwalono ustawy o zakładaniu i utrzymywaniu placówek 
specjalnych. Wszystkie te czynniki niekorzystnie wpływały na stan szkolnictwa specjal-
nego i sprawiały, że ten sektor ciągle pozostawał w fazie organizacji. Tym samym nie za-
spakajał rzeczywistych potrzeb w zakresie opieki i kształcenia dzieci specjalnej troski.

Zamieszczone powyżej dane o stanie i potrzebach szkolnictwa specjalnego w Polsce 
okresu międzywojennego nie wyczerpują całokształtu spraw związanych z organizacją 
tego działu. Opisu i interpretacji wymaga wiele zagadnień dotyczących szkolnictwa spe-
cjalnego w omawianym okresie, zwłaszcza ustawodawstwo w tej dziedzinie, przygotowa-
nie personelu, programy i pomoce szkolne, metody klasyfi kacji i selekcji dzieci, metody 
nauczania, przygotowanie zawodowe i organizacja opieki pozaszkolnej. Zaprezentowany 
materiał należy traktować jako wprowadzenie do dalszych badań nad polskim szkolnic-
twem specjalnym w latach 1918–1939.
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TAJNE NAUCZANIE W ZAKRESIE GRAFIKI UŻYTKOWEJ 
W LATACH 1939–1944

Po zajęciu Polski przez wojska niemieckie w 1939 roku władze hitlerowskie przystą-
piły do planowego niszczenia nauki i kultury polskiej. W listopadzie tegoż roku wydano 
rozporządzenie o zamknięciu szkolnictwa wyższego, a pod koniec kwietnia 1940 roku 
ukazało się rozporządzenie zakazujące nauczania prywatnego bez specjalnego zezwole-
nia okupanta. Ogólny program likwidacji szkół wyższych objął też szkolnictwo artystycz-
ne. Artyści-pedagodzy włączyli się do konspiracyjnego nauczania, walcząc w ten sposób 
z najeźdźcą, mimo surowych restrykcji niemieckich. 

Tajne nauczanie prowadzono na szczeblu średnim i wyższym. Nauczyciele akade-
miccy pracowali z młodzieżą, realizując konspiracyjnie akademicki program nauczania, 
między innymi w pracowniach artystów, prywatnych mieszkaniach profesorów i uczniów. 
Były to zajęcia prowadzone indywidualnie i w grupach kilkuosobowych1.

WARSZAWA

Akademia Sztuk Pięknych Warszawie została zlikwidowana już w pierwszych 
dniach wojny. Niemcy zajęli szkoły przy Wybrzeżu Kościuszkowskim. Akt wielkiego 
poświęcenia profesorów i pracowników administracji, świadomych zagrożenia mienia 
szkoły, zaowocował zabezpieczeniem ok. 60 procent zbiorów dzieł sztuki, archiwaliów 
biblioteki, ukrytych w domach prywatnych i Muzeum Narodowym. Akcją kierował Ed-
mund Bartłomiejczyk i Michał Walicki. Niestety podczas powstania warszawskiego część 
zabezpieczonego mienia uległa zniszczeniu.

W roku 1940 członkowie grona nauczycielskiego ASP zorganizowali się w nowej 
okupacyjnej sytuacji, podejmując kontynuację istnienia szkoły poprzez tajne nauczanie. 
Rektorem wybrano M. Walickiego. Opracowano nowy program nauczania, zakładający 

1 J. Jaworska, Nauczanie w konspiracji, w: ,, Projekt” 1980, nr 2, s. 10–11; Kwestia szkolnictwa artystycz-
nego analizowana jest pobieżnie lub jest pomijana w opracowaniach dotyczących funkcjonowania szkolnictwa 
podczas okupacji niemieckiej, zob. J. Krasuski, Tajne szkolnictwo w okresie okupacji hitlerowskiej 1939–1945, 
Warszawa, WSiP, 1977. Indywidualne, nie zorganizowane tajne nauczanie prowadzono w Warszawskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych. Brało w niej udział 6 profesorów na czele z rektorem prof. M. Walickim. Tamże, s. 309.
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2 S. Ostoja-Chrostowski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, w: „Nowiny Literackie” 4 V 1947.
3 Opracowany program był wykorzystany przy kształtowniu koncepcji organizacyjno-programowej w po-

wojennym czasie odbudowy szkoły. K. Piwocki, Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 
1965, s. 96. Według W. Włodarczyka program ten nie miał zasadniczego znaczenia na obrany kierunek rozwoju 
szkoły po wojnie. W. Włodarczyk, Akademia Sztuk Pięknych w latach 1944–2004, Warszawa, WSiP i ASP, 
2005, s. 24. 

4 W. Włodarczyk, Akademia Sztuk…, s. 32.
5 J. Jaworska, Nauczanie w konspiracji…, s. 12.
6 Z listu Kowarskiego do pełniącej obowiązki sekretarki szkoły Chrostowskiej, ok. 2 kwietnia 1947, teczka 

osobowa F. Kowarskiego, Archiwum ASP Warszawa, za: W. Włodarczyk, Akademia Sztuk…, s. 32.
7 J. Jaworska, Nauczanie w konspiracji…, s. 10.

odmienność w stosunku do obowiązującego w latach międzywojennych, kładąc nacisk na 
nowatorstwo w nauce malarstwa, rzeźby i grafi ki. Klasyczne gałęzie plastyki miały być 
rozbudowane o dział humanistyczny (estetyka, socjologia, fi lozofi a) oraz naukę języków 
obcych. Wychodzono z założenia, że Akademia, przyjmując słuchaczy przygotowanych 
plastycznie, np. absolwentów Szkoły Sztuk Zdobniczych, stanowić będzie najwyższą for-
mę kształcenia artystów, w której nauka trwałaby 3 lata. Planowano założenie Muzeum 
Sztuki Współczesnej oraz nową lokalizacje szkoły2. 

W czasie okupacji koncepcje nowatorskiego programu dyskutowano wielokrotnie 
w gronie profesorskim. Świadczy to o wyjątkowych postawach patriotycznych artystów-
pedagogów oraz niezachwianej nadziei na odzyskanie wolności. Realizacje projektów 
z racji wojennych trudności odłożono, postanawiając pracować według wcześniejszych 
ustaleń programowych, weryfi kowanych praktyką lat międzywojennych3. Ze względu 
na swoistość kształcenia artystycznego oraz okupacyjne uwarunkowania tajne naucza-
nie w większości realizowano poprzez nauczanie indywidualne, oparte na profesorskich 
korektach oraz dużej, samodzielnej pracy studentów. Prowadzenie tajnego nauczania 
pozwoliło przedwojennym studentom na kontynuację studiów. Podczas okupacji studia 
kontynuowała Teresa Tyszkiewicz  4, która w przyszłości swą twórczość ilustratorską bę-
dzie adresowała do dzieci. 

Z dużym oddaniem w tajne nauczanie był zaangażowany profesor nadzwyczajny 
przedwojennej akademii S. Ostoja-Chrostowski. Jego małżonka zaangażowana była 
w planowanie czasu i miejsca spotkań. Często wykorzystywane były mieszkania państwa 
Chrostowskich przyul. Hożej i Słonecznej. Spotykali się tam nie tylko studenci ale i grono 
profesorskie przedwojennej akademii5. Fragment relacji artysty malarza, profesora akade-
mii F. Kowarskiego obrazuje pracę tajnego nauczania: […] w okresie okupacji u mnie stu-
diowało 9–10 studentów z różnych semestrów, 2-ch wykonało dyplomy (1944). Pozostała 
grupa ok. 15 studentów z pracowni zmarłych profesorów, którym zaliczyłem (wyłącznie 
na podstawie prac) brakujące im semestry. Jeśli posiadali indeksy, to przy zaliczeniu 
(w rubryce uwagi) zaznaczałem „za czas okupacji” lub wystawiałem im zaświadczenia 
z takąż adnotacją. Część tych zaliczeń powinna być w księgach sekretariatu  6. 

W zakresie grafi ki warsztatowej i użytkowej aktywnie pracowali: profesor grafi ki 
użytkowej Edmund Bartłomiejczyk, Konstanty Sopoćko, Wacław Waśkowski – asystent 
prof. Chrostowskiego. Adam Półtawski związany przed wojną z Doświadczalną Pracow-
nią Grafi czną w Salezjańskiej Szkole Rzemiosł w Warszawie, wcześniej niewspółpracu-
jący z akademią, prowadził kurs liternictwa i grafi ki technik wypukłych, ze szczególnym 
uwzględnieniem drzeworytu 7. 
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Miejska Szkoła Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie przekształcona została 
podczas okupacji w Zawodową Szkołę Handlową nr 2. Jej dyrektorem do 1943 roku pozo-
stał Julian Bohdanowicz8. Po jego tragicznej śmierci funkcję tę objął Mieczysław Schulz. 
Wykładowcami pozostali znani artyści-pedagodzy. Wśród nich Piotr Julian Kurzątkowski 
i Wacław Radwan, krzewiący kulturę grafi czną i typografi czną wśród uczniów szkoły re-
krutujących się z grona słuchaczy przedwojennych szkół artystycznych. Liczba słuchaczy 
kształtowała się w granicach 50 osób. Szkoła przeniesiona została z ulicy Myśliwieckiej 
8 w znacznie gorsze warunki na ulicę Nowogrodzką 49 9. Jak wspomina W. Radwan, 
wykładowca przedwojennej Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa, artyści 
starali się wykorzystywać twórcze siły wbrew okupacyjnej rzeczywistości. W latach oku-
pacji po zamknięciu szkoły, pod rozmaitymi pozorami prowadziłem wykłady grafi ki […]. 
W 1942 roku objąłem kierownictwo artystyczne fi rmy M. Arcta i pracowałem nad przygo-
towywanymi rozmaitymi wydawnictwami tej fi rmy przez następne dwa lata okupacji. Były 
to wielkie plany i reformy wydawnicze w zakresie grafi ki książki. Między innymi zostały 
opracowane normy układów zecerskich rozmaitych typów książek, analiza typów czcionek 
linotypowych, zagranicznych, formaty i gatunki papierów itd. W tym czasie wygłosiłem 
zakonspirowany odczyt o estetyce książki. Okres ten został przerwany przez powstanie 
warszawskie w 1944 roku, a prace i projekty zostały zniszczone przez pożar 10.

Warszawska Szkoła Przemysłu Grafi cznego nazwana przez okupanta Staatliche 
Handwerkerschule für die Graphische Geawerbe in Warschau funkcjonowała nadal przy 
ulicyKonwiktorskiej 2. Jej dyrektorem był Stanisław Dąbrowski. Kursami przedpołudnio-
wymi kierował wybitny polski typograf Adam Półtawski. Kursy popołudniowe powierzo-
ne zostały Andrzejowi Rudzińskiemu. W konspiracji starano się realizować przedwojenny 
program nauczania, zarówno w obrębie teorii, jak i praktyki. Wykładowcami byli: Alek-
sander Sołtan, Bolesław Penciak, Roman Osiński, Ludwik Królikowski, Michał Mrozek, 
Jan Roguski. W tej szkole koncentrowały się bardzo ważne i liczne prace konspiracyjne, 
placówka dysponowała też zapleczem poligrafi cznym. 

W roku 1940 na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie w tak zwanej Bacciare-
lówce spotykali się nieformalnie, w konspiracji, profesorowie i adepci ASP. Prowadzono 
dyskusje, dokonywano korekt prac plastycznych. Tworzono swoiste środowisko arty-
styczne, kreując życie artystyczne okupowanej stolicy. Młodzi artyści chłonęli atmosferę 
spotkań z mistrzami. Tu, w zakresie grafi ki użytkowej, aktywnie udzielał się E. Bartło-
miejczyk. Na zamku ofi cjalnie funkcjonowały kursy przygotowawcze do szkół zawodo-
wych drugiego stopnia, które wykorzystywano jako osłonę spotkań tajnego nauczania 
i kreacji życia artystycznego. 

W listopadzie 1940 roku założono Kurs Grafi ki Użytkowej i Rysunku Maszynowo-
Technicznego w getcie warszawskim. Początkowo kurs funkcjonował przy ulicy Siennej 
16, następnie przeniesiony został na ulicę Grzybowską. Kursem kierował Otto Axer – ar-
tysta plastyk, scenograf. Wykładowcami byli D. Greiffenberg, J. Berner. Niemcy zamknę-
li szkołę 21 lipca 1942 roku11. 

8 Julian Bohdanowicz został rozstrzelany wraz synkiem w egzekucji publicznej w Śródmieściu Warszawy 
w dniu 9 września 1943 roku. 

9 J. Jaworska, Nauczanie w konspiracji…, s. 10.
10 Archiwum ASP Warszawa, Życiorys Wacława Radwana z dn. 5 grudnia 1947 roku, Akta osobowe,

K 511. 
11J. Jaworska, Nauczanie w konspiracji…, s. 10.
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KRAKÓW

Jesienią 1939 roku w Krakowie razem z Uniwersytetem Jagiellońskim zostają za-
mknięte szkoły plastyczne: Akademia Sztuk Pięknych oraz Państwowy Instytut Sztuk 
Plastycznych, w którym przed wojną funkcjonował Wydział Grafi ki. Na przełomie 1940/
41 roku w gmachu ASP przy placu J. Matejki powołano Szkołę Rzemiosł Artystycznych12 
(Średnią Szkołę Przemysłu Artystycznego13). W zamierzeniach niemieckiego okupanta 
kształcenie w tej szkole miało przebiegać na poziomie podstawowym. Jednak w jej ra-
mach nauczyciele ASP i PISP kontynuowali ustalane indywidualnie z młodzieżą progra-
my, umożliwiając jej dalsze kształcenie na poziomie wyższym14. W tym czasie korzystał 
z nauki między innymi Kazimierz Mikulski, wybity artysta zasłużony dla polskiej sztuki, 
tworzący również dla dzieci. W zakresie grafi ki słuchacze doskonalili warsztat głównie 
pod kierunkiem Andrzeja Jurkiewicza i Henryka Starzyńskiego. Szkoła funkcjonowała 
do 1 marca 1943 roku, następnie została zlikwidowana przez okupanta jako wynik repre-
sji za opór wobec niemieckich zarządzeń. 

Oddanie młodzieży i profesorów było wielkie. Świadczy tym ofi arnie sprawowane 
tajne nauczanie w czasie okupacji niemieckiej. Już w 1939 roku w Krakowie, w zmie-
nionych warunkach wojennych, wielu wykładowców ASP i PISP podjęło trud tajnego 
nauczania młodzieży, narażając się na represje z utratą życia włącznie. Na tym polu znana 
jest działalność Witolda Chomicza, który podczas pierwszych lat wojny pracował jako 
nauczyciel w Szkole Drukarstwa i Rzemiosł. W. Chomicz prowadził tajne nauczanie za-
równo dla młodzieży polskiej, jak i żydowskiej15. Szczegóły tego nauczania poznajemy 
ze wspomnień i udokumentowanych relacji osób, które pobierały nauki w prywatnym 
mieszkaniu nauczyciela, doświadczając przy tym jego wielkiej życzliwości i socjalnej 
pomocy 16. Prof. Chomicz ofi arował nam pomoc, oświadczając nam ze swej strony go-
towość służenia nam pomocą i radą w każdej chwili, gdy tego zażądamy. […] posta-
nowiliśmy pracować nad sobą w domu i poddawać nasze prace do korekty, przy czy 
zawsze spotykaliśmy się z dużą serdecznością i oddaniem ze strony prof. Chomicza. […] 
Również wiadomo mi, że kolegom Żydom z wyższych lat studiów udzielał prof. Chomicz 
nauki na tajnych kursach, u siebie, w jego mieszkaniu wczesnym rankiem, z narażeniem 
własnego życia z jego strony17. Potwierdzenie tych działań znajdujemy również w relacji 
profesora W. Chomicza: Bytność [na zajęciach – przypis A. B.] młodzieży była ukrywana 
w największej tajemnicy […]. W zajęciach brało przeciętnie 5–7 osób. Ogółem [w ro-
ku akademickim 1940/41 – przypis A. B.] zgłosiło się z różnych roczników w zakresie 
specjalizacji grafi ki 11 osób. Zajęcia odbywały się regularnie 1–2 razy w tygodniu 

12 Nazwa szkoły według publikacji: 175 lat nauczania malarstwa, rzeźby i grafi ki w krakowskiej ASP, 
komitet redakcyjny: J. L. Ząbkowski, J. Nowakowski, S. Rodziński, I. Rybkowski, S. Wejman, A. Wsiołkowski, 
tekst J. Więckowska-Lazar, Kraków, 1993, s. 147.

13 Nazwa szkoły użyta w publikacji: Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. Przeszłość. Stan Obecny. Zamie-
rzenia. Organizacja 1945–1955, Kraków 1955, s. 8. 

14 Tamże, s. 8–9.
15 Zob. S. Wroński, M. Zwolakowa, Polacy i Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 316–17; J. Jaworska, 

Polska sztuka walcząca 1939–1945, Warszawa 1985, s. 11. 
16 E. Rutkowiak, Witold Chomicz jako grafi k książki, w: ,,Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1995, nr 1–2, 

s. 186–187.
17 S. Wroński, M. Zwolakowa, Polacy i Żydzi..., Warszawa 1971, s. 317 i nast. 
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18 Archiwum ASP Kraków, Relacja dotycząca tajnego nauczania w zakresie szkolnictwa plastycznego 
w czasie okupacji hitlerowskiej złożona na polecenie Rektora Akademii Sztuk Plastycznych z dn. 10 grudnia 
1955 roku dla Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, Teczka osobowa W. Chomicza.

19 Była to najwyżej zorganizowana szkoła dostępna dla Polaków podczas okupacji niemieckiej. 
20Józef Mroszczak rozmawia z Redakcją, w: ,,Projekt” 1974, nr 4, s. 18.

w godzinach rannych. […] W czerwcu 1940 roku odbywały się zaliczenia opracowanego 
materiału, których udzielał prowadzący w obecności dyr. Zarzeckiego. Początek roku 
1940/41 rozpoczął się w październiku i trwał do marca 1941 roku 18. Opisywane trudności 
w następnych miesiącach związane były z rosnącymi działaniami represyjnymi wobec 
ludności polskiej i żydowskiej.

Podczas okupacji w Nowym Targu działało ofi cjalnie Liceum Handlowe19. Znaleźli 
tam zatrudnienie wybitni grafi cy, twórcy i zwolennicy sztuki stosowanej: Jan Bukowski 
i Józef Mroszczak, wcześniej związani ze szkolnictwem i środowiskiem artystycznym 
Krakowa. W konspiracji z uzdolnioną młodzieżą realizowali program grafi ki użytkowej 
na akademickim poziomie 20. 

LWÓW

Obszerny fragment wspomnień Tadeusza Łodziany oddaje sytuację pracowników by-
łego Instytutu Sztuki we Lwowie: Wojna 1939 roku – Armia Czerwona i formacje NKWD 
wkraczają do Lwowa. Władze radzieckie z dniem 1 listopada 1939 r. ustaliły, że zostali-
śmy obywatelami ZSRR – bez pytania i zgody. Lwów w owym czasie gościł niemal całą 
ówczesną elitę intelektualną Polski. NKWD zarządziło spis ludności […] Uruchomiono 
szkolnictwo. Wróciliśmy na studia, ale nie w pełnym składzie. Instytut zmienił nazwę na 
Lvivske Derżawne Chudożno-Promyslove Uczylyszcze. Zastaliśmy tam naszego Profesora, 
[M. Wnuk] który, jak się okazało, brał udział w obronie Lwowa jako ochotnik. Program 
nauczania, mimo zmienionej nazwy i sowieckiego kierownictwa, pozostał ten sam. Stan 
liczebny studentów powiększył się do 360 osób. Doszły nowe przedmioty: historia WKP, 
język rosyjski i ukraiński. O socjalistycznym realizmie nikt nam nie wspominał. Widocz-
nie uważano, że niczego nie należy zmieniać. Studiowaliśmy naturę. Żywych modeli było 
dużo. Pierwsza wystawa sztuki – to klęska środowiska. Krzyczano, że jest niezaangażowa-
na, że naśladuje wredne iskusstwo zapadnoj Jewropy. To brzmiało groźnie [...]. Z naszej 
szkoły pierwsza została aresztowana i wywieziona profesor od tkanin i gobelinów, Maria 
Hełm-Pirgo. [...]. Gdyby nie wojna niemiecko-sowiecka w 1941 roku, tych wspomnień 
bym nie pisał. Byliśmy jako szkoła na liście NKWD, przeznaczeni do wywózki. W tym celu 
przygotowane były pociągi towarowe, którymi w panice uciekali Rosjanie przed hitlerow-
cami w czerwcu 1941 roku. [...]. Profesor przyjął na asystenta ciężko schorowanego, le-
wicującego Henryka Wicińskiego, kolegę Marii Jaremianki i Tadeusza Kantora z „Grupy 
Krakowskiej”. Nie udzielał się on dydaktycznie, chciał przetrwać. Zupełnie zagubił się 
w sowieckiej rzeczywistości. Inny nowy, profesor Fediuk, chwalił się, że znał Picassa, gdy 
przed rewolucją był w Paryżu. Uczył rysunku, był ludzki, ostrzegał nas dyskretnie przed 
prowokatorami. Ciężar dekoracji pochodu 1-majowego spadł na barki szkoły i Związku. 
Wykonaliśmy duże herby szesnastu republik – każdy wydział według swojej specjaliza-
cji wykonywał określone dekoracje. Artur Nacht-Samborski [po wojnie profesor ASP 
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w Warszawie] przy powiększaniu portretu jakiegoś dostojnika pomylił się o jedną kratkę.
Wyciągnięty na wysokość pierwszego piętra portret patrzył przesuniętymi oczami. Ma-
larza posądzono o sabotaż. NKWD prowadziło dochodzenie. Gdyby nie jednomyślna, 
twarda postawa świadków, którzy obstawali przy tym, że zaszła techniczna pomyłka, Na-
cht-Samborski prawdopodobnie nie byłby profesorem w ASP. Rosjanie nie mieli poczu-
cia humoru, byli sieriożni. W sierpniu 1940 roku władza radziecka urządziła szkole wy-
cieczkę do Kijowa, Leningradu i Moskwy. Profesor był z nami. Zwiedzaliśmy pokrewne 
szkoły, muzea, galerie, cerkwie zamienione na ateistyczne muzea [...] Ten sam program 
obowiązywał w pięknym Leningradzie. Ermitaż i jego zbiory zrobiły na nas wielkie wra-
żenie. Moskwa [...] Na Kreml nas nie wpuszczono, a do mauzoleum Lenina nie chciało 
nam się stać w gigantycznej kolejce. W Muzeum Puszkina za łapówkę kustoszka w białym 
fartuchu otworzyła nam na poddaszu wystawę niedostępną dla obywateli radzieckich. 
A tam – impresjoniści. Oglądaliśmy Akademię Sztuk Pięknych – dyplomy z rzeźby. Prace 
w glinie nie odlane z powodu braku gipsu!. Rzeźby o tematyce rewolucyjnej, odrobione 
naturalistycznie. [...]. Nie mogliśmy wyjść ze zdumienia, jak nasze miasto podupada 
z każdym dniem. Jak w parę tygodni można zmienić jego oblicze, które upodobniło się do 
miast, które zwiedziliśmy. Powstały nowe gipsowe pomniki Stalina i Lenina siedzących 
na ławce – pozłacane, z fabryki rzeźb. Na elewacjach kilometrami ciągnęły się transpa-
renty pisane cyrylicą. Profesor Wnuk z żoną Józefką, energiczną osobą, uratowali Alek-
sandra Rafałowskiego, malarza [po wojnie profesor ASP w Warszawie]. Lwów zasiedlali 
Rosjanie w miejsce wywożonych na nieludzką ziemię lwowiaków. Uczyliśmy się trudnego 
systemu państwa sowieckiego. 22 czerwca 1941 roku wybuchła niespodziewanie wojna 
bolszewicko-niemiecka. We wrześniu otwarto szkołę pod nazwą Kunstgewerbeschule 
in Lemberg. Studiowaliśmy nadal. Profesor był z nami. Po roku zamieniono szkołę na 
zakłady artystyczne dla potrzeb miasta. Cały budynek zajęły wojska żandarmerii. Wy-
dzielono nam dostęp do pracowni. Niemcy zaangażowali naszych profesorów, Mariana 
Wnuka i Józefa Starzyńskiego, do prac dekoracyjno-rzeźbiarskich w teatrze im. Łesi 
Ukrainki, mieszczącym się w starym gmachu hr. Skarbka obok Teatru Wielkiego. Sezon 
zimowy 1942/43 przeżyliśmy przy „kozach”, paląc już sprzętem szkolnym. Pomagaliśmy 
przy odlewach, sztukateriach – czuliśmy się potrzebni, ciągle pod opieką profesorów. 
[...]. W tym czasie rozprowadzałem konspiracyjne gazetki. Wręczałem je profesorom 
bez zbędnych słów. Rewanżowali się innymi. Po wojnie dowiedziałem się, że Profesor 
był w komórce AK „Żegota”, która niosła pomoc Żydom. W 1944 r. niespodziewanie 
wyjechał do Warszawy. Okazało się, że w jego mieszkaniu Gestapo urządziło „kocioł”. 
Profesor z żoną wprost z ulicy opuścili Lwów 21. 

*

Największe ośrodki kształcenia grafi cznego przedwojennej Polski to Warszawa, 
Kraków i Lwów. Artyści grafi cy przebywający tam w czasie okupacji kontynuowali ze 
swoimi studentami, prowadzone najczęściej indywidualnie, nauczanie – tym razem tajne. 
Ich działalność edukacyjną znamy między innymi z nielicznych wspomnień, w doku-
mentacji zachowana jest skąpo. Zapewne w kolekcjach prywatnych, pamiątkach wielu 
domów, mogły zachować się prace plastyczne z tego okresu. Dokładna rekonstrukcja 

21 T. Łodziana, Lwów, Sopot, Warszawa, w: „Semper Fidelis” 2001, nr 2.
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nauczania nie jest możliwa. Należy przypuszczać, iż pedagodzy realizowali programy 
z okresu przedwojennego, stosując możliwie dostępne w okupacyjnych warunkach tech-
niki grafi czne (linoryt, drzeworyt, techniki metalowe), niewymagające specjalistycznego 
oprzyrządowania. 

Należy podkreślić oddanie artystów-pedagogów narażających życie, zaangażowanie 
i lojalność studentów kontynuujących naukę w wyjątkowych, okupacyjnych warunkach. 
Pamięć o tych działaniach często odchodzi w zapomnienie wraz z osobami mającymi 
w nich udział.
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Kształcenie zawodowe młodzieży polskiej funkcjonowało za zgodą niemieckich 
władz okupacyjnych w zasadzie tylko na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Na 
ziemiach polskich włączonych do Rzeszy problem ten był silnie zróżnicowany: od cał-
kowitego zakazu, przez dopuszczenie tu i ówdzie szkolenia wewnątrzzakładowego, do 
uzależnienia uczestnictwa młodzieży w kształceniu od stosunku rodziców do niemieckiej 
listy narodowej. W GG rozwinęło się szeroko kształcenie zawodowe w systemie szkol-
nym i kursowym.

Z powodu szybko postępujących działań militarnych Wehrmachtu i ich następstw 
oraz wkroczenia na wschodnie tereny Polski wojsk radzieckich, warunki i terminy rozpo-
częcia nauki szkolnej musiały być zróżnicowane, dostosowane do możliwości i okoliczno-
ści o charakterze ogólnym. Inicjatywa rozpoczęcia nauki szkolnej pochodziła z różnych 
źródeł, ale decyzja była wspólna: młodzieży, nauczycieli, społeczeństwa polskiego. Na 
ogół wszyscy głosowali zgodnie za szybkim otwarciem szkół, chociaż nie zawsze było 
to możliwe i zgodne z intencjami władz okupacyjnych. Przerwy i zakłócenia pracy szkół 
zawodowych otwartych samorzutnie we wrześniu lub październiku 1939 r. następowały 
w momencie zajęcia danej miejscowości przez wojsko oraz nieco później, gdy władzę na 
zajętych terenach przejmowała po zarządach wojskowych administracja cywilna.

Wrześniowa inauguracja roku szkolnego 1939/1940 była z wielu względów praktycz-
nie niemożliwa, tak jak nie był osiągalny prawidłowy, zgodny z wymogami pedagogicz-
nymi przebieg nauki w tymże roku.

Złożyło się na to szereg przyczyn, a wśród nich:
– spory ubytek nauczycieli zmobilizowanych do wojska, poległych lub osadzonych 
w obozach jenieckich,
– znaczne rozproszenie młodzieży i nauczycieli podczas ewakuacji i działań wojennych,
– zniszczenia wojenne obiektów szkolnych oraz zajęcie najlepszych budynków przez 
wojsko i formacje policyjne lub na inne cele,
– stopniowe znoszenie polskich władz oświatowych wszystkich szczebli oraz organizacja 
niemieckiej administracji szkolnej,
– wprowadzanie przez Niemców licznych zakazów i nakazów zmierzających do likwida-
cji lub ograniczenia działalności szkolnictwa polskiego,
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– złośliwy, ponury despotyzm okupanta, ogólna atmosfera niepewności, niepokoju i przy-
gnębienia, z założenia wrogi stosunek do Polaków i obywateli polskich pochodzenia 
żydowskiego.

Rok szkolny 1939/1940 z wielu powodów można traktować jeszcze jako polski okres 
w szkolnictwie okupacyjnym. Nie był to rok stracony dla młodzieży i nauczycieli, dla 
edukacji. Szkolnictwo zawodowe odbudowało swoją sieć organizacyjną, wchłonęło rze-
sze własnej i pozbawionej szkół średnich młodzieży, zapewniły pracę wielu nauczycie-
lom. Śmiałe poczynania polskich pedagogów, mimo ingerencji władz niemieckich i licz-
nych ograniczeń, przyniosły pożyteczne efekty, przede wszystkim zapewniły ciągłość 
pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Pierwszy wojenny rok szkolny zakończył się w czerwcu 1940 r. i trwał na ogół krócej 
od normalnego, tu i ówdzie z przerwami, ofi cjalnie bez podręczników i przy zmniej-
szonym programie nauczania, w specyfi cznej atmosferze, w gorszej sytuacji materialnej 
szkół i nauczycieli. Według powojennych przekazów osiągnięte wówczas wyniki nie 
różniły się zasadniczo od uzyskiwanych przed wojną, Być może są to zbyt optymistyczne 
stwierdzenia, jednakże z doświadczenia wiemy, że właśnie w szczególnie trudnych wa-
runkach i specyfi cznej atmosferze młodzież polska i nauczyciele byli zdolni do nadzwy-
czajnych wysiłków.

Dodatnie efekty pracy szkolnictwa zawodowego w początkowym okresie okupacji 
były możliwe do osiągnięcia, mimo licznych przeszkód i ograniczeń ze strony okupanta, 
dzięki właściwej, rozumnej postawie społeczeństwa polskiego i środowiska oświatowego. 
Po przezwyciężeniu szoku wojennego, rozczarowania i przygnębienia wystąpiło silne 
dążenie tych środowisk do zachowania status quo ante, skupienia młodzieży, uruchomie-
nia szkół i rozpoczęcia nauki według przedwojennego programu nauczania. Było w tym 
działaniu, zwłaszcza nauczycieli i młodzieży, sporo chwalebnej odwagi, trochę zuchwal-
stwa, dużo męstwa w pokonywaniu trudności i przeciwstawianiu się wrogowi.

Kierunki kształcenia szkół zawodowych w okresie początkowym nie odbiegały 
zasadniczo od ustalonych i realizowanych przed wojną. Nawet po zniesieniu nazw gim-
nazjum”, „liceum” i ograniczeniu programów nauczania funkcjonowały nadal te same 
co dawniej szkoły przemysłowe, handlowe, usługowe i rolnicze kształcące młodzież na 
poziomie niższym i średnim, z tym tylko, że wzrastała systematycznie liczba uczniów, 
a usunięte z planu nauczania przedmioty starano się uzupełnić w trybie tajnym.

Ale i Niemcy podjęli ważne decyzje, których realizacja doprowadziła do tego, że od 
września 1940 r. nauka w szkolnictwie zawodowym rozpoczęła się po zaistnieniu szeregu 
faktów dokonanych, mających istotne znaczenie dla jego przyszłości:
– uległy likwidacji polskie władze oświatowe: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego, kuratoria i inspektoraty szkolne, a na ich miejsce utworzono niemiec-
kie urzędy przy generalnym gubernatorze i szefach okręgów oraz powiatowe/ miejskie 
urzędy szkolne,
– zamknięto wszystkie szkoły wyższe, średnie ogólnokształcące i zawodowe oraz zmniej-
szono plany i ograniczono programy nauczania ofi cjalnych szkół powszechnych i zawodo-
wych, eliminując większość przedmiotów humanistycznych,
– wyeliminowano szkolnictwo żydowskie i dzieci żydowskie ze szkół polskich oraz 
zahamowano działalność i rozwój szkół prywatnych z perspektywą całkowitej ich li-
kwidacji,
– zarządzono wycofanie polskich podręczników szkolnych nieposiadających akceptacji 
władz niemieckich, praktycznie wszystkich, nie wprowadzając nic w zamian.
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Były to decyzje niemieckich władz okupacyjnych podejmowane w określonym celu 
politycznym i zostały zrealizowane, chociaż kolidowały w zasadniczy sposób z potrze-
bami kadrowymi gospodarki wojennej III Rzeszy. Założenia edukacyjne okupanta w sto-
sunku do Polaków przewidywały uruchomienie tylko niektórych szkół zawodowych, 
przy czym kształcenie miało trwać krótko, w ograniczonym zakresie, zaś gospodarka 
wojenna wymagała wysokowykwalifi kowanych fachowców, zwłaszcza w specjalnościach 
technicznych. Sprzeczności te były przyczyną sporego chaosu w organizacji szkolnictwa 
zawodowego, częstych zmian jego struktury wewnętrznej, kontrowersji między władzami 
politycznymi a gospodarczymi.

Po ingerencjach i ograniczeniach okresu wojny i początku okupacji, niemieckie 
władze szkolne zmierzały w pośpiechu do wprowadzenia w życie własnego systemu 
kształcenia zawodowego dla młodzieży polskiej, włączając tu każdorazowo młodzież 
ukraińską.

Tylko przepisy dotyczące dzieci niemieckich były wyodrębnione i oparte na zasadach 
obowiązujących w Rzeszy. Zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od wrze-
śnia 1940 r. zostały wprowadzone na podstawie kilku zarządzeń w ramach Tymczasowej 
reorganizacji szkolnictwa zawodowego w Generalnym Gubernatorstwie, a od września 
1941 r. obowiązywało już rozporządzenie o szkolnictwie zawodowo-kształcącym w GG. 
Wydział Główny Nauki i Nauczania w Krakowie wydał w tej sprawie szereg dodatko-
wych dokumentów i decyzji publikowanych w dzienniku urzędowym „Wissenschaft 
und Unterricht” lub niepublikowanych; przekazał też niektóre uprawnienia na szczebel 
gubernatorów dystryktów i radców szkolnych w powiatach i miastach. Twórczość o cha-
rakterze prawno-organizacyjnym wszystkich szczebli zarządzania administracyjnego 
i szkolnego była niezwykle bogata; niewiele jednak porządkowała i ulepszała, więcej 
dezorganizowała i pogarszała stan istniejący.

Na podstawie decyzji niemieckich władz szkolnych dotyczących struktury i organi-
zacji szkolnictwa, nie uwzględniając zmian ilościowych i jakościowych, można wyróż-
nić następujące kierunki kształcenia zawodowego:
– rolniczy, wraz z leśnictwem, ogrodnictwem, mleczarstwem i melioracją,
– kupiecko-handlowy, z wieloma specjalnościami, w tym także biurowo-administracyjną,
– przemysłowo-techniczny, rozwinięty na szczeblu rzemieślniczym i faworyzowany 
w kształceniu na poziomie wyższym,
– rzemiosł kobiecych,
– gospodarstwa domowego i pielęgniarstwa,
– kursy pedagogiczne dla nauczycieli zawodu i inne kursy zawodowe.

Kształcenie to, rozpatrywane od strony teoretycznej, odbywało się na dwóch pozio-
mach:
– niższym: w tzw. obowiązkowych szkołach zawodowych (Berufspfl ichtschulen), które 
miały zastąpić dawne szkoły dokształcające dla młodzieży pracującej, i w tzw. przed-
szkolach zawodowych (Berufsvorschulen) dla młodzieży niepracującej, które usiłowano 
porównywać z przedwojennymi gimnazjami zawodowymi, a w rzeczywistości dawały 
te same uprawnienia co szkoły obowiązkowe,
– wyższym: w szkołach zawodowych wyższego stopnia (Berufsfachschulen), mających 
przypominać polskie licea zawodowe; tu można jeszcze zaliczyć Wyższą Szkołę Tech-
niczną w Warszawie i Państwowe Kursy Fachowe we Lwowie oraz kursy pedagogiczne 
dla absolwentów Berufsfachschulen.
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Przypomnijmy, że w rozporządzeniu, o szkolnictwie zawodowo-kształcącym w GG 
wyodrębniono tylko dwa rodzaje szkół: pierwszy: – szkoły zawodowe (Berufspfl icht-
schulen i Berufsvorschulen), drugi – szkoły fachowe (Berufsfachschulen).

SZKOŁY ZAWODOWE NIŻSZEGO STOPNIA PO SZKOLE POWSZECHNEJ

Kształcenie odbywało się w pierwszej kolejności w obowiązkowych szkołach zawo-
dowych, których zadaniem było przygotowanie pracowników fi zycznych dla rolnictwa, 
rzemiosła i usług. Organizacja pracy tych szkół była specyfi czna, gdyż nauka teoretyczna 
trwała zaledwie kilka godzin w tygodniu, a naukę zawodu stanowiła w istocie rzeczy ca-
łodzienna praca fi zyczna w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, w handlu hurtowym lub 
detalicznym, w zakładach wytwórczych, rzemieślniczych i usługowych.

Obowiązkowe szkoły zawodowe były najbardziej popieraną formą kształcenia zawo-
dowego, co znalazło wyraz w szybkiej i szerokiej ich organizacji.

Niemieckie władze szkolne spowodowały, że sieć tych szkół pokryła miasta i wsie 
na całym terenie GG. W ich przekonaniu mogły one stanowić obfi te źródło robotników 
wykwalifi kowanych, potrzebnych do pracy w Rzeszy i na miejscu. Dla szowinistów 
niemieckich zepchnięcie edukacji Polaków na możliwie najniższy szczebel, realizowane 
w szkołach obowiązkowych, wyrażało urzeczywistnienie celów narodowo-socjalistycz-
nych przez uniemożliwienie kształcenia kadr nowej inteligencji polskiej. Niektórzy fa-
natycy rasizmu, wbrew wszelkiej logice, sprzeciwiali się tworzeniu nawet tego rodzaju 
szkół, uważając wszelkie kształcenie młodzieży polskiej za zbędne.

W obowiązkowych szkołach zawodowych występowały niemal wszystkie kierunki 
kształcenia realizowane w następujących typach szkół:
– gminnych szkołach rolniczych (landwirtschaftliche Verbandsberufsschulen),
– przemysłowych szkołach zawodowych (gewerbliche Berufsschulen), w tym także 
w szkołach rzemieślniczych wewnątrzzakładowych (Werkschulen),
– kupieckich szkołach zawodowych (kaufmännische Berufsschulen),
– przemysłowo-kupieckich szkołach zawodowych (gewerblich-kaufmännische Berufs-
schulen).

Szkolnictwo rolnicze, organizowane na podstwie odrębnych przepisów prawnych, 
rozwijało się żywiołowo w różnych formach organizacyjnych i obejmowało więcej 
uczniów niż wszystkie pozostałe typy szkół, mimo że w środowisku wiejskim odnoszono 
się z nieufnością do każdej, i do tej też, propozycji pochodzącej od Niemców, a młodzież 
nie wykazywała ochoty do narzuconej nauki. Główną przyczyną tej postawy była obawa 
przed wywiezieniem ze szkoły na roboty przymusowe do Rzeszy.

Największą akcję propagandową rozwijali Niemcy wokół obowiązkowych szkół 
rolniczych (dokształcających), zakładając powstanie gęstej sieci tych szkół na terenie 
wszystkich gmin GG. Oprócz działań propagandowych wykorzystywano jeszcze prze-
pisy prawne nakładające przymus szkolny na młodzież żeńską i męską do 18 roku życia. 
Osoby odpowiedzialne za utworzenie obowiązkowych szkół rolniczych w gminach ścią-
gały wykazy absolwentów szkół powszechnych, sprawdzały, czy podjęli naukę w innej 
szkole, jeśli nie – wzywały do wypełniania obowiązku szkolnego. Dwie przyczyny nie 
pozwoliły osiągnąć pełnego sukcesu: brak fachowców do nauki przedmiotów rolniczych 
oraz duża absencja młodzieży. Z tych powodów niektóre szkoły wegetowały bez więk-
szych perspektyw, ale powstało też szereg szkół na dobrych podstawach organizacyjnych, 
rozwijając pożyteczną działalność. Paweł Chadaj, odnosząc się krytycznie do efektów 
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akcji tworzenia szkół dokształcających, podaje, że w 1941 r. w powiecie miechowskim 
uruchomiono 28 szkół tego typu, w których uczyło się 4.600 uczniów 1. Według statystyki 
niemieckiej z grudnia 1942 r. w tymże powiecie funkcjonowały 23 rolnicze szkoły obo-
wiązkowe ze 186 klasami i 6.226 uczniami (5.070 chłopców i 1.156 dziewcząt) oraz dwie 
szkoły wyższego stopnia (Landwirtschaftliche Fachschulen), do których uczęszczało 61 
uczniów (39 i 22)2.

Z tychże materiałów statystycznych wynika, że w GG do obowiązkowych szkół rolni-
czych uczęszczało ponad 130 tys. młodzieży męskiej i żeńskiej. Głównym zadaniem tych 
szkół była praktyczna nauka zawodu w polu, ogrodzie lub lesie i kilka godzin w tygodniu 
zajęć teoretycznych lub praca fi zyczna w ciągu wiosny, lata i jesieni, a nauka teoretyczna 
w okresie zimy. Ten rodzaj szkół był najbardziej popierany i popularyzowany, był też 
stosunkowo łatwo dostępny, tak że 98% ogółu uczniów szkół rolniczych w 1942 r. do-
kształcało się właśnie w landwirtschaftlichen Berufspfl ichtschulen.

I tu powstaje wątpliwość, czy liczba 130 tys. uczniów i wskaźnik 98% dotyczą tylko 
tych szkół. Po nich następowały roczne i dwuzimowe szkoły rolnicze, uwarunkowane 
praktyką przedszkolną, były dobrowolne, ale obejmowały jeszcze młodzież w okresie 
obowiązku szkolnego.

W żadnym materiale statystycznym nie rozgraniczono tych szkół, występują łącznie 
pod tytułem rolnicze szkoły obowiązkowe, lub szkoły rolnicze niższego stopnia. Należy 
przypuszczać, że są to dane liczbowe dotyczące obu rodzajów szkół, których liczba (około 
700) jest również niepewna, gdyż materiał statystyczny jest bardzo zróżnicowany. Wyni-
kało to z faktu, że w okresie okupacji szkoły rolnicze mogły organizować dowolną ilość 
punktów fi lialnych w poszczególnych wsiach i jest prawdopodobne, że w niektórych przy-
padkach fi lie policzono jako odrębne szkoły. Przykładem tego mogą być dane statystyczne 
z dystryktu radomskiego, gdzie według jednego źródła niemieckiego z 1942 r. wykazano 
184 szkoły rolnicze 3, natomiast z akt gubernatora dystryktu wynika, że w tym samym 
roku było tam tylko 85 szkół, ale ze 140 punktami fi lialnymi 4. Tego rodzaju postępowanie 
było zgodne z zarządzeniem kierownika Wydziału Głównego Nauki i Nauczania, który 
zalecał m.in. organizowanie rolniczych szkół zawodowych przy rolniczych szkołach fa-
chowych 5. Niemniej jednak obowiązkowe szkoły rolnicze, czy przysposobienia rolnicze-
go były w większości rozdrobnione, o niewielkiej liczbie uczniów i nauczycieli, jak np. 
szkoła w Radzicach na Kielecczyźnie, która liczyła w 1941/42 roku szkolnym 9 uczennic 
i 3 nauczycieli, a w następnych latach szkolnych – 13 uczennic i 3 nauczycieli 6. Tego 
rodzaju małe szkoły czy też punkty nauczania nie były w GG zjawiskiem odosobnionym, 
w przeciwieństwie do szkół fachowych, które były organizmami większymi, ale znacznie 
trudniej dostępnymi.

W środowisku miejskim najbardziej popierane i upowszechniane było kształcenie 
przemysłowo-techniczne na poziomie rzemieślniczym w szkołach obowiązkowych dla 
młodzieży pracującej w różnych zawodach rzemieślniczych (gewerbliche Berufspfl icht-
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schulen). Na podstawie zarządzenia kierownika Wydziału Nauki, Wychowania i Oświaty 
Ludowej z 9 sierpnia 1940 r.7 rzemieślnicze szkoły obowiązkowe organizowano w GG 
jako samodzielne jednostki dla poszczególnych zawodów lub zbiorcze dla różnych zawo-
dów. Szkoły zbiorcze, które występowały w miastach powiatowych i innych większych 
miejscowościach, dokształcały teoretycznie uczniów praktykujących pod opieką mistrzów 
ślusarstwa, elektrotechniki, tapicerstwa, piekarstwa, fryzjerstwa itd.

Nie w każdej miejscowości występowały wszystkie specjalności zawodowe, wów-
czas młodzież była zmuszona wybierać dostępne. Czas pobytu młodzieży w obowiązko-
wych szkołach przemysłowych był planowany na 3 lata, jednakże nawet ci uczniowie, 
którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1940/41, nie mieli szans uczęszczania do szkół 
przez pełne trzy lata. Postarały się o to niemieckie władze zarządzające gospodarką w GG, 
które, działając w porozumieniu z władzami szkolnymi, egzekwowały szybszy dopływ 
robotników do produkcji bez względu na poziom ich przygotowania zawodowego.

Na początku 1943 r., a więc jeszcze przed zakończeniem 3-letniego cyklu kształcenia 
tych uczniów, Kierownik Wydziału Głównego Gospodarki wydał zarządzenie stanowiące 
że czas nauki nieniemieckich uczniów–terminatorów rzemieślniczych skraca się aż do od-
wołania do 2 lat, ze względu na warunki czasu obecnego 8.

Warunki czasu obecnego to przede wszystkim niepowodzenia na frontach działań 
wojennych i dodatkowe powołania Niemców do wojska oraz konieczność stałego zwięk-
szania produkcji na rzecz armii. Należało więc znacznie przyśpieszyć i uprościć szkolenie 
uczniów w zawodach rzemieślniczych i równolegle skrócić naukę szkolną o jeden rok. 
Kierownik Wydziału Głównego Nauki i Nauczania podjął 10 lutego 1943 r. doraźną de-
cyzję, z której wynikało, że wszystkich uczniów na trzecim roku nauki należy najpóźniej 
w marcu br. doprowadzić do egzaminu, podczas gdy uczniowie drugiego roku nauki mają 
zdać swój egzamin czeladniczy w październiku br. 9 Uczniowie, którzy zdali pomyślnie 
egzamin czeladniczy, zostali zwolnieni z obowiązku uczęszczania do szkoły zawodowej.

Zamieszanie, jakie wprowadzały tego rodzaju zarządzenia do życia wewnątrzszkol-
nego, były jeszcze jednym potwierdzeniem całkowitego lekceważenia przez Niemców 
(„nadludzi”, którzy uczyli Polaków porządku) podstawowych zadań dydaktycznych re-
alizowanych przez szkoły polskie. Liczyła się tylko sytuacja wojenna i z niej wynikające 
zapotrzebowanie na siłę roboczą dla przemysłu, zwłaszcza zbrojeniowego.

W zaistniałej sytuacji niemieckie władze okupacyjne, oprócz skrócenia nauki do 
dwóch lat, podjęły szereg dodatkowych działań w celu dostarczenia przemysłowi siły fi -
zycznej spośród młodzieży polskiej. Na wewnętrznych konferencjach urzędników gospo-
darczych i szkolnych ustalano zalecenie, aby werbunek do pracy na miejscu i w Rzeszy 
odbywał się nie tylko wśród absolwentów szkół obowiązkowych, ale i spośród innych 
osób jako robotników niewykwalifi kowanych.

Zainteresowane instytucje niemieckie, a przede wszystkim urzędy pracy (osławione 
Arbeitsamty), sięgały nawet po uczniów szkół powszechnych. Urzędy pracy żądały od 
kierowników tych szkół rejestru uczniów ostatnich klas, spisu uczniów, którzy ukończyli 
14 rok życia, oraz tych, którzy nie podjęli nauki w szkołach zawodowych. Od dyrektorów 
szkół zawodowych wymagano wykazów absolwentów oraz informacji o uczniach, którzy 

7 „Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung-Amtsblatt” (dalej: WEV – Amtsblatt 1941), z. 1/2.
8 „WuU – Amtsblatt” 1943, z. 2, s. 30.
9 Tamże.
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przerwali naukę w szkole. Każda osoba, bez względu na płeć i wykształcenie, miała być 
wykorzystana w miejscowych zakładach produkcyjnych lub wysłana do Rzeszy. Istniała 
w tym okresie duża ingerencja urzędów pracy w sprawy szkolne. Budziło to niepokój 
w zainteresowanych kręgach społeczeństwa polskiego, było także przedmiotem wyjaśnień 
kompetencyjnych niemieckich władz szkolnych. Terenowe urzędy pracy wymuszały od 
szkół i władz szkolnych nie tylko absolwentów, ale narzucały również kierunki kształce-
nia, faworyzując techniczne i budowlane zawody rzemieślnicze. W Warszawie i w innych 
ośrodkach ustalono od 1943 r. limit dopływu absolwentów szkół powszechnych do obo-
wiązkowych szkół rzemieślniczych w wysokości aż do 80%. W ten sposób wskazywano 
wyraźnie drogę dalszego kształcenia młodzieży polskiej po szkole powszechnej, chociaż 
w praktyce tego rodzaju zalecenia rzadko były respektowane.

Wobec systematycznego wzrostu potrzeb kadrowych na najniższym szczeblu drabiny 
zawodowej posuwano się jeszcze dalej w spłyceniu i ograniczaniu zakresu kształcenia 
zawodowego. Sugerowano bowiem, aby absolwentów szkół powszechnych kierować, 
z pominięciem szkoły zawodowej, bezpośrednio do praktycznej nauki zawodu i aby tę 
naukę maksymalnie skondensować. Wyjściem miało być tzw. przyuczenie do zawodu, 
co oznaczało w praktyce opanowanie przez uczniów określonych czynności manualnych, 
pozwalających im na wykonywanie ściśle sprecyzowanej, wąsko sprofi lowanej pracy 
ręcznej lub maszynowej. W ten sposób – według założeń niemieckich władz szkolnych 
– gospodarka miała otrzymać namiastkę rzemieślników, zdatnych jednak do wykonania 
zleconych im wąskich zadań produkcyjnych na miejscu lub w Rzeszy. Braki edukacyjne 
młodych robotników polskich „uzupełniano” w niemieckich fabrykach, nie szczędząc 
bicia, szykan i innych wymyślnych kar. 

W Warszawie, w dobrze wyposażonym obiekcie I Miejskiej Szkoły Zawodowej im. 
Konarskiego, zorganizowano dla młodzieży z tzw. łapanek ulicznych specjalny ośrodek 
szkoleniowy (Warsztaty Przeszkoleniowe), skąd po kilkutygodniowym przyuczeniu do 
określonej pracy wysyłano ją do fabryk zbrojeniowych w Rzeszy10. Przyuczenie do do 
zawodu, jako uniwersalna i najkrótsza forma przysposobienia zawodowego, stać się miało 
panaceum na braki kadrowe gospodarki niemieckiej. W praktyce nie spełniło wymagań 
przemysłu, zwłaszcza zbrojeniowego, który oczekiwał na ludzi z możliwie najlepszymi 
kwalifi kacjami. Była to przecież dziedzina produkcji wymagająca precyzyjnych specja-
listów.

Przyśpieszenie dopływu robotników wykwalifi kowanych do zakładów produkcyj-
nych miały zapewnić postanowienia władz szkolnych (przekazywane w formie ustnej) 
o kierowaniu maksymalnej liczby absolwentów obowiązkowych szkół zawodowych 
bezpośrednio do pracy, zagradzając im drogę do dalszego kształcenia w szkołach zawo-
dowych wyższego stopnia.

W Warszawie w 1943 r. niemieckie władze oświatowe, będąc pod naciskiem sfer 
gospodarczych i urzędów pracy, postanowiły przenieść kształcenie młodzieży drugich 
klas szkół przemysłowych do fabryk, zwłaszcza do tych, które prowadziły produkcję na 
cele wojenne (np. Lilpop, Rau und Löwenstein, Optische Präzisionswerke G.m.b.H., Me-
chanische Werkstatten Neu-Brandenburg G.m.b.H., BMW, Döring, Steyer, Dimler, Puch, 
Toebbens). Nietrudno sobie wyobrazić zaistniałą zmianę w warunkach i atmosferze pracy 

10 W. Czerwiński, C. Sitarz, Szkolnictwo zawodowe, w: Walka o oświatę, nakę i kulturę w latach okupacji 
1939–1944, oprac. S. Dobraniecki, W. Pokora, Warszawa 1967, s. 227.
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i nauki młodzieży. W fabrykach nie przywiązywano żadnej wagi do nauki teoretycznej, 
uczniów traktowano jako siłę roboczą spełniającą przydzielone zadania produkcyjne, 
w niektórych przypadkach nie tolerowano obecności nauczycieli–opiekunów danej gru-
py uczniowskiej, a nawet stwarzano trudności ze zwolnieniem uczniów z pracy w celu 
zdania w szkole egzaminów końcowych. Kierownictwa niektórych fabryk zatrzymały 
uczniów po zakończeniu nauki jako własnych robotników, sprzeciwiając się dalszej nauce 
lub przejściu do innej pracy. Samowola Niemców w stosunku do Polaków dawała znać 
o sobie w każdej sytuacji, także w fabrykach wobec uczniów i absolwentów szkół zawo-
dowych. 

Potwierdzeniem powyższego jest fragment Instrukcji dla pracowników oświatowych 
w sprawie walki cywilnej, w której Tajna Organizacja Nauczycielska stwierdza m.in.: 
Okupant usiłuje wtłoczyć w młodzież naszą swoiście pojęty ideał wykształcenia zawodo-
wego. Niemcom chodzi o przygotowanie młodzieży polskiej do spełniania tylko czynności 
pomocniczych w danym zawodzie. Z tej prawdy trzeba sobie zdać sprawę. Że tak jest, 
dowodem tego jest usunięcie ze szkół zawodowych przedmiotów ogólnokształcących, któ-
re mają ogromne znaczenie w wykształceniu inteligentnego fachowca (kupca, ślusarza, 
ogrodnika, rolnika itp.) [...] Chodzi im przecież o przygotowanie robotnika–niewolnika. 
Praca mózgu jest niepotrzebna. Tę da fachowiec-Niemiec, a fachowiec-Polak ma dać siłę 
mięśni [...]11.

Lansowane kierunki na przyuczenie do zawodu oraz bezpośrednie włączanie mło-
dzieży do produkcji mogły być z najlepszym efektem zrealizowane przez tzw. Werkschu-
len. Fabryki i inne jednostki produkcyjne uzyskały uprawnienia do kształcenia młodzieży 
rzemieślniczej w szkołach zawodowych, a więc we własnym zakresie fi nansowo-organi-
zacyjnym i przy pomocy własnych pracowników.

Oczywiście nie wszystkie zakłady pracy wyrażały chęć podjęcia tego rodzaju działal-
ności wewnątrzzakładowej, upatrując w tym próbę przerzucenia na nie zadań należących 
do szkół zawodowych i władz oświatowych. Twierdzono, że młodzież krzątająca się po 
zakładzie może przeszkadzać w pracy, a na pewno będzie lekceważyć tajemnicę produkcji 
oraz bezpieczeństwo pracy, nie przynosząc większych korzyści w dziedzinie wytwarzania 
dóbr materialnych.

Duże zakłady produkcyjne dostrzegały jednak w organizowaniu własnych szkół za-
wodowych istotną szansę na uzupełnienie braków kadrowych. Było to wystarczającym 
bodźcem do tworzenia tzw. Werkschulen – szkół zajmujących się przysposobieniem do 
zawodu. Nawet na ziemiach wcielonych do Rzeszy, w tym także w „Kraju Warty”, idea ta 
zmaterializowała się w 1942 r. i później.

Zakłady metalurgiczne H. Cegielskiego w Poznaniu, opanowane przez przemysł 
zbrojeniowy, zwiększając zatrudnienie z 1600 do 14000 osób, odczuwały szczególną 
potrzebę kształcenia młodzieży i podnoszenia kwalifi kacji pracujących12. Mimo zaka-
zu otwierania szkół zawodowych w „Kraju Warty” utworzono w fabryce od 1 sierpnia 
1942 r. szkołę dla różnych terminatorów rzemieślniczych, zapisując do niej 850 uczniów 
polskich w wieku od 14 do 20 roku życia. Każda grupa uczniowska (40–50 osób) odbywa-
ła zajęcia szkolne raz w tygodniu (4 godziny lekcyjne po 90 minut) ucząc się wiadomości 
zawodowych, rachunków i języka niemieckiego. Kierownikiem szkoły był niejaki Grenda, 

11 AAN, Rząd GG sygn. 206/VII-2.
12 C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. I., Warszawa 1970, s. 556.
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Niemiec, z zawodu monter maszynowy, typowy i nieokiełznany wyznawca i wielbiciel 
Hitlera [...] – pisze Bronisław Ikert z Poznania. Uczniów bił po twarzy, obojętne czy 
starszych czy młodszych, wyzywał ich od polskich świń, uczył porządku niemieckiego [...] 
Młodzi chłopcy, niedorozwinięci, niedożywieni, słabi, bladzi, zaś starsi niektórzy jak tyka, 
lecz wycieńczeni, przemęczeni pracą, wczesnym wstawaniem, daleką podróżą do miejsca 
pracy, bowiem nie wszyscy mieszkali w Poznaniu. W czasie lekcji niejeden z nich usnął po 
prostu z przemęczenia 13.

Przytoczony fragment pamiętnika polskiego nauczyciela z niemieckiej szkoły rze-
mieślniczej dla młodzieży polskiej charakteryzuje wyraźnie atmosferę, jaką stwarzali 
niemieccy Übermännsche podczas pracy i nauki, ukazuje także stan fi zyczny i warunki 
rozwoju uczniów.

Na terenie „Kraju Warty” jakakolwiek forma nauczania czy przyuczania Polaków 
stanowiła wyjątek od zasady, na łamanie której mogły sobie pozwolić tylko duże zakłady 
pracy świadczące produkcję na cele wojenne. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 
w Ostrowie Wielkopolskim (Reichsbahn Ausbesserungs Werk Ostrowo) zawierały z mło-
docianymi Polakami umowy o zatrudnienie (Beschaftigungsvertrage) na trzy lata i w tym 
okresie pracy mieli oni przyuczyć się do zawodu tokarza, ślusarza, spawacza, kowala lub 
stolarza. Czas pracy uczniów – pisze Henryk Matuszczak z Ostrowa Wlkp. – wynosił 
9 godzin dziennie z 30 minutową przerwą obiadową [...]. Nauka szkolna odbywała się 
w wymiarze 7 godzin tygodniowo: 3 godz. języka niemieckiego, 2 godz. rachunków, 
2 godz. wiadomości zawodowych – wszystko na poziomie elementarnym14.

Autor relacji podkreśla decyzję kierownika wyszkolenia (Ausbildungsleiter) o całko-
witym oddzielaniu uczniów niemieckich od polskich w czasie pracy i nauki oraz o uprzy-
wilejowaniu Niemców wynagrodzeniem, urlopem i trzema dniami nauki w tygodniu 15. 
„Rygor pruski” i język niemiecki były bezwzględnie obowiązujące na terenie zakładu.

Na Śląsku i Pomorzu, na podstawie niemieckiej ustawy o powszechnym obowiązku 
szkolnym z 1938 r.16, wprowadzono przymus szkolny dla absolwentów szkół powszech-
nych, w tym także szkół przejściowych, dla dzieci nieznających języka niemieckiego, tzw. 
Übergangsvolksschulen. Absolwentów tych ostatnich szkół kierowano na ogół do fabryk, 
jako robotników młodocianych, z możliwością korzystania przez nich z nauki w obowiąz-
kowych szkołach zawodowych (Berufspfl ichtschulen). Do tej grupy szkół zaliczano nie 
tylko szkoły rzemieślnicze, ale i kupieckie, gospodarstwa domowego, górnicze, rolnicze 
oraz szkoły fabryczne. Zajęcia lekcyjne w szkołach obowiązkowych odbywały się na ogół 
raz w tygodniu, w rocznym wymiarze 120–160 godzin, a więc 4–6 godzin tygodniowo17. 
Celem nauki było opanowanie praktyczne umiejętności związanych z wykonywaniem 
przyszłego zawodu, zaś zajęcia teoretyczne w szkole miały znaczenie drugorzędne.

Na początku okupacji Śląska i Pomorza hitlerowskie władze lokalne zamierzał kształ-
cić w szkołach zawodowych wszystkich absolwentów szkół powszechnych, w tym także 

13 B. Ikert, Pamiętnik na konkurs Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 1957. Arch, PTP, nr. 15. 
Autor, znający dobrze język niemiecki, był nauczycielem w tej szkole.

14 H. Matuszczak, Relacja z pracy i nauki w okresie okupacji (w posiadaniu autora). Autor relacji był od 
15.10.1943 r. uczniem ślusarskim w tych zakładach.

15 Tamże. Uczniom polskim potrącono 20% podatku od tygodniowego wynagrodzenia (I rok – 5,40 marek, 
II rok – 9, III rok – 12,60, urlop wynosił 6 dni roboczych w roku, nauka odbywała się 1 raz w tygodniu).

16 „Reichsgesetzblatt” 1938, s. 799.
17 J. Molendo, Szkolnictwo w rejencji katowickiej w latach okupacji hitlerowskiej, Katowice 1976, s. 31.
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dzieci polskie. Warunki wojenne, a przede wszystkim związany z tym ciągły ubytek na-
uczycieli, spowodowały, że nauką można było objąć tylko część młodzieży. W tej sytuacji 
pierwszeństwo miały dzieci niemieckie, zwłaszcza jeśli chodziło o szkoły zawodowe dla 
niepracujących. Tak więc początkowy przymus i groźba kar za nieuczęszczane do szkół 
dokształcających stały się fi kcją. Młodzież polska znalazła się na drugim planie, zmuszona 
oczekiwać na możliwości dalszego kształcenia w miarę wolnych miejsc. Ponadto sprawa 
przyjmowania Polaków do szkół zawodowych uległa zaostrzeniu w okresie wpisywania 
rodzin polskich na niemiecką listę narodową (NLN). Wtedy to o przyjęciu do szkoły za-
wodowej decydowało w pierwszej kolejności podpisanie przez rodziców NLN. Młodzież 
polska, której rodzice nie podpisali NLN, nie miała żadnych szans dalszego kształcenia, 
jeśli nie brać pod uwagę pewnych możliwości przyuczenia do zawodu (robotnicy przy-
uczeni – Lehrarbeiter) w fabrykach. Tam, mimo zakończenia nauki zawodu i zdania eg-
zaminu końcowego, młodzież polska w przeciwieństwie do Niemców nie otrzymywała 
uprawnień czeladniczych18.

Traktowanie uczniów polskich na ziemiach zaanektowanych i w GG było pod każ-
dym względem dyskryminacyjne.

Poza obowiązkowymi szkołami rolniczymi i przemysłowo-rzemieślniczymi w Gene-
ralnym Gubernatorstwie znacznym powodzeniem wśród absolwentów szkół powszech-
nych cieszyły się szkoły kupieckie. Organizacja tych szkół, mających tradycję przed wo-
jenną, nie sprawiała większych trudności; powstawały w większości miast GG. Uczniami 
szkół kupieckich była młodzież pracująca w handlu detalicznym różnych branż i w handlu 
hurtowym. Młodzież uczęszczająca do tych szkół przez 3 lata (8 godzin tygodniowo) wy-
pełniała wymagany prawem obowiązek szkolny.

Były to prawdopodobnie jedyne szkoły dla młodzieży pracującej, w których nie 
skrócono nauki szkolnej do 2 lat, bowiem zarządzenie kierownika Wydziału Głównego 
Gospodarki z 10 lutego 1943 r. w tej sprawie dotyczyło uczniów – terminatorów rzemieśl-
niczych.

Świadectwo ukończenia szkoły kupieckiej, odbycie co najmniej rocznej praktyki 
w handlu i ukończenie 18 roku życia stanowiły podstawę składania egzaminu wstępnego 
do szkoły handlowej wyższego stopnia tzw. Handelsfachschule. Młodzież, której warunki 
nie pozwalały na dalszą naukę, podejmowała pracę zawodową, najczęściej w tych przed-
siębiorstwach, w których odbywała praktykę (naukę zawodu) w okresie uczęszczania do 
szkoły kupieckiej.

Szkoły obowiązkowe dla młodzieży pracującej były z reguły koedukacyjne, z tym że 
w klasach przemysłowych dominowali chłopcy, a w handlowych przeważały dziewczęta. 
Większość tych szkół była zorganizowana w formie zakładów zbiorczych, do których 
uczęszczała młodzież ucząca się różnych zawodów; w miarę możliwości formowano od-
rębne klasy uczniów jednego lub pokrewnych zawodów. W mniejszych miastach tworzo-
no na ogół wspólne szkoły dla kierunków przemysłowego i kupieckiego. W Generalnym 
Gubernatorstwie obowiązkowe szkoły zawodowe dla młodzieży pracującej w większych 
miastach otrzymały nazwy w języku polskim i niemieckim, np. obowiązkowe szkoły 
rolnicze nazywano: Öffentliche landwirtschaftliche Berufspfl ichtschulen, kupieckie Öf-
fentliche kaufmannische Berufspfl ichtschulen, przemysłowo-rzemieślnicze: Öffentliche 

18 M. Banasiewicz, Polityka naukowa i oświatowa hitlerowskich Niemiec na ziemiach polskich „wcielo-
nych” do trzeciej Rzeszy w okresie okupacji 1939–1945, Poznań 1980, s. 98.
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gewerbliche Berufspfl ichtschulen, natomiast w mniejszych miastach łączono szkoły prze-
mysłowe z kupieckimi pod nazwą: Öffentliche gewerblich-kaufmannische Berufspfl icht-
schulen. Do nazwy dodawano w miarę potrzeby numer w dużych miastach oraz nazwę 
miejscowości – siedziby danej szkoły. Większość szkół obowiązkowych utrzymywały 
związki gmin (Gemeindeverband) lub władze danego miasta. Ich liczba w okresie okupa-
cji nie była stabilna, głównie z powodu licznych decyzji niemieckich władz oświatowych 
o ich reorganizacji, komasacji, likwidacji itp.

W literaturze przedmiotu przeważa pogląd, że liczba Berufspfl ichtschulen i kształcą-
cej się w nich młodzieży w GG była bardzo wysoka w stosunku do innych typów szkół, 
przekraczając nawet wskaźnik 80% ogółu szkół zawodowych. Dostępne dane statystycz-
ne z lat 1942/43 nie potwierdzają tego faktu, z wyjątkiem szkół o kierunku rolniczym, 
o czym była mowa wyżej.

Według statystyki urzędów szkolnych opracowanej na dzień 1 października 1941 r. 
wskaźnik liczby szkół obowiązkowych do liczby szkół zawodowych ogółem wynosił 40% 
a odpowiednio liczby uczniów – 53,1%. W szkolnictwie rolniczym zaś udział szkół obo-
wiązkowych do ogółu szkół rolniczych wynosił 70% uczniów 98%19. W dużych miastach, 
przede wszystkim w stolicach dystryktów, wskaźnik procentowy uczniów szkół obowiąz-
kowych był jeszcze niższy, kształtował się nawet poniżej 50%, gdyż właśnie w tych mia-
stach organizowano na zasadzie wyłączności szkoły zawodowe wyższego stopnia i szkoły 
o rzadkich specjalnościach zawodowych.

Absolwenci szkół powszechnych mieli jeszcze jedną możliwość kształcenia się bez-
pośrednio po zakończeniu nauki w zakresie siedmiu klas. Były dla nich dostępne tzw. 
przedszkola zawodowe (Berufsvorschulen) jako szkoły codzienne szczebla rzemieśl-
niczego organizowane na zasadzie dobrowolności i odpłatności. Uczęszczanie do tych 
szkół stanowiło wypełnienie obowiązku szkolnego, chociaż ich uczniami była młodzież 
niepracująca zawodowo. Pod względem liczebności na czoło wysuwały się dwa kierunki 
kształcenia: handlowy (Handelsschulen) i rzemieślniczych (Handwerker-und Handwerk-
schulen), które w wielu miejscowościach występowały jako jedyne.

Ponadto do Berufsvorschulen należały szkoły gospodarstwa domowego (Haushal-
tungsschulen), szkoły rzemieślnicze dla zawodów kobiecych (Frauengewerblicheschu-
len) i szkoły dla pielęgniarek (Kinderpfl egerinnenschulen). Z danych statystycznych
(na 1 X 1941) wynika, że liczba uczniów wszystkich tych szkół stanowiła 35,3% ogó-
łu uczniów szkół zawodowych (bez kursów)20. Natomiast jeśli ogólną liczbę uczniów 
Berufsvorschulen przyjmiemy za 100, to do szkół rzemieślniczych uczęszczało 27%,
do szkół rzemiosł kobiecych – 12%, handlowych – 56%, gospodarstwa domowego – 3,8%, 
pielęgniarstwa – 1,2%. Widoczna jest tu znaczna przewaga szkół handlowych i rzemieśl-
niczych, które miały najgęstszą sieć w GG i tym samym były najłatwiej dostępne.

Na podstawie materiałów statystycznych z 1942 r. można ustalić, że na terenie GG 
funkcjonowało ogółem (bez szkół rolniczych) 258 szkół zawodowych niższego stopnia 
dla młodzieży niepracującej („przedszkola zawodowe” – Berufsvorschulen). Rozmiesz-
czenie tych szkół według dystryktów przedstawia poniższa tabela.

19 AAN, Rząd GG, sygn. 671. Statistische Übersicht über die Berufs und Fachschulen im Generalgouver-
nement nach dem Stande vom 1. Oktober 1941.

20 Tamże.



MARIAN WALCZAK144

Tabela
Szkoły zawodowe niższego stopnia dla młodzieży niepracującej w GG – 1942 r. („przedszkola zawodowe” 
– Berufsvorschulen)21

Dystrykty Rzemieśl-
nicze

Rzemiosł
kobiecych Handlowe Gospodar-

stwa domow.
Pielęgniar-

stwa Razem

Galicja
Kraków
Lublin
Radom 

Warszawa

7
13 
10
8

28

4 
10
3

10
19

12
28
13
11
32 

1
18 
4
4

12

1 
2
–
1 
7 

 25 
71
 30
34
98

Razem 66 46 96 39 11 258

Dwie trzecie (66%) Berufsvorschulen funkcjonowało w dystryktach warszawskim (98 
szkół) i krakowskim (71), w pozostałych dystryktach było ich znacznie mniej: w radom-
skim – 34, lubelskim – 30 i w Galicji – 25. Najwięcej zorganizowano szkół handlowych
– 96 i rzemieślniczych – 66, w mniejszych rozmiarach, ale w każdym dystrykcie utworzo-
no szkoły rzemieślnicze w zawodach kobiecych – 46 i szkoły gospodarstwa domowego 
– 39, rzadziej spotykanym kierunkiem kształcenia było pielęgniarstwo – 11. Z dalszych 
badań wynika, że niemal równomiernie występowały szkoły państwowe – 75, miejskie 
– 73 i prywatne – 72, natomiast w mniejszości były szkoły gminne – 25 i fabryczne – 13. 
Ten podział szkół określa w istocie rzeczy źródło ich fi nansowania: państwowe – rząd 
GG, miejskie – władze miast, gminne – związki gmin, prywatne – właściele szkół, 
fabryczne zakłady pracy. Szkoły fabryczne występowały wyłącznie jako rzemieślnicze 
i utrzymywane były przez konkretne zakłady produkcyjne, na przykład w Kielcach przez 
Ludwigs Hutte, w Ostrowcu przez Ostrowiecer Metallwerke, w Starachowicach przez 
Hermann Goringwerke, w Żyrardowie przez Żyrardeuer Manufaktur itd.22

Podane wyżej liczby pochodzą ze źródeł niemieckich z połowy 1942 r. Poddając je 
analizie, nie można zapomnieć, że warunki okupacyjne sprzyjały wielu zmianom, w tym 
także liczbie szkół zawodowych. Zmiany w tej dziedzinie powstawały często z przyczyn 
zewnętrznych (np. zajmowanie budynków szkolnych na różne cele), ale także na skutek 
decyzji niemieckich władz szkolnych, które dokonywały różnych przemieszczeń, koma-
sacji, likwidacji, i chociaż stan liczebny uczniów mógł pozostać bez zmian, to liczba szkół 
uległa często wahaniom w górę lub w dół. Miało to miejsce przede wszystkim w wielkich 
ośrodkach oświatowych, takich jak Warszawa i Kraków.

W kwietniu 1942 r. niemieckie władze szkolne sporządziły wykaz szkół zawodo-
wych, w tym Berufsvorschulen, wprowadzając niemieckie nazwy, np.: Städtische Han-
dwerkerschule für Metalgewerbe Pruszków, Staatliche Handelsschule Krosno, Private 
Handelsschule Kozienice, Ihn. L. Heurich, Städtische Haushaltungsschule Cholm  23.

21 Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (dalej: Arch. GKBZH.) Sygn. 299. Verzei-
chnis der gewerblich-technischen, kaufmannischen und hauswirtschaftlich-frauen-gewerblichen Berufsvor-
schulen und Fachschulen im Generalgouvernement.Stand vom 1. April 1942, s. 1–110. (dalej: Verzeichnis...).

22 Tamże, s. 37, 63.
23 Tamże, s. 15, 33, 66, 83. Spis szkół zawodowych i fachowych w GG liczy 110 stron maszynopisu i za-

wiera podstawowe informacje o poszczególnych szkołach, jednak bez liczby uczniów i nauczycieli.



O KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM MŁODZIEŻY W POLSCE W LATACH 1939–1945 145

Okres nauki w Berufsvorschulen był zróżnicowany: szkoły rzemieślnicze pracowa-
ły przez 3 lata, od 1943 r. przez 2 lata; szkoły handlowe wystartowały jako 3-letnie, od 
1942 r. były już 2-letnie, ale z możliwością nadbudowy klasy trzeciej specjalistycznej, 
później (od 1943) już tylko 2–letnie; szkoły gospodarstwa domowego i pielęgniarstwa 
prowadzono od początku jako jednoroczne. Zaletą wszystkich tych szkół była nauka ca-
łodzienna (35–39 godzin tygodniowo, w tym 20 godzin ćwiczeń warsztatowych) i nieco 
większy niż w szkołach obowiązkowych zakres nauki teoretycznej. Taki wymiar i układ 
zajęć lekcyjnych i praktycznych umożliwiał częstszy kontakt ucznia z nauczycielem, 
a więc przynosił znaczne korzyści dydaktyczne i wychowawcze oraz stwarzał możliwości 
uzupełnienia „zakazanych przedmiotów”.

Wobec braku gimnazjów ogólnokształcących szkoły te były doceniane przez rodzi-
ców i podziemne władze szkolne, cieszyły się znacznym powodzeniem wśród młodzieży, 
zwłaszcza dziewcząt, stąd też można było je zorganizować w większości miast General-
nego Gubernatorstwa.

Od strony teoretyczno-prawnej absolwenci szkół zawodowych dla pracujących (obo-
wiązkowych) i dla młodzieży niepracującej (dobrowolnych) mieli te same uprawnienia 
w odniesieniu do pracy zawodowej i dalszego kształcenia. Jedni i drudzy otrzymywali 
świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa czeladnicze (w zawodach rzemieślniczych), 
i mogli pracować w produkcji przemysłowej, rolniczej i leśnej oraz w rzemiośle, handlu 
i usługach, głównie jako pracownicy fi zyczni, rzadziej jako pomocnicze siły biurowe.

Absolwenci tych szkół mogli też ubiegać się o przyjęcie do szkół zawodowych wyż-
szego szczebla, czyli do tzw. Fachschulen. Musieli jednakże spełnić dodatkowe warunki: 
odbyć odpowiednią praktykę w danym zawodzie, mieć ukończone 18 lat życia i zdać 
egzamin wstępny.

FACHSCHULEN JAKO SZKOŁY ZAWODOWE WYŻSZEGO STOPNIA

Były przeznaczone dla absolwentów szkół zawodowych niższego stopnia lub osób 
z dłuższą praktyką zawodową jako najwyższa forma kształcenia zawodowego w GG. 
Decyzje w sprawie ich powoływania i fi nansowania usytuowano najpierw aż w Wydziale 
Głównym Nauki i Nauczania, dopiero w 1942 r. przekazano je gubernatorom okręgów, 
zobowiązując ich do przekazywania kierownikowi Wydziału Głównego systematycznych 
sprawozdań i informacji24.

Wysoki szczebel administrowania szkołami fachowymi miał podłoże polityczne. 
Chodziło przede wszystkim o to, aby poprzez orzekanie o celowości tworzenia oraz 
wpływ na kształtowanie sieci i rozmiarów tych szkół trzymać w ryzach ich nadmierny 
rozwój.

Hamowanie rozwoju Fachschulen doprowadziło w konsekwencji do dużego ograni-
czania ich liczby i uczącej się młodzieży. Zadaniem politycznym niemieckiego nadzoru 
szkolnego było stwarzanie takich sytuacji dla młodzieży polskiej, aby zmusić ją do jak 
najwcześniejszego rozpoczęcia pracy zawodowej, czemu dalsza nauka wyraźnie prze-
szkadzała. Szczególnie odczuwalnym ograniczeniem było ustalenie zasady, że szkoły 
fachowe mogły być z reguły urządzone tylko w tych miejscowościach, które stanowiły 

24 Verordnungsblatt für das Generalgouvernement 1942, s. 496. Zarządzenie o uproszczeniu administracji 
w dziedzinie szkolnictwa w GG.
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siedzibę urzędu szefa dystryktu (Fachschulen können in der Regel nur am Dienstsitz des 
Distriktschefs eingerichtet werden)25.

Przeszkodę w dostępie młodzieży do szkół fachowych stanowił wymóg dwuletniej 
praktyki zawodowej oraz egzamin wstępny, który nie opierał się o wiadomości zdobyte 
w szkole zawodowej niższego stopnia i podczas praktyki, lecz uwzględniał przedmioty 
matematyczno-przyrodnicze oraz przewidywał zbadanie stopnia „doświadczenia prak-
tycznego i duchowej dojrzałości kandydatów”26. Wyjątkowo w roku szkolnym 1940/41 
do Handelsfachschulen mogli być przyjęci uczniowie po trzeciej lub czwartej klasie 
dawnych gimnazjów ogólnokształcących i jeśli zgłosili się do klas ogólno-handlowych, 
nie wymagano od nich praktyki (na inne kierunki była potrzebna jednoroczna praktyka). 
Musieli oni jednak poddać się egzaminowi wstępnemu27. Cel egzaminu wstępnego był 
jednakowy dla wszystkich typów szkół fachowych, zmieniały się tylko niektóre przed-
mioty egzaminacyjne.

Dnia 6 marca 1942 r. ukazało się zarządzenie A. Watzkego zawierające Postanowie-
nia w sprawie przyjęcia do (nieniemieckich) technicznych szkół fachowych 28. Dla kandy-
datów, którzy ukończyli 18 rok życia, odbyli co najmniej 2-letnią praktykę warsztatową, 
legitymowali się świadectwem szkoły powszechnej i o ile możności egzaminem czeladni-
czym, w Postanowieniach... przewidywano egzamin wstępny, którego wymogi stanowiły 
dość trudną przeszkodę na drodze do Fachschule.

Rzadka sieć szkół fachowych była niejednokrotnie przyczyną wymuszającą zmianę 
miejsca zamieszkania przez potencjalnych uczniów, co w okresie okupacji nie należało 
do spraw łatwych, tym bardziej że internaty były kosztowne i nie zawsze dostępne. Na-
leży brać także pod uwagę obiekcje i obawy rodziców związane z wysłaniem dziecka do 
odległego miasta. Tak więc uczniami danej szkoły fachowej była najczęściej młodzież 
miejscowa.

Kształceniem zawodowym wyższego stopnia zajmowały się następujące typy szkół:
– szkoły przemysłowo-techniczne (gewerblich-technische Fachschulen),
– szkoły handlowe (Handelsfachschulen),
– szkoły zawodów kobiecych (Fachschulen für Frauenberufe),
– wyższe szkoły rolnicze, ogrodnicze, dla leśników i techników melioracji.

Niemieckie nazwy tych szkół i inne dane o nich zawiera spis z 1942 r., np.: Staatliche 
Fachschule für Bauwesen Jaroslau, Handelsfachschule des Kreises Siedlce, Staatliche 
Frauengewerbliche Fachschule Warschau  29.

Od roku szk. 1940/41 obowiązywały w szkołach zawodowych wyższego stopnia 
nowe postanowienia niemieckich władz szkolnych w sprawie ich reorganizacji. Głów-
nym celem dość pośpiesznego wprowadzania ich w życie było skrócenie nauki szkolnej 
z trzech do dwóch lat – a w szkołach handlowych nawet do jednego roku 30. Ponadto wła-
dze szkolne zastrzegały sobie decyzje dotyczące powołania, lokalizacji i likwidacji tych 
szkół.

25 AAN, Rząd GG, sygn. 1447/6 Neuordnung des technischen Fachschulwesens, s. 43.
26 WuU–Amtsblatt, 1941, z. 6/7, s. 86.
27 Tamże.
28 WuU–Amtsblatt, 1942, z. 1/3, s. 115–116.
29 Arch. GKBZH, sygn. 299. Verzeichnis..., s. 52, 53, 55. Są to wybrane fragmenty spisu szkół zawodowych 

wyższego stopnia, opracowanego przez niemieckie władze szkolne w 1942 r.
30 AAN, Rząd GG, sygn. 1447/6 Neuordnung des technischen Fachschulwesen z 10 VIII 1940, s. 43–44; 

WuU-Amtsblatt, 1941 z. 6/7. Neuordnung des Handelsfachschulen, s. 84.
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Lokalizacja szkół fachowych była zgodna z założeniami niemieckich władz szkol-
nych: na ogólną liczbę 59 szkół (bez rolniczych), 49 otwarto w stolicach dystryktów, 
a tylko 10, jako wyjątek szczególnie uzasadniony, powstało w innych miastach GG. Po-
łowa wszystkich szkół fachowych (30) mieściła się w Warszawie.

Spośród 59 szkół fachowych 39 posiadało status państwowy (wszystkie w Krakowie, 
Radomiu i Galicji), 4 miejski, 3 gminny i 13 prywatny. Szkoły fachowe niepaństwowe 
występowały głównie w dystrykcie warszawskim (18), z tym że liczba szkół prywatnych 
(11) na skutek dalszych decyzji władz niemieckich wykazywała w następnych latach wy-
raźną tendencję spadkową. Niemcy dążyli do upaństwowienia szkół fachowych i innych, 
czego najlepszym potwierdzeniem były szkoły zawodowe w dystrykcie Galicja, które, 
dlatego że powstały w okresie późniejszym (1941/42), otrzymały wyłącznie status szkół 
państwowych31.

Niektóre szkoły fachowe w Warszawie i Krakowie prowadziły zajęcia, wbrew inten-
cjom okupanta, na wysokim poziomie, przekraczającym nieraz granice średniej szkoły 
zawodowej. Osiągano ten poziom w sposób naturalny, przede wszystkim dlatego że 
zatrudniono nauczycieli akademickich, a wśród nich wielu profesorów uniwersyteckich 
Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczej w Krakowie. O poziomie nauki decy-
dowało również miejsce pracy, na przykład w Warszawie. Większość szkół fachowych 
o kierunku technicznym znalazła pomieszczenia w budynkach Politechniki, gdzie nie-
które pracownie były nieźle wyposażone.

W Warszawie w roku szkolnym 1942/43 do tego rodzaju szkół należały:
– Państwowa Szkoła Budownictwa (Staatliche Fachschule für Bauwesen),
– Państwowa Szkoła Techniczno-Maszynowa (Staatliche Maschinentechnische Fach-
schule),
– Państwowa Szkoła Chemiczno-Ceramiczna (Staatliche Chemokeramische Fachschule),
– Państwowa Szkoła Metalowo-Odlewnicza (Staatliche Fachschule für Metall und Gis-
sereigewerbe),
– Państwowa Szkoła Elektrotechniczna (Staatliche Fachschule für Elektrotechnik),
– Państwowa Szkoła Budowy Maszyn (Staatliche Fachschule für Maschinenbau),
– I Miejska Szkoła Handlowa (I Stadtische Handelsfachschule).
W Krakowie:
– Państwowa Szkoła Górniczo-Hutniczo-Miernicza (Staatliche Fachschule für Berg- 
Hutten u. Vermessungswesen),
– Państwowa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki (Staatliche Fachschule für Ma-
schinenbau und Elektrotechnik),
– Państwowa Szkoła Budownictwa (Staatliche Fachschule für Bauwesen),
– Państwowa Szkoła Handlowa (Staatliche Handelsfachschule) 32.

Wśród szkół zawodowych wyższego stopnia pokaźną liczbę stanowiły szkoły rol-
nicze (Landwirtschaftliche Fachschulen). Na podstawie statystyki niemieckiej z 1942 r. 
można ustalić, że było ich ogółem 47, z tego 32 rolnicze i 15 innych (ogrodniczych, ry-
backich, mleczarskich, hodowli drobiu itp.), przy czym 22 szkoły miały status gminny, 
16 państwowy, 8 prywatny i 1 miejski33. Z tego opracowania wynika jeszcze, że tylko 

31 Arch. GKBZH, sygn. 299, Verzeichnis..., s. 27–28, 50–57, 71–74, 86, 101–104.
32 Tamże, s. 25, 51–52; J. Kaźmierska, Szkolnictwo warszawskie w latach 1939–1945, Warszawa 1980, 

s. 115–116.
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w dwóch szkołach melioracyjnych nauka trwała 3 lata, pozostałe szkoły były 2-letnie lub 
jednoroczne, z dużą przewagą tych ostatnich (38 szkół).

Niektóre fachowe szkoły rolnicze osiągnęły wysoki poziom nauczania, mając do 
dyspozycji dobrą kadrę nauczycielską, wystarczający obszar gospodarstwa szkolnego, 
właściwe warsztaty i wyposażenie techniczne.

Do tego rodzaju szkół należały m.in.:
– Miejska Szkoła Ogrodniczo-Rolnicza w Warszawie (Stadtische Fachschule für Garten-
bau u. Landbau),
– Państwowa Szkoła Rybacka w Warszawie (Staatliche Fachschule für Fischerei),
– Państwowa Szkoła Rolnicza w Czernichowie pow. Kraków (Staatliche Landbauschule),
– Państwowa Szkoła Rolnicza w Miłocinie pow. Rzeszów (Staatliche Landwirtschaft-
schule),
– Państwowa Szkoła Ogrodnicza w Tarnowie (Staatliche Gartenbauschule),
– Państwowa Szkoła Mleczarska w Rzeszowie (Staatliche Molkereifachschule),
– Prywatna Szkoła Spółdzielcza w Nałęczowie (Private Genossenschaftschule)34.

Szkoły rolnicze wyższego stopnia rozpoczęły swoją działalność dydaktyczną w róż-
nym czasie, ale większość ze znacznym opóźnieniem. Niektóre z nich otrzymały zezwo-
lenia na otwarcie dopiero w drugiej połowie 1940 r. mimo braku konkretnych przeszkód35. 
W pojedynczych przypadkach budynki były zajęte przez wojsko lub zniszczone, ale znane 
są i takie szkoły, które nie mogły rozpocząć pracy z braku uczniów lub znikomej ich 
liczby. W okresie dużego zuchwalstwa ze strony okupanta słuszne były obawy rodziców 
przed decyzją o wysłaniu dzieci do szkół rolniczych z internatami, odległych od domu 
rodzinnego.

Z upływem czasu szkoły rolnicze, mające przecież w środowisku wiejskim dobrą 
tradycję (niektóre założono jeszcze w ubiegłym wieku), zapełniły się młodzieżą żeńską 
i męską, której zapewniono tam nie tylko naukę i praktykę, ale również niejedno prze-
życie kulturalno-artystyczne i moralno-patriotyczne. Sprzyjały temu wspólne wieczory 
młodzieży mieszkającej w internatach szkolnych.

Obok pracy naukowej i działalności kulturalnej szkoły rolnicze były równocześnie 
jednostkami o charakterze gospodarczym; posiadały niezbędny areał ziemi uprawnej 
(od kilku do kilkudziesięciu i więcej hektarów), zaplecze budowlane, warsztaty stolar-
skie, krawieckie, tkackie, pszczelarskie, naprawcze itp.; uprawiały zboża, ziemniaki, 
buraki i  len; prowadziły hodowlę bydła, owiec, trzody chlewnej, drobiu, pszczół itp.36 
Wydajność z hektara i efekty hodowlane osiągane w gospodarstwach były zróżnicowane 
w zależności od jakości gleby, warunków i wielu innych czynników typowych dla okresu 
okupacji. Z przekazów powojennych dowiadujemy się, że w sprawozdawczości do władz 
szkolnych efekty produkcyjne były niejednokrotnie, ze zrozumiałych względów, świa-
domie zaniżane przez kierowników szkół. Wymagało to oczywiście przekonywającego 
uzasadnienia, co bez większego wysiłku potrafi li zrobić dobrzy fachowcy od upraw 
i hodowli. Szkoły zawodowe wyższego stopnia w GG stanowiły potencjał oświatowy 

33 AAN, Rząd GG,sygn.1274, s. 66–70. Übersicht über die landwirtschaftlichen Berufspfl ichtschulen des 
Generalgouvernements. Stand Dezember 1942.

34 Tamże, sygn. 671, s. 230–241.
35 W. Choma, C. Szczepańczyk, Szkoły rolnicze byłego województwa krakowskiego według stanu z lata 

1940 r., w: „ Rocznik KNP” T. XXVIII, s. 39.
36 Tamże, s. 45–50.
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w ogólnej liczbie 106 jednostek organizacyjnych, wśród których w 1942 r. występowały: 
23 szkoły techniczne, 25 handlowych, 9 w zawodach kobiecych, 47 rolniczych i zawodów 
pokrewnych rolnictwu, 2 inne. Do „innych” zaliczono Prywatną Szkołę dla Pomocnicze-
go Personelu Sanitarnego J. Zaorskiego (Private Fachschule für Sanitares Hilfspersonal 
Inh. Zaorski) w Warszawie i Państwową Szkołę Garbarską (Staatliche Fachschule für 
Gerber) w Radomiu. 

Ogólna liczba fachowych szkół rolniczych może budzić pewne obiekcje w porów-
naniu z liczbami szkół innych kierunków. Powstają wątpliwości, czy sprawozdawca 
w niemieckim urzędzie szkolnym właściwie kwalifi kował występujące na danym terenie 
szkoły rolnicze, zwłaszcza szkoły jednoroczne, których liczba (38) wydaje się wysoka. 
Z drugiej strony, pomyłki należałoby wykluczyć, gdyż szkoły rolnicze niższego stopnia 
były w znakomitej większości lokowane w obiektach szkół powszechnych, a uczniowie 
odbywali praktykę we własnych gospodarstwach, natomiast Landwirtschaftliche Fach-
schulen dysponowały na ogół oddzielnymi budynkami i własnymi gospodarstwami rol-
nymi, ogrodniczymi, rybackimi itp. Ponadto trzeba przypomnieć, że wszystkie szkoły 
handlowe wyższego stopnia były również jednoroczne. Zresztą, jak wiemy, nie liczba 
szkół, a liczba uczniów ma istotne znaczenie, bo ona decyduje o rozmiarach szkolnictwa 
i jego rozwoju lub regresie.

W drugiej połowie okupacji hitlerowską politykę kształcenia młodzieży polskiej na 
możliwie najniższym poziomie zaczęło korygować życie. Duże straty personalne wśród 
Niemców na frontach II wojny światowej zmuszały do dalszego zasilania armii, nie 
oszczędzając nawet bardzo potrzebnych specjalistów. Ogromne braki wśród fachowców, 
głównie z dziedzin technicznych i medycznych, stały się bezpośrednią przyczyną rozwa-
żań w sprawie kształcenia Polaków na poziomie wyższym. Wśród decydentów zaistniały 
zasadnicze różnice w poglądach, przede wszystkim o podłożu politycznym, dotyczące 
najpierw decyzji wstępnej (tak czy nie), później przedmiotem sporów były, nazwa szkoły, 
okres nauki, tytuły zawodowe itp.

Po rozstrzygnięciu umożliwiającym powołanie szkoły zawodowej nowego typu 
w Warszawie wyrażono zgodę na użycie w nazwie określenia „szkoła wyższa”, nato-
miast we Lwowie było to niemożliwe. Zakładany okres nauki na 3 lata został skrócony 
do dwóch, a z przyrzeczonego studentom tytułu zawodowego „inżynier” wycofano się 
kategorycznie.

Od 20 kwietnia 1942 r. utworzono w Warszawie Państwową Wyższą Szkołę Tech-
niczną (PWST – Staatliche Hohre Technische Fachschule), która przejęła zakłady badaw-
czo-doświadczalne byłej Politechniki Warszawskiej i lokale Instytutu Fizyki Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Nauka została zorganizowana w kilku wydziałach: Budownictwa, 
Budowy Maszyn, Chemii Technicznej, Elektrycznym i Mierniczym. Każdy wydział 
prowadził jeszcze wyspecjalizowane oddziały, np. Elektryczny posiadał dwa oddziały: 
Energetyczny i Telekomunikacyjny37.

Studentami PWST byli w pierwszej kolejności słuchacze Politechniki sprzed woj-
ny, dla których opracowano odrębny program nauki pozwalający im – stosownie do 
dotychczasowego stanu zaawansowania – w ciągu 1 do 3 semestrów uzupełnić naukę 
w zakresie studiów obowiązujących w PWST. Ponadto o przyjęcie do tej szkoły mogli 

37 J. Kaźmierska, Szkolnictwo warszawskie..., s. 147–150.
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ubiegać się maturzyści i absolwenci szkół zawodowych pierwszych lat okupacji. Po zda-
niu egzaminu wstępnego rozpoczęli naukę dopiero od 2 listopada 1942 r., ze względu na 
konieczność wykonania prac remontowych głównego budynku PW, realizując normalny 
dwuletni kurs studiów politechnicznych na wybranym wydziale.

Przez dwa lata istnienia PWST liczba studentów wynosiła około 1500 osób. Z wyjąt-
kiem Wydziału Architektury czynne były wszystkie kierunki kształcenia występujące 
w przedwojennej PW.

W latach 1942–1944 w PWST zatrudniano 131 pracowników naukowych, w tym 60 
profesorów Politechniki, którzy kierowali poszczególnymi wydziałami. Profesor Kazi-
mierz Drewnowski (do XI 1942) i profesor Bolesław Tołłoczko (od XII 1942) pełnili 
funkcję zastępcy dyrektora do spraw dydaktycznych. Dyrektorem PWST został miano-
wany niemiecki profesor Albert Güttinger, którego w opinii ówczesnych pracowników 
naukowych cechował życzliwy stosunek do Polaków38.

Kadra znakomitych pracowników naukowych prowadziła wykłady i inne zajęcia 
naukowe na znacznie wyższym poziomie od zakładanego przez Niemców. W ten sposób 
studenci byli przygotowani do sprawnego ukończenia po wojnie drugiej połowy studiów 
politechnicznych.

We Lwowie, również w kwietniu 1942 r., dojrzała sprawa otwarcia wyższej szkoły 
– zawodowej, przede wszystkim dla młodzieży ukraińskiej, chociaż w nazwie tej szko-
ły, Państwowe Kursy Zawodowe we Lwowie (Staatliche Fachkurse Lemberg) – nic nie 
wskazywało na jej wyższy status. W ramach tej instytucji powołano dość szybko nastę-
pujące kursy specjalistyczne na wyższym szczeblu:
– Państwowe Kursy Medyczne,
– Państwowe Kursy Farmaceutyczne,
– Państwowe Kursy Weterynaryjne,
– Państwowe Kursy Techniczne, w tym 4 oddziały: Architektury i Budownictwa, Budo-
wy Maszyn, Elektrotechniki i Chemii oraz Warsztaty i Laboratoria,
– Państwowe Kursy Rolnicze, które dysponowały szkoleniowym gospodarstwem rolnym 
w Dublanach o powierzchni 380 ha,
– Państwowe Kursy Leśnicze39.

W decyzji określającej powyższe kierunki kształcenia uwzględniono także ze-
staw przedmiotów nauczania. Były to w istocie przedmioty obowiązujące przed wojną 
w szkołach wyższych i właśnie one określały w pewnym stopniu zakres i poziom kształ-
cenia kursowego prowadzonego na poziomie wyższym.

Do kierowania całością Państwowych Kursów Zawodowych we Lwowie utworzono 
zarząd, na czele którego stanął Karl Wölfel40. Kierownictwo poszczególnych kursów 
spoczywało w rękach Niemców i częściowo Ukraińców, natomiast wykładowcami byli 
w większości Polacy, głównie spośród pracowników naukowych przedwojennych lwow-
skich szkół wyższych.

Słuchaczami kursów mogli być studenci odpowiednich fakultetów akademickich 
sprzed wojny oraz osoby legitymujące się świadectwem maturalnym. Obok młodzieży 

38 Arch. GKBZH, Akta procesu W. Fischera, gubernatora dystryktu warszawskiego.
39 AAN, Rząd GG, sygn. 709.
40 Z. Albert, Lwowski Wydział Lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej 1941–1944, Wrocław 1975,

s. 23 i 119. K. Wölfel był Niemcem (Oberregierungsrat), który przybył do Lwowa w 1942 r. z Karlowych Varów. 
Funkcję kierownika Zarządu Kursów sprawował w latach 1942–1944.
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ukraińskiej dopuszczono do studiów również Polaków, którzy w początkowym okresie 
nawet przeważali liczebnie, dopiero na przełomie lat 1943/44 przewagę uzyskali słucha-
cze ukraińscy. Kursy lwowskie były dostępne nie tylko dla młodzieży ze Lwowa i bli-
skiej okolicy, ale i z innych ośrodków akademickich.

Według dostępnych danych, w ciągu dwóch lat działalności kursów, studiowało 
około 1300 Polaków 41.

Poważne ograniczenie naboru kandydatów na rok szkolny 1943/44 przynosiło „ob-
wieszczenie” kierownika Wydziału Głównego Nauki i Nauczania z 4 marca 1943 r., 
w którym zawiadamiał, że jesienią do nauki w Państwowych Kursach Fachowych we 
Lwowie będą dopuszczeni kandydaci roczników 1921 i młodszych tylko wtedy, jeśli odby-
li Służbę Budowlaną albo udowodnili swoją niezdolność do służby Budowlanej  42.

W dalszej części obwieszczenia zalecał usilnie kandydatom dobrowolne zgłoszenie 
się do tejże służby, której odbycie stanowi bezwzględny warunek przyjęcia na studia.

Wbrew zamierzeniom okupanta Państwowe Kursy Zawodowe we Lwowie przyspo-
rzyły wysoko wykwalifi kowanych kadr technicznych, medycznych, administracyjnych, 
rolniczych i innych dla wolnej już Polski.

KURSY

Kursy zawodowe, jako forma zdobywania podstawowych umiejętności zawodowych 
lub uzupełniania wiedzy w różnych dziedzinach, miały w okresie okupacji zwolenników 
wśród młodzieży polskiej i dorosłych, nie napotykały też na większe przeszkody ze stro-
ny niemieckich władz szkolnych. Organizowano je przy szkołach zawodowych różnych 
typów i stopni oraz jako samodzielne jednostki organizacyjne na statusie państwowym, 
samorządowym lub prywatnym.

Wydarzeniem pierwszorzędnej wagi w połowie 1940 r. było uzyskanie zgody od nie-
mieckich władz szkolnych na prowadzenie nauki w formie kursów przygotowawczychdo 
szkół zawodowych wyższego stopnia dla byłych uczniów gimnazjów ogólnokształcących 
– kandydatów do tych szkół. Droga do uzyskania zezwolenia nie była prosta, albowiem 
tak ze strony niemieckiej, jak i w środowisku polskim wystąpiły różnice poglądów w tej 
sprawie. Niektórzy funkcjonariusze niemieckich władz oświatowych sprzeciwiali się tej, 
jak zresztą każdej, nowej formie kształcenia Polaków. O kursy te – pisze W. Głuchowski 
– rozpoczął się ostry spór między Bussem a jego szefem Krügerem, który sprzeciwiał się 
ich otwarciu” 43. Natomiast Polacy obawiali się następstw tzw. rejestracji młodzieży, któ-
ra miała poprzedzić otwarcie kursów: dowiedziałem się później – pisze J. Waga – że nie 
którzy dyrektorzy odradzali wprost rodzicom zapisywanie, uzasadniając, że może to być 
pułapka na młodzież, aby zgromadzoną całymi klasami wywieźć 44. Trudności i obiekcje 
zostały przezwyciężone, intensywne zabiegi warszawskiego i krakowskiego środowiska 
oświatowego o otwarcie kursów zostały uwieńczone pozytywną decyzją dr. inż. Rohe, 

41 R. Zabłotniak, J. Kubiatowski, Polacy na studiach we Lwowie w latach okupacji hitlerowskiej,
w: „Przegląd Historyczno–Oświatowy” 1979, nr 4, s. 526–535; Z. Albert, Lwowski Wydział Lekarski...

42 WuU-Amstblatt, 1943, z. 2, s. 10.
43 W. Głuchowski, Warszawskie szkolnictwo zawodowe w czasie okupacji, w: „Przegląd Historyczno-

-Oświatowy” 1963, nr 4, s. 407. Rudolf Krüger był kierownikiem Wydziału Szkolnictwa w Urzędzie Szefa 
Dystryktu Warszawskiego, Wilhelm Busse był radcą ds. szkolnictwa zawodowego w tymże wydziale.

44 J. Waga, Szkolnictwo miasta Krakowa w latach okupacji niemieckiej 1939–1945, w: „Rocznik Kra-
kowski” T. XXXI, 1947–1957, s. 40.
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szefa referatu szkolnictwa zawodowego w Wydziale Nauki, Wychowania i Oświaty Lu-
dowej w Krakowie.

W ten sposób powstała nowa, pomyślna sytuacja w polskim szkolnictwie, zjawisko 
ze wszechmiar korzystne, przede wszystkim dla uczniów przedwojennych gimnazjów 
ogólnokształcących, otwierające im drogę do dalszego kształcenia, a także dla nauczy-
cieli, dla których powstały nowe możliwości pracy pedagogicznej i poprawy bytu mate-
rialnego. Jedni i drudzy zyskali dodatkowo pewną formę ochrony, w postaci legitymacji 
szkolnych lub służbowych, dającą m.in. zabezpieczenie przed wywózką na roboty przy-
musowe do Rzeszy.

W Krakowie i Warszawie, również w innych większych miastach przystąpiono 
energicznie do prac organizacyjnych: przeprowadzono „rejestrację” (zapisy) młodzieży 
gimnazjalnej, poszukiwano budynków lub innych miejsc do nauki, urządzano je i wypo-
sażano, kompletowano zespoły nauczycielskie.

Od 1 września 1940 r. kursy przygotowawcze do szkół zawodowych wyższego 
stopnia (Vorbereitungslehrgange für Fachschulen) były gotowe do rozpoczęcia nauki 
w dwóch wariantach organizacyjnych: pierwszy – kurs jednoroczny dla uczniów po 
trzeciej klasie gimnazjalnej, drugi – kurs półtoraroczny dla uczniów po drugiej klasie 
gimnazjalnej. Według ustaleń władz niemieckich kandydaci na kursy powinni mieć 
18 lat lub kończyć 18 rok życia w danym roku kalendarzowym. Naukę pierwszego kursu 
planowano zakończyć w czerwcu 1941 r., a drugiego w styczniu 1942 r., jednakże w wy-
niku starań dyrektorów kursów z Warszawy (S. Helsztyński, J. Zanowa) i z Krakowa 
(V. Francic) okres nauki dla uczniów po drugiej klasie gimnazjalnej został przez central-
ne władze szkolne w Krakowie przedłużony do czerwca 1942 r.45

Nauka kursowa trwała więc dwa pełne lata, oparta była o bardzo atrakcyjny plan 
nauczania, uwzględniający zwłaszcza szeroki wachlarz przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych. Ukończenie kursu otwierało ofi cjalnie drogę do tzw. Fachschulen, 
a w trybie tajnym do zdania egzaminu w zakresie „małej matury” i dalszej nauki na 
poziomie licealnym.

Kursy przygotowawcze do szkół zawodowych koncentrowały się głównie w tych 
miastach, w których przed wojną funkcjonowały średnie szkoły ogólnokształcące.

W Warszawie do organizowania kursów włączyły się prawie wszystkie przedwojenne 
gimnazja ogólnokształcące, państwowe, miejskie i większość prywatnych, a także Pań-
stwowy Instytut Robót Ręcznych. W połowie 1941 r. kierownik Wydziału Szkolnictwa 
przy Urzędzie Szefa Dystryktu Warszawskiego R. Krüger polecił zamknięcie około 50% 
kursów prowadzonych przez szkoły prywatne. J. Kaźmierska w swojej książce podaje, że 
na ogólną liczbę ok. 20 tys. młodzieży gimnazjalnej, naukę na kursach przygotowawczych 
podjęło 10 tys. 46, z czego tylko w 1942 r., a więc spośród uczniów po drugiej klasie gim-
nazjalnej, było 5 858 absolwentów.

W Krakowie istniały dwa ośrodki kursów przygotowawczych, stanowiących odrębne 
wielooddziałowe szkoły, jeden skupiał młodzież po trzeciej klasie gimnazjalnej (dyr. dr 
L. Kornaś), drugi – uczniów po drugiej klasie (dyr. dr V. Francič). Szkoła dyr. Kornasia 
pracowała w bardzo trudnych warunkach lokalowych, w budynku zajmowanym przej-

45 Tamże, s. 45–46; W. Głuchowski, Warszawskie szkolnictwo..., s. 414.
46 J. Kaźmierska, Szkolnictwo warszawskie..., s. 96, 104.
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ściowo na kwatery dla Ukrainców i całkowicie zdewastowanym: była to raczej stajnia 
– pisze J. Waga – z powybijanymi szybami, zniszczonymi ustępami, zapluskwiona do 
ostatnich granic 47. Według J. Wagi świadectwa ukończenia kursów przygotowawczych 
w Krakowie otrzymało 2500 absolwentów, w tym 1000 dziewcząt 48.

Nieco inne, ale zbliżone dane statystyczne pochodzą z materiałów statystycznych 
niemieckich władz szkolnych, z których wynika, że w dystrykcie warszawskim zorgani-
zowano 75 kursów z liczbą ogólną 11744 uczniów49, natomiast w dystrykcie krakowskim 
na 12 kursach uczyło się 3 239 dziewcząt i chłopców. W odniesieniu do Krakowskiego 
w sprawozdaniu władz niemieckich podano miejscowości, w których obok Krakowa 
zostały utworzone kursy przygotowawcze: Dębice – 65 uczniów, Jarosław – 95, Gorlice 
– 198, Jasło – 179, Krosno – 250, Myślenice – 113, Wieliczka – 246, Nowy Targ – 84, 
Nowy Sącz – 199, Miechów – 22450. Łączna liczba uczniów kursów przygotowawczych 
w obu dystryktach (14 983) stanowiła znaczny odsetek młodzieży gimnazjalnej tamtej-
szych szkół średnich ogólnokształcących.

Z innych dystryktów nie dysponujemy materiałami statystycznymi ani władz nie-
mieckich, ani podziemia polskiego, chociaż wiadomo, że kursy przygotowawcze do 
szkół zawodowych bez wątpienia tam istniały. Na przykład w mieście Lublinie w ro-
ku szkolnym 1941/42 było ich 5 (liczby uczniów brak): po dwa przy Prywatnej Szkole 
Handlowej W. Arciszowej i Prywatnej Szkole Budownictwa oraz jeden przy Prywatnej 
Szkole Handlowej E. Janickiego (dawniej A. i J. Vetterów )51.

Kursy przygotowawcze wyższego stopnia (po trzeciej klasie gimnazjalnej) trwały 
rok i zakończyły pracę w czerwcu 1941 r., zaś kursy niższego stopnia (po drugiej klasie) 
pracowały dwa lata, tj. do końca czerwca 1942 r. Dalsze próby przedłużania ich działal-
ności nie dały żadnego efektu. Jednakże nawet ten stosunkowo krótki okres ich funkcjo-
nowania przyniósł niewspółmiernie duże korzysci; o niektórych była już mowa wyżej. 
Należy jeszcze podkreślić ich walor społeczno-wychowawczy:
– kursy stały się ważnymi ośrodkami ofi cjalnego nauczania byłych uczniów zamkniętych 
gimnazjów ogólnokształcących, co w tym okresie miało znaczenie pierwszorzędne,
– zapewniały bezpieczne warunki pracy i opiekę pedagogiczną nauczycieli dla dotych-
czas rozproszonej, często wałęsającej się młodzieży, która w warunkach stworzonych 
przez wojnę i okupację mogła ulec demoralizacji.

Ograniczoną rekompensatę, po kursach przygotowawczych do szkół zawodowych 
wyższego stopnia, przyniosła decyzja niemieckich władz szkolnych z marca 1942 r. 
dopuszczającą możliwość organizowania kursów przygotowawczych, ale tylko do tech-
nicznych szkół fachowych52. Z treści zarządzania wynika, że zawarte w nim ustalenia 
były traktowane elastycznie, dopuszczały bowiem różne sposoby postępowania i formy 
organizacyjne kursów. Kierownictwa szkół zawodowych mogły w miarę samodzielnie, 

47 J. Waga, Szkolnictwo miasta..., s. 45.
48 Tamże, s. 46.
49 AAN, Rząd GG, sygn. 1436/26 s. 71. Tätigkeitsbericht gubernatora dystryktu warszawskiego z 6 II 

1942.
50 Tamże, sygn. 671, s. 86, 87, gewerblich-technische, kaufmannische und hauswirtschaftliche Berufsbil-

dende Schulen im Distrikt Krakau.
51 G. Surmacz, Szkolnictwo zawodowe w Lublinie, 1979, s. 39, 40, 46. Praca magisterska udostępniona 

przez autora.
52 WuU-Amtsblatt, 1942, z. 1/3, s. 115–118. Postanowienia w sprawie przyjęcia do (nieniemieckich) 

technicznych szkół fachowych.
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czasem w porozumieniu z kierownictwem Wydziału Nauki i Nauczania danego dys-
tryktu, przeprowadzać rekrutację kandydatów, wybierać formę organizacyjną nauki 
i zakończenia kursu.

Zadaniem tych kursów było przygotowanie do egzaminu wstępnego obowiązującego 
w szkole technicznej wyższego stopnia kandydatów, którzy:
– ukończyli 18 rok życia,
– posiadali wykształcenie w zakresie szkoły powszechnej lub inne równorzędne,
– odbyli 2-letnią praktykę warsztatową z pomyślnym wynikiem i o ile możności ukoń-
czyli szkołę rzemieślniczą egzaminem czeladniczym53.

Kursy były organizowane w zasadzie przy wszystkich stopniach szkół zawodowych 
typu technicznego w formie dodatkowych lekcji dla uczniów uczęszczających do tych 
szkół albo jako oddzielne grupy uczniowskie, uczące się najczęściej wieczorem w usta-
lonym wymiarze godzin przez pół roku lub dłużej.

Władze szkolne wyrażały zgodę na różne formy organizacyjne tych kursów, sta-
wiając jednak wymaganie osiągnięcia celu, do realizacji którego zostały powołane. 
Sprawdzianem efektywności kursów były egzaminy wstępne do fachowych szkół tech-
nicznych.

Możliwość organizowania kursów przygotowawczych do szkół technicznych wyż-
szego stopnia istniała do końca okupacji.

W Generalnym Gubernatorstwie zaistniała dodatkowa potrzeba organizowania kur-
sów krótkoterminowych zapewniających młodzieży i dorosłym przyuczenie się do jakie-
goś zawodu. Dla wielu osób była to po prostu konieczność życiowa. Niemieckie władze 
szkolne traktowały dość liberalnie sprawę otwierania i prowadzenia różnych kursów za-
wodowych, zwłaszcza o charakterze rzemieślniczym i dla osób pracujących. Zezwolenia 
na ich prowadzenie mogły otrzymać szkoły zawodowe i osoby fi zyczne.

Tak więc, oprócz kursów przygotowawczych do szkół zawodowych, rozwinęło się 
w tym okresie szereg kursów nastawionych wyraźnie na przysposobienie młodzieży 
i dorosłych do pracy w różnych zawodach, na przykład rzemieślniczym, handlowym, 
samochodowo-szoferskim, kreślarskim, krawiecko-bieliźniarskim, koronkarsko-hafciar-
skim, dziewiarskim, trykotarskim itp. Potrzeba organizacji kursów wypływała często 
od społeczeństwa. Z chwilą nastania okupacji niemieckiej szereg osób straciło pracę lub 
dotychczasowe dochody własne, wiele rodzin pozbawionych zostało głównych żywicieli, 
i w tym nowym położeniu zaistniała konieczność zapewnienia sobie lub rodzinie podstaw 
egzystencji. Rynek pracy nie był „łaskawy” dla osób nieposiadających żadnych kwalifi ka-
cji. Kursy zawodowe były w pewnym sensie wyjściem z tej sytuacji, zapewniały bowiem 
zdobycie w ciągu kilku miesięcy określonych umiejętności do wykonywania bardzo 
konkretnej pracy.

Organizowano kursy samodzielne i przy szkołach zawodowych; prywatne, samo-
rządowe (miejskie) i państwowe. Zróżnicowana była podstawa przyjmowania i wiek 
kandydatów. Okres nauki kursowej był także zróżnicowany, np. od 2-3-miesięcznych 
kursów handlowych i pisania na maszynach, poprzez 3-5-miesięczne kursy księgowości 
i gospodarstwa domowego, do 6-8-miesięcznych kursów rybackich i melioracyjnych 
oraz rocznych dziewiarskich, kreśleń technicznych itp. Brak jest podstaw do ustalenia 
liczby kursów i uczestników, wiadomo jednak, że otwarto ich dużo w Warszawie i Kra-

53 Tamże, s. 115.
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kowie ale także pojedyńcze i po kilka w innych miastach GG. Największe powodzenie 
miały kursy organizowane dla kobiet, m.in. kroju i szycia, krawieckie i kupieckie oraz 
te kursy, które w istocie rzeczy prowadziły naukę w zakresie szkoły średniej lub nawet 
wyższej54.

Dysponujemy ofi cjalnym niemieckim wykazem tzw. kursów samodzielnych (Selb-
standige Lehrgange) z miasta Warszawy i dystryktu krakowskiego55.

Brak danych z innych terenów nie musi oznaczać, że ich tam nie było, wprost prze-
ciwnie, kursy w GG były organizowane dość szeroko, lecz nie zawsze obejmowano je 
ofi cjalną sprawozdawczością. Z Warszawy i Krakowskiego dowiadujemy się o kierunkach 
kształcenia i okresie nauki, natomiast brak informacji o liczbie uczestników. Podstawowe 
dane o kursach samodzielnych przedstawiają się następująco:

liczba kursów

Kraków Warszawa

– okresy nauki:
3 – letnie
2 – letnie
1 – roczne
5 –miesięczne

–
–
3
9

1
3
17
–

kierunki kształcenia:
handlowy
gospodarstwa domowego
koronkarstwa
techniczny
zawodów kobiecych

6
3
3
–
–

2
3
–
6
10

według właściciela:
państwowe
miejskie
prywatne
fabryczne

6
2
4
–

7
6
6
2

Unikalne kursy 3- i 2-letnie w Warszawie prowadzone były w zawodzie fryzjerskim 
(3 lata), elektrotechnicznym, gorseciarskim i kaletniczym. W 1942 r. w wykazie zareje-
strowano ogółem w Warszawie 21 i w Krakowie 12 tego rodzaju kursów, potwierdzając 
jednocześnie okresowe istnienie kursów krótko terminowych w zakresie elektrotechniki, 
obróbki metalu i drewna, rysunku technicznego, kroju i szycia, przetwórstwa owoców 
i warzyw, gospodarstwa domowego, kosmetyki oraz kursy przygotowawcze do egzami-
nów czeladniczych i mistrzowskich56.

54 W. Czerwiński, C. Sitarz, Szkolnictwo zawodowe..., s. 246–250. Autorzy stwierdzają, że kursy kreśleń 
technicznych w Warszawie H. Gajewskiego były prowadzone na poziomie liceum technicznego, a Z. Jago-
dzińskiego kryły tajną Politechnikę Warszawską.

55 Arch. GKBZH, sygn. 299. Verzeichnis..., s. 29–30, 58–60.
56 Tamże, s. 60.
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INSTYTUCJA RADY WYDZIAŁOWEJ W PAŃSTWOWYM 
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WSTĘP

Celem artykułu jest przedstawienie instytucji rady wydziałowej (rady wydziału), 
obok zebrania ogólnego profesorów i senatu, najważniejszego kolegialnego organu 
władzy samorządowej szkół akademickich w okresie II Rzeczypospolitej, oraz podsta-
wowych uwarunkowań formalnych jej funkcjonowania. Praca ma charakter źródłowy 
i opiera się zasadniczo na analizie państwowych aktów prawnych z lat 1920–1939. Arty-
kuł został podzielony na dwanaście rozdziałów. Na wstępie krótko omówiono specyfi kę 
funkcjonowania tej instytucji w Polsce międzywojennej. Następnie skrótowo opisano 
system państwowego szkolnictwa akademickiego, wraz z klasyfi kacją uczelni w zakresie 
istotnym dla tematu pracy, oraz podstawy prawne jego działania. Przeanalizowano skład 
członkowski rady wydziałowej i jego zmiany w czasie. W kolejnych rozdziałach opisano 
zasadnicze procedury działania rady wydziałowej oraz problem weta dziekańskiego do 
uchwał rady wydziałowej. Dalsze rozważania poświęcone są szczegółowemu zakresowi 
kompetencji tego organu, które podzielono pod względem merytorycznym na kilka grup. 
Uwzględniono specyfi kę uczelni jednowydziałowych w latach 1920–1933, w których 
rada wydziałowa pełniła funkcję najwyższego kolegialnego organu uczelni, wykonując 
jednocześnie uprawnienia zebrania ogólnego profesorów i senatu. Artykuł kończy podsu-
mowanie podstawowych faktów z dziejów instytucji rady wydziałowej w państwowych 
szkołach akademickich w Polsce dwudziestolecia międzywojennego.

WPROWADZENIE

Już od średniowiecza podstawową jednostką organizacyjną uniwersytetu (studium 
generalnego) był wydział. W tym zakresie na przestrzeni wieków niewiele się zmieniło. 
Wydział zaś może działać tylko za pośrednictwem swych organów, które w zakresie po-
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siadanych kompetencji wyrażają jego wolę. Instytucja rady wydziału jest obecnie1 w pol-
skich państwowych szkołach wyższych standardem. Stanowi ona najwyższy kolegialny 
organ władzy wydziału. Identyczną pozycję instytucja ta posiadała w szkolnictwie akade-
mickim II Rzeczypospolitej, choć jej konstrukcja znacznie różniła się pod względem skła-
du wewnętrznego. We współczesnym języku polskim przyzwyczajeni jesteśmy raczej do 
używania terminu – rada wydziału i nim posługują się również obecnie akty normatywne. 
Jednak w okresie międzywojennym używano zasadniczo określenia – rada wydziałowa, 
zaś termin – rada wydziału stosowano dużo rzadziej.

Za cezurę początkową naszych rozważań przyjmiemy 15 września 1920 roku, czyli 
dzień wejścia w życie Ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich2, która 
była pierwszym aktem prawnym wprowadzającym jednolity system szkolnictwa akade-
mickiego na ziemiach odrodzonego państwa polskiego. Nie oznaczało to oczywiście, że 
szkolnictwo to było tworzone od nowa. Wręcz przeciwnie, prawodawca jedynie likwido-
wał panujący chaos, związany z brakiem jakiegokolwiek formalnego, wspólnego punktu 
odniesienia. Uczelnie, którym prawo państwowe przyznało w 1920 roku status akade-
micki, działały do tego momentu w bardzo różnych warunkach prawnych. Część uczelni, 
zresztą tych o najistotniejszym znaczeniu dla odbudowującego się szkolnictwa wyższego 
w niepodległej Polsce, działało w oparciu o przepisy austriackie, dotyczące terenów 
byłego Królestwa Galicji i Lodomerii. Przy czym szczególne znaczenie miały tu trzy 
największe uczelnie: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytet Jagielloński 
i Politechnika Lwowska, których zasoby kadrowe musiały w pierwszych latach niepod-
ległości uzupełniać niedobory w personelu naukowym pozostałych szkół akademickich, 
utworzonych względnie reaktywowanych w latach 1915–1919. Uczelnie na terenach po 
pozostałych zaborcach działały jedynie w oparciu o swoje statuty nadawane lub zatwier-
dzane w różnych okresach przez różne władze polskie w sposób indywidualny, bo jedno-
litych przepisów państwowych po prostu nie było. Uniwersytet Warszawski i Politechnika 
Warszawska, uczelnie byłego Królestwa Polskiego, uzyskały narodowy charakter dopiero 
w 1915 roku. Na terenach zaboru pruskiego polskich szkół wyższych nie było. A Uniwer-
sytet Poznański powstał w 1919 roku i dopiero kształtował swoje struktury organizacyjne. 
Dobrym przykładem sytuacji z początków niepodległości może być Uniwersytet Stefana 
Batorego w Wilnie, reaktywowany również w 1919 roku i działający w oparciu o statut 

1 Pisane w listopadzie 2010 roku.
2 Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich – Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494. Ogłoszona 

10 sierpnia 1920 roku. Weszła w życie 15 września 1920 roku. Nowelizowana 9 razy, ale tylko do czterech 
aktów zmieniających odwołujemy się w naszych rozważaniach: Ustawy z dnia 16 lipca 1924 r. o zmianie 
niektórych przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1920 roku o szkołach akademickich (Dz. U. Rz. P. Nr 72, poz. 
494) (Dz. U. z 1925 r. Nr 2, poz. 10), Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. 
o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych 
szkół (Dz. U. z 1928 r. Nr 24, poz. 204), Ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie (Dz. U. z 1932 r. Nr 30, poz. 305) oraz Ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich 
(Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247). Wydano do niej 2 akty wykonawcze, ale tylko do jednego odwołujemy się 
w niniejszej pracy: Rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 13 stycz-
nia 1921 r. w przedmiocie zmiany nazwy „Szkoła Politechniczna we Lwowie” na „Politechnika Lwowska” 
(M.P. z 1921 r. Nr 23, poz. 60). Uchylona 1 września 1933 roku Ustawą z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach 
akademickich (Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247).

Uwaga redakcyjna: autor uwspółcześnił pisownię słowa „akademji” występującą przeważnie właśnie 
w tej formie w tytułach państwowych aktów prawnych i statutów uczelnianych.
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tymczasowy, nadany... rozkazem (Nr 13588/223) Naczelnego Wodza Wojsk Polskich Jó-
zefa Piłsudskiego 11 października 1919 roku3.

System szkolnictwa akademickiego II Rzeczypospolitej, nie licząc drobniejszych 
zmian, przeszedł jedną, bardzo gruntowną reformę, dokonaną Ustawą z dnia 15 marca 
1933 r. o szkołach akademickich, obowiązującą formalnie od 1 września 1933 roku do 
29 października 1947 roku4. Należy jednak pamiętać również o jeszcze jednym funda-
mentalnym akcie normatywnym – Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich 
i pomocniczych sił naukowych tych szkół 5.

W sumie, według stanu na dzień 15 września 1920 roku, było w Polsce teoretycznie 
10 państwowych szkół akademickich: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie6, Uniwersy-
tet Stefana Batorego w Wilnie, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie7, Uniwersytet 
Warszawski (od 31 sierpnia 1935 roku Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie)8, 
Uniwersytet Poznański, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła 
Politechniczna we Lwowie9 (od 29 stycznia 1921 roku Politechnika Lwowska10), Poli-
technika Warszawska, Akademia Weterynarii we Lwowie (od 12 grudnia 1922 roku 
Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie11) i Akademia Górnicza w Krakowie12. 

3 Statut Tymczasowy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Wilno 1919.
4 Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich – Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247. Ogłoszona 

29 kwietnia 1933 roku. Weszła w życie 1 maja 1933 roku (a w pełnym zakresie 1 września 1933 roku). Nowe-
lizowana 5 razy, ale w naszych rozważaniach odwołujemy się tylko do jednego aktu nowelizującego – Ustawy 
z dnia 2 lipca 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz. U. z 1937 r. 
Nr 52, poz. 406). Ujednolicana raz Obwieszczeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach 
akademickich (Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6). Wydano do niej około 40 aktów wykonawczych, ale tylko do 
jednego odwołujemy się w niniejszej pracy: Rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego z dnia 21 kwietnia 1936 roku o sposobie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach 
akademickich (Dz. U. z 1936 r. Nr 38, poz. 290). Uchylona 30 października 1947 roku Dekretem z dnia 28 
października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. z 1947 r. Nr 66, poz. 415).

5 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profe-
sorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół – Dz. U. z 1928 r. Nr 24, 
poz. 204. Weszło w życie z dniem ogłoszenia 6 marca 1928 roku. Ujednolicone raz Obwieszczeniem Ministra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 lipca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów 
państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół – Dz. U. z 1933 r. Nr 76, poz. 551. 
Uchylone 20 listopada 1958 roku Ustawą z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych – Dz. U. z 1958 r. 
Nr 8, poz. 336.

6 J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloński 1918-1939, Kraków 2000; K. Stopka, A. Banach, J. Dybiec, Dzieje 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

7 J. Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret uczelni kresowej, Kraków 2007.
8 J. Miziołek, Uniwersytet Warszawski: dzieje i tradycja, Warszawa 2005. Dekret Prezydenta Rzeczypo-

spolitej z dnia 26 sierpnia 1935 r. o nadaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu nazwy: „Uniwersytet Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie” – Dz. U. z 1935 r. Nr 66, poz. 412. Wszedł w życie z dniem ogłoszenia 31 sierpnia 
1935 roku.

9 Z. Popławski, Politechnika Lwowska w latach 1844-1945. Rodowody katedr, wykaz nauczycieli akade-
mickich, dziedzictwo, Kraków 1999; Z. Popławski, Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945, Wrocław 1992.

10 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 13 stycznia 1921 r. 
w przedmiocie zmiany nazwy „Szkoła Politechniczna we Lwowie” na „Politechnika Lwowska” – M.P. z 1921 
r. Nr 23, poz. 60. Weszło w życie z dniem ogłoszenia 29 stycznia 1921 roku.

11 L. Lewandowski, Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, w: „Semper Fidelis” 1994, nr 3 
(20), s. 9-15.

12 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494.
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Faktycznie jednak placówek tych było początkowo 9, gdyż uczelnia wileńska, skutkiem 
reperkusji wojny polsko-radzieckiej (1919–1920), została w pełni objęta prawodawstwem 
Rzeczypospolitej Polskiej dopiero w 1922 roku. 

Do końca trwania II Rzeczypospolitej nadanie statusu państwowej szkoły akade-
mickiej mogło nastąpić wyłącznie drogą ustawy podjętej na wniosek rządu. Akademia 
Sztuk Pięknych w Krakowie uzyskała go dopiero 14 stycznia 1925 roku13. Akademia 
Sztuk Pięknych w Warszawie stała się nią 12 kwietnia 1932 roku14. Wreszcie 1 września 
1933 roku status szkoły akademickiej nabyła Akademia Stomatologiczna w Warszawie15. 
Liczba państwowych szkół akademickich wynosiła odtąd 13 i nie uległa już zmianie do 
końca okresu międzywojennego.

Zasadniczym przywilejem szkół akademickich, odróżniającym je od innych uczelni 
wyższych, było wyłączne prawo do nadawania stopni naukowych, choć należy również 
wspomnieć o przywilejach honorowych. Pierwszym było prawo do używania w nazwie 
jednej z zastrzeżonych formuł: uniwersytet, wszechnica, politechnika, szkoła główna 
albo akademia. Drugim była podległość odrębnemu ustawodawstwu akademickiemu16. 
Wreszcie ostatnim był niewątpliwy prestiż związany z przynależnością do grupy szkół 
o najwyższym poziomie kształcenia i największym społecznym poważaniu.

Bardzo istotne dla naszych dalszych rozważań jest rozróżnienie szkół wielowydziało-
wych i jednowydziałowych. Większość uczelni państwowych należała zasadniczo go gro-
na tych pierwszych, w tym wszystkie uniwersytety, politechniki, szkoła główna oraz od 
1921 roku Akademia Górnicza17. Szkołami jednowydziałowymi były Akademia Medycy-
ny Weterynaryjnej, Akademia Stomatologiczna, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 
oraz od 1929 roku Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie18. Interesują nas dwa skutki 
owego podziału. Po pierwsze, uczelnie jednowydziałowe były traktowane przez prawo 
państwowe w sprawach wydziałowych tak, jakby w całości stanowiły jeden wydział. Po 
drugie, istniała wyraźna różnica pomiędzy powyższymi dwoma typami szkół w zakresie 
struktury organizacyjnej19.

RADA WYDZIAŁOWA – CHARAKTER INSTYTUCJI 

Od 1920 roku rada wydziałowa była zasadniczo obligatoryjnym organem szkoły aka-
demickiej. Jednak w dziejach tej instytucji w II Rzeczypospolitej, jako instytucji prawnej, 
można wyodrębnić dwa okresy, uwzględniając wymóg jej istnienia w strukturze organi-
zacyjnej uczelni akademickich. Pierwszy okres – obligatoryjności pełnej – obejmował lata 
1920–1933, zaś drugi okres – obligatoryjności częściowej – dotyczył lat 1933–1939.

13 Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1920 roku o szko-
łach akademickich (Dz. U. Rz. P. Nr 72, poz. 494) – Dz. U. z 1925 r. Nr 2, poz. 10. Weszła w życie z dniem 
ogłoszenia 14 stycznia 1925 roku. Uchylona 1 września 1933 roku Ustawą z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach 
akademickich (Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247).

14 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Dz. U. z 1932 r. Nr 30, poz. 
305. Weszła w życie z dniem ogłoszenia 12 kwietnia 1932 roku. Uchylona 1 września 1933 roku Ustawą z dnia 
15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247).

15 Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
16 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247, Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6.
17 Utworzono wtedy: Wydział Górniczy i Wydział Hutniczy.
18 Zlikwidowano wtedy podział, istniejący w latach 1922-1929, na: Wydział Malarstwa i Rzeźby oraz 

Wydział Architektury.
19 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247, Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6.
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Obligatoryjność pełna z okresu od 15 września 1920 roku do 31 sierpnia 1933 roku 
oznaczała, że wszystkie szkoły akademickie musiały obowiązkowo posiadać co najmniej 
jedną radę wydziałową w strukturze swych władz samorządowych. Oczywiście ich ilość 
uzależniona była od liczby wydziałów. W szkołach jednowydziałowych rada wydziału 
posiadała znacząco zwiększone kompetencje. W odróżnieniu bowiem od zebrania ogól-
nego profesorów oraz senatu, których istnienie było związane z minimalną ilością dwóch 
wydziałów wchodzących w skład uczelni, rada wydziałowa musiała istnieć nawet w szko-
le jednowydziałowej. Co więcej, w tym szczególnym przypadku uprawnienia zarówno 
zebrania ogólnego profesorów, jak i senatu przechodziły na radę wydziału tejże uczelni, 
z wyłączeniem jedynie wyboru rektora20.

Obligatoryjność częściowa od 1 września 1933 roku do końca II Rzeczypospolitej po-
legała na tym, że rady wydziałowe funkcjonowały tylko w szkołach wielowydziałowych. 
Natomiast w szkołach jednowydziałowych ich kompetencje wykonywało początkowo 
zebranie ogólne profesorów, zaś od 14 lipca 1937 roku rada profesorów21.

Rada wydziałowa zaliczała się do grupy samorządowych władz szkoły akademickiej, 
obok zebrania ogólnego profesorów, senatu, rektora i dziekana. Z tego tytułu posiadała 
prawo do używania pieczęci opatrzonej herbem państwa22.

SKŁAD

Państwowym szkołom akademickim w II Rzeczypospolitej przyznano szeroki zakres 
autonomii wewnętrznej i własny samorząd, którego jednym z organów była rada wydzia-
łowa23. Jednak na wstępie wymaga wyjaśnień zagadnienie podmiotu politycznego, które-
go ten samorząd był reprezentantem, czyli grupy uprawnionej do tworzenia, względnie 
wyłaniania, jego organów stanowiących. Dla osób znających system szkolnictwa wyższe-
go III Rzeczypospolitej porównanie z Polską międzywojenną może być pod tym wzglę-
dem nieco szokujące. Obecnie bowiem w zarządzaniu uczelnią uczestniczą: nauczyciele 
akademiccy wszystkich szczebli, studenci wszystkich stopni (doktoranci, magistranci i li-
cencjanci) oraz pracownicy administracyjni wszystkich stanowisk24. W II Rzeczypospoli-
tej owa grupa posiadająca prawa polityczne w uczelni akademickiej była o wiele węższa 
i sprowadzała się do profesorów oraz docentów, a i to na nierównych zasadach. Pozostali 
nauczyciele, pracownicy administracyjni, jak i uczniowie akademiccy wszystkich katego-
rii nie brali udziału, w symboliczny nawet sposób, w sprawowaniu władzy nad uczelnią25. 
Jest to niezwykle istotne i stanowi źródło olbrzymich różnic w strukturach wewnętrznych 
organów kolegialnych pomiędzy czasami dwudziestolecia międzywojennego a czasami 
nam współczesnymi. To właśnie zbiór osób stanowiących podmiot polityczny uczelni 
akademickiej determinował również skład rady wydziałowej.

20 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494.
21 Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247 oraz Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 15 marca 

1933 r. o szkołach akademickich – Dz. U. z 1937 r. Nr 52, poz. 406. Weszła w życie z dniem ogłoszenia 14 lipca 
1937 roku. Uchylona 30 października 1947 roku Dekretem z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki 
i szkolnictwa wyższego – Dz. U. z 1947 r. Nr 66, poz. 415.

22 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
23 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247, Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6.
24 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365.
25 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247, Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6.
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Do 1933 roku rada wydziałowa składała się obligatoryjnie z należących do wydziału: 
profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych, tych profesorów honorowych, 
którzy wchodzili w skład rady wydziałowej jako profesorzy zwyczajni lub nadzwyczajni, 
zanim zostali profesorami honorowymi, oraz dwóch docentów wybranych na rok akade-
micki przez ogół docentów wydziału. Rada wydziałowa miała prawo powołania do swego 
składu (na rok) również profesorów innych wydziałów, o ile wykładali na zainteresowa-
nym wydziale, oraz profesorów honorowych, którzy nie byli poprzednio jej członkami26. 
Od 1 września 1933 roku liczbę delegatów docentów określał statut, a profesorowie ho-
norowi utracili prawo członkostwa w radzie wydziałowej, pozostałe regulacje dotyczące 
składu pozostały bez zmian27. Od 14 lipca 1937 roku rada wydziałowa mogła rozszerzyć 
swój skład poprzez powołanie profesorów honorowych, jak również profesorów kontrak-
towych i zastępców profesorów. Przy czym statut szkoły określał sposób powoływania 
oraz uprawnienia wszystkich tych członków rady, którzy nie byli profesorami zwyczajny-
mi i nadzwyczajnymi danego wydziału28. Jednak należy pamiętać, że powyższe unormo-
wania dotyczyły wyłącznie członkostwa w radzie wydziałowej osób posiadających tzw. 
prawo głosu stanowiącego, nie przesądzały natomiast o uczestnictwie w obradach. Rady 
wydziałowe mogły bowiem dopuszczać na swe posiedzenia również gości z głosem do-
radczym lub jako obserwatorów.

Profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni wydziału mieli ustawowy obowiązek uczest-
niczenia w pracach rady wydziałowej, o ile nie przebywali na urlopie. Na marginesie war-
to nadmienić, że w całym interesującym nas okresie członkostwo w radzie wydziałowej 
dawało automatycznie przywilej zasiadania w zebraniu ogólnym profesorów29. Przy czym 
dotyczyło to zarówno profesorów, jak i docentów30.

POSIEDZENIA

Przewodniczącym rady wydziałowej był z urzędu dziekan. W zastępstwie dziekana 
funkcję przewodniczącego mógł sprawować prodziekan, a w ostateczności zastępca pro-
dziekana, co mogło nastąpić z upoważnienia dziekana lub w przypadku dziekańskiego 
wakatu31. 

Pierwsza akademicka ustawa ustrojowa bardzo szczegółowo określała zasady 
proceduralne zwoływania i przebiegu posiedzenia rady wydziałowej. Od 15 września 
1920 roku do 31 sierpnia 1933 roku termin zwyczajnego posiedzenia rady wydziałowej 
i jego porządek obrad ustalał przewodniczący. Posiedzenie rady wydziałowej zwoływał 
przewodniczący co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem, zawiadamiając imiennie 
wszystkich członków rady wydziałowej o terminie zebrania oraz porządku obrad. Pra-
widłowe zawiadomienie było warunkiem ważności uchwał podjętych na posiedzeniu. 
Przewodniczący był zobowiązany zwołać nadzwyczajne spotkanie rady wydziałowej 
na wniosek co najmniej jednej czwartej członków tego organu, senatu, rektora lub pro-
rektora zastępującego w urzędowaniu rektora. Z każdego posiedzenia rady wydziałowej 

26 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494.
27 Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
28 Dz. U. z 1937 r. Nr 52, poz. 406.
29 Oczywiście w latach 1920-1933 tylko w tych uczelniach, które ów organ władzy posiadały.
30 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247, Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6.
31 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
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sporządzano sprawozdanie przesyłane do wiadomości Ministrowi Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego.

Rada wydziałowa wyrażała swą wolę w formie uchwały. Uchwałę podejmowała 
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków rady wy-
działowej, niebędących profesorami honorowymi, w tym przewodniczącego. O ile zacho-
dziła równość głosów, przewodniczącemu przysługiwał dodatkowy głos rozstrzygający. 
Głosowania były jawne, z wyłączeniem spraw personalnych oraz innych spraw, o ile 
z wnioskiem o utajnienie głosowania wystąpiło co najmniej 25% obecnych na posiedze-
niu członków rady wydziałowej. W głosowaniach tajnych ewentualny rozstrzygający głos 
przewodniczącego oczywiście nie mógł być uwzględniony. Uchwały w sprawach niewy-
mienionych w porządku obrad mogły zapadać tylko wtedy, gdy wszyscy obecni wyrazili 
na to zgodę, jednak z wyłączeniem: powoływania wykładowców, zagadnień dotyczących 
katedry nieobecnego profesora oraz spraw osobistych.

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli rada wydziału posiadała kompetencje zebrania 
ogólnego profesorów, poprzez analogię, powinna w tym zakresie stosować się do pew-
nych rozwiązań szczegółowych obowiązujących ten organ32. Mianowicie wniosek do 
zwierzchniej władzy rządowej o usunięcie profesora z katedry wymagał większości 
kwalifi kowanej dwóch trzecich głosów, przy czym do kworum nie wliczało się głosów 
wstrzymujących33.

Od 1 września 1933 roku powyższe sprawy proceduralne pozostawiono do uregu-
lowania statutowego lub regulaminowego każdej uczelni. Jest to dowodem, że reforma 
1933 roku nie była aż tak jednokierunkowa w ograniczaniu autonomii szkół akademickich 
i przynajmniej w niektórych sprawach zapewne mniej istotnych dla władz sanacyjnych, 
ową autonomię wręcz zwiększała. Z drugiej jednak strony warto pamiętać, że zarówno 
statuty uczelniane, jak i regulaminy rad wydziałowych (od 1933 roku) podlegały zatwier-
dzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego34.

WETO DZIEKAŃSKIE

Dziekan miał prawo zgłoszenia umotywowanego weta zawieszającego uchwały rady 
wydziałowej, zobowiązany był jednak w takim przypadku w ciągu 14 dni poddać uchwałę 
do ponownego rozpatrzenia. Jeżeli rada wydziałowa powtórnie przyjęła taką uchwałę, 
przewodniczący nie mógł ponownie założyć na nią weta35.

Od 1 września 1933 roku prawo weta dziekana zostało nieco ograniczone, można je 
było zastosować ze względu na interes publiczny lub dobro szkoły, zaś termin obligato-
ryjnego przedłożenia zawetowanej uchwały do powtórnego rozpatrzenia określany był 
odrębnie w regulaminie każdej rady wydziałowej. Dziekan był również odtąd zobowią-
zany do zawetowania uchwały na każde żądanie rektora powołującego się na interes pu-
bliczny lub dobro szkoły. W razie ponownego uchwalenia zawetowanej uchwały dziekan 
przekazywał ją Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, który mógł ją 
podtrzymać lub ostatecznie uchylić36.

32 Trudno bowiem zakładać, że skoro zebranie ogólne profesorów musiało stosować się do takich rozwią-
zań, to rada wydziałowa, działając w identycznym zakresie, nie musiała.

33 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494.
34 Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247, Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6.
35 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494.
36 Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247, Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6.
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ZAKRES UPRAWNIEŃ

Analizując zakres zadań rady wydziałowej (kompetencje zasadnicze), należy pamię-
tać, że w okresie od 15 września 1920 roku do 31 sierpnia 1933 roku w jednowydzia-
łowych szkołach akademickich posiadała ona również kompetencje dodatkowe, które 
w uczelniach wielowydziałowych przynależały zebraniu ogólnemu profesorów i sena-
towi. Od 1 września 1933 roku instytucja rady wydziałowej w szkołach jednowydzia-
łowych została całkowicie zniesiona, a jej kompetencje zasadnicze przekazano zebraniu 
ogólnemu profesorów takich szkół. Odtąd do końca II Rzeczypospolitej rady wydziałowe 
istniały wyłącznie w placówkach wielowydziałowych.

KOMPETENCJE ZASADNICZE

Kompetencje zasadnicze rady wydziałowej dzieliły się na niezależne oraz zależne od 
zatwierdzenia przez: zebranie ogólne profesorów, senat lub Ministra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. Przy czym bardzo często wymagano zatwierdzenia więcej niż 
jednej z powyższych instytucji. Jednak musimy pamiętać o dwóch niezwykle ważnych 
zastrzeżeniach. Po pierwsze, w tych szkołach wielowydziałowych, w których statuty nie 
przewidywały istnienia zebrania ogólnego profesorów (było to możliwe tylko pod rzą-
dami pierwszej akademickiej ustawy ustrojowej), zatwierdzeń zamiast niego dokonywał 
senat. Po drugie, w szkołach jednowydziałowych zatwierdzenie na poziomie uczelnianym 
nie było wymagane, bo rada wydziałowa stanowiła w nich najwyższy organ kolegialny. 
W ten sposób ta część kompetencji, które dla placówek wielowydziałowych zaliczamy 
do wymagających zatwierdzenia ze strony senatu lub zebrania ogólnego profesorów, dla 
pozostałych uczelni zaliczała się do niewymagających takiego zatwierdzenia.

Dla bardziej przejrzystego przedstawienia zasadniczego zakresu uprawnień rady 
wydziałowej podzielimy je na kilka kategorii, należy jednak pamiętać, że nie jest to kla-
syfi kacja, a raczej typizacja, gdyż wiele kompetencji obejmuje bardzo rozległe obszary, 
wzajemnie się przenikające. Musimy również pamiętać, że w całym okresie międzywo-
jennym rada wydziałowa miała domniemanie kompetencji w zakresie kwestii naukowych 
i dydaktycznych. Dlatego też nie sposób opisać wszystkich przejawów jej działalności 
w tak zwięzłej pracy, przywołujemy jedynie najistotniejsze z nich.

Sprawy ogólnouczelniane. Wybór elektorów (delegatów) na wybory rektorskie37; 
wybór delegata do senatu (o ile statut ich przewidywał); wnioskowanie do rektora o zwo-
łanie posiedzenia zebrania ogólnego profesorów lub senatu; opiniowanie ewentualnego 
nadania lub rozszerzenia praw akademickich uczelni prywatnych38.

Sprawy ogólnowydziałowe. Uchwalanie regulaminu wydziału i jego zmian39; wybór 
dziekana; wybór zastępcy prodziekana; przygotowywanie corocznego projektu prelimina-
rza budżetowego wydziału i przedkładanie go organowi uczelni statutowo uprawnionemu 
do uchwalania budżetu (zebraniu ogólnemu profesorów albo senatowi); zatwierdzanie 
regulaminów zakładów wchodzących w skład wydziału; zawieszanie kierowników za-
kładów; wnioskowanie do senatu o mianowanie, zawieszenie i usuwanie pracowników 

37 Do 30 kwietnia 1933 roku tyko w szkołach, w których nie było zebrania ogólnego profesorów, po tej 
dacie we wszystkich szkołach wielowydziałowych.

38 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247, Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6.
39 Uchwała podlegała początkowo zatwierdzeniu senackiemu, od 1 września 1933 roku zastąpiono je za-

twierdzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
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administracyjnych wydziału40. Do 1933 roku także powoływanie kierowników zakładów 
wydziałowych i ich zastępców41. Od 1 września 1933 roku doszedł: wybór prodziekana 
w przypadku powstania wakatu w trakcie trwania kadencji; wnioskowanie o utworzenie 
albo likwidację oddziałów i katedr wchodzących w skład wydziału; opiniowanie statutu 
studium specjalnego; wnioskowanie do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego o powołanie kierownika zakładu niezwiązanego z żadną katedrą albo obejmu-
jącego kilka katedr 42.

Sprawy nauki. Czuwanie nad rozwojem nauki; nadawanie akademickich stopni na-
ukowych i zawodowych; nadawanie honorowych stopni naukowych43; wydawanie opinii 
naukowych dotyczącego zakresu działalności wydziału, przy czym obligatoryjnie tylko na 
żądanie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego44.

Sprawy nauczycieli akademickich45. Powoływanie komisji referencyjnych do 
konkursów na stanowiska profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych; wnioskowanie do 
najwyższej władzy państwowej o mianowanie profesora (honorowego, zwyczajnego lub 
nadzwyczajnego)46; wybór osoby na zastępcę profesora, czyli powierzanie w zastępstwie 
prowadzenia wykładów na katedrze innemu profesorowi, docentowi lub odpowiedniemu 
specjaliście, a wyjątkowo adiunktowi, prosektorowi, kustoszowi, konstruktorowi lub 
starszemu asystentowi47; wnioskowanie do senatu o mianowanie, zawieszenie i usuwanie 
pomocniczych pracowników naukowych wydziału; prowadzenie przewodów habilitacyj-
nych (uznanie kwalifi kacji osobistych kandydata, uznanie równorzędności tytułu dok-
torskiego lub innego tytułu naukowego nadanego w zagranicznej szkole akademickiej, 
zwolnienie kandydata z obowiązku posiadania stopnia doktorskiego, uznanie kwalifi kacji 
naukowych habilitanta, wybór referentów, przyjęcie rozprawy habilitacyjnej, zwolnienie 
kandydata od odbycia dyskusji habilitacyjnej, ocena dyskusji habilitacyjnej, zwolnienie 
kandydata od wygłoszenia wykładu habilitacyjnego, ocena wykładu habilitacyjnego); 
nadanie prawa wykładania, wraz z tytułem docenta48; uznanie ważności prawa wykładania 

40 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247, Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6.
41 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494. Później związano zasadniczo kierownictwo zakładem naukowym z zaj-

mowaniem katedry profesorskiej, choć nie obligatoryjnie.
42 Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247, Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6.
43 Uchwała wymagała początkowo zatwierdzenia zebrania ogólnego profesorów, a od 1 września 1933 roku 

senatu. Jednak jeśli stopień naukowy został nadany za zasługi społeczne lub polityczne, wymagał dodatkowo 
zatwierdzenia przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

44 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247, Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6.
45 Pod tym pojęciem rozumiemy w niniejszej pracy zarówno podstawowe siły naukowe (profesorowie 

zwyczajni, nadzwyczajni, honorowi i tytularni oraz docenci i nauczyciele umiejętności praktycznych), jak 
i pomocnicze siły naukowe (adiunkci, kustosze, konstruktorzy, prosektorzy, obserwatorzy, asystenci starsi, asy-
stenci młodsi, demonstratorzy, elewi oraz zastępy asystentów) – biorąc pod uwagę funkcje znane w II Rzeczy-
pospolitej. Wyjaśnienie to umieszczamy ze względu na stosowanie w okresie II Rzeczypospolitej tego pojęcia 
do dużo węższego grona osób.

46 Uchwała wymagała do 31 sierpnia 1933 roku zatwierdzenia zebrania ogólnego profesorów, po tej dacie 
konieczna była jedynie niewiążąca opinia senatu. Wniosek rady wydziałowej wymagał również zatwierdzenia 
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a aktu mianowania dokonywał szef państwa, począt-
kowo Naczelnik Państwa, a następnie Prezydent Rzeczypospolitej.

47 Do 5 marca 1928 roku uchwała wymagała zatwierdzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, po tej dacie wymagano zatwierdzenia senatu.

48 Uchwała w tej sprawie wymagała do 31 sierpnia 1933 roku zatwierdzenia zebrania ogólnego profesorów, 
po tej dacie wymagana była wyłącznie niewiążąca opinia senatu. W całym okresie międzywojennym wymagane 
było zatwierdzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
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uzyskanego w innej szkole wyższej49; zgoda na rozszerzenie prawa wykładania na inną 
dziedzinę nauki niż przyznaną z tytułem docenta50; przywrócenie wygasłego ustawowo 
prawa wykładania; zgoda na ogłoszenie wykładu przez profesora wydziału na innym 
wydziale; zgoda na ogłoszenie wykładu na wydziale przez profesora innego wydziału; 
wnioskowanie do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zgodę na 
wykonywanie przez profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego ubocznego zajęcia za 
wynagrodzeniem51; wnioskowanie o udzielenie urlopów dłuższych niż 14 dni pracowni-
kom naukowym wydziału, a od 6 marca 1928 roku dłuższych niż 30 dni52. Od 6 marca 
1928 roku do tej grupy uprawnień należało również wnioskowanie do Prezydenta Rzeczy-
pospolitej o mianowanie profesora tytularnego53. Od 1 września 1933 roku wnioskowanie 
do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o cofniecie docentowi prawa 
wykładania54. Od 14 lipca 1937 roku uznanie kierownictwa nad ćwiczeniami i pracami 
badawczymi przez docenta za równorzędne z realizacją prawa wykładania55. Od 1 wrze-
śnia 1936 roku pojawiło się tu również utrzymanie prawa wykładania na wydziale przez 
docenta, który został profesorem na innym wydziale lub w innej uczelni56.

Sprawy dydaktyki. Szerzenie wiedzy poprzez odpowiednią organizację nauczania 
oraz wykłady, odczyty i publikacje; wydawanie przepisów o zasadach studiowania na 
wydziale (dopuszczanie studentów do egzaminu; zaliczanie studentom przedmiotów; 
zaliczanie studentom studiów) oraz zwolnień od stosowania się do nich; powoływanie 
egzaminatorów; określanie warunków dopuszczania studentów i wolnych słuchaczy do 
udziału w ćwiczeniach57.

Sprawy uczniów akademickich58. Przyznawanie stypendiów i nagród studentom wy-
działu; ograniczenie liczby przyjmowanych na wydział studentów59; ograniczanie przyj-
mowania na wydział wolnych słuchaczy60; do 31 sierpnia 1933 roku ogłaszanie corocznie 
co najmniej trzech tematów prac dla studentów nagradzanych w drodze konkursu61.

Domniemanie kompetencji. Różnie ujmowano zagadnienie domniemania kompe-
tencji rady wydziałowej w okresie międzywojennym. Od 15 września 1920 roku rada wy-
działowa była władna rozstrzygać we wszelkich sprawach wydziału i osób wchodzących 
w jego skład, a nie powierzonych innym organom uczelni62. Od 1 września 1933 roku rada 

49 Do 31 sierpnia 1933 roku uchwała wymagała zatwierdzenia senatu, później rada wydziałowa musiała 
jedynie poinformować senat i Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

50 Uchwała wymagała zatwierdzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
51 Uchwała wymagała zatwierdzenia senatu.
52 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1928 r. Nr 24, poz. 204, Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247, Dz. 

U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6.
53 Uchwała do 31 sierpnia 1933 roku wymagała zatwierdzenia senatu, po tej dacie jedynie niewiążącej opi-

nii. Uchwała w tej sprawie wymagała zatwierdzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
54 Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
55 Dz. U. z 1937 r. Nr 52, poz. 406.
56 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 kwietnia 1936 roku 

o sposobie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich – Dz. U. z 1936 r. Nr 38, 
poz. 290.

57 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247, Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6.
58 Pojęciem tym obejmujemy w niniejszej pracy wszelkich studentów, doktorantów i wolnych słuchaczy.
59 Uchwała wymagała zatwierdzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
60 Od 1 maja 1933 roku uzależnione również od Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
61 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247, Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6.
62 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494.
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wydziałowa była władna do załatwiania wszelkich spraw dotyczących nauki i nauczania 
na danym wydziale 63. Od 14 lipca 1937 roku prawodawca owo domniemanie określił na-
łożeniem na radę wydziałową obowiązków: czuwania nad rozwojem reprezentowanych 
przez nią nauk i nad ciągłością pracy w zakresie każdej z nich na wydziale; czuwaniem 
nad poziomem naukowym pracy i poziomem nauczania; dbanie o dobór odpowiednich sił 
naukowych oraz o odpowiednie warunki twórczości naukowej i działalności pedagogicz-
nej oraz dbanie o racjonalny układ programu wykładów i ćwiczeń oraz czuwanie nad jego 
należytym wykonaniem64.

KOMPETENCJE DODATKOWE W LATACH 1920–1933

Kompetencje dodatkowe przysługiwały jedynie radzie wydziałowej uczelni jednowy-
działowej i to wyłącznie w okresie od 15 września 1920 roku do 31 sierpnia 1933 roku. 
Także i ten rodzaj kompetencji dzielił się na niezależne oraz zależne od zatwierdzenia 
przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Sprawy ogólnouczelniane. Uchwalanie statutu i jego zmian65; wybór prorektora 
w przypadku wygaśnięcia mandatu prorektorskiego w trakcie trwania kadencji66; wybór 
zastępcy prorektora; przyjmowanie do wiadomości rocznego sprawozdania rektorskiego 
z działalności uczelni; rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami, 
początkowo wymieniane w przepisach wprost, później wynikające z wyżej wspomnia-
nego domniemania kompetencji; wyrażanie opinii dotyczących statutu prywatnej szkoły 
akademickiej – od 1 września 1933 roku już niewymagane; wnioskowanie do Ministra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o utworzenie albo likwidację oddziałów 
oraz katedr67; do 30 kwietnia 1933 roku w tej grupie uprawnień znajdowało się również 
zatwierdzanie porozumienia rektora z prorektorem w sprawie powierzenia temu ostatnie-
mu stałego wykonywania niektórych czynności z zakresu zarządu uczelnią, po tej dacie 
rektor mógł samodzielnie wyznaczać prorektorowi zakres obowiązków; rozpatrywanie 
spraw ogólnoakademickich, które rektor, według swego uznania, przedłożył ze względu 
na ich znaczenie68.

Sprawy administracyjne. Uchwalanie budżetu uczelni i jego zmian69; wnioskowa-
nie do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o mianowanie sekretarza, 
kwestora, skarbnika, księgowego; mianowanie niższych funkcjonariuszy administracyj-
nych uczelni; zatwierdzanie regulaminów urzędów uczelnianych i ich zmian; wydawanie 
kroniki uczelni; publikowanie składu personalnego uczelni; powoływanie kierowników 
i ich zastępców w jednostkach organizacyjnych uczelni, w zakresie nie zastrzeżonym 
władzom państwowym; zarządzanie majątkiem własnym uczelni oraz powierzonym jej 
do użytkowania; uchwalanie wniosków w sprawach budowlanych i rozstrzyganie o prze-
znaczeniu pomieszczeń uczelni; wyrokowanie w sprawach dyscyplinarnych pracowni-

63 Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
64 Dz. U. z 1937 r. Nr 52, poz. 406.
65 Uchwała wymagała zatwierdzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
66 Tylko do 30 kwietnia 1933 roku, po tej dacie wybór prorektora przejęli delegaci wydziałów.
67 Ale już nie wydziałów, bo to wymagało uprzedniej zmiany statutu, a zmiana jednowydziałowego charak-

teru szkoły pozbawiłaby radę wydziału kompetencji w tej kwestii.
68 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
69 Uchwała wymagała zatwierdzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
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ków administracyjnych; wykonywanie kontroli nad administracyjnym prowadzeniem 
wszystkich zakładów70.

Sprawy biblioteki i archiwum. Wnioskowanie do Ministra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego o mianowanie naczelnego bibliotekarza; zatwierdzanie wnio-
sku naczelnego bibliotekarza do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
o mianowanie wykwalifi kowanych urzędników biblioteki; powoływanie komisji biblio-
tecznej; uchwalanie regulaminu porządkowego biblioteki71; uchwalanie regulaminu archi-
wum i jego zmian72; powoływanie archiwisty.

Sprawy nauczycieli akademickich. Zatwierdzanie umów o wykłady z nauczyciela-
mi, gdy fundusze na pokrycie ich wynagrodzenia dostarczała uczelnia; wnioskowanie do 
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zawarcie umowy o wykłady 
z nauczycielami, gdy fundusze na ich pokrycie miały charakter pozauczelniany; mia-
nowanie, zawieszanie i usuwanie pomocniczych sił naukowych. Do 5 marca 1928 roku 
również: wnioskowanie do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
o usunięcie profesora z katedry (wyłącznie na podstawie wyników postępowania dys-
cyplinarnego) – później ten sposób pozbawiania katedry został zlikwidowany; wyroko-
wanie w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich73. Od 6 marca 1928 roku 
przedstawianie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego kandydatów 
na członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej i Wyższej Komisji Dyscyplinarnej dla 
profesorów ustanowionej przy ministerstwie oraz na rzecznika dyscyplinarnego i jego 
zastępcę; mianowanie członków komisji dyscyplinarnej dla pomocniczych sił naukowych 
i rozstrzyganie odwołań od jej decyzji; wdrażanie na wniosek rektora postępowania dys-
cyplinarnego wobec podstawowych i pomocniczych sił naukowych oraz ewentualnego 
śledztwa; zawieszanie nauczyciela akademickiego w czynnościach, jeżeli w związku 
z prowadzonym postępowaniem dyscyplinarnym zachodziła obawa o narażenie dobrego 
imienia uczelni; wyznaczanie obrońcy z urzędu dla nauczyciela akademickiego objętego 
postępowaniem dyscyplinarnym74.

Sprawy dydaktyki. Zezwalanie na prowadzenie wykładów z określonego przedmio-
tu w języku innym niż polski. Od 1 maja 1933 roku dodano tu zatwierdzanie lub cofanie 
rektorskiego zawieszenia wykładów, ćwiczeń lub działalności zakładów.

Sprawy uczniów akademickich. Troska o moralność uczniów akademickich i opieka 
nad ich materialnym położeniem (stypendia, akademiki itd.); zatwierdzanie regulaminów 
zgromadzeń studenckich75. Do 30 kwietnia 1933 roku również: rozstrzyganie w sprawach 
dyscyplinarnych uczniów, a jeżeli utworzono w uczelni sąd do spraw studentów zatwier-
dzanie jego wyroków i rozstrzyganie odwołań od nich, oraz mianowanie referentów do 
spraw dyscyplinarnych76. Od 1 maja 1933 roku po zmianach w systemie sądownictwa dys-
cyplinarnego dla młodzieży akademickiej wprowadzono: wybór kandydatów na sędziów 
mianowanych przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, rozpatru-
jących sprawy dyscyplinarne studentów w I instancji; wybór kandydatów na członków 

70 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494.
71 Uchwała wymagała zatwierdzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
72 Uchwała wymagała zatwierdzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
73 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1928 r. Nr 24, poz. 204, Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
74 Dz. U. z 1928 r. Nr 24, poz. 204.
75 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
76 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494.
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odwoławczej komisji dyscyplinarnej mianowanych przez Ministra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, rozpatrujących sprawy dyscyplinarne uczniów akademickich 
w II instancji77.

Sprawy organizacji akademickich. Zatwierdzanie statutów i ich zmian tych sto-
warzyszeń lub korporacji akademickich, które działały na terenie uczelni; zezwalanie na 
otwarcie na uczelni oddziału stowarzyszenia albo korporacji akademickiej zrzeszającej 
akademików (nauczycieli i uczniów) z różnych uczelni; wybieranie delegata do opieki 
nad stowarzyszeniami i korporacjami akademickimi działającymi na terenie uczelni78.

DELEGOWANIE KOMPETENCJI

Rada wydziału miała w latach 1920–1933 prawo delegowania części swych upraw-
nień na dziekana, ale nie mogło to dotyczyć uprawnień wykonywanych w zastępstwie 
zebrania ogólnego profesorów lub senatu. Natomiast rada wydziału mogła dokonać dele-
gacji uprawnień wykonywanych w zastępstwie senatu, ale tylko na rektora i również nie 
mogło to dotyczyć uprawnień wykonywanych w zastępstwie zebrania ogólnego profeso-
rów79.

INNE ORGANY PEŁNIĄCE FUNKCJE RADY WYDZIAŁOWEJ W LATACH 1933–
–1939

Zebranie ogólne profesorów od 1 września 1933 roku do 13 lipca 1937 roku. Or-
gan ten pełnił w tym okresie także funkcje rady wydziałowej w uczelniach jednowydzia-
łowych. W jego skład wchodzili: profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni oraz delegaci 
docentów wydziału w liczbie określonej statutem danej szkoły akademickiej. Zebranie 
ogólne profesorów mogło rozszerzyć swój skład o profesorów innych szkół akademic-
kich, o ile wykładali oni również w zainteresowanej uczelni. Przewodniczącym zebrania 
ogólnego profesorów był z urzędu rektor. W zastępstwie rektora funkcję przewodniczące-
go mógł sprawować prorektor, a w ostateczności zastępca prorektora, co mogło nastąpić 
z upoważnienia rektora lub w przypadku rektorskiego wakatu. Rektor posiadał prawo 
weta względem uchwał zebrania ogólnego profesorów na identycznych zasadach jak 
dziekan względem uchwał rady wydziałowej. Zasady funkcjonowania zebrania ogólnego 
profesorów określał indywidualnie statut każdej uczelni80.

Rada profesorów od 14 lipca 1937 roku. Organ ten pełnił w tym okresie także 
funkcje rady wydziałowej w uczelniach jednowydziałowych. W jego skład wchodzili: 
profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni oraz delegaci docentów wydziału w liczbie 
określonej statutem danej szkoły akademickiej. Rada profesorów mogła rozszerzyć swój 
skład o: profesorów honorowych, profesorów kontraktowych i zastępców profesorów oraz 
profesorów innych szkół akademickich, o ile wykładali oni również w zainteresowanej 
uczelni. Zasady funkcjonowania rady profesorów określał indywidualnie statut każdej 
uczelni81.

77 Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
78 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494.
79 Dz. U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494.
80 Dz. U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
81 Dz. U. z 1937 r. Nr 52, poz. 406.
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ZAKOŃCZENIE

Państwowe przepisy prawne nie normowały wyczerpująco wszystkich zagadnień 
formalnych dotyczących uczelni, nie byłoby to zresztą chyba nawet możliwe. Szkoły aka-
demickie mogły swobodnie regulować wszelkie te kwestie, których państwo nie rozstrzy-
gnęło. Oznaczało to nie tylko uprawnienie do uszczegóławiania przepisów ustawowych, 
ale również prawo do decydowania o sprawach, które w ogóle nie były przedmiotem zain-
teresowania państwowych aktów prawnych. Innymi słowy uczelnie mogły samodzielnie 
wydawać przepisy dotyczące swoich spraw wewnętrznych, a przynajmniej teoretycznie 
jedynym ograniczeniem był brak sprzeczności z prawem państwowym, w praktyce było to 
bardziej skomplikowane. Państwo pozostawiło sobie oczywiście kontrolę nad ową zgod-
nością. Nadzór nad szkolnictwem akademickim II Rzeczypospolitej sprawował Minister 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wśród licznych uprawnień nadzorczych, 
jakie posiadał, znajdowały się m.in. prawo zatwierdzania statutu każdej uczelni i jego 
zmian, a od 1933 roku także akceptacja regulaminu rady wydziałowej. Nadzór Ministra 
nie został jednak ograniczony wyłącznie do stwierdzania zgodności prawa uczelnianego 
z publicznym, co w całym okresie międzywojennym było przyczyną licznych kontrower-
sji, sporów i problemów, lecz to wykracza już poza tematykę niniejszej pracy.

Przyglądając się instytucji rady wydziałowej w państwowych szkołach akademickich 
w okresie II Rzeczypospolitej, można dostrzec dwie charakterystyczne rysy. Pierwszą był 
dość nieliczny podmiot polityczny uprawniony do jej tworzenia, ograniczony wyłącznie 
do osób posiadających w danej uczelni prawo wykładania, czy to z tytułu profesury, czy to 
docentury. A dodajmy, że ów podmiot polityczny był identyczny z uprawnionym do zasia-
dania w zebraniu ogólnym profesorów oraz wyborem członków senatu. Drugą była spe-
cyfi ka uczelni jednowydziałowych, w których pod rządami pierwszej ustawy ustrojowej 
z 1920 roku rada wydziałowa stawała się najwyższym organem kolegialnym – przejmu-
jąc kompetencje zebrania ogólnego profesorów i senatu, zaś pod rządami drugiej ustawy 
ustrojowej z 1933 roku w ogóle przestała istnieć, gdyż jej funkcje wykonywało zebranie 
ogólne profesorów, a od 1937 roku rada profesorów.

Widać wyraźnie, że w całym interesującym nas okresie władze państwowe dążyły 
do uproszczenia struktur szkół jednowydziałowych. Tendencja ta nie powinna dziwić, 
jest ona konsekwencją struktury omawianego wyżej podmiotu politycznego w szkol-
nictwie akademickim. Mnożenie organów nie miało w takim przypadku sensu, gdyż ich 
składy i tak musiały być podobne lub niemal podobne. Ograniczenie prawa decydowania 
o wszystkich istotnych sprawach dotyczących uczelni do profesorów (przede wszystkim 
zwyczajnych i nadzwyczajnych) oraz docentów, z pominięciem pozostałych pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych, administracyjnych oraz młodzieży akademickiej, jest jed-
nym z głównych wyróżników systemu szkolnictwa akademickiego II Rzeczypospolitej.
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1. OKOLICZNOŚCI POWSTANIA I KSZTAŁTOWANIE SIĘ STRUKTURY ORGA-
NIZACYJNEJ INSTYTUTU1

W dniu 18 września 1975 roku ukazało się zarządzenie nr 54/75 Ministra Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwer-
sytetu Gdańskiego2. Na mocy przywołanego postanowienia ministra przekształcono dzia-
łający w ramach Wydziału Humanistycznego Instytut Pedagogiki i Psychologii w dwa od-
rębne instytuty: 1. Pedagogiki; 2. Psychologii. Cytowane zarządzenie wytyczyło początek 
samodzielnej działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Pedagogiki UG. Otworzyło 
też kolejny ważny etap rozwoju pedagogiki gdańskiej. Nie było jej początkiem, bowiem 
genezy pedagogiki uprawianej w środowisku gdańskim należy doszukiwać się w dorob-
ku organizacyjnym i naukowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, która wraz 
z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Sopocie dała początek utworzonemu w 1970 roku Uni-
wersytetowi Gdańskiemu3. 

Przez wiele lat pedagogika pełniła w WSP rolę przedmiotu usługowego i pomocni-
czego w stosunku do przedmiotów studium specjalnego, związanego z kierunkiem kształ-
cenia kandydatów na nauczycieli. W wymiarze organizacyjnym pedagogika funkcjono-
wała początkowo w obrębie Sekcji Humanistycznej, a następnie Wydziału Filologiczno-
-Historycznego, w ramach którego w 1953 roku utworzono Katedrę Pedagogiki. Przez 
następnych kilka lat w strukturze tej właśnie katedry rozwijała się zarówno pedagogika, 
jak i psychologia oraz historia wychowania. 

1 Fragmenty prezentowanego tekstu wykorzystano w artykule: M. Bogdanowicz, A. Chodubski,
R. Grzybowski, C. Obracht-Prondzyński, Wydział Nauk Społecznych, w: Uniwersytet Gdański 1970–2010, red. 
A. Paner, A. Kłonczyński, Gdańsk 2010, s. 375–419, a także w publikacji: R. Grzybowski, Gdańska pedago-
gika i historia wychowania w latach 1945–2005. Struktury, twórcy i realizowane przez nich kierunki badań,
w: Tradycje gdańskiej humanistyki, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2008, s. 324–357.

2 Dz. Urz. Min. N., Szk. W i T, 1975, nr 12, poz. 69.
3 W chwili powstania UG pedagodzy gdańscy skupieni byli w Instytucie Pedagogiki i Psychologii dawnej 

WSP w Gdańsku. Warto też podkreślić długoletnie, bliskie związki pedagogów i psychologów gdańskich, któ-
rych początek sięga Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. 
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Zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju pedagogiki w ośrodku gdańskim miała 
decyzja Ministerstwa Oświaty o uruchomieniu w WSP w Gdańsku, z dniem 1 październi-
ka 1958 roku, kierunku „pedagogika”4. Doprowadziło to do wielu zmian w strukturze Wy-
działu Filologiczno-Historycznego, w tym m.in. do powołania z dniem 1 lipca 1958 roku 
sekcji pedagogiki5. Właśnie w jej ramach funkcjonowała Katedra Pedagogiki, która peł-
niła rolę „katedry–matki”, zarówno w stosunku do wyłaniających się z niej sukcesywnie 
nowych katedr pedagogicznych, jak i dla katedr psychologii i socjologii6. Jako pierwszą 
spośród nowych katedr pedagogicznych powołano, z dniem 1 października 1959 roku, 
Katedrę Historii Oświaty i Wychowania, utworzoną w oparciu o dorobek naukowy prof. 
Kazimierza Kubika7. Rok później powołano do życia Katedrę Dydaktyki, którą od po-
czątku jej istnienia kierował prof. Ludwik Bandura8. Natomiast w roku 1969 doszło do 
powstania Zakładu Nauczania Początkowego. 

W latach 1969–1970, w ramach represji władz komunistycznych wobec środowiska 
akademickiego po wydarzeniach z marca 1968 roku, katedry funkcjonujące dotąd w szko-
łach wyższych w Polsce sukcesywnie likwidowano, zastępując je zakładami wchodzący-
mi w skład instytutów. Te zaś stawały się podstawową jednostką organizacyjną wydziału9. 
Celem doraźnym instytutów było wzmocnienie funkcji kontrolnej aparatu administracyj-
nego ministerstwa i centralnej administracji uczelni10. Wprowadzenie struktury instytuto-
wej w WSP w Gdańsku opóźniło się w stosunku do innych uczelni ze względu na trwające 
w tym czasie przygotowania do utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego. Ostatecznie też 
jako pierwsze ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1970 roku 
w sprawie utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego11, a 9 kwietnia 1970 roku opublikowa-
no zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie organizacji UG12. 
Precyzowało ono, że z dniem 30 września 1970 roku, w miejsce dotychczasowych katedr 
pedagogiki i psychologii, tworzących sekcję pedagogiki, utworzony zostaje Instytut Peda-
gogiki Psychologii wchodzący w skład Wydziału Humanistycznego UG. 

4 R. Grzybowski, Początki oraz niektóre aspekty rozwoju nauk pedagogicznych w Gdańsku po 
1945 roku, w: Gdańskie rodowody pedagogiczne. Geneza, kontynuacje, inspiracje, przeniesienia znaczeń 
wychowawczych, red. E. Rodziewicz, K. Rzedziecka, E. Zalewska, Gdańsk 2004, s. 115. 

5 Zarządzenie ministra oświaty z dnia 19 maja 1958 r. w sprawie zmian organizacyjnych w WSP w Gdań-
sku, Dz. Urz. Min. Ośw., 1958, nr 8, poz. 96.

6 W roku 1957 powołano Katedrę Psychologii, a w roku 1958 Katedrę Socjologii.
7 Została ona utworzona w oparciu o dorobek naukowy ówczesnego docenta dr Kazimierza Kubika oraz 

jego współpracowników. Por. Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 24 lipca 1959 r. w sprawie zmian orga-
nizacyjnych w WSP w Gdańsku, w: Dz. Urz. Min. Ośw., 1959, nr 11, poz. 135. 

8 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 lipca 1960 roku, w: Dz. Urz. Min. Ośw., 1960, nr 11, 
poz. 195.

9 Instytuty wprowadzono w całym szkolnictwie wyższym w Polsce na podstawie art. 11 (po nowelizacji 
z 20 grudnia 1968 roku – art. 10) ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym. Decyzje kie-
rownictwa partii, przywracające skrajnie niedemokratyczne rozwiązania w szkolnictwie wyższym, były, jak 
wiadomo, reakcją na tzw. wydarzenia marcowe 1968 roku. Instytuty miały zapewnić partii pełniejszą kontrolę 
nad środowiskiem akademickim.

10 A. Żor, Rozwój szkolnictwa wyższego w 30.leciu PRL, w: „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 1978, nr 3, 
s. 137.

11 Dz. U. 1970, nr 6, poz. 49. 
12 Dz. Urz. Min. Ośw. i Sz. W., 1970, nr A-5, poz. 23.
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Tabela 1
Zakłady tworzące strukturę Instytutu Pedagogiki UG i ich kierownicy na przestrzeni 35-lecia Instytutu
Lp. Nazwa Zakładu Kierownik
1. ZAKŁAD PEDAGOGIKI

SPECJALNEJ
prof. dr hab. Halina Borzyszkowska (1979–1999); dr Krystyna 
Rzedziecka (1999–2007); prof. UG, dr hab. Astrid Męczkowska 
(2007–2008); prof. UG, dr hab. Amadeusz Krause (2008–)

2. ZAKŁAD PATOLOGII SPO-
ŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI

prof. zw. dr hab. Henryk Machel (2001–2010)

3. ZAKŁAD HISTORII NAUKI, 
OŚWIATY I WYCHOWANIA
wcześniej:
Katedra Historii Oświaty
i Wychowania (1959–1970)

prof. dr Kazimierz Kubik (1959–1980); prof. dr hab. Klemens Trze-
biatowski (1980–1983); prof. dr hab. Lech Mokrzecki (1983–2005); 
prof. UG, dr hab. Romuald Grzybowski (2005–)

4. ZAKŁAD DYDAKTYKI
wcześniej: 
Katedra Dydaktyki (1960–1970)

prof. dr Ludwik Bandura (1960–1974); doc. dr hab. Marian Grocho-
ciński (1974–1980)*; prof. dr hab. Joanna Rutkowiak (1980–2005); 
prof. UG, dr hab. Teresa Bauman (2005–)

5. ZAKŁAD TEORII
WYCHOWANIA

wcześniej: Katedra Pedagogiki 
(1953–1970)
następnie: Zakład Pedagogiki 
(1970–1978)

Doc. dr Irena Jundziłł (1978–1991); prof. Jan Żebrowski (1991–
–2005); prof. UG, dr hab. Jan Papież (2005–)

prof. dr Romana Miller (1953–1977); doc dr I. Jundziłł (1977–
–1978)

6. ZAKŁAD PEDAGOGIKI
SPOŁECZNEJ

prof. zw. dr hab. Maria Mendel (2005–)

7. ZAKŁAD PEDAGOGIKI
OGÓLNEJ

prof. UG, dr hab. Ewa Rodziewicz (2001–2010)

8. ZAKŁAD FILOZOFII
I STUDIÓW KULTUROWYCH

prof. zw. dr hab. Tomasz Szkudlarek (2005–)

9. ZAKŁAD WCZESNEJ
EDUKACJI (od 1993 r.)

wcześniej: Zakład Nauczania 
Początkowego (1969–1993)

dr Rita Brochocińska (1993–2003); prof. dr hab. Maria Mendel 
(2003–2005); prof. UG, dr hab. Dorota Klus Stańska (2005–2006); 
prof. dr hab. Ewa Szatan (2006–2008); prof. UG, dr hab. Dorota 
Klus Stańska (2008–)

doc. dr hab. Marian Grochociński (1969–1993)

10. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI
EDUKACYJNEJ

prof. dr hab. Bolesław Niemierko (2003–2005); dr Maria Groenwald 
(2005–2008); prof. UG, dr hab. Krzysztof Jakubiak (2008–)

* Po przejściu na emeryturę prof. L. Bandury Zakładem Dydaktyki i Zakładem Nauczania. Początkowego kiero-
wał doc. dr M. Grochociński. Stan ten trwał do 1980 r., kiedy stopień dr. hab. uzyskała J. Rutkowiak. 

Niezależnie od tych perturbacji Instytut Pedagogiki sukcesywnie wzbogacał swą 
strukturę organizacyjną o kolejne zakłady: w roku 1978 dotychczasowy Zakład Pedagogi-
ki, po zmianie kierownika spowodowanej przejściem na emeryturę prof. Romany Miller, 
został przekształcony w Zakład Teorii Wychowania. W roku 1979, na bazie dotychcza-
sowej Pracowni Pedagogiki Specjalnej funkcjonującej w obrębie Zakładu Dydaktyki, 
utworzono Zakład Pedagogiki Specjalnej. W roku 1993 Zakład Nauczania Początkowego 
przekształcił się w Zakład Wczesnej Edukacji. Kolejne zmiany w strukturze Instytutu Pe-
dagogiki następowały w wyniku rozszerzającej się oferty edukacyjnej Instytutu oraz roz-
woju naukowego zatrudnionej w nim kadry naukowo-dydaktycznej. W tym trybie w roku 
1991, w obrębie Zakładu Pedagogiki Specjalnej, powołano Pracownię Resocjalizacji 
(w 1996 roku zmieniła ona nazwę na: Pracownia Patologii Społecznej i Resocjalizacji), by 
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13 Sylwetki prof. Ludwika Bandury, doc. dr Ireny Jundziłł, prof. K. Trzebiatowskiego, prof. L. Mokrzeckie-
go oraz prof. Jana Żebrowskiego zostaną przybliżone w części poświęconej dyrektorom Instytutu Pedagogiki. 

14 Stopień doktora uzyskała w 1928 roku w Uniwersytecie Poznańskim, od 1956 roku docent WSP. W roku 
1966 uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1974 tytuł profesora zwyczajnego.

w 2001 roku przekształcić ją w Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji. Ewoluowały 
też kolejne zakłady: w roku 2001 z Zakładu Teorii Wychowania wyodrębnił się Zakład 
Pedagogiki Ogólnej. W podobny sposób w 2005 roku doszło do powołania Zakładu Peda-
gogiki Społecznej. W roku 2003 Instytut Pedagogiki wzbogacił się o Zakład Diagnostyki 
Edukacyjnej utworzony na bazie dorobku dotychczasowego Międzywydziałowego Stu-
dium Pedagogicznego. Natomiast Zakład Metodologii Badań Pedagogicznych pod koniec 
2005 roku został przekształcony w Zakład Filozofi i i Studiów Kulturowych, w ramach 
którego funkcjonują: Pracownia Edukacji Medialnej oraz Pracownia Edukacji Religii.

Struktura organizacyjna Instytutu Pedagogiki stanowiła odzwierciedlenie specjal-
ności funkcjonujących w ramach kierunku „pedagogika”. W chwili powołania Instytutu 
Pedagogiki były to: pedagogika szkolna, nauczanie początkowe, pedagogika specjalna, 
pedagogika opiekuńcza. W obrębie studiów zaocznych sytuacja przedstawiała się inaczej, 
ponieważ przez długi czas na studiach tych wykształcenie zdobywali czynni nauczyciele 
– absolwenci liceów pedagogicznych, studiów nauczycielskich (SN-ów), a także wyż-
szych szkół nauczycielskich. Warto odnotować, że w roku akademickim 1975/76 została 
uruchomiona specjalizacja pod nazwą „pedagogika resocjalizacyjna”, przeznaczona dla 
wychowawców penitencjarnych, absolwentów Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby 
Więziennej w Kaliszu. W pierwszych latach XXI wieku uruchomione zostały też pięcio-
letnie magisterskie studia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. 

2. KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA INSTYTUTU

Nowo powstały Instytut Pedagogiki przejął kadrę naukowo-dydaktyczną po swo-
im poprzedniku – Instytucie Pedagogiki i Psychologii. W rzeczywistości jednak jej 
trzon kształtował się od pierwszych chwil działalności Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Gdańsku. Do grona pionierów – twórców pedagogiki gdańskiej należy zaliczyć: prof. dr 
Romanę Miller i prof. dr. Kazimierza Kubika, którzy wraz z m.in. dr. Janem Szwarcem, 
przedstawicielem psychologii gdańskiej, budowali zręby nauk pedagogicznych w Gdań-
sku. Nieco później z WSP w Gdańsku związali się prof. Klemens Trzebiatowski (1952 r.) 
i prof. Ludwik Bandura (1954 r.). W 1960 roku do grona tego dołączył emerytowany prof. 
Kazimierz Sośnicki, a w roku 1965 prof. Elżbieta Zawacka. Ważną rolę w rozwoju pe-
dagogiki gdańskiej odegrało też pokolenie uczniów i współpracowników wspomnianych 
profesorów. Wśród nich wymienić należy: doc. dr Irenę Jundziłł, prof. Halinę Borzysz-
kowską, prof. dr. hab. Joannę Rutkowiak, prof. dr. hab. Lecha Mokrzeckiego, prof. dr. hab. 
Jana Żebrowskiego, doc. dr. hab. Mariana Grochocińskiego i innych. Postaciom tym warto 
poświęcić więcej uwagi, ponieważ tworzyły one podwaliny pedagogiki gdańskiej13. 

Wśród twórców pedagogiki gdańskiej szczególne miejsce zajmowała prof. dr Roma-
na Miller (1906–1983), długoletni kierownik Katedry Pedagogiki, w latach 1960–1963 
dziekan Wydziału Humanistycznego WSP14. Zainteresowania badawcze R. Miller skupia-
ły się wokół zagadnień wychowania moralnego, pomiaru wyników wychowania, podstaw 
i organizacji wychowania przez sztukę oraz wychowawczych aspektów funkcjonowania 
rodziny. Tej problematyce poświęciła 6 monografi i, ponad siedemdziesiąt artykułów na-
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ukowych oraz popularnonaukowych i kilkanaście recenzji. Szczególną pozycję w dorob-
ku R. Miller stanowią dwie monografi e: wydana w 1966 roku praca Proces wychowania 
i jego wyniki oraz opublikowana już pod koniec życia książka zatytułowana Socjalizacja 
– wychowanie – psychoterapia (Warszawa 1981). Pozycje te wpisały nazwisko R. Miller 
w obszar ówczesnej teorii wychowania15. 

Pasje badawcze R. Miller stanowiły silną inspirację dla młodych adeptów nauki. Jej 
seminaria magisterskie, a w późniejszym okresie także doktorskie, cieszyły się wielkim 
powodzeniem. Uczestniczyli w nim młodzi badacze nie tylko z Uniwersytetu Gdańskie-
go, ale także z Torunia i innych ośrodków akademickich. Wielu z nich w krótkim czasie 
zdobyło stopnie doktora i doktora habilitowanego, kilkoro zostało profesorami. Ogółem 
prof. R. Miller wypromowała 18 doktorów.

Do rozwoju nauk pedagogicznych w Gdańsku walnie przyczynił się prof. Kazimierz 
Sośnicki (1883–1976). W roku 1960, po przejściu na emeryturę opuścił Toruń, z którym 
– poprzez Uniwersytet Mikołaja Kopernika – był związany od 1945 roku, i przeniósł się 
do Gdańska. Tu podjął pracę naukowo-dydaktyczną w WSP i kontynuował ją w utworzo-
nym w 1970 roku Uniwersytecie Gdańskim aż do swojej śmierci.

Twórczość naukowa K. Sośnickiego wyrastała na podłożu gruntownych studiów 
z zakresu fi lozofi i, matematyki i fi zyki, odbytych w Uniwersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie. Równie bogatym źródłem jego pasji naukowych była praktyka nauczycielska 
i organizatorska. Jako uczony K. Sośnicki podejmował dociekania m.in. nad nowymi kie-
runkami pedagogicznymi, bujnie rozwijającymi się w Europie w latach 1918–1939. Nie 
tylko zresztą poddawał je rzetelnej krytyce naukowej, ale i tłumaczył wybrane prace na 
język polski16. W latach PRL K. Sośnicki, mimo niesprzyjających ocen swego dorobku, 
a w pewnym okresie wręcz ataków młodych przedstawicieli pedagogiki marksistowskiej, 
nie wyrzekł się swoich zapatrywań fi lozofi cznych i własnego poglądu na istotę pedagogi-
ki. Wydaje się raczej, że pozostał wierny założeniom pedagogiki kultury17. W tym duchu 
opracował i napisał swe kolejne, ważne dla pedagogiki polskiej prace pedagogiczne18.

W podobnym świetle widzieć należy postać twórcy i pierwszego kierownika Katedry 
Historii Oświaty i Wychowania, prof. dr. Kazimierza Kubika (1910–1986), wychowanka 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tuż po przybyciu do Gdańska wczesną wiosną 1945 roku 
zaangażował się twórczo w proces tworzenia w tym mieście środowiska pedagogów. 
W latach 1959–1980 kierował nieprzerwanie Katedrą, a później Zakładem Historii 
Oświaty i Wychowania. Zainteresowania badawcze K. Kubika koncentrowały się wokół 
historii oświaty, kultury i nauki na Pomorzu Gdańskim oraz historii szkolnictwa morskie-
go19. Bliska była mu problematyka komeniologiczna, związana z działalnością Jana Amo-

15 E. Rodziewicz, Życie i twórczość Profesor Romany Miller (1906–1983), w: „Kultura i Społeczeństwo” 
1984, t. XXVIII, nr 4. 

16 A. Ferriere, Samorząd uczniowski, Warszawa – Lwów 1933.
17 Por. H. Gajdamowicz, Teoria wychowania i nauczania Kazimierza Sośnickiego w świetle założeń pe-

dagogiki fi lozofi cznej, Łódź 1997, s. 7.
18 K. Sośnicki, Teoria środków wychowania, Warszawa 1973; tegoż, Istota i cele wychowania, Warszawa 

1964; tegoż, Poradnik dydaktyczny, Warszawa 1963. 
19 Por.: Gdańskie Gimnazjum Akademickie. Księga Pamiątkowa dla uczczenia czterechsetnej rocznicy 

założenia gimnazjum gdańskiego 1558–1958, Gdynia 1959. Znalazły się tu w większości artykuły K. Kubika, 
takie jak: Kalendariologia profesora Pawła Patera; Sylwetka Profesora Pawła Patera; Rola Gimnazjum Aka-
demickiego w rozwoju nauk ścisłych w Gdańsku; Współpraca Gimnazjum Akademickiego z Towarzystwem 
Przyrodniczym w Gdańsku.
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sa Komeńskiego na Pomorzu; podejmował problemy życia kulturalnego i społecznego 
Gdańska w XVI–XIX wieku. W wielu artykułach naświetlał też prawidłowości rozwoju 
szkolnictwa i wychowania na Pomorzu po 1945 roku20.

W latach 1965–1975 ze środowiskiem pedagogów gdańskich związała swe życie prof. 
dr hab. Elżbieta Zawacka (1909–2009), osoba niezwykle zasłużona dla Polski ze względu 
na swą działalność w strukturach państwa podziemnego. W latach okupacji, jako kurierka 
Komendy Głównej AK, wielokrotnie, z narażeniem życia nielegalnie przekraczała grani-
ce okupowanej ojczyzny. Jedna z dwóch kobiet–generałów w historii Wojska Polskiego. 
Po zakończeniu wojny, na początku lat 50., podobnie jak wielu innych uczestników ruchu 
oporu, E. Zawacka została aresztowana i skazana na 10 lat więzienia. Zwolniona z wię-
zienia w 1955 roku wróciła do pracy w szkole. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk huma-
nistycznych w 1965 roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta w WSP w Gdańsku. 
Po habilitacji, uzyskanej w 1972 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, 
została mianowana na stanowisko docenta Uniwersytetu Gdańskiego21. Podstawą habili-
tacji stała się praca pt. Przeszkody i niepowodzenia w studiach nauczycieli pracujących 
(Warszawa 1974). W tym czasie doc. dr hab. E. Zawacka prowadziła badania w obszarze 
andragogiki, interesowały ją problemy kształcenia dorosłych, w tym zwłaszcza kształce-
nie korespondencyjne22. Jednak w roku 1975 praca naukowo-dydaktyczna E. Zawackiej 
w Uniwersytecie Gdańskim została niespodziewanie przerwana. Negatywna decyzja ów-
czesnego kierownictwa Instytutu odnośnie możliwości uruchomienia nowej specjalności 
kształcenia z zakresu pracy kulturalno-oświatowej oraz powołania zakładu andragogiki 
skłoniła E. Zawacką do złożenia podania o przeniesienie (za porozumieniem stron) na 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ku zaskoczeniu środowiska pedagogów 
gdańskich oraz egzekutywy PZPR ówczesna dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii 
UG wyraziła zgodę na odejście E. Zawackiej z Gdańska23. Decyzja w tej sprawie na-
brała mocy z dniem 1 października 197524. Z tą datą zamknął się gdański okres w życiu
E. Zawackiej.

Wśród twórców gdańskiej pedagogiki ważne miejsce zajmuje prof. dr hab. Halina 
Borzyszkowska (1929–2008), która związała swe losy ze szkolnictwem specjalnym od 
momentu ukończenia szkoły średniej. Absolwentka Państwowego Kursu Nauczyciel-
skiego oraz Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej (PIPS) w Warszawie25. Po 

20 Dorobek K. Kubika obejmuje 211 publikacji naukowych, w tym 6 prac zwartych. Wypromował też 
20 doktorów oraz ponad 300 magistrów. Z grona jego wychowanków trzy osoby uzyskały stopień doktora 
habilitowanego, a jedna – Lech Mokrzecki – tytuł profesora zwyczajnego. Por.: J. Żerko, Profesor Kazi-
mierz Kubik, pionier organizator środowiska naukowego historyków oświaty i wychowania w Gdańsku,
w: Oświata, wychowanie i kultura fi zyczna rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej (1944–1989),
red. R. Grzybowski, Toruń 2004, s. 360.

21 Gwoli ścisłości należy zaznaczyć, że E. Zawacka przedłożyła wspomnianą pracę w formie maszynopisu, 
dołączając zaświadczenie z PWN, iż została ona przyjęta do druku. Por. W. Szulakiewicz, Rozwój naukowy 
Elżbiety Zawackiej, w: Elżbieta Zawacka 1909–2009, red. A. Frąckowiak i in., Radom 2009, s. 70. 

22 Por. E. Zawacka, Kształcenie korespondencyjne, Warszawa 1967; tejże, Poradnictwo indywidualne 
w kształceniu korespondencyjnym, w: Konsultacje w szkole korespondencyjnej, red. C. Maziarz, Warszawa 
1963; tejże, w: Kształcenie korespondencyjne w Szwecji, w: „Oświata Dorosłych” 1961, nr 4. 

23 W. Szulakiewicz, Rozwój naukowy..., s. 74. 
24 Kariera naukowa E. Zawackiej w Toruniu rozwijała się tylko do 1978 roku, kiedy to względy polityczne 

zadecydowały o przeniesieniu Jej na wcześniejszą emeryturę. Profesorem nauk humanistycznych została mia-
nowana dopiero w roku 1995.

25 D. Grzybowska, A. Kobylańska, Profesor Halina Borzyszkowska, w: „Ars Educandi” t. III/2003,
s. 17–18.
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ukończeniu w 1961 roku 3-letnich studiów magisterskich dla absolwentów SN-ów w WSP 
w Gdańsku i uzyskaniu magisterium pod kierunkiem prof. Ludwika Bandury rozpoczęła 
pracę naukową w WSP w Gdańsku. W działalności badawczej skupiała się na wybranych 
problemach edukacji dzieci dotkniętych upośledzeniem umysłowym. Rychło też stała 
się ogólnopolskim autorytetem w zakresie oligofrenopedagogiki. Awans na stanowisko 
docenta w 1979 roku, a następnie habilitacja (uzyskana w 1987 roku) i profesura (1991) 
pozwoliły jej stworzyć Zakład Pedagogiki Specjalnej, którym kierowała przez ponad 
20 lat. Zdołała też skupić wokół siebie liczne grono osób w różnoraki sposób związanych 
z pracą na rzecz dzieci i dorosłych dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną. Istotną 
rolę odegrała w tym dziele możliwość kształcenia w Instytucie Pedagogiki studentów na 
kierunku pedagogiki specjalnej26. 

Do grona uczniów pionierów gdańskiej pedagogiki należy prof. dr hab. Joanna Rut-
kowiak, wychowanka prof. L. Bandury. Przedmiotem jej zainteresowań w pierwszym 
okresie działalności były zagadnienia pedeutologiczne, dotyczące przygotowania zawo-
dowego oraz błędów popełnianych przez początkujących nauczycieli, a także ich rozwoju 
zawodowego. W dalszych latach J. Rutkowiak poszerzyła wachlarz problemów badaw-
czych, podejmując tematy odnoszące się do tak istotnych zagadnień dydaktycznych, 
jak stanowienie celów edukacyjnych czy zagadnienie dialogu w edukacji27, rozumianej 
w wieloraki sposób28. W latach 90. XX wieku J. Rutkowiak zwracała uwagę na zróżni-
cowaną treść kategorii „polityczność” i „upolitycznienie” pedagogiki29, dostrzegała zło-
żone problemy edukacyjne rodzące się na styku doświadczeń polskich konfrontowanych 
z dorobkiem państw dawnej Unii Europejskiej30. Na kanwie dyskusji o reformie oświaty 
w Polsce wypowiadała się na temat niezbędnych reform oświatowych w krajach postko-
munistycznych31. Także w tym okresie nie traciła jednak z pola widzenia nauczyciela32. 
Przede wszystkim jednak koncentrowała się na kulturowych podstawach pedagogiki pol-

26 Prace zwarte H. Borzyszkowskiej: Współpraca szkoły specjalnej z domem rodzinnym (z badań eks-
perymentalnych szkoły podstawowej specjalnej dla upośledzonych umysłowo), Warszawa 1971; Wybrane 
zagadnienia z oligofrenopedagogiki, Gdańsk 1975 (wyd. I), Gdańsk 1977 (wyd. II); Oligofrenopedagogika,  
Warszawa, PWN, 1985; Budżet czasu wolnego i sposób jego zagospodarowania przez dzieci upośledzone 
umysłowo w stopniu lekkim w wieku szkoły podstawowej, Gdańsk 1987; Izolacja społeczna rodzin mających 
dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, Gdańsk 1997.

27 Pytanie – dialog – wychowanie, red. J. Rutkowiak, Warszawa 1992, tejże, O dialogu edukacyjnym 
– rusztowanie kategorialne, w: Pytanie – dialog – wychowanie…, s. 13–52; tejże, Dialog bez arbitra jako 
koncepcja relacji między nauczycielem a uczniem, w: „Ruch Pedagogiczny” 1984, nr 5–6.

28 Odmiany myślenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, Kraków 1995.
29 J. Rutkowiak, Polityczność a upolitycznienie wychowania. (W oparciu o teoretyczną rekonstrukcję 

fenomenu „pedagogiki socjalistycznej”, współautor: M. Szczepska-Pustkowska), w: Odmiany myślenia o edu-
kacji…, s. 209–245. 

30 Uczenie się od outsidera. Perspektywa europejskiej współpracy edukacyjnej, red. J. Rutkowiak, Kraków 
1997; tejże, Szanse i bariery uczenia się od outsidera, w: Uczenie się od outsidera…, s. 83–128. 

31 J. Rutkowiak, Uczenie się od „bliskiego obcego”; pytania o strategię reform edukacyjnych jako pro-
blem doświadczeń krajów postkomunistycznych, w: Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych, 
red. K. Polak, B. Urban, Kraków 2003, s. 65–85. 

32 J. Rutkowiak, Nauczyciel w wieloznaczności a jego uczenie się od outsiderów, w: Materiały III Ogól-
nopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. J. Gnitecki, J. Rutkowiak, Poznań 1999, s. 12–16; tejże, Nauczy-
ciel w reformie szkolnej: niezrównoważony dialog prób i wątpliwości, w: Kreatorzy edukacyjnego dialogu,
red. A. Karpińska, Białystok 2002, tejże, Kompetencje autorskie nauczyciela a obywatelskość jako wymiar 
tradycji europejskiej, w: Edukacja w perspektywie tradycji Europy, red. M. Ochmański, T. Sokołowska-
Dzióba, A. Pielecki, Warszawa 2001, s. 13–27. 
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skiej wychodzącej z okresu totalitaryzmu i poszukującej swego miejsca w zmieniającej 
się rzeczywistości społeczno-politycznej33. W uznaniu zasług dla rozwoju nauk peda-
gogicznych w Polsce oraz zaangażowania w rozwój współpracy naukowej środowiska 
pedagogów gdańskich z uczonymi ze Szwecji prof. J. Rutkowiak, decyzją Rady Wydziału 
Badań Interdyscyplinarnych oraz Senatu Uniwersytetu w Linkőping, w dniu 6 czerwca 
1998 roku została uhonorowana godnością doktora honoris causa tej uczelni34. 

Ważne miejsce w strukturze prac badawczych podejmowanych w Instytucie Pedago-
giki UG zajmowała problematyka wczesnej edukacji występująca w początkowym okre-
sie pod nazwą „nauczania początkowego”. Inspiratorem i kierownikiem większości tych 
badań był doc. dr hab. Marian Grochocinski (1922–1995). Jego dociekania koncentrowały 
się wokół zagadnień wychowania w rodzinie oraz udziału rodziny w procesie edukacji 
wczesnoszkolnej35, przygotowania dzieci do wykorzystania czasu wolnego36, problematy-
ki pracy pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej37. Badania M. Grochocińskiego nad 
przygotowaniem dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego zostały wysoko 
ocenione przez środowisko naukowe pedagogów, podobnie jak rozważania poświęcone 
problematyce kształcenia i wychowania w klasach początkowych38. 

Począwszy od 1990 roku z Instytutem Pedagogiki UG związany był, z kilkuletnią 
przerwą, prof. Bolesław Niemierko, znany w Polsce i świecie autorytet w zakresie po-
miaru dydaktycznego. Z tego okresu pochodzą jego prace poświęcone celom i wynikom 
kształcenia, pomiarowi sprawdzającemu oraz diagnostyce edukacyjnej39. 

Znaczącą kartę w dziejach Instytutu Pedagogiki zapisał doc. dr Gerard Lubiński. Ten 
doświadczony praktyk w sferze badań naukowych koncentrował się na zagadnieniach 
dotyczących różnych aspektów opieki nad dzieckiem w Polsce40. Popularyzował też zało-

33 J. Rutkowiak, Między upaństwowieniem, prywatyzacją i uspołecznieniem się pedagogiki, w: Wybrane 
problemy pedagogiki polskiej po 1989 roku, red. H. Kwiatkowska, Z. Kwieciński, Toruń 1997, s. 17–27; tejże, 
Społeczne funkcjonowanie pedagogiki: czasowy wymiar etyczności, w: „Teraźniejszość – Człowiek – Eduka-
cja” 2001, numer specjalny pt. Normatywizm – etyczność – zaangażowanie. Współczesne dyskusje o praktycz-
ności pedagogiki, s. 87–103. 

34 J. Żerko, Promocje doktorskie w Uniwersytecie w Linkőping (Szwecja), w: „Ars Educandi” 1998, t. I, 
s. 187. 

35 M. Grochociński, Funkcjonowanie systemu wychowawczego w środowisku, w: „Studia Pedagogiczne” 
1974, nr 32; tegoż, Dom rodzinny a kultura czasu wolnego, Gdańsk 1976; tegoż, Rodzina a czas wolny dziecka, 
Gdańsk 1980, tegoż, Kultura pedagogiczna rodziców (trzy wydania: 1979, 1980, 1986).

36 M. Grochociński, Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego, Gdańsk 1979.
37 M. Grochociński, Podstawowe problemy pracy pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk 1989.
38 Por. R. Więckowski, Życie, twórczość i działalność naukowa oraz organizacyjna profesora dra hab. 

Mariana Grochocińskiego, w: „Zeszyty Naukowe UG. Pedagogika, Historia wychowania” 1993, nr 24,
s. 7–10. 

39 B. Niemierko, Cele i wyniki kształcenia, Warszawa 1988; tegoż, Pomiar sprawdzający w dydaktyce, 
Warszawa 1990; tegoż, Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991 (drugie wydanie w 1997 roku). 
Ponadto: Perspektywy diagnostyki edukacyjnej, red. B. Niemierko, E. Kowalik, Gdańsk 1998; Diagnostyka 
edukacyjna, red. B. Niemierko, Gdańsk 1994. 

40 G. Lubiński, Współczesny system opieki nad dzieckiem w Polsce, w: Wybrane problemy pedago-
giki opiekuńczej. Materiały pomocnicze dla studentów i wychowawców, red. I. Jundziłł, Gdańsk 1983,
s. 6–26; tegoż, Geneza, rozwój i modyfi kacje rodzinnego modelu całkowitej opieki nad dzieckiem osieroconym,
w: Rodzinny model całkowitej opieki nad dzieckiem osieroconym, praca zbiorowa, Gdańsk 1984, s. 36–50; 
tegoż, Opieka nad dzieckiem jako znaczący komponent czterdziestoletniego dorobku w dziedzinie oświaty 
i wychowania na terenie województwa gdańskiego, w: Oświata i wychowanie w województwie gdańskim
w okresie 40-lecia. Materiały z sesji naukowej. Praca zbiorowa, Gdańsk 1986, s. 98–126.
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żenia i osiągnięcia głośnego eksperymentu znanego pod nazwą „Galped” (Gdańska Akcja 
Wczasów Letnich)41. 

Podsumowując ten wątek, stwierdzić należy, że w latach 1975–2010 w Instytucie 
Pedagogiki pracowało wielu wybitnych uczonych. Obok nich kształceniem nauczycieli 
i pedagogów zajmowali się wykładowcy – nauczyciele – praktycy, częstokroć skierowani 
do Instytutu przez ówczesne władz oświatowe dla wzmocnienia ich potencjału dydaktycz-
nego. Wielu z nich przeszło całą drogę kariery nauczycielskiej – od szkoły podstawowej 
czy placówki opiekuńczej lub resocjalizacyjnej poczynając, kończąc zaś na stanowisku 
nauczyciela akademickiego. Miało to swoje dobre strony, bowiem nauczyciele ci znali 
doskonale środowisko szkolne oraz placówki opiekuńcze, co ułatwiało należyte przygo-
towanie zawodowe absolwentów pedagogiki. Niestety, część wykładowców nie podjęła 
wysiłku związanego z rozwojem naukowym. Rezultatem tego był brak lub wolne tempo 
przyrostu liczby samodzielnych pracowników nauki w niektórych dekadach. W połącze-
niu z przechodzeniem na emeryturę starszego pokolenia profesorów skutkowało to okre-
sową utratą prawa nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Na szczęście ta niekorzystna tendencja w procesie rozwoju naukowego kadry na-
ukowo-dydaktycznej Instytutu Pedagogiki nie stała się tendencją dominującą. Większość 
pracowników wykorzystała szansę, jaką stworzyły decyzje władz oświatowych o przy-
znaniu Wydziałowi Humanistycznemu WSP w Gdańsku: prawa nadawania stopnia dok-
tora (w 1958 roku) oraz doktora habilitowanego (w 1972 roku). Odzwierciedleniem tego, 
począwszy od połowy lat 60., były stopnie doktora uzyskane przez kolejnych asystentów.
W połowie lat 70. najwybitniejsi, młodzi doktorzy – pracownicy Instytutu Pedagogiki 
uzyskali pierwsze stopnie naukowe doktora habilitowanego. W tej grupie znaleźli się 
m.in. Lech Mokrzecki, Joanna Rutkowiak, a w latach 80. Marian Grochociński, Jan Że-
browski i Halina Borzyszkowska. W latach 80. i 90. wspomniana grupa uczonych uzyska-
ła tytuły profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. 

Dekada lat 90. i początek XXI wieku przyniosły awans naukowy przedstawicieli 
kolejnego pokolenia pracowników Instytutu Pedagogiki: stopień doktora habilitowanego 
uzyskali Tomasz Szkudlarek, Ewa Rodziewicz, Romuald Grzybowski, Henryk Machel, 
Maria Mendel, Teresa Bauman, Kazimierz Kossak – Główczewski, Astrid Męczkowska, 
Jan Papież, Lucyna Kopciewicz, Kazimierz Puchowski, Jolanta Kruk. Poza środowiskiem 
gdańskim stopień doktora habilitowanego uzyskali: Ewa Szatan i Mirosław Patalon. 
Rychło też niektórzy z wymienionych uzyskali tytuł profesora: dotyczy to Tomasza 
Szkudlarka, Henryka Machela, Ewy Szatan i Marii Mendel. Potencjał naukowy Instytutu 
umiejętnie wzmacniano, pozyskując znanych uczonych spoza kręgów UG. W taki sposób 
w szeregach pracowników Instytutu Pedagogiki znaleźli się prof. zw. Elżbieta Kilińska-
Apanowicz, prof. zw. Ewa Szatan, prof. UG Krzysztof Jakubiak, prof. UG Dorota Klus-
Stańska, prof. UG Amadeusz Krause, prof. UG Sławomira Sadowska. 

Odzwierciedleniem procesów zachodzących w obrębie społeczności pracowników na-
ukowo-dydaktycznych Instytutu Pedagogiki jest kadra, dla której Uniwersytet Gdański w ro-
ku 2008/09 był pierwszym miejscem pracy. Ukazuje to tabela stanowiąca załącznik nr 1. 

41 G. Lubiński, Gdański system opiekuńczo-wychowawczy „Galped”, w: „Problemy Opiekuńczo-Wycho-
wawcze” 1985, nr 6, s. 213–221. Por. też: R. Segit, Docent Gerard Lubiński. Od praktyki wychowawczej do 
teorii pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, w: „ZN UG, Pedagogika, Historia wychowania” 1993, nr 22,
s. 9–23.
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3. DYREKTORZY INSTYTUTU PEDAGOGIKI

Rozwój naukowy kadry, poszerzanie pola podejmowanej przez nią działalności na-
ukowej, a także sprawny przebieg toku kształcenia coraz liczniejszej rzeszy studentów 
w dużej mierze zależały od dyrekcji Instytutu Pedagogiki. Poczynając od roku 1970, 
kiedy pedagogikę i psychologię wyodrębniono jako nową, odrębną jednostkę organi-
zacyjną, Instytutem Pedagogiki kierowało 8 dyrektorów oraz 19 zastępców dyrektora. 
W latach PRL, zgodnie z obowiązującym wówczas ustawodawstwem, dyrektorzy Insty-
tutu byli z reguły mianowani przez rektora lub odpowiedniego ministra. Wyłomem był 
rok 1981, w którym na fali przemian politycznych wywołanych powstaniem wielkiego 
ruchu społecznego, jakim była „Solidarność”, wyboru dyrektora dokonali pracownicy 
i przedstawiciele samorządu studentów. W pełni demokratyczne wybory dyrektora stały 
się normą po 1989 roku.
Tabela 2
Dyrektorzy Instytutu Pedagogiki UG

L.p. Lata
Imię i nazwisko

Dyrektor Zastępcy dyrektora

1. 1970–1972

prof. dr
Ludwik Bandura
Dyrektor Instytutu 
Pedagogiki i Psycho-
logii

dr Józef Rembowski

2. 1972–1978

doc. dr
Irena Jundziłł 
(do 1975 – dyrektor 
Instytutu Pedagogiki
i Psychologii)

dr Roman Segit

3. 1978–1981
prof. dr hab. 
Klemens
Trzebiatowski

doc. Joanna Rutkowiak
doc. Lech Mokrzecki

4. 1981–1991 prof. dr hab.
Lech Mokrzecki

1981–1984 dr Wirginia Loebl
dr Szczepan Skrzypiec

1984–1991 doc. Marian Grochociński
dr Gerard Lubiński
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42 Profesor Ludwik Bandura dydaktyk, pedagog, w: Gdańskie rodowody pedagogiczne. Geneza 
– kontynuacje, inspiracje, przemieszania znaczeń wychowawczych, red. E. Rodziewicz, K. Rzedzicka,
E. Zalewska, Gdańsk 2004, s. 12–14. Por. także: R. Grzybowski, Gdańska pedagogika i historia wychowania 
w latach 1945–2005. Struktury, twórcy i realizowane przez nich kierunki badań, w: Tradycje gdańskiej 
humanistyki, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prądzyński, Gdańsk 2008, s. 337–339.

43 Archiwum Państwowe w Gdańsku. Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku [dalej: APG, 
WSP], Imienny wykaz pracowników naukowych i administracyjnych WSP w Gdańsku na dzień 1 listopada 
1954 roku, sygn. 1317/98.

44 Rektorem WSP w Gdańsku był w tym okresie mgr Roman Czernecki. Por.: R. Grzybowski, Dobór i wy-
miana kadry nauczycielskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku w latach 1946–1956, w: „Rocznik 
Gdański” 1998, t. LVIII, z. 2, s. 99–123.

5. 1991–1996 prof. dr hab.
Jan Żebrowski

1991–1994 dr Józef Żerko
dr Wirginia Loebl

1994–1996

dr Henryk Machel
dr Jan Papież
dr hab. Tomasz Szku-
dlarek

6. 1996–2002 prof. dr hab.
Tomasz Szkudlarek

dr Jan Papież
dr Maria Mendel

7. 2002–2008 prof. dr hab.
Maria Mendel

2002–2005

prof. UG, dr hab. Ewa 
Rodziewicz
dr Lucyna Kopciewicz
dr Zdzisław Aleksander

2005–2008

prof. UG, dr hab. Ewa 
Rodziewicz
dr Alicja Jurgiel
dr Zdzisław Aleksander

8. 2008– prof. UG, dr hab.
Romuald Grzybowski

dr Alicja Komorowska
dr Grażyna Szyling (2008–2010)
prof. UG, dr hab. Dorota Klus-Stańska 
(2008–2009)
dr Elżbieta Gorloff (2010–)
dr Adam Jagiełło-Rusiłowski (2010–)

Źródło: materiały archiwalne Instytutu Pedagogiki UG, fot. 1–5 A. Błażejczak, 6–8 – ze zbiorów autora.

Krótką prezentację galerii dyrektorów Instytutu Pedagogiki należałoby rozpocząć od 
prof. Ludwika Bandury (1904–1984)42. Choć nie kierował on Instytutem Pedagogiki, lecz 
poprzedzającym jego powstanie Instytutem Pedagogiki i Psychologii, a swoją kadencję 
zakończył w roku 1972, to trudno wyobrazić sobie pedagogikę gdańską bez jego osobiste-
go zaangażowania w rozwój tej dyscypliny naukowej. Z WSP w Gdańsku prof. dr Ludwik 
Bandura związał się w 1954 roku. Został tu przeniesiony służbowo z Bydgoszczy, gdzie 
pełnił funkcję dyrektora Liceum Pedagogicznego43. W WSP objął wakujące stanowisko 
prorektora44. Już w tym czasie L. Bandura był doświadczonym pedagogiem, umiejętnie 
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łączącym pracę dydaktyczną w zakładach kształcenia nauczycieli z twórczością nauko-
wą. Dał temu wyraz jeszcze w okresie międzywojennym, jako autor publikacji z obszaru 
historii myśli pedagogicznej, głównie niemieckiej, w tym R. Steinera oraz G. Kerschen-
steinera45. 

Pasją prof. L. Bandury było kształcenie nauczycieli oraz edukacja dorosłych. Od-
zwierciedleniem tego były działania organizacyjne oraz badania L. Bandury w obszarze 
kształcenia nauczycieli na studiach zaocznych. Problematyce tej podporządkował swoją 
działalność jako kierownik Katedry Dydaktyki w WSP (a następnie w Uniwersytecie 
Gdańskim), a także jako prorektor WSP (1954–1962) i rektor tej uczelni (1962–1968) 
oraz dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii (1970–1972). W codziennej pracy bli-
ska była mu idea „nauczycielskiej służby”, wymagająca zarówno wysokich kwalifi kacji 
intelektualnych, jak i umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce społecznej46. 
Ogromny dorobek naukowy prof. L. Bandury, liczący ponad 450 pozycji, wpisał go na 
trwałe do dorobku pedagogiki polskiej47. Jako niekwestionowany autorytet naukowy prof. 
L. Bandura skupiał wokół siebie młodych adeptów nauk pedagogicznych: w ciągu trzy-
dziestu lat działalności naukowej (w tym dziesięć jako profesor emerytowany) wypromo-
wał ponad dwustu magistrów i 25 doktorów48. Jak oceniał prof. S. Wołoszyn, osiągnięcia 
prof. L. Bandury, szczególnie na polu dydaktyki i pedeutologii, były na tyle nowatorskie 
i odkrywcze, że już za życia uchodził za niekwestionowany autorytet naukowy i jednego 
z twórców gdańskiej szkoły naukowej 49. 

Nie sposób przy tym nie zauważyć, że L. Bandura w podejmowanych pracach badaw-
czych opowiadał się za tym, co w latach PRL określano jako postępowe, a więc z reguły 
lewicowe, socjalistyczne. W tej tonacji naukowej utrzymane są zwłaszcza jego prace 
poświecone nauczycielowi50. Stąd też zapewne jego zaangażowanie w działalność Gdań-
skiego Oddziału Towarzystwa Szkoły Świeckiej, którego był założycielem. 

Pierwszym dyrektorem Instytutu Pedagogiki została doc. dr Irena Jundziłł (ur. 
w 1923 roku). Do grona pedagogów gdańskich dołączyła w 1961 roku. Studia na kierun-
ku pedagogika odbyła w Uniwersytecie Warszawskim. Szlify naukowe zdobywała pod 
okiem prof. Bogdana Suchodolskiego51. Zainteresowania badawcze I. Jundziłł koncentro-

45 Por.: S. Sztobryn , Ludwik Bandura i Kazimierz Sośnicki jako historycy myśli pedagogicznej. Anali-
za międzywojennej twórczości czasopiśmiennej, w: Oświata, wychowanie i kultura fi zyczna w rzeczywisto-
ści społeczno-politycznej Polski Ludowej (1945–1989), red. R. Grzybowski, Toruń 2004, s. 337–346. 

46 E. Rodziewicz, Korzenie, pamięć i współczesne przejęcia znaczeń powojennej pedagogiki gdańskiej,
w: Gdańskie rodowody pedagogiczne, red. E. Rodziewicz, K. Rzedziecka, E. Zalewska, Gdańsk 2004, s. 27. 

47 Ważniejsze prace L. Bandury: Poglądy pedagogiczne Stanisława Staszica (1956); Zagadnienie błę-
dów uczniowskich (1963); Trudności w procesie uczenia się (1968, drugie wydanie 1970); O procesie uczenia 
się (1972); Wybrane problemy studiów dla pracujących (1974); Uczniowie zdolni i kierowanie ich rozwojem 
(1974). 

48 J. Rutkowiak, O dorobku naukowym Profesora Ludwika Bandury, w: „Ruch Pedagogiczny” 1984, 
nr 1, s. 137.

49 S. Wołoszyn, Ludwik Bandura, w: „Kwartalnik Pedagogiczny” 1985, nr 1(115), s. 153–156. 
50 Przykładem mogą być takie prace, jak: Model nauczyciela w społeczeństwie budującym socjalizm 

(„Nowa Szkoła”) czy też : Jakiego potrzebujemy nauczyciela („Głos Nauczycielski” 1968).
51 Pod jego kierunkiem napisała pracę magisterską, a w 1959 roku także pracę doktorską zatytułowaną: 

Kształcenie myślenia w nauczaniu przedmiotów pedagogicznych, którą w 1963 roku wydano drukiem. Por.: 
R. Segit, Z pedagogiką przez życie. Działalność zawodowa i naukowa Profesor Ireny Jundziłł, w: Społeczeń-
stwo, opieka, wychowanie, red. J. Żebrowski, Gdańsk 2004, s. 14–15.



ROMUALD GRZYBOWSKI182

wały się m.in. wokół problemów dotyczących aktywizacji dzieci i młodzieży. Bliska jej 
była problematyka pedeutologiczna. Analizowała uwarunkowania prawidłowego pełnie-
nia roli pedagoga szkolnego oraz znaczenie przedmiotów pedagogicznych w kształceniu 
nauczycieli. Dużo uwagi poświęciła problematyce wychowania patriotycznego dzieci 
i młodzieży. Interesowały ją wewnątrzszkolne czynniki wspomagające działalność wy-
chowawczą szkoły. Dostrzegała je m.in. w działalności spółdzielni uczniowskich. W cen-
trum zainteresowań I. Jundziłł pozostawało dziecko, zwłaszcza dziecko osamotnione, 
pozbawione opieki. Odzwierciedleniem jej dążeń było stworzenie przez nią w Uniwer-
sytecie Gdańskim nowego kierunku studiów – pedagogiki opiekuńczej52. Z myślą o jego 
potrzebach nie tylko zgromadziła i wykształciła niezbędną kadrę naukową, ale napisała 
też podręcznik pt. Zarys pedagogiki opiekuńczej. 

W latach 1978–1981 funkcję dyrektora Instytutu pełnił prof. dr hab. Klemens Żmuda-
-Trzebiatowski (1913–1984)53. Początki jego kariery zawodowej związane były z pracą 
nauczyciela szkoły powszechnej, którą łączył ze studiami w Wolnej Wszechnicy Polskiej 
w Warszawie. Ukończył je tuż po zakończeniu II wojny światowej, uzyskując stopień ma-
gistra fi lozofi i w zakresie pedagogiki. Po 1945 roku K. Trzebiatowski pełnił m.in. funkcję 
dyrektora liceum pedagogicznego, inspektora szkolnego oraz kierownika (kuratora) Wy-
działu Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. W roku 1952 
rozpoczął pracę w WSP w Gdańsku. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się 
wokół takich problemów jak sytuacja oświaty i wychowania na Pomorzu Zachodnim oraz 
Powiślu, strajki szkolne w Prusach Zachodnich w początkach XX wieku, rozwój szkolnic-
twa powszechnego w Polsce w okresie międzywojennym czy też organizacja szkolnictwa 
w Polsce po 1945 roku, ujmowana na tle innych krajów54. Podobnie jak inni profesorowie, 
K. Trzebiatowski owocnie uczestniczył w kształceniu młodej kadry naukowej55. Pełnił 
też w uczelni wiele funkcji – od kierownika Zakładu Praktyk, po prodziekana Wydziału 
Humanistycznego, kierownika Zakładu Historii Oświaty i Wychowania – do dyrektora 
Instytutu. 

W roku 1981 dyrektorem Instytutu Pedagogiki został wybrany prof. dr hab. Lech 
Mokrzecki (ur. 1935 r.)56. Funkcję tę pełnił przez 10 lat. L. Mokrzecki ukończył studia 

52 I. Jundziłł, począwszy od roku 1969, wypromowała 11 doktorów – w większości z zakresu pedagogiki 
opiekuńczej. Była także promotorem wielu prac magisterskich. 

53 L. Mokrzecki, Profesor Klemens Trzebiatowski (1913–1984), w: „Zeszyty Naukowe UG. Pedagogika, 
Historia Wychowania” 1993, nr 21. 

54 K. Trzebiatowski jest autorem około 140 prac naukowych, w tym kilku znaczących książek: Oświata 
i szkolnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w pierwszej połowie XX wieku (1900–1939), Poznań 1961; te-
goż, Organizacja i podstawy prawne szkolnictwa, cz. I – Gdańsk 1964, cz. II – Gdańsk 1966, cz. III – Gdańsk 
1968, cz. IV – Gdańsk 1969; tegoż, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918–1932, Wrocław 1970; 
tegoż, Organizacja szkolnictwa w Polsce Ludowej, Warszawa 1972; tegoż, Poradnik organizacyjno-ekono-
miczny kierownika szkoły, Warszawa 1972 (wspólnie z K. Podoskim), wydanie II zmienione – Warszawa 1975; 
tegoż, Oświata i wychowania w XX wieku (do 1975 roku), Gdańsk 1975; tegoż, System oświatowy Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej na tle porównawczym (Źródła). Skrypt uczelniany, wspólnie z J. Żerko; tegoż, Szkol-
nictwo w województwie pomorskim w latach 1920–1939, Wrocław 1986.
Por też: Bibliografi a prac K. Trzebiatowskiego, w: „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Pedagogi-
ka, Historia Wychowania” 1983, nr 13.

55 K. Trzebiatowski wypromował 8 doktorów.
56 K. Puchowski, J. Żerko, Profesor Lech Mokrzecki – badacz dziejów nauki, kultury i oświaty, w: W służ-

bie historii nauki, kultury i edukacji. Księga Pamiątkowa dedykowana Prof. Lechowi Mokrzeckiemu z Okazji 
Jubileuszu Pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, red. R. Grzybowski, T. Maliszewski, Gdańsk 2008, s. 17–24. 
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historyczne w UMK w Toruniu. Równolegle zdobywał kwalifi kacje zawodowego muzy-
ka, uzyskując stopień magistra w klasie wiolonczeli. Następnie przeniósł się do Gdańska, 
gdzie przez długi czas z powodzeniem łączył pracę naukową w WSP z karierą zawodowe-
go muzyka. Od 1966 roku prowadzi intensywne, wielowątkowe badania naukowe, skon-
centrowane początkowo na nauczaniu historii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim. 
W krótkim czasie zainteresowania te przenosi na teren całej Rzeczpospolitej i wybrane 
państwa europejskie. Opracowuje biogramy uczonych gdańskich, zajmuje się dziejo-
pisarstwem mieszczańskim w Gdańsku, a równolegle prowadzi dociekania nad wiedzą 
o morzu mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej. W licznych pracach szeroko naświetla 
uwarunkowania i osiągnięcia staropolskiej nauki i oświaty, ujmując je w relacji: Gdańsk 
– Prusy Królewskie – Rzeczpospolita57. Ogromny dorobek naukowy prof. L. Mokrzeckie-
go58 sprawił, że od wielu lat jest uznanym autorytetem w dziedzinie historii nauki i oświa-
ty polskiej i europejskiej. Wypromował dotąd 11 doktorów, 1 doktora honoris causa oraz 
kilkuset magistrów59. Sam też w dniu 6 czerwca 1998 r. uzyskał godność doktora honoris 
causa Uniwersytetu w Linköpingu (Szwecja). Był to wyraz uznania dla niezwykle bogate-
go dorobku naukowego prof. L. Mokrzeckiego oraz jego zasług w dziedzinie współpracy 
organizacyjnej i naukowej Instytutu Pedagogiki UG z Instytutem Pedagogiki i Psycholo-
gii w Linkőping60. 

Warto podkreślić, że prof. L. Mokrzecki jako dyrektor przeprowadził Instytut Pe-
dagogiki przez trudne lata stanu wojennego. Za niektórych studentów – uczestników 
demonstracji politycznych – składał osobiste poręczenie w organach władz wojskowych. 
Ponadto prof. L. Mokrzecki w latach 1983–2005 nieprzerwanie kierował Zakładem Histo-
rii Nauki, Oświaty i Wychowania. 

Kadencja prof. dr. hab. Jan Żebrowskiego (ur. 1935 r.) jako dyrektora Instytutu Pe-
dagogiki przypadła na lata 1991–1996, w których w pedagogice polskiej dokonywał się 
przełom ideologiczny i teoretyczny, związany z upadkiem PRL. Stopniowe odchodzenie 
od założeń pedagogiki komunistycznej, odkrywanie dorobku pedagogiki zachodniej i nie 
zawsze uzasadniona fascynacja jej ustaleniami stały się poważnym wyzwaniem zarówno 
dla prof. J. Żebrowskiego61, jak i dla całego grona pedagogów gdańskich. 

Prof. J. Żebrowski zalicza się do grona wychowanków prof. Romany Miller. W ob-
szarze jego zainteresowań naukowych ważne miejsce zajmują m.in. problemy dotyczące 
kształcenia i sytuacji zawodowej pedagogów62, a także pracowników kulturalno-oświato-

57 L. Mokrzecki, Studium z dziejów nauczania historii. Rozwój dydaktyki przedmiotu w Gdańskim 
Gimnazjum Akademickim do schyłku XVII w., Wrocław 1973; tegoż, Tradycja nauczania historii do końca 
XVI wieku. Wybrane kraje i problemy, Gdańsk 1992, tegoż, Wokół staropolskiej nauki i oświaty. Gdańsk 
– Prusy Królewskie – Rzeczpospolita, Gdańsk 2001. Por. także: Publikacje Profesora Lecha Mokrzeckiego 
(lata 1951–2006), w: W służbie historii nauki, kultury edukacji…, s. 27–60.

58 Prof. L. Mokrzecki jest autorem 9 książek, ponad 450 artykułów, rozpraw i innych publikacji nauko-
wych i ponad 70 publikacji poświęconych popularyzacji muzyki poważnej. Do tej pory brał udział w około 100 
przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

59 Szerzej dorobek prof. L. Mokrzeckiego został przedstawiony w księgach pamiątkowych, jakie przygo-
towano z okazji Jego kolejnych jubileuszy. Por. m.in.: W służbie nauki, kultury i edukacji. Księga Pamiąt-
kowa dedykowana Prof. Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu Pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, 
red.  R. Grzybowski, T. Maliszewski, Gdańsk 2006 (wyd. II, poprawione i uzupełnione – Gdańsk 2008). 

60 J. Żerko, Promocje doktorskie w Uniwersytecie w Linkőping…, s. 187–188.
61 W latach 1991–2005 J. Żebrowski pełnił funkcję kierownika Zakładu Teorii Wychowania.
62 J. Żebrowski, Kształcenie i sytuacja zawodowa pedagogów, Warszawa 1974.
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wych63. Bliska Żebrowskiemu była problematyka animatorów kultury64; twórczo podej-
mował dociekania skoncentrowane na sytuacji rodziny, łącząc je z problematyką peda-
gogiki opiekuńczej w Polsce w okresie przemian po 1989 roku. Dużo uwagi J. Żebrowski 
poświęcił szeroko rozumianej edukacji w społeczeństwie obywatelskim. Kolejnym ob-
szarem badawczym bliskim Żebrowskiemu były zjawiska patologii społecznej szerzące 
się wśród młodzieży polskiej w okresie transformacji ustrojowej. Ponadto w swych 
pracach badawczych analizował sytuację absolwentów studiów pedagogicznych, uczest-
nictwo dzieci i młodzieży w kulturze i wiele innych zagadnień65.

Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (ur. 1954 r.), należy do drugiej generacji wycho-
wanków Instytutu Pedagogiki. Jako dyrektor Instytutu w latach 1996–2002 podjął 
trud wprowadzenia pedagogiki gdańskiej w świat współczesnej pedagogiki światowej, 
w tym kultury i pedagogiki ponowoczesnej. W obszarze jego zainteresowań badawczych 
znajdują się m.in.: fi lozofi a wychowania (edukacja w perspektywie współczesnych dys-
kursów fi lozofi cznych – poststrukturalizm, postmodernizm i teoria postkolonialna); pe-
dagogika ogólna (współczesne teorie i ideologie edukacji; metodologie badań edukacyj-
nych, w tym teoria krytyczna, analiza dyskursu i fenomenografi a); pedagogika kultury 
(edukacyjne aspekty współczesnej kultury medialnej i kultury popularnej); polityczne 
i kulturowe konteksty edukacji. 

Zagraniczne staże naukowe, współpraca z uczonymi z państw skandynawskich 
(Szwecja, Dania), Niemiec i Anglii, udział w międzynarodowych programach badaw-
czych sprawiły, że doświadczenia, a zwłaszcza prace naukowe prof. T. Szkudlarka stały 
się dla młodego pokolenia pedagogów gdańskich swoistym „oknem na świat”. Wyrazem 
uznania dla jego działalności naukowej oraz współpracy i wymiany naukowej ze śro-
dowiskiem uczonych skandynawskich było nadanie mu w roku 2005 godności doktora 
honoris causa Uniwersytetu w Linköping (Szwecja)66.

Prof. Maria Mendel (ur. 1960 r.) kierowała Instytutem Pedagogiki w latach 2002–
–2008. W swoich działaniach starała się pogłębić i rozwinąć kierunki poszukiwań nauko-
wych pedagogów gdańskich, zainicjowane przez T. Szkudlarka. Aktywna uczestniczka 
międzynarodowych badań, sympozjów i konferencji stała się swoistym ambasadorem 
pedagogiki gdańskiej w świecie. W prowadzonych badaniach naukowych koncentruje 

63 Z badań nad uczestnictwem w kulturze, red. J. Żebrowski, Warszawa 1976.
64 J. Żebrowski, Zawód i osobowość animatorów kultury w świetle nowych koncepcji wychowania 

zintegrowanego, Gdańsk 1987.
65 Por. J. Papież, Bibliografi a prac profesora Jana Żebrowskiego, w: Człowiek, kultura, edukacja. Pu-

blikacja dedykowana Profesorowi Janowi Żebrowskiemu, red. J. Papież, Gdańsk 2006, s. 20–32. 
66 Ważniejsze książki autorstwa T. Szkudlarka: Identity, Popular Culture, Education, Hiroshima 

University, 2000 (publikacja w języku japońskim); Media. Szkic z fi lozofi i i pedagogiki dystansu, Kraków, 
Impuls, 1999; Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń (współautor Zbyszko Melosik), Kraków, 
Impuls, 1998; Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza (redakcja i współautorstwo), Kraków, 
Impuls, 1995; The Problem of Freedom in Postmodern Education, Westport, Connecticut (USA), London, 
Bergin & Garvey, Greenwood Publishing Group, 1993; Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego 
postmodernizmu, Kraków, Impuls, 1993; Teacher Education in Linköping. A Peer Review of the Teacher 
Education for Primary and Secondary School from a Polish Point of View, Universitetet in Linkőping, 
Lararutbildningen, Linköping, (Szwecja) 1993 (with: Joanna Rutkowiak, Maria Szczepska-Pustkowska, Mał-
gorzata Lenartowska-Zychowicz); Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki (współautor Bogusław 
Śliwerski), Kraków, Impuls, 1991. 
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się m.in. na relacjach rodziny i szkoły oraz zagadnieniach bezdomności67. Tworzy nową 
kategorię badawczą – pedagogikę miejsca68. Prof. M. Mendel aktywnie współdziałała też 
z władzami samorządowymi miasta Gdańska w zakresie rozwiązywania problemów edu-
kacyjnych oraz wspierania osób bezdomnych. Pokłosiem tej działalności była inicjatywa 
M. Mendel zmierzająca do uruchomienia w Instytucie Pedagogiki drugiego kierunku 
studiów, jakim jest praca socjalna.

W roku 2008 stanowisko dyrektora Instytutu Pedagogiki jego pracownicy powierzyli 
prof. UG, dr. hab. Romualdowi Grzybowskiemu (ur. 1953 r.). W roku 2005 zastąpił on 
odchodzącego na emeryturę prof. L. Mokrzeckiego na stanowisku kierownika Zakładu 
Historii Nauki, Oświaty i Wychowania. 

Wymienieni profesorowie, pełniąc funkcje dyrektora Instytutu, otrzymywali wspar-
cie ze strony swoich zastępców, którzy z reguły odpowiadali za działalność dydaktyczną 
Instytutu oraz współpracę międzynarodową. Sukcesy Instytutu Pedagogiki są w dużym 
stopniu rezultatem ich profesjonalizmu i oddania pedagogice gdańskiej. 

4. KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA 

W okresie 35 lat swego istnienia Instytut Pedagogiki starał się wychodzić naprzeciw 
zmieniającym potrzebom społecznym w zakresie kształcenia wykwalifi kowanych peda-
gogów. Stąd też niektóre specjalności zanikały, by w ich miejsce mogły pojawić się nowe. 
Przykładem tej sytuacji może być rezygnacja (po zaledwie trzech latach) z kształcenia na 
kierunku „pedagogika szkolna”. Znacznie rozbudowano natomiast „pedagogikę opiekuń-
czą”, łącząc ją z innymi specjalnościami, w tym z pracą socjalną i animacją społeczną. 
Kolejna, generalna modyfi kacja oferty edukacyjnej Instytutu Pedagogiki dokonała się 
w 2005 roku, w związku z przejściem Uniwersytetu Gdańskiego na system boloński 
i związane z tym studia trzystopniowe (poziom licencjacki, poziom magisterski i poziom 
doktorski). W rezultacie w roku 2009/10 kształcenie studentów w Instytucie Pedagogiki 
dokonywało się w obrębie 2 kierunków kształcenia (pedagogika i praca socjalna), na 
wspomnianych 3 poziomach. Na kierunku „pedagogika” realizowano następujące spe-
cjalności: animacja społeczna, edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indy-
widualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna, wczesna 
edukacja z językiem angielskim, wczesna edukacja z logopedią. W tym czasie zapadła też 
decyzja o przekształceniu w roku 2010/11 specjalności „edukacja niepełnosprawnych in-
telektualnie z terapią indywidualną” w „pedagogikę specjalną”, traktowaną jako odrębny 
kierunek studiów W obrębie studiów drugiego stopnia funkcjonowały takie specjalności, 
jak: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogika resocjalizacyjna, pedago-
gika społeczna, pedagogika szkolna, pedagogika wczesnoszkolna. 

Drugim kierunkiem studiów prowadzonych w tym czasie przez Instytut była praca 
socjalna realizowana na poziomie studiów pierwszego stopnia. Od 2006 roku trwa także 
kształcenie pedagogów na studiach doktoranckich, w ramach Wydziałowych Studiów 
Doktoranckich z zakresu pedagogiki i politologii. 

67 Por. M. Mendel, Społeczeństwo i rytuał. Heterotopia bezdomności, Toruń 2007; tejże, Rodzice i nauczy-
ciele jako sprzymierzeńcy, Gdańsk 2007. 

68 Pedagogika miejsca, red. M. Mendel, Wrocław 2006. 
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Obok zmian strukturalnych pracownicy Instytutu Pedagogiki starali się systematycz-
nie modyfi kować i wzbogacać realizowane programy kształcenia. Warto podkreślić, że 
na wniosek dyrekcji Rada Instytutu powołała komisję programową działającą w latach 
2003–2005 pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Teresy Bauman, która opracowała nowy, 
modułowy program kształcenia dla wszystkich kierunków i specjalności. Była to odpo-
wiedź Instytutu Pedagogiki na nowe wyzwania stawiane przez zmieniającą się rzeczywi-
stość oraz założenia systemu bolońskiego. 

5. BAZA LOKALOWA INSTYTUTU PEDAGOGIKI

Pedagogika gdańska rodziła się w budynku dawnej WSP w Gdańsku przy ul. So-
bieskiego 18. Na początku lat 70. XX wieku, wraz z Wydziałem Humanistycznym 
WSP, w obrębie którego funkcjonowała, na krótko przeniosła się do nowego gmachu 
położonego przy ul. Wita Stwosza. W 1973 roku Instytut Pedagogiki Psychologii został 
przeniesiony do siedziby likwidowanego Wyższego Studium Nauczycielskiego (wcze-
śniej Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego) w Gdańsku – Oliwie, przy
ul. Krzywoustego 19. Nowy budynek, aczkolwiek wzniesiony dla potrzeb placówki 
oświatowej, nie w pełni odpowiadał wymaganiom Instytutu. Wraz ze wzrostem liczby 
studentów stacjonarnych i niestacjonarnych coraz bardziej odczuwalny stawał się brak do-
statecznej liczby sal lekcyjnych i pomieszczeń do pracy dla kadry naukowo-dydaktycznej. 
Stan ten wynikał z konieczności dzielenia budynku ze szkołą podstawową, którą utwo-
rzono w latach 50. w charakterze szkoły ćwiczeń Liceum Pedagogicznego, a następnie 
Studium Nauczycielskiego (SN–u).

Stara (ul. Krzywoustego 19) i nowa (ul. Bażyńskiego 4) siedziba Instytutu Pedagogiki UG

Po likwidacji obu wspomnianych zakładów kształcenia nauczycieli szkoła podsta-
wowa dążyła do uniezależnienia się od Instytutu, traktując budynek jako swoją własność. 
W rezultacie wieloletnich sporów kierownictwa UG z władzami miasta gmach ostatecz-
nie przyznany został Uniwersytetowi Gdańskiemu, w wyniku czego Instytut Pedagogiki 
stał się jego głównym użytkownikiem. Jednakże niedługo po opuszczeniu budynku przez 
szkołę podstawową zapadła decyzja kierownictwa uczelni o budowie nowego gmachu dla 
całego Wydziału Nauk Społecznych. W wyniku tego działka wraz z budynkiem przy 
ul. Krzywoustego została sprzedana, a środki przekazane na budowę nowego obiektu. 
W ostatnich dniach grudnia 2008 roku nastąpiła przeprowadzka do nowego budynku przy 
ul. Bażyńskiego 4. Stary budynek w ciągu kilkunastu dni został zburzony, a na miejscu 
Instytutu powstają kolejne bloki mieszkaniowe. Można zatem powiedzieć, że u progu 



KARTKA Z DZIEJÓW INSTYTUTU PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (1975–2010) 187

2009 roku Instytut Pedagogiki rozpoczął kolejny etap swojej działalności. Warto dodać, 
że choć w nowym budynku liczba sal wykładowych i ćwiczeniowych nie uległa radykal-
nej zmianie, nauczyciele i studenci dużo sobie po nim obiecują.

6. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA – WYBRANE KIERUNKI I PROBLEMY69

Początków wielowątkowej, bogatej działalności naukowej pracowników naukowo-
dydaktycznych Instytutu Pedagogiki należy doszukiwać się w pierwszym dziesięcioleciu 
istnienia WSP w Gdańsku. Już w roku szk. 1955/56 pracownicy Katedry Pedagogiki WSP 
poinformowali o własnych projektach naukowych: dr Ludwik Bandura przygotowywał do 
druku niewielką książkę Poglądy pedagogiczne Staszica (Warszawa 1956) i opublikował 
5 artykułów; dr Romana Miller kończyła pracę nad książką Praca społecznie użyteczna 
w szkole podstawowej oraz opublikowała trzy recenzje i artykuł Jak czytać opowieści 
Makarenki. 

W kolejnych dekadach dostrzegalny stał się wzrost liczby podejmowanych tematów 
badawczych. Przykładem tego mogą dociekania nad wychowaniem moralnym dzieci. 
Wątek ten twórczo rozwijała w swoich badaniach m.in. R. Miller, koncentrując się m.in. 
na zagadnieniach samooceny i potrzebie wychowania dziecka do samooceny, będących 
podstawą wychowania moralnego70. Znaczące miejsce wśród podejmowanych przez Nią 
problemów badawczych zajmowała edukacja teatralna71, a także istota i rezultaty procesu 
wychowania72. 

Przedmiotem dociekań pracowników Instytut Pedagogiki stały się zwłaszcza wybra-
ne składniki procesu nauczania – uczenia się. Analizowali oni m.in. kształtowanie się 
pojęć u dzieci w wieku szkolnym, trudności pojawiające się w procesie uczenia się oraz 
ogólne prawidłowości towarzyszące procesowi uczenia się73. W polu ich zainteresowań 
znalazła się również problematyka uwarunkowań trudności w nauce i wynikających z ich 
niepowodzeń dydaktycznych młodzieży. Kolejne pokolenia pedagogów gdańskich wy-
kazywały duże zainteresowanie problematyką pedeutologiczną. Dokonywali oni analizy 
problemów natury ogólnej, właściwych dla pedeutologii opisowej oraz próbowali wy-
tyczać perspektywy zawodu nauczycielskiego w rzeczywistości społeczno – politycznej 
Polski Ludowej74. Wiele miejsca w strukturze badań pedutologicznych zajmowały proble-
my kształcenia czynnych nauczycieli studiujących w systemie studiów dla pracujących75. 

69 W tej części wskazuję niektóre tylko kierunki badań i związany z nimi dorobek naukowy pedagogów 
gdańskich. Z uwagi na rozległość problematyki przyjęto zasadę, że szerzej przedstawione zostaną sylwetki 
i elementy dorobku naukowego tych profesorów, którzy tworzyli fundamenty pedagogiki gdańskiej oraz pro-
fesorów i niektórych adiunktów, którzy przeszli już na emeryturę lub zmarli.

70 R. Miller, O nowe spojrzenie na zagadnienie wychowania moralnego, w: „Kwartalnik Pedagogiczny” 
1957, nr 1, s. 44–70; tejże, Stosunek dziecka do samego siebie, w: „Życie Szkoły” 1967, nr 7/8, s. 13–16.

71 R. Miller, Edukacja teatralna w wychowaniu przedszkolnym, w: Wychowanie estetyczne w przed-
szkolu, red. Z. Woźnicka, Warszawa 1971. 

72 R. Miller, Proces wychowania i jego wyniki, Warszawa 1966. 
73 Por. L. Bandura, Trudności w procesie uczenia się, Warszawa 1961; tegoż, O procesie uczenia się, 

Warszawa 1972.
74 L. Bandura, Prognostyczne spojrzenie na zawód nauczyciela, w: „Ruch Pedagogiczny” 1972, nr 3. 
75 L. Bandura, Wybrane problemy studiów dla pracujących, Warszawa 1974; E. Zawacka, Niepowodzenia

w nauczycielskich studiach zaocznych, w: „ZNWH UG, Pedagogika, Psychologia, Historia wychowania” 
1972, nr 1.
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Przedmiotem dociekań stało się również kształcenie korespondencyjne nauczycieli76. 
W tym kierunku zmierzały badania skoncentrowane na ocenie znaczenia wybranych 
elementów procesu kształcenia kandydatów na nauczycieli77.

Równolegle postępowały badania nad procesem wychowania. Pedagogów gdańskich 
interesowały m.in. zagadnienia formalnej strony celów wychowania78 oraz sam proces 
wychowania i stosowane w nim środki wychowania79. W polu zainteresowań badawczych 
kadry naukowej Instytutu Pedagogiki znaleźli się także uczniowie – ich aktywny udział 
w procesie wychowania, formy aktywizacji wychowawczej oraz sposoby kształtowania 
u nich postaw patriotycznych80. Innym przejawem tego nurtu zainteresowań były docie-
kania skupione na środowiskowych uwarunkowaniach procesu wychowania ujmowanych 
w skali województwa, osiedla i rodziny81. Przedmiotem szczególnej troski pedagogów 
stało się zwłaszcza dziecko zagrożone oraz skrzywdzone przez los. Na tym podłożu 
ukształtowała się gdańska pedagogika opiekuńcza82. 

Do tej grupy należą też dzieci dotknięte upośledzeniem umysłowym. Począwszy od 
lat 60. i 70. XX wieku badania w tym obszarze podejmowane były coraz częściej przez 
pracowników nauki zatrudnionych w Instytucie Pedagogiki UG83. 

Drugie pokolenie pedagogów gdańskich zatrudnionych (lub tylko związanych 
naukowo) w Instytucie Pedagogiki osiągnęło samodzielność naukową na przełom lat 
70. i 80. XX84. Jego przedstawiciele zainicjowali nowe kierunki badań naukowych, nie 
rezygnując jednocześnie z dociekań w obszarach bliskich ich mistrzom. Odnosi się to 
m.in. do badań nad nauczycielem, jego relacjami z uczniami oraz nad samą pedagogiką. 
Przedmiotem zainteresowań dydaktyków pozostały zagadnienia pedeutologiczne, doty-
czące m.in. przygotowania zawodowego oraz błędów popełnianych przez początkują-
cych nauczycieli, a także ich rozwoju zawodowego85. Podejmowano tematy odnoszące 
się do tak istotnych zagadnień dydaktycznych, jak stanowienie celów edukacyjnych86 

76 E. Zawacka, Kształcenie korespondencyjne, Warszawa 1967.
77 I. Jundziłł, Rola przedmiotów pedagogicznych w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1968.
78 K. Sośnicki, Istota i cele wychowania, Warszawa 1964. 
79 K. Sośnicki, Teoria środków wychowania, Warszawa 1973.
80 I. Jundziłł, Aktywizacja dziecka w procesie wychowania, Warszawa 1966; tejże, Wartości społeczno-

wychowawcze spółdzielni uczniowskich, Warszawa 1972; tejże, O wychowaniu patriotycznym dzieci klasy 
I–IV, Warszawa 1969; tejże, O wychowaniu patriotycznym w klasach V–VIII, Warszawa 1970.

81 I. Jundziłł, Program pracy wychowawczej w województwie gdańskim, Gdańsk 1972; tejże, Program 
działalności opiekuńczo-wychowawczej w osiedlu mieszkaniowym „Zaspa”, Gdańsk 1977; tejże, Rodzina, 
środowisko, wychowanie, Warszawa 1981 i inne. Por.: Dorobek naukowy Ireny Jundziłł, w: Społeczeństwo, 
opieka, wychowanie. Praca dedykowana Irenie Jundziłł w osiemdziesięciolecie urodzin, red. J. Żebrowski, 
Gdańsk 2004, s. 33–40.

82 I. Jundziłł, Zarys pedagogiki opiekuńczej, Gdańsk 1975, wyd. II Gdańsk 1978, wyd. III Gdańsk 1984.
83 H. Borzyszkowska, Oligofrenopedagogika, Warszawa 1985. 
84 Na czele Zakładu Historii Oświaty i Wychowania stanął wychowanek prof. K. Kubika, prof. Lech Mo-

krzecki; w grupie doktorów wypromowanych przez prof. L. Bandurę postacią wyróżniającą się stała się prof. 
Joanna Rutkowiak, w latach 1980–2005 kierownik Zakładu Dydaktyki.

85 J. Rutkowiak, Błędy dydaktyczne początkujących nauczycieli, Gdańsk 1974; tejże, Instytucjonalne 
czynniki zawodowego doskonalenia nauczycieli, Gdańsk 1978; tejże, Rozwój zawodowy a szkoła, Warszawa 
1982.

86 Zagadnienie celów edukacyjnych, red. J. Rutkowiak, Gdańsk 1987.
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oraz rozumienie wychowania87. W polu zainteresowań tej grupy pedagogów znalazły się 
też zagadnienia dialogu w edukacji88 rozumianej w wieloraki sposób89. W latach 90. XX 
wieku, w toku ożywionej dyskusji nad stanem pedagogiki polskiej po upadku PRL, re-
prezentanci dydaktyki gdańskiej zwracali uwagę na niejasną i zróżnicowaną treść kate-
gorii „polityczność” i „upolitycznienie” pedagogiki90, dostrzegając też złożone problemy 
edukacyjne rodzące się na styku doświadczeń polskich, konfrontowanych z dorobkiem 
państw dawnej Unii Europejskiej91.

Problemy pedeutologiczne rozpatrywano także z punktu widzenia specyfi ki kształ-
cenia i sytuacji zawodowej pedagogów92 oraz pracowników kulturalno-oświatowych93. 
Naświetlano problematykę dotyczącą animatorów kultury94; prowadzono dociekania 
skoncentrowane na sytuacji rodziny95, łącząc je z problematyką pedagogiki opiekuńczej 
w Polsce w okresie przemian po 1989 roku96. Dużo uwagi, zwłaszcza w Zakładzie Teorii 
Wychowania, poświęcono szeroko rozumianej edukacji w społeczeństwie obywatel-
skim97, a także zjawiskom patologii społecznej szerzącym się wśród młodzieży polskiej 
w okresie transformacji ustrojowej98. Ponadto w pracach badawczych analizowano sytu-
ację absolwentów studiów pedagogicznych, uczestnictwo dzieci i młodzieży w kulturze 
i wiele innych zagadnień99. 

Ważne miejsce w strukturze prac badawczych podejmowanych w Instytucie Pedago-
giki UG zajmowała problematyka wczesnej edukacji występująca w początkowym okre-
sie pod nazwą „nauczania początkowego”. Dociekania z tego zakresu były skoncentro-
wane przede wszystkim wokół zagadnień wychowania w rodzinie oraz udziału rodziny 

87 Rozmowy o wychowaniu: kontrowersje, spory, dyskusje, red. J. Rutkowiak, Gdańsk 1992.
88 Pytanie – dialog – wychowanie, red. J. Rutkowiak, Warszawa 1992, tejże, O dialogu edukacyjnym 

– rusztowanie kategorialne, w: Pytanie – dialog – wychowanie…, s. 13–52; tejże, „ Dialog bez arbitra” jako 
koncepcja relacji między nauczycielem a uczniem, w: „Ruch Pedagogiczny” 1984, nr 5–6.

89 Odmiany myślenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, Kraków 1995.
90 J. Rutkowiak, Polityczność a upolitycznienie wychowania. (W oparciu o teoretyczną rekonstrukcję 

fenomenu pedagogiki socjalistycznej), (współautor: M. Szczepska-Pustkowska), w: Odmiany myślenia o eu-
kacji…, s. 209–245. 

91 Uczenie się od outsidera. Perspektywa europejskiej współpracy edukacyjnej, red. J. Rutkowiak, Kra-
ków 1997; tejże, Szanse i bariery uczenia się od outsidera, w: Uczenie się od outsidera…, s. 83–128. 

92 J. Żebrowski, Kształcenie a sytuacja zawodowa pedagogów, Warszawa 1974, tegoż, Zawód wycho-
wawcy i kierunki jego specjalizacji, Warszawa 1991.

93 Kształcenie i sytuacja zawodowa pracowników kulturalno-oświatowych w świetle pedagogiki ani-
macji, red. J. Żebrowski, Warszawa 1981.

94 J. Żebrowski, Zawód i osobowość animatorów kultury w świetle nowych koncepcji wychowania 
zintegrowanego, Gdańsk 1987.

95 Rodzina polska na przełomie wieków. Przeobrażenia, zagrożenia, patologie, red. J. Żebrowski, 
Gdańsk 2001.

96 Pedagogika opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian, red. J. Żebrowski, Gdańsk 1998. 
97 Edukacja w społeczeństwie obywatelskim i system wartości, red. J. Żebrowski, Gdańsk 1996; Wy-

chowanie w społeczeństwie obywatelskim, red. J. Żebrowski, Gdańsk 1994; Edukacja a społeczeństwo 
obywatelskie. Z teorii i praktyki demokratyzacji polskiej szkoły, red. J. Żebrowski, Gdańsk 1995; Edukacja 
kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, red. J. Żebrowski, Gdańsk 1997. 

98 Zjawiska patologii społecznej i zachowań dewiacyjnych młodzieży. Współczesne uwarunkowania 
i interpretacje zagrożeń, red. J. Żebrowski, Gdańsk 2001. 

99 Por.: J. Żebrowski, Główne kierunki badań naukowych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdań-
skiego, w: „Kwartalnik Pedagogiczny” 1989, nr 2 (132), s. 159–165.
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w procesie edukacji wczesnoszkolnej100, a także przygotowania dzieci do wykorzystania 
czasu wolnego101, problematyki pracy pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej102. 

Warto podkreślić, że w obszarze refl eksji nad nowoczesnymi metodami kształcenia 
pedagodzy gdańscy już w latach 80. XX wieku twórczo sięgali do doświadczeń pedago-
gów zachodnich. Potwierdzeniem tego mogą być badania nad rolą swobodnych tekstów 
w procesie kształtowania twórczego myślenia uczniów103. W obszarze dociekań nad 
rodziną znaczące miejsce zajmowały ustalenia pedagogów gdańskich odnośnie kształto-
wania właściwych postaw młodzieży wobec pracy zawodowej104, z uwzględnieniem roli 
rodziny w tym złożonym procesie105.

Równolegle do badań podejmowanych przez pedagogów rozwijały się dociekania 
naukowe gdańskich historyków wychowania. Sprzyjało temu usytuowanie Katedry Hi-
storii Oświaty i Wychowania w strukturze najpierw sekcji pedagogiki, a później Insty-
tutu Pedagogiki UG. Owocowało to na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
różnorodnymi inicjatywami naukowymi. Zapowiedzią dynamicznego rozwoju badań 
z zakresu historii wychowania były wystąpienia Kazimierza Kubika i Klemensa Trze-
biatowskiego na zorganizowanej w 1954 roku w Gdańsku sesji Polskiej Akademii Nauk 
w Gdańsku106. Jednak właściwy rozwój badań historyczno-oświatowych przypada na 
okres po 1956 roku. Zaczęły wtedy ukazywać się nie tylko pojedyncze artykuły naukowe 
i recenzje, ale także prace zwarte107. Zainteresowania naukowe pracowników Katedry Hi-
storii Oświaty i Wychowania koncentrowały się w tym czasie wokół przeszłości naukowej 
i oświatowej Gdańska w okresie staropolskim, a zwłaszcza na dziejach i dorobku nauko-
wym Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. Systematycznie rozwijał się też nurt badań 
skupionych na tradycjach nauczania historii w dawnej Rzeczpospolitej. Już w latach 60. 
XX wieku gdańscy historycy wychowania wyraźnie zaznaczyli swą obecność w gronie 
badaczy podejmujących problematykę kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży pol-
skiej na Pomorzu Gdańskim w okresie niewoli narodowej, a zwłaszcza w drugiej połowie 
XIX i w pierwszych latach XX wieku. Inicjowali także badania związane z najnowszymi 
dziejami oświaty i wychowania, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, tak w ujęciu 

100 M. Grochociński, Funkcjonowanie systemu wychowawczego w środowisku, w: „Studia Pedagogicz-
ne” 1974, nr 32; tegoż, Dom rodzinny a kultura czasu wolnego, Gdańsk 1976; tegoż, Rodzina a czas wolny 
dziecka, Gdańsk 1980; tegoż, Kultura pedagogiczna rodziców (trzy wydania: Gdańsk 1979, 1980, 1986).

101 M. Grochociński, Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego, Gdańsk 1979.
102 M. Grochociński, Podstawowe problemy pracy pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk 

1989.
104 S. Skrzypiec, Kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec pracy zawodowej, Warszawa 1979.
105 S. Skrzypiec, Rodzina a przygotowanie dzieci do pracy, Gdańsk 1987.
106 K. Kubik, Polskie szkolnictwo prywatne w Gdańsku w XVI–XVIII wieku, w: Konferencja Pomor-

ska Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1956; K. Trzebiatowski, Szkolnictwo i oświata polska na Ziemiach 
Pomorza Zachodniego w okresie międzywojennym 1918–1939, w: Konferencja Pomorska PAN, Warszawa 
1956. 

107 Kilkuletnie opóźnienie procesu rozwoju gdańskiej historii wychowania wynikało m.in. z prawie czte-
roletniej absencji K. Kubika w WSP spowodowanej jego (motywowanymi względami politycznymi) areszto-
waniem i zwolnieniem z pracy w 1952 roku. Zajęcia z historii wychowania prowadzili w tych latach zatrudnie-
ni na stanowiskach zastępcy profesora mgr Bolesław Pleśniarski i mgr Klemens Trzebiatowski. Warto dodać, 
że B. Pleśniarski na stałe związany był z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie był zatrudniony 
w Katedrze Pedagogiki. Por. W. Szulakiewicz, Historia wychowania w Polsce 1944–1956, Kraków 2006,
s. 61.



KARTKA Z DZIEJÓW INSTYTUTU PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (1975–2010) 191

regionalnym, jak i ogólnopolskim. Znaczne osiągnięcia odnotowali zwłaszcza na polu 
badań nad dziejami wychowania i szkolnictwa morskiego108.

Dalsze wzbogacenie problematyki badawczej gdańskich historyków wychowania 
nastąpiło w latach 80. i 90. XX wieku. W tym okresie prace badawcze pracowników 
Zakładu koncentrowały się w obrębie trzech grup problemów. W ramach pierwszego 
obszaru badań gdańscy historycy wychowania, przede wszystkim prof. L. Mokrzecki, 
dr K. Puchowski109 i dr J. Taraszkiewicz, prowadzili dociekania dotyczące dziejów 
edukacji historycznej w szkolnictwie europejskim do końca XVIII wieku; historiografi i 
gdańskiej doby Odrodzenia i Baroku; edukacji historycznej w jezuickich kolegiach Rze-
czypospolitej (1565–1773); historii szkolnictwa jezuickiego; nauczania historii w kole-
giach pijarskich w Rzeczypospolitej do XVIII wieku; ideałów i kierunków wychowania 
w szkolnictwie polskim XVI–XVIII wieku; edukacji elit politycznych Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, dziejów nauki i uczonych, szczególnie jezuitów i profesorów szkół 
protestanckich I Rzeczypospolitej; historii rozwoju różnych dyscyplin naukowych w Pru-
sach Królewskich; dziejów dydaktyk niektórych dyscyplin. Po 2005 roku ten obszar ba-
dawczy wzbogaciły dociekania skupione na fi lozofi i szkolnej w Gdańskim Gimnazjum 
Akademickim oraz problematyce nauczania fi lozofi i w szkolnictwie gdańskim w okresie 
staropolskim110. 

Drugi zakres zagadnień, podejmowanych przez pracowników Zakładu, w tym przez 
dr. J. Szewsa – obecnie emerytowanego adiunkta Zakładu, dr L. Burzyńską-Wentland, dr. 
T. Maliszewskiego oraz prof. UG, dr. hab. R. Grzybowskiego111, obejmował takie pro-
blemy badawcze, jak: nauczanie języka polskiego oraz tajne związki młodzieży polskiej 
uczącej się w gimnazjach pruskich na terenie Prus Zachodnich w okresie niewoli narodo-
wej, udział i rola rodziny, prasy polskiej oraz organizacji społecznych w wychowaniu pa-
triotycznym dzieci polskich w zaborze pruskim112; strajki dzieci polskich w szkolnictwie 
ludowym w Prusach Zachodnich w pierwszych latach XX wieku113. Szczególne osiągnię-
cia na tym polu uzyskał dr J. Szews, który wychodząc od problematyki nauczania języka 
polskiego w szkołach średnich Pomorza Gdańskiego114, rozszerzył swoje zainteresowania 

108 Por.: L. Mokrzecki, Współczesne kierunki badan nad dziejami oświaty i nauki w środowisku gdań-
skim i ich najnowsze wyniki, w: Historia wychowania w XX wieku. Dorobek i perspektywy, red. T. Gumuła, 
J. Krasuski, Kielce 1998, s. 515–525; tegoż, Historia wychowania w Gdańsku z perspektywy pięćdziesięciolecia 
(1946–1996), w: „Ars Educandi”, t. II, 2000, s. 19–33. 

109 W maju 2008 r. prof. UG, dr hab. K. Puchowski habilitował się na Wydziale Nauk Społecznych UG 
w oparciu o dorobek naukowy i pracę pt. Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Stu-
dium z dziejów edukacji elit, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. Por. także: K. Puchowski, 
Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 1553–1773, Gdańsk 1999; Szlakami przeszłości 
i czasów współczesnych. Księga ofi arowana Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jego Jubileuszu,
red. K. Puchowski, J. Żerka, Gdańsk 1996. 

110 Prowadzi je mgr Mariusz Brodnicki – doktorant prof. L. Mokrzeckiego zatrudniony na stanowisku asy-
stenta w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania. 

111 R. Grzybowski habilitował się na Wydziale Nauk Społecznych UG w październiku 2000 roku, na pod-
stawie dorobku i pracy pt. Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946–1956, Gdańsk 2000. 

112 R. Grzybowski, Udział prasy w nauczaniu domowym dzieci polskich na Pomorzu Nadwiślańskim 
w drugiej połowie XIX i w pierwszych latach XX wieku, w: Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do 
XX wieku, red. K. Jakubiak i A. Winiarz, Bydgoszcz 2004, s. 275–287. 

113 L. Burzyńska-Wentland, Strajki szkolne w Prusach Zachodnich w latach 1906–1907, Gdańsk 2009.
114 J. Szews, Język polski w szkolnictwie średnim Pomorza Gdańskiego w latach 1815–1920, Gdańsk 

1975.
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badawcze m.in. o problematykę tajnego nauczania języka polskiego organizowanego 
w odpowiedzi na całkowitą likwidację (w roku 1901) nauki tego przedmiotu w pruskich 
szkołach średnich na Pomorzu Nadwiślańskim. Ponadto, w toku dwudziestoletniej pracy 
badawczej, J. Szews zrekonstruował historię tajnych organizacji samokształceniowych 
młodzieży polskiej kształcącej się w gimnazjach pruskich na Pomorzu w latach 1830– 
–1920115. Związki te zainicjowały akcję samokształceniową młodzieży z zakresu nauki 
o języku, literaturze i historii polskiej, realizując w ten sposób zadanie wychowania pa-
triotycznego młodej inteligencji polskiej z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego. 

W obrębie Zakładu Historii Oświaty i Wychowania dynamicznie rozwijały się bada-
nia nad udziałem prasy polskiej w dziele rozwijania pozaszkolnej edukacji dzieci i mło-
dzieży polskiej w zaborze pruskim. Koncentrowały się one na obszarze Prus Zachodnich 
(Pomorza Nadwiślańskiego). Autorem znaczących ustaleń w tym zakresie był doc. dr hab. 
Wiktor Frąckowiak (1932–1987), na co dzień etatowy pracownik Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Bydgoszczy, a następnie Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku116. 
W całym okresie aktywnej działalności naukowej doc. W. Frąckowiak podejmował ba-
dania skupione wokół problematyki oświaty polskiej w zaborze pruskim. Wiele uwagi 
poświęcił zwłaszcza roli czasopism w procesie edukacji elementarnej dzieci polskich. 
Żywo interesowała go też patriotyczna i wychowawcza działalność Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” na terenie Pomorza Gdańskiego117. 

Ważną dziedzinę działalności naukowej pracowników Zakładu Historii Nauki, 
Oświaty i Wychowania stanowią prace bibliografi czne118 z zakresu oświaty i wychowa-
nia na Pomorzu Gdańskim, w tym zwłaszcza w Wolnym Mieście Gdańsku119. Kolejnym 

115 J. Szews, Filomaci pomorscy. Tajne związki młodzieży polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 
1830–1920, Warszawa 1992. 

116 Doc. dr hab. Wiktor Frąckowiak na seminarium doktorskim kierowanym przez prof. K. Kubika przygo-
towywał rozprawę doktorską zatytułowaną Podręczniki do nauczania języka polskiego na Pomorzu w latach 
1862–1918 (obrona w WSP w Gdańsku w 1973 roku). Habilitował się na Wydziale Humanistycznym Uniwer-
sytetu Gdańskiego w roku 1980, na podstawie dorobku i pracy pt. Pedagogiczne aspekty polskiego czasopi-
śmiennictwa dla dzieci i młodzieży na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach Zachodnich w okresie rządów Bi-
smarcka (1862– 1890), Bydgoszcz 1979. Prowadził zajęcia z zakresu historii wychowania w Katedrze Historii 
Oświaty i Wychowania. W dalszych latach konsekwentnie rozwijał swe zainteresowania badawcze, skupione na 
problematyce edukacji narodowej i patriotycznej dzieci polskich na Pomorzu Nadwiślańskim w okresie zaboru 
pruskiego. Potwierdzeniem tego były jego kolejne prace: Wydawnictwa z zakresu elementarnej nauki języka 
polskiego na Pomorzu Gdańskim w latach 1840–1920, Gdańsk 1977; tegoż, Pedagogiczne tendencje pomor-
skiej i kujawskiej prasy polskiej dla dzieci i młodzieży w latach 1891–1920, Bydgoszcz 1981; tegoż, Biblio-
grafi a polskiego czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży na Pomorzu pod zaborem pruskim (1865–1920), 
w: „Rocznik Gdański” 1976, T. XXXVI, z. 1, s. 189–194. Pośmiertnie ukazała się praca pt. Dzieje Towarzystw 
Gimnastycznych „Sokół” na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1886–1919, Gdańsk 1998. 

117 Bibliografi a prac docenta dr. hab. Wiktora Frąckowiaka, w: „ZNWH, Pedagogika, Historia wychowa-
nia” 1988, nr 18, s. 153–157. 

118 J. Szews, Bibliografi a historii oświaty i wychowania na Pomorzu Gdańskim. Publikacje z lat 1945–
–1963, w: „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1964, nr 2; tegoż, Bibliografi a historii oświaty i wychowania 
na Pomorzu Gdańskim. Publikacje z lat 1964–1967, w: „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1968, nr 2; tegoż, 
Bibliografi a historii oświaty i wychowania na Pomorzu Gdańskim. Publikacje z lat 1968–1975 oraz uzupełnie-
nia za lata 1945–1967, w: „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1976, nr 4; tegoż, Bibliografi a historii oświaty 
i wychowania na Pomorzu Gdańskim. Uzupełnienia, w: „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1977, nr 2.

119 J. Szews, Bibliografi a szkolnictwa i oświaty polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Materiały i opra-
cowanie 1920–1970, w: „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”, Seria Pedagogika, Psychologia, Historia wycho-
wania 1970, z. 4. 
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obszarem badań prowadzonych przez pracowników Zakładu były dzieje szkół, a przede 
wszystkim zakładów kształcenia nauczycieli działających na Pomorzu Gdańskim oraz 
poza jego granicami w XIX i XX wieku120.

W połowie lat 80. XX wieku pracownicy Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wycho-
wania zintensyfi kowali badania w obszarze najnowszych dziejów oświaty, szkolnictwa 
i opieki nad dzieckiem. Przedmiotem dociekań podejmowanych przez prof. UG, dr. hab. 
R. Grzybowskiego, dr L. Burzyńską-Wentland i dr. J. Żerko były problemy obejmujące: 
przemiany ideałów wychowawczych na przestrzeni dziejów; kształcenie nauczycieli na 
poziomie średnim i półwyższym w Polsce w latach 1945–1989; kształcenie kadr kul-
tury fi zycznej w Polsce w XX wieku; rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 
1945–1989; kształcenie nauczycieli w szkołach wyższych w Polsce po 1945 roku, w tym 
zwłaszcza w wyższych szkołach pedagogicznych; szkołę jako przestrzeń ścierania się 
laickiej, partyjnej koncepcji wychowania oraz katolickiej i narodowej wizji edukacji na-
rodu, lansowanej przez Kościół i rodzinę polską w latach 1945–1989; system zarządzania 
oświatą w Polsce na tle innych państw; kształcenie i dokształcanie nauczycieli w krajach 
Unii Europejskiej; rozwój myśli resocjalizacyjnej w Polsce do końca XX wieku; oświatę 
i szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w okresie transformacji 
ustrojowej w Polsce w świetle uwarunkowań prawnych i społecznych po 1989 roku121.

Na wyróżnienie zasługują tu zwłaszcza dociekania dr. J. Żerko (ur. 1942)122, któ-
ry w trakcie wieloletniej pracy w Zakładzie systematycznie poszerzał zakres swoich 
zainteresowań badawczych. Zajmowała go problematyka dotycząca uwarunkowań 
funkcjonowania szkolnictwa ogólnokształcącego dla dzieci, młodzieży i dorosłych na 
terenie województwa gdańskiego. W tym kontekście podejmował też dociekania nad 
prawidłowościami demokratyzacji oświaty w Polsce oraz przybliżał rezultaty współpracy 
pedagogów gdańskich z uczonymi ze Szwecji. Pod jego redakcją ukazały się prace zbio-
rowe poświęcone wybranym problemom funkcjonowania oświaty w Polsce od XVI do 
XXI wieku. Przedmiotem badań J. Żerko stała się też problematyka ruchu młodzieżowego 
rozwijającego swą działalność na terenie województwa gdańskiego, wychowania mor-
skiego młodzieży oraz resocjalizacji nieletnich. Zaznaczył swą obecność także w obszarze 
pedagogiki porównawczej123.

120 J. Szews, B. Bieszk, Kształcenie nauczycieli i 350 lat szkolnictwa w Wejherowie, Wejherowo 1994; 
J. Szews, Księga pamiątkowa Państwowego Liceum Pedagogicznego w Szklarskiej Porębie 1947–1957, 
Szklarska Poręba 2003.

121 Intensywne badania nad tym problemem prowadzi dr L. Burzyńska-Wentland.
122 Dr J. Żerko (ur. 1942) już w trakcie studiów podjął współpracę naukową z prof. K. Kubikiem, która 

zaowocowała dysertacją doktorską napisaną pod Jego kierunkiem, zatytułowaną: Kształcenie dorosłych w szko-
łach ogólnokształcących w województwie gdańskim w latach 1945–1975. Obrona odbyła się 16. 06. 1977 roku. 
W ślad za tym J. Żerko uzyskał awans na stanowisko adiunkta, które zajmował do 1987 roku. W latach 1987–
–2007 był zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy. W roku 2007 przeszedł na emeryturę. 

123 J. Żerko, Szkolnictwo ogólnokształcące dla pracujących województwa gdańskiego w latach 1945–
–1975, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986; tegoż, S(z)koldem” Project Papers: Democrati-
zation of Education. Experiences from Poland and Sveden, Vuxenutbildarcentrum i Linköping, Linköping, 
Edited by: H. Hovenberg, T. Maliszewski, T. Wojtowicz, J. Żerko, 1996; tegoż, Anthology of Social and 
Behavioural Sciences. 20 Years of Co-operation between the Universities in Linköping and Gdańsk, Lin-
köping, Edited by Tomasz Maliszewski, Wit J. Wojtowicz, Józef Żerko, 2005; tegoż, Dzieci, młodzież, dorośli 
w systemie edukacji (wybrane konteksty), w: Studia i badania naukowe „Ateneum – Szkoły Wyższej”, t. II. 
Pedagogika, red. J. Żerko, Gdańsk 2008; tegoż, Stan badań nad dziejami ruchu młodzieżowego na ziemi gdań-
skiej, w: Studia z dziejów ruchu młodzieżowego (Rozprawy, materiały, Przyczynki), t. 1, Gdańsk 1984; tegoż, 
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Znaczącym obszarem badawczym dla historyków wychowania stała się problematy-
ka edukacji pozaszkolnej i kształcenia dorosłych w Polsce oraz w innych krajach euro-
pejskich, w tym zwłaszcza w Szwecji. Stanowi ona domenę dr. T. Maliszewskiego, który 
podejmuje badania odnoszące się m.in. do historii polskich uniwersytetów ludowych; 
dawnej i najnowszej historii szwedzkiej oświaty dorosłych124; historii myśli edukacyjnej 
i współpracy w dziedzinie oświaty dorosłych. W ostatnim okresie szczególnie dużo uwagi 
Maliszewski skupia na tematyce uniwersytetów ludowych w polskiej myśli i praktyce 
pedagogicznej. Dopełnieniem jego zainteresowań badawczych są najnowsze dzieje demo-
kratyzacji oświaty w Polsce oraz retrospektywne ujęcie współpracy naukowej Uniwersy-
tetu Gdańskiego z Uniwersytetem w Linköping w Szwecji125.

Po 2005 roku działalność badawcza Zakładu wzbogacona została dodatkowo o nowe 
problemy i zagadnienia, takie jak: hermeneutyczny model gdańskiego teatru szkolnego; 
wielokulturowość i wieloreligijność Gdańska; edukacja elit politycznych w Europie 
w czasach nowożytnych; edukacja pozaszkolna społeczeństwa polskiego Pomorza Nad-
wiślańskiego w okresie zaborów; dziecko i rodzina w różnych okresach dziejów społe-
czeństwa polskiego, w tym w stalinowskim modelu państwa totalitarnego (1945–1956); 
opieka nad dzieckiem w Polsce w latach 1918–1989 (koncepcje teoretyczne i rozwiąza-
nia systemowe); rozwój nauk pedagogicznych w Polsce po 1945 roku ze szczególnym 
uwzględnieniem Gdańska; dzieje pomocy społecznej i „Caritas” w Polsce po 1945 roku; 
opiekuńcza i wychowawcza działalność domów kultury w województwie gdańskim; roz-
wój szkół różnych szczebli w poszczególnych miastach i powiatach województwa gdań-
skiego. Badania w tym zakresie prowadzą m.in.: prof. UG, dr hab. K. Puchowski, prof. 
UG, dr hab. R. Grzybowski, dr E. Gorloff, dr L. Burzyńska-Wentland, dr A. Kołakowski, 
mgr Mariusz Brodnicki i mgr Anna Paszkowska.

Wiele uwagi gdańscy historycy wychowania poświęcają kształtowaniu się ideologii 
wychowawczych w Polsce na przestrzeni dziejów. Specjalizuje się w nich przede wszyst-
kim prof. UG, dr hab. Krzysztof Jakubiak126. W polu podejmowanych przez niego docie-
kań dużo miejsca zajmują problemy odnoszące się do ideologii wychowawczej ruchu pił-
sudczykowskiego i pedagogiki katolickiej w II Rzeczypospolitej. Interesują go ponadto: 

Wychowanie morskie w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły podstawowe, w: „Nautologia” 1981,
nr 4, s. 25–32; tegoż, System resocjalizacji nieletnich w opinii byłych wychowanków zakładów poprawczych, 
w: Patologia społeczna wśród dzieci i młodzieży, red. Z. Płoszyński, T. Wróblewskiej, Słupsk, WSP, 1993,
t. II; tegoż, Kształcenie nauczycieli w wybranych krajach świata, red. L. Burzyńska, H. Hovenberg, W. J. Woj-
towicz, J. Żerko, Gdańsk–Linköping 1998.

124 T. Maliszewski, Den svenska folkhögskola – En betraktelse frân andra sidan Őstersjőn, Linkőping 
2008.

125 Anthology of Social and Behavioural Sciences. 20 Years of Co-operation between the Universi-
ties in Linköping and Gdańsk, Linköping, Edited by: Tomasz Maliszewski, Wit J. Wojtowicz, Józef Żerko, 
2005; S(z)koldem” Project Papers: Democratization of Education. Experiences from Poland and Sveden, 
Vuxenutbildarcentrum i Linköping, Linköping, Edited by: H. Hovenberg, T. Maliszewski, T. Wojtowicz,
J. Żerko, 1996.

126 Prof. UG, dr hab. K. Jakubiak w 2007 roku przeszedł do Uniwersytetu Gdańskiego z Uniwersytetu im. 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na Wydziale Huma-
nistycznym UG w roku 1986, na podstawie dysertacji pt. Udział społeczno-pedagogicznych i kulturalnych 
wydawnictw sanacyjnych w kształtowaniu doktryny wychowania państwowego w Polsce, przygotowanej 
pod kierunkiem doc. dr. hab. Wiktora Frąckowiaka. W roku 1997 habilitował się na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie dorobku naukowego i pracy pt. Współdziałanie rodziny i szkoły 
w pedagogice II Rzeczpospolitej, Bydgoszcz 1997. 
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zagadnienia wychowania rodzinnego oraz kształtowania się relacji rodziny i szkoły w pol-
skiej teorii i praktyce edukacyjnej XIX i XX wieku; dzieje nauczania domowego w rodzi-
nach polskich od XVIII do początków XX wieku; kształtowanie się historii wychowania 
i jej metodologii oraz pedagogiki ogólnej, teorii wychowania, fi lozofi i wychowania i pe-
deutologii jako dyscyplin naukowych w Polsce. Nowym wątkiem badawczym w pracach 
K. Jakubiaka są dzieje wychowania gospodarczego społeczeństwa polskiego w okresie 
zaborów (w tym głównie z terenu zaboru pruskiego) oraz w latach II Rzeczypospolitej127.

***
Podsumowując, należy podkreślić, że w odniesieniu zarówno do dociekań pedago-

gów, jak i historyków wychowania, zatrudnionych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu 
Gdańskiego, zasadnicze znaczenie miały kwestie związane z fi nansowaniem i organi-
zacją badań naukowych w obrębie UG. Czynnikiem wyraźnie rzutującym na tematykę 
podejmowanych badań była przynależność pracownika do konkretnego zakładu nauko-
wego. Ponieważ przez długi czas zespół nauczycieli akademickich prowadzących badania 
skupiał się w zakładach: teorii wychowania (funkcjonującego do 1978 roku pod nazwą 
Zakład Pedagogiki), dydaktyki, nauczania początkowego, pedagogiki specjalnej i historii 
wychowania – dorobek uczonych gdańskich w obszarze tych subdyscyplin pedagogicz-
nych, mierzony od strony ilościowej, jest największy. Inna prawidłowość dotyczy charak-
teru prowadzonych badań i liczby zaangażowanych w nie osób. Obok indywidualnych 
programów badawczych, realizowanych przez poszczególnych pracowników, w działal-
ności Instytutu ważną rolę odgrywały też badania zespołowe, obejmujące większe grupy 
uczonych. W latach PRL były to badania centralnie sterowane, występujące w formie tzw. 
badań węzłowych lub problemów sterowanych centralnie. Przykładowo, w latach 1987–
–1988 w ramach wspomnianych badań centralnie sterowanych w Instytucie Pedagogiki 
realizowano takie tematy, jak: budżet czasu uczniów klas I–III i sposoby jego wykorzysta-
nia, kariery edukacyjne młodzieży, tradycje nauczania historii w Europie w XVI–XVIII 
wieku – i inne. Ich rezultatem były publikacje samoistne, artykuły, referaty wygłaszane 
na konferencjach, a także ekspertyzy i opinie z badań węzłowych.

Zmiana zasad fi nansowania badań naukowych po upadku PRL (przejście na system 
grantów) spowodowała, że pracownicy naukowo-dydaktyczni musieli opanować umie-
jętność pisania projektów, by tą drogą uzyskać środki na realizację swoich pomysłów 
badawczych. Praktyka dowiodła, że zadanie to wielu z nich opanowało bardzo dobrze. 
W Instytucie Pedagogiki utrwaliła się bowiem praktyka aktywnego pozyskiwania środ-
ków na badania z różnych źródeł, w tym z projektów fi nansowanych z budżetu Unii 
Europejskiej. Dotyczy to projektów badawczych, dydaktycznych i wdrożeniowych. Co 
istotne, realizacja wspomnianych projektów coraz częściej przebiega we współpracy 
naukowo-badawczej z partnerami zagranicznymi. Dotyczy to zarówno krajów Unii, jak 
i Rosji, Białorusi, USA i innych. 

Na podkreślenie zasługuje też wieloletnia współpraca Instytutu Pedagogiki UG z In-
stytutem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Linköping. Została ona zainicjowana 

127 K. Jakubiak, Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji, Bydgoszcz 1994. Pod re-
dakcją K. Jakubiaka ukazało się kilka prac zbiorowych, w tym: Partnerka – matka – opiekunka. Status kobiety 
w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000; Nauczanie domowe dzieci 
polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów pod redakcją K. Jakubiaka, A. Winiarza, Bydgoszcz 2004. 
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w roku 1986 przez ówczesnego dyrektora, prof. Lecha Mokrzeckiego i potwierdzona 
w formie porozumienia o współpracy pomiędzy wspomnianymi uniwersytetami. Pod-
trzymywana przez kolejnych dyrektorów przyniosła wiele korzyści obu stronom. Formą 
udokumentowania jej przebiegu i rezultatów jest publikacja pt. Anthology of Social and 
Behavioural Sciences. 20 Years of Cooperation between the Universities in Linkoping 
and Gdańsk, Edited by: T. Maliszewski, Wit J. Wojtowicz, J. Żerko, Institute of Behavio-
ural Sciences, Linköping University, Linköping 2005. 

Czynnikiem stymulującym rozwój naukowy kadry Instytutu Pedagogiki było własne 
czasopismo naukowe. Pedagodzy i inni przedstawiciele nauk humanistycznych zatrudnie-
ni w WSP w Gdańsku marzyli o nim przez wiele lat. Wreszcie, u progu lat 70., zapadła 
decyzja o powołaniu do życia „Zeszytów Naukowych Wydziału Humanistycznego. Pe-
dagogika, Psychologia, Historia Wychowania”. Pierwszy numer „Zeszytów” ukazał się 
w roku 1972. Po podziale Instytutu Pedagogiki i Psychologii na dwie odrębne jednostki 
ukazywały się one pod nazwą „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Pedago-
gika, Historia Wychowania”. Ogółem ukazało się 25 numerów „Zeszytów”, przy czym 
w roku 1979 wydano zeszyt dodatkowy, zatytułowany Efektywność studiów zaocznych 
i ich uwarunkowania. Monografi czny w swym charakterze był nr 15 „Zeszytów” z roku 
1985. Zamieszczono w nim artykuły będące pokłosiem konferencji zorganizowanej 
w 1983 roku przez Zakład Historii Oświaty i Wychowania pt. Wkład Pomorza Gdań-
skiego do rozwoju nauki i oświaty. 

Ostatni, 25. numer „Zeszytów” ukazał się w roku 1997. Ich miejsce zajęło nowe 
czasopismo gdańskich pedagogów i historyków wychowania, zatytułowane „Ars Edu-
candi”. Jego pierwszy numer, w nowej szacie grafi cznej, z odmłodzoną radą redakcyjną, 
ukazał się w roku 1998. Do 2009 roku ukazało ogółem się 5 numerów tego czasopisma. 
Począwszy od roku 2008, poprzez osobę redaktora naczelnego, prof. Doroty Klus-Stań-
skiej, przy Instytucie Pedagogiki afi liowane jest kolejne czasopismo: „Problemy Wczesnej 
Edukacji”. 

35-letnie doświadczenia organizacyjne, dydaktyczne i naukowe zebrane przez Insty-
tut Pedagogiki okazały się niezwykle przydatne w sytuacji zmieniających się radykalnie 
uwarunkowań rozwoju placówek szkolnictwa wyższego w Polsce po wejściu do Unii Eu-
ropejskiej. Kapitał doświadczeń, twórcza kadra naukowa oraz nowoczesna baza dydak-
tyczna otwierają przed Instytutem interesujące perspektywy dalszego rozwoju. 
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Załącznik 
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Pedagogiki UG w roku akademickim 2008/2009 

L.p. Nazwa Zakładu Kierownik Pracownicy naukowo-dydaktyczni

1. ZAKŁAD
PEDAGOGIKI
SPECJALNEJ

prof. UG, dr hab.
Amadeusz Krause

Adiunkci: Joanna Belzyt-Sobczuk, Danuta Grzy-
bowska, Katarzyna Kampert, Anna Kobylańska, 
Dorota Krzemińska, Katarzyna Materny, Iwona 
Lindyberg, Jolanta Rzeźnicka-Krupa, Krystyna 
Rzedziecka, Agnieszka Wojnarowska.
Asystenci: Alicja Sadownik, Karolina Agata Ter-
sa, Joanna Szymula.

prof. dr hab. Krystyna de Walden Gałuszko – ½ 
etatu
prof. UG dr hab. Sławomira Sadowska – ½ etatu

2. ZAKŁAD
PATOLOGII
SPOŁECZNEJ
I RESOCJALIZACJI

prof. zw. dr hab.
Henryk Machel

Adiunkci: Monika Marczak, Robert Opora, Rado-
sław Breska, Justyna Siemionow.
Asystenci: Elżbieta Chęcińska, lek. med. Jolanta 
Ferszka.

3. ZAKŁAD HISTORII 
NAUKI, OŚWIATY
I WYCHOWANIA

prof. UG, dr hab.
Romuald Grzybowski

Profesorowie: prof. zw. dr hab. Lech Mokrzecki 
(godz. zlec), 
prof. UG, dr hab. Kazimierz Puchowski,
prof. A. Muz, dr hab. Marcin Tomczak (II etat). 
Adiunkci: Lidia Burzyńska-Wentland, Elżbieta 
Gorloff, Andrzej Kołakowski, Tomasz Maliszew-
ski, Jacek Taraszkiewicz, 
dr Krzysztof Nyrek (godz. zlec.), dr J. Żerko 
(godz. zlec.).
Asystenci: Mariusz Brodnicki, Anna Paszkowska.

4. ZAKŁAD
DYDAKTYKI

prof. UG, dr hab. 
Teresa Bauman 

Profesorowie: prof. zw. dr hab. J. Rutkowiak 
(godz. zlec.), 
prof. UG, dr hab. Kazimierz Kossak-Główczewski. 
Adiunkci: Zdzisław Aleksander, Jolanta Dyrda, 
Jan Frankowski, Alicja Jurgiel, Jolanta Kruk, Anna 
Malenda, Adam Jagiełło-Rusinowski, Ewa Zalew-
ska, Piotr Zamojski.
Asystenci: Katarzyna Młyńska. 

5. ZAKŁAD
TEORII
WYCHOWANIA 

prof. UG, dr hab. 
Jan Papież

Profesorowie: prof. zw. dr hab. J. Żebrowski 
(godz. zlec.). 
Adiunkci: Piotr Bauć, Elżbieta Jundziłł, Róża 
Pawłowska.
Asystenci: Katarzyna Kmita, Marcin Welenc.

6. ZAKŁAD
PEDAGOGIKI
SPOŁECZNEJ

prof. zw. dr hab. 
Maria Mendel

Adiunkci: Marek Ejsmond, Beata Kosmalska, 
Małgorzata Puchowska, Alicja Zwierzchowska, 
Jolanta Sokołowska, Małgorzata Szpunar, Jolanta 
Wojciechowska, Longina Strumska-Cylwik. 
Asystenci: Dorota Jaworska-Matys, Marcin Bo-
ryczko. 

7. ZAKŁAD
PEDAGOGIKI 
OGÓLNEJ

prof. UG, dr hab. 
Ewa Rodziewicz

Adiunkci: Adela Kożyczkowska, Małgorzata 
Stopikowska, Maria Szczepska-Pustkowska, Mał-
gorzata Lewartowska-Zychowicz.
Asystenci: Karolina Starego, Sylwester Zielka.
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8 ZAKŁAD FILOZOFII 
I STUDIÓW 
KULTUROWYCH

PRACOWNIA EDU-
KACJI MEDIALNEJ 

PRACOWNIA EDU-
KACJI RELIGII

prof. zw. dr hab.
Tomasz Szkudlarek

Kierownik: dr Grażyna 
Penkowska 

Kierownik: prof. UG, dr 
hab. Mirosław Patalon

Profesorowie: prof. UG, dr hab. Lucyna Kopcie-
wicz.
Adiunkci: Piotr Stańczyk.

Asystenci: Damian Muszyński, Grzegorz Stunża.
Specjalista: mgr Jarosław Jurkowski.
Technik: Grzegorz Renk.

Adiunkt: Małgorzata Cackowska.

9. ZAKŁAD
WCZESNEJ
EDUKACJI

prof. UG, dr hab.
Dorota Klus-Stańska 

Profesorowie: prof. zw. dr hab. Elżbieta Kilińska-
-Apanowicz, prof. zw. dr hab. Ewa Szatan.
Adiunkci: Dorota Bronk, Alicja Komorowska-
Zielony, Maria Truszkowska-Wojtkowiak, Anna 
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W pierwszym dwudziestoleciu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wyróżnić można 
dwa okresy rozwoju wyższego szkolnictwa muzycznego1: 1945–1950 oraz 1951–1964, to 
jest od rozporządzenia ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 grudnia 1945 r. w sprawie ustroju 
specjalnego szkolnictwa muzycznego  2 do ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o organizacji 
wyższego szkolnictwa artystycznego 3 i od ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o stosunkach 
służbowych nauczycieli szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego 4 przez 
ustawę z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych 5 (nadającą uczelniom 
artystycznym status akademicki) do rozporządzenia ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 
stycznia 1964 r. w sprawie powoływania na stanowiska pracowników nauki oraz wykła-
dowców i starszych wykładowców w wyższych szkołach artystycznych 6. Przytoczone tu 
cezury są jednocześnie kolejnymi etapami w procesie rozwoju wyższego szkolnictwa 
muzycznego w PRL w badanym okresie. 

Akty prawne dotyczące pierwszego etapu rozwoju wyższego szkolnictwa muzyczne-
go, a więc lata 1945–1950 można podzielić na trzy grupy. Pierwsza z nich odnosi się do 

1 A. Michalski, Wyższe szkolnictwo muzyczne w Polsce w latach 1945–1964. Założenia organizacyjno-
programowe i wybrane elementy rzeczywistości, Bydgoszcz 2009, s. 403.

2 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 grudnia 1945 r. w sprawie ustroju specjalnego 
szkolnictwa muzycznego, na podstawie art. 58 ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa (Dz. U. 
RP Nr 38, poz. 389) i art. 1 Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 września 1944 
o zakresie działania i organizacji Resortu Kultury i Sztuki (Dz. U. RP Nr 5, poz. 25).

3 Dz. U. RP z dnia 21 lipca 1950 r., Nr 29, poz. 269. Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o organizacji 
wyższego szkolnictwa artystycznego.

4 Dz. U. RP z 1951 r., Nr 5, poz. 40. Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o stosunkach służbowych nauczy-
cieli szkół artystycznych i zakładów kształcenia artystycznego.

5 Dz. U. PRL z dnia 6 kwietnia 1962 r., Nr 20, poz. 88. Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych 
szkołach artystycznych. 

6 Dz. U. PRL z dnia 6 lutego 1964 r., Nr 4, poz. 25. Rozporządzenie ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 
stycznia 1964 r. w sprawie powoływania na stanowiska pracowników nauki oraz wykładowców i starszych 
wykładowców w wyższych szkołach artystycznych. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 1, 2, 4 i 11 ust. 
8 oraz art. 14 Ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych (Dz. U. PRL Nr 20, poz. 
88) oraz w związku z art. 92 ust. 4, art. 97 ust. 2 i art. 127 ust. 2. Ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach 
wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336).
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bazy prawnych aktów normatywnych, a więc do ustaw, dekretów i rozporządzeń z dwu-
dziestolecia międzywojennego i Rządu na uchodźstwie (1920–1943). Druga grupa aktów 
prawnych obejmuje okres budowy powojennej struktury administracyjnej państwa oraz 
powstanie państwowych wyższych szkół muzycznych i ich statutu (1944–1946). Trzecia 
natomiast, zamykająca się w latach 1947–1950, dotyczy szczegółowych ustaleń praw-
nych funkcjonowania uczelni muzycznych. Całość procesu rozwoju wyższego szkolnic-
twa muzycznego w pierwszym etapie spina ustawa o organizacji wyższego szkolnictwa 
artystycznego z 1950 r. 

Okres międzywojenny zaowocował 13 aktami prawnymi7, które miały wpływ na 
kształtowanie się oblicza wyższego szkolnictwa muzycznego. Wszystkie późniejsze, po-
wstające po 1944 r., odnosiły się do ustaw i rozporządzeń tego okresu. Jednym z najważ-
niejszych postanowień była ustawa o ustroju szkolnictwa z 1932 r. Odnosiła się ona do 
szkolnictwa ogólnokształcącego, jednak – z braku własnego aktu normatywnego – korzy-
stało z niej również szkolnictwo muzyczne, nieustannie poszukujące swojej tożsamości 
w II RP. Sporządzono dzięki niej tymczasowe statuty dla gimnazjów muzycznych8 oraz 
ugruntowano myśl o trójstopniowym podziale szkolnictwa muzycznego. Ustawa ta wpro-
wadzała jednak do szkolnictwa muzycznego chaos, gdyż bezkrytycznie transponowana 
na potrzeby ustrojowe oświaty muzycznej powodowała zupełną dowolność programową 
oraz była powodem niskiego poziomu nauczania w mnożących się prywatnych szkołach 
muzycznych. Dawała jednak nadzieję, w swoich końcowych postanowieniach9, na uregu-
lowanie spraw w dziedzinie szkolnictwa muzycznego poprzez osobny akt normatywny. 

Pierwszym, pełnym normatywnym aktem prawnym określającym ustrój szkolnictwa 
muzycznego w II RP było rozporządzenie Ministra WRiOP o ustroju szkół artystycznych 
muzyki10. Określało ono rodzaje szkół muzycznych, stojące przed nimi zadania oraz 
programy. Za dokument uzupełniający do rozporządzenia należy uznać okólnik z dnia 
1 października 1938 r., który porządkował sprawy osobowe i fi nansowo-gospodarcze wy-
nikające z nadzoru pedagogicznego państwowych szkół artystycznych. 

Szczególną grupę aktów prawnych tworzących bazę dla późniejszych postanowień 
wieńczą dokonania Rządu RP na uchodźstwie z lat 1941–1943 w zakresie pomocy dla 
muzyków polskich w kraju i rozproszonych w wyniku działań wojennych po całej Euro-
pie, a ujęte w syntetyczne raporty Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Drugą grupę aktów prawnych (1944–1946) odnoszących się do pierwszego okresu 
rozwoju wyższego szkolnictwa muzycznego stanowi 12 najważniejszych dla wyższego 
szkolnictwa muzycznego dokumentów. Dwa z nich, dekret PKWN z 15 września 1944 r.11 

7 Jest to wybór najważniejszych aktów prawnych, które miały wpływ albo niosły za sobą skutek bez-
pośrednich zmian strukturalnych w szkolnictwie muzycznym lub do których odnoszono się w późniejszych 
postanowieniach prawnych.

8 Dz. Urz. MWRiOP z 1932 r., Nr 1, poz. 3, Rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 29 stycznia 1932 r. 
Nr IV. Szt-835/32 w sprawie statutu Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Warszawie. 

9 Dz. U. RP z 1932 r., Nr 38, poz. 389, Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, Postano-
wienia końcowe Art. 57–58.

10 Dz. Urz. MWRiOP z 1937 r., Nr 7, poz. 189, Rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 1 czerwca 
1937 r. o ustroju szkół artystycznych muzyki.

11 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 września 1944 r. poz. 25 o zakresie 
działania i organizacji Resortu Kultury i Sztuki. Dz. Urz. U. R. P. Nr 5 z dnia 20 września poz. 25. Dekret 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 września 1944 r. poz. 25 o zakresie działania i or-
ganizacji Resortu Kultury i Sztuki. Dz. Urz. U. R. P. Nr 5 z dnia 20 września poz. 25. 
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oraz rozporządzenie Kierownika Resortu Kultury i Sztuki z 5 października 1944 r.12 utwo-
rzyły podwaliny pod administracyjną nadbudowę przyszłych wyższych uczelni muzycz-
nych – Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Aktem prawnym stanowiącym podstawę ustrojową rozwoju państwowych wyższych 
szkół muzycznych w Polsce po 1944 r. było rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 7 grudnia 1945 r.13, uchylające jednocześnie rozporządzenie Ministra WRiOP 
z dnia 1 czerwca 1937 r. Dokument ten, będący fundamentem ustrojowym szkolnictwa 
muzycznego, w tym wyższego szkolnictwa muzycznego, wyznaczył dla oświaty muzycz-
nej kierunek działania strukturalnego (podział na trzy stopnie nauczania: I, II i wyższe 
szkolnictwo muzyczne), jak i zadania stojące przed każdym rodzajem szkół muzycznych. 
Rozporządzenie to dawało podstawy do merytorycznych dyskusji uszczegóławiających 
duży poziom ogólności tego aktu prawnego. 

Po dekrecie o utworzeniu 3 stycznia 1945 r. Centralnego Instytutu Kultury wyzna-
czającego znane już plany państwa co do umasowienia dostępu społeczeństwa do zjawisk 
kultury, a także po przytoczonym tu rozporządzeniu o ustroju specjalnym szkolnictwa 
muzycznego, ukazały się 1 lutego 1946 r. zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki o prze-
kształceniu istniejących już konserwatoriów ze statusem wyższych uczelni muzycznych 
na państwowe wyższe szkoły muzyczne lub o utworzeniu zupełnie nowych państwowych 
wyższych szkół muzycznych. Przekształcone zostały konserwatoria w Katowicach, Po-
znaniu i Warszawie, natomiast nowo utworzone powstały w Krakowie i Łodzi. Dalsze trzy 
nowo utworzone wyższe uczelnie muzyczne powstały w następnych latach14. 

Z aktem prawnym powołującym państwowe wyższe szkoły muzyczne w Polsce 
korespondował dokument nadający tym szkołom statut. Było to zarządzenie Ministra 
Kultury i Sztuki z dnia 8 lipca 1946 r. wprowadzające między innymi – przypomnijmy 
– czterowydziałową strukturę organizacyjną. To zarządzenie podsumowywało drugą 
grupę najważniejszych dokumentów dotyczących pierwszego etapu rozwoju wyższego 
szkolnictwa muzycznego w Polsce po 1945 r. 

Trzecią grupę regulacji prawnych stanowi wybór ostatnich już 18 aktów prawnych 
z lat 1947–1950, które zamykają utworzoną tu cezurę rozwoju ustrojowego wyższego 
szkolnictwa muzycznego w Polsce. 

Zarządzenie z dnia 27 stycznia 1947 r. dotyczące zakresu działania Centralnego In-
stytutu Kultury15 daje pogląd na wagę, jaką państwo w nowym ustroju politycznym przy-

12 Rozporządzenie Kierownika Resortu Kultury i Sztuki o utworzeniu organów kultury i sztuki przy 
urzędach wojewódzkich i starostwach powiatowych. Rozporządzenie wydane w porozumieniu z Kierownikiem 
Resortu Administracji Publicznej z dnia 5 października 1944 r. poz. 37. Dz. U. RP Nr 7, z dnia 12 października 
1944 r. poz. 1. 

13 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 grudnia 1945 r. w sprawie ustroju specjalnego szkol-
nictwa muzycznego, na podstawie art. 58 ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa (Dz. U. RP Nr 
38, poz. 389) i art.1 Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 września 1944 o zakresie 
działania i organizacji Resortu Kultury i Sztuki (Dz. U. RP Nr 5, poz. 25).

14 Trzy pozostałe nowo utworzone uczelnie powstały: poznańska PWSO w 1947 r., natomiast sopocka 
PWSM i wrocławska PWSM w 1948 r. 

15 Zarządzenie MKiS z dnia 27 stycznia 1947 r. w przedmiocie zakresu działania Centralnego Instytutu 
Kultury, na podstawie art. 5 dekretu z dnia 15 września 1944 r. o zakresie działania i organizacji Resortu Kul-
tury i Sztuki (Dz. U. RP Nr 5, poz. 25) oraz w Uzupełnieniu Zarządzenia Wewnętrznego z dnia 25 lipca 1946 r. 
w sprawie organizacji i zakresu działania poszczególnych jednostek organizacyjnych w Zarządzie Centralnym 
Ministerstwa Kultury i Sztuki (Dz. Urz. MKiS Nr 3, poz. 5).
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16 Dz. Urz. M.K. i Sztuki nr (4) 9 z dnia 28 listopada 1947 r. (przedmowa). Przemówienie Wrocławskie 
Prezydenta Rzeczypospolitej było pierwszą enuncjacją głowy państwa na temat polityki kulturalnej kraju. 

17 AAN, MKiS, Departament Muzyki, sygn. 167. Okólnik z dnia 2 października 1945 r. do wszystkich 
szkół muzycznych w Polsce. Okólnik podpisany przez Naczelnika Wydziału Szkolnictwa Muzycznego Janusza 
Mikettę.

18 Pozostałe szkoły muzyczne podlegały miejscowym władzom administracji ogólnej II instancji.
19 Dz. Urz. MKiS z 1948 r. Nr 6–10, poz. 68, Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 września 

1948 r. o powołaniu Komisji Ustrojowej Sztuki i Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. Zarządzenie w zastęp-
stwie Ministra podpisał Podsekretarz Stanu Włodzimierz Sokorski. 

wiązywało do dostępu społeczeństwa do kultury. Cała energia dyskursywno-gospodarcza, 
uwaga polityczna i poprawność ideologiczna skierowane były na odbudowywanie insty-
tucji kulturalnych (fi lharmonie, opery, teatry) oraz powszechny rozwój najniższych szcze-
bli oświaty artystycznej (ogniska plastyczne i muzyczne przy domach kultury) i wykorzy-
stanie tych sukcesów do celów propagandowych16. Uświadamia to powody, dla których 
pozostawiono olbrzymi margines swobody działania wybitnym profesorom w dziele two-
rzenia nowych konstrukcji programowych dla wyższych uczelni muzycznych. Margines 
swobody tym większy, że wprowadzony w życie ustrój szkolnictwa muzycznego zbieżny 
był z modelem szkolnictwa muzycznego Związku Radzieckiego. Ówczesne władze poli-
tyczne najpewniej nie zdawały sobie sprawy z tego, że nowy ustrój wyższego szkolnictwa 
muzycznego był niczym innym jak realizacją zamierzeń reformatorskich Janusza Miketty 
i Adolfa Chybińskiego z lat 1928–1929.

Nowy ustrój szkolnictwa muzycznego z 1945 roku, oparty głównie o założenia 
reformy Janusza Miketty, dzielił je na szkolnictwo zawodowe i umuzykalniające, przy 
czym w szkolnictwie zawodowym przewidywał podział na trzy stopnie nauczania: niższe, 
średnie i wyższe17. Zadaniem wyższej szkoły muzycznej było wykształcenie w poszcze-
gólnych dziedzinach muzyki (twórczej i odtwórczej) artystów muzyków i pedagogów. 
Wyższe szkoły muzyczne podlegały bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Sztuki18. Roz-
porządzenie było w swojej treści bardzo ogólne i nie precyzowało ani czasu trwania nauki 
w wyższej uczelni, ani też nie precyzowało zakresu programu nauczania i ilości godzin 
przeznaczonych na nauczanie poszczególnych przedmiotów. Stąd gorące dyskusje profe-
sorów i czołowych wykładowców usiłujących ustalić najistotniejsze kwestie dotyczące 
dydaktyki. 

Celem końcowego uporządkowania spraw ustrojowych powołano 21 września 
1948 r. Komisję Ustrojową Sztuki i Wyższego Szkolnictwa Artystycznego 19. 

Nadrzędnym zadaniem Komisji – jako organu opiniodawczego i wnioskodawczego 
Ministra Kultury i Sztuki – było opracowanie projektu dekretu o organizacji sztuki 
i wyższego szkolnictwa artystycznego (w tym muzycznego). Obok przewodniczącego 
i jego dwóch zastępców w skład Komisji wchodzili profesorowie i wykładowcy wyż-
szych uczelni artystycznych, przedstawiciele sztuki zrzeszeni w związkach artystycz-
nych oraz pracownicy MKiS. Sekcji Muzycznej Szkół Wyższych przewodniczył Faustyn 
Kulczycki, zaś stałymi członkami i konsultantami byli: Bolesław Wojtowicz, Stanisław 
Wiechowicz, Stefan Paradowski, Tadeusz Szeligowski, Stefan Śledziński, Kazimierz 
Sikorski i inni. 

Tematyka spotkań obejmowała te wszystkie zagadnienia, które pomijało Zarządzenie 
MKiS z dnia 7 grudnia 1945 r. Zalecano zatem zbiory utworów, które powinny być wy-
konywane na wydziale instrumentalnym i wokalnym, proponowano podręczniki i tematy 
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z przedmiotów teoretycznych, ale też nazwy oraz typy szkół muzycznych, jak również 
projekt dekretu o ustroju szkół artystycznych muzyki 20. Dla szkoły wyższej typu akade-
mickiego rozpatrywano następujące nazwy: Akademia Muzyczna, Akademia Sztuki Mu-
zycznej, Akademia Wszechnauk Muzycznych, Akademia Umiejętności Muzycznych, 
Akademicka Szkoła Muzyczna. Ostatecznie dla akademickiej muzycznej szkoły wyż-
szej ustalono nazwę Akademia Muzyczna. Dla typu szkoły muzycznej nieakademickiej 
spośród dwóch propozycji – Konserwatorium Muzyczne lub Wyższa Szkoła Muzyczna 
– wybrano tę drugą.

Wyższe szkolnictwo muzyczne po 1945 roku rozwijało się w myśl rozporządzenia 
MKiS w sprawie ustroju szkolnictwa muzycznego, które miało regulować proces dydak-
tyczny uczelni. Było ono jednak daleko niedoskonałe i stąd przytoczone wyżej dyskusje 
i uzupełnienia programowe profesorów i pedagogów działających w powołanej przez 
MKiS Komisji Ustrojowej Sztuki i Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. 

Sekcja muzyczna szkół wyższych Komisji Ustrojowo-Programowej ustaliła wstępnie 
na tym samym spotkaniu21 kompetencje pracowników wyższych uczelni muzycznych: 

1.  Profesorowie i ich zastępcy mieli wykładać naukę repertuaru w grze na instru-
mentach, śpiewu, kompozycję, teorię specjalną, dyrygenturę, reżyserię operową 
oraz cykl nauk teoretycznych w wyższej szkole muzycznej w wymiarze 16 godzin 
tygodniowo (ten sam wymiar godzin dotyczył nauczycieli).

2.  Nauczyciele mieli wykładać kontrapunkt ogólny, prowadzić chóry lub orkiestrę, 
zespoły kameralne oraz zlecone przedmioty teoretyczne objęte programem wyż-
szej szkoły muzycznej.

3.  Adiunkci i asystenci zobowiązani zostali do prowadzenia korepetycji, fortepianu 
dodatkowego i innych przedmiotów zleconych, a objętych programem wyższej 
szkoły muzycznej.

Wydany zarządzeniem MKiS w 1948 r. regulamin Komisji dla doboru kandydatów 
na pierwszy rok studiów do państwowych wyższych szkół artystycznych wprowadzał 
ład i jasne zasady dla egzaminujących oraz kandydatów. Do dyscyplinujących aktów 
prawnych należały również wydane w 1948 r. zarządzenia dotyczące powołania Komisji 
Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli. 

Dokumentem, który bezpośrednio interesował studentów, było zarządzenie MKiS 
z dnia 15 listopada 1948 r. dotyczące przyznawania studiującym państwowych stypen-
diów22. 

Rok 1948 był szczęśliwy dla środowisk muzycznych Sopotu i Wrocławia23, gdyż 
wydane w tym czasie akty prawne powoływały do życia nowo utworzone państwowe 

20 AAN, MKiS, Departament Szkolnictwa Artystycznego, Wydział Szkolnictwa Muzycznego, sygn. 91, 
Notatki z posiedzenia Komisji Szkół Wyższych z dnia 30 listopada 1948 r.

21 AAN, MKiS, Departament Szkolnictwa Artystycznego, Wydział Szkolnictwa Muzycznego, sygn. 91, 
Notatki z posiedzenia Komisji Ustrojowo-Programowej, Sekcja muzyczna szkół wyższych z dnia 27 kwietnia 
1949 roku.

22 DZ. Urz. MKiS 1948, Nr 11–12, poz. 85. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 listopada 
1948 r. (nr SO-3910/48) w sprawie trybu przyznawania państwowych stypendiów studentom państwowych 
wyższych szkół artystycznych w roku szkolnym 1948/1949. Rozporządzenie wydano na podstawie art. 2 ust. 
(1) i art. 13 Ustawy z dnia 18 marca 1933 r. o państwowych stypendiach i innych formach pomocy dla mło-
dzieży szkół wyższych (Dz. U. RP Nr 25, poz. 207). 

23 Akt wykonawczy dla PWSM we Wrocławiu ukazał się w 1949 r.
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wyższe szkoły muzyczne w tychże miastach. Szczególnie bogaty w tradycje pedagogiki 
muzycznej region gdański ukoronował tą uczelnią wielowiekową kulturę odtwórczą jak 
i szkolną. Był to ogromny impuls do działań artystycznych tego zasłużonego ośrodka 
kultury muzycznej, szczególnie że skupiał na sobie uwagę uzdolnionej młodzieży całej 
północnej części Polski. Te dwie uczelnie muzyczne uzupełniły geografi czne rozmiesz-
czenie państwowych wyższych szkól muzycznych w kraju. Do badanego w tym miejscu 
1950 roku było ich osiem: dwie w Poznaniu i po jednej w Katowicach, Krakowie, War-
szawie, Wrocławiu, Łodzi i Sopocie. 

Polską politykę ustrojową szkolnictwa muzycznego uzupełnił jeszcze jeden akt 
prawny. Dotyczył on nadawania prywatnym szkołom artystycznym uprawnień państwo-
wych szkół artystycznych i został wydany rozporządzeniem MKiS 24 lutego 1950 r.24 
Dokument zupełnie nieżyciowy i bezużyteczny, gdyż był niespójny z aktualną polityką 
państwa, polegającą na upaństwawianiu szkół muzycznych i tępieniu wszystkiego, co 
mogłoby znamionować prywatną inicjatywę wychowawczą czy dydaktyczną. 

Prace Komisji przyczyniły się również w znacznym stopniu do powstania niezwykle 
ważnej regulacji prawnej umożliwiającej funkcjonowanie wyższych uczelni muzycznych, 
a mianowicie ujednolicenia zasad przeprowadzania egzaminów, kolokwiów i zaliczeń 25. 

Rok 1950 zamknął się jeszcze dwiema regulacjami normatywnymi niezwykłej wagi 
dla rozwoju kadry naukowo-artystycznej oraz życia i organizacji wyższego szkolnictwa 
muzycznego w Polsce. Była to Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o organizacji wyż-
szego szkolnictwa artystycznego oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 
23 grudnia 1950 r. w sprawie stopni zawodowych oraz warunków uzyskiwania dyplo-
mów zawodowych w wyższych szkołach artystycznych. Ustawa wyznaczyła zadania dla 
wyższego zawodowego i akademickiego szkolnictwa artystycznego. Nakreśliła też póź-
niejszemu rozporządzeniu kierunki rozwoju prowadzenia prac naukowych w dziedzinie 
sztuki, a także nakazała zorganizowanie: 

1.  zakładów i instytutów w obrębie wyższych szkół artystycznych,
2.  zakładów i instytutów międzyszkolnych dla dwu lub więcej wyższych szkół arty-

stycznych,
3.  samodzielnych zakładów i instytutów (pozaszkolnych).
Ustawa z 1950 r. o organizacji wyższego szkolnictwa artystycznego zamykała 

pierwszy okres jego umocowań prawnych w nowej rzeczywistości politycznej po 1945 r. 
i jednocześnie otwierała następny, bardziej dojrzały etap rozwoju oświaty artystycznej,
a w tym wyższego szkolnictwa muzycznego. 

Drugi okres rozwoju wyższego szkolnictwa muzycznego obejmuje lata 1951–196426 
i przypada na czas działań Komisji Strukturalno-Programowej w oświacie muzycznej. 
Akty normatywne dotyczące uczelni muzycznych i polityki oświatowej analizowanego 
okresu można podzielić na dwie grupy: pierwsza z nich obejmuje dokumenty od Ustawy 

24 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 lutego 1950 r. w sprawie nadawania prywatnym 
szkołom artystycznym uprawnień państwowych szkół artystycznych.

25 Dz. Urz. MKiS z dnia 31 maja, Nr 5, poz. 38, Zarządzenie z 12 maja 1950 roku w sprawie egzaminów, 
kolokwiów i zaliczeń w państwowych wyższych szkołach muzycznych. Zarządzenie zostało wydane na podsta-
wie § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 grudnia 1945 r. w sprawie ustroju specjalnego 
szkolnictwa muzycznego (Dz. U. RP z 1946 r. Nr 1, poz. 2). Podpisał: Włodzimierz Sokorski.

26 Cezury według badan własnych. Por.: A. Michalski, Wyższe szkolnictwo muzyczne w Polsce w latach 
1945–1964. Założenia organizacyjno-programowe i wybrane elementy rzeczywistości, Bydgoszcz 2009. 
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z dnia 8 stycznia 1951 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół artystycznych i za-
kładów szkolenia artystycznego  27 do Ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu 
oświaty i wychowania 28, druga natomiast skupia akty prawne od Ustawy z dnia 29 marca 
1962 r. o wyższych szkołach artystycznych29 do Rozporządzenia ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 21 stycznia 1964 r. w sprawie powoływania na stanowiska pracowników nauki 
oraz wykładowców i starszych wykładowców w wyższych szkołach artystycznych30. 

Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół arty-
stycznych i zakładów szkolenia artystycznego regulowała m.in. status nauczyciela szkoły 
artystycznej. Według ustawy nauczyciel mógł być stały lub tymczasowy. Nauczyciel zo-
stawał stałym z chwilą, gdy miał trzy lata nieprzerwanej pracy nauczycielskiej w szkołach 
artystycznych, posiadał kwalifi kacje zawodowe oraz otrzymał w czasie pracy co najmniej 
dostateczną ocenę kwalifi kacyjną. Nauczyciel stały, mający ukończone studia wyższe, 
otrzymywał po trzech latach stałej pracy tytuł profesora. Nauczyciel tymczasowy przed 
objęciem pracy składał tylko przyrzeczenie służbowe, natomiast nauczyciel stały – ślu-
bowanie służbowe. Ustawa regulowała też sytuację nauczyciela, który przeszedł do pracy 
w szkole artystycznej bezpośrednio ze szkoły podległej Ministrowi Oświaty. Zaliczano 
mu do przepracowanych lat również te, które przepracował na poprzednim stanowisku. 
Zachowywał też ciągłość pracy oraz prawa emerytalne z tytułu służby państwowej pełnio-
nej przed wstąpieniem do pracy w szkołach artystycznych podległych Ministrowi Kultury 
i Sztuki.

Przewidywaną likwidację Państwowej Wyższej Szkoły Operowej w Poznaniu przy-
niosło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie przekształce-
nia Państwowej Wyższej Szkoły Operowej w Poznaniu 31. PWSO przekształcona została 
na Studium Operowe w ramach Wydziału Wokalnego Państwowej Wyższej Szkoły Mu-
zycznej w Poznaniu. Przekształcenie to zmniejszyło liczbę wyższych uczelni muzycznych 
w Polsce z ośmiu do siedmiu, lecz niewątpliwie wzmocniło i tak już silną pozycję PWSM 
w Poznaniu. 

Młodsi pracownicy naukowi zwani w 1951 r. pomocniczymi siłami naukowymi od 
1 kwietnia 1951 r. zostali określeni obowiązkowym wymiarem godzin pracy na uczelni 
(36 godzin tygodniowo). Ten porządkujący pracę wyższej szkoły muzycznej akt prawny 
zawarty został w Rozporządzeniu Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Zdrowia, Oświa-

27 Dz. U. RP z 1951 r., Nr 5, poz. 40. Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o stosunkach służbowych nauczy-
cieli szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego.

28 Dz. U. PRL z 1961 r., Nr 32, poz. 160. Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty 
i wychowania. 

29 Dz. U. PRL z dnia 6 kwietnia 1962 r., Nr 20, poz. 88. Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szko-
łach artystycznych. Ustawę podpisał Przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki.

30 Dz. U. PRL z dnia 6 lutego 1964 r., Nr 4, poz. 25. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 
21 stycznia 1964 r. w sprawie powoływania na stanowiska pracowników nauki oraz wykładowców i star-
szych wykładowców w wyższych szkołach artystycznych. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 1, 2, 4 
i 11 ust. 8 oraz art. 14 Ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych (Dz. U. PRL Nr 
20, poz. 88) oraz w związku z art. 92 ust. 4, art. 97 ust. 2 i art. 127 ust. 2 Ustawy z dnia 5 listopada 1958 r.
o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336). 

31 Dz. U. RP Nr 19 z 1951 r., poz. 152. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie 
przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Operowej w Poznaniu. Rozporządzenie wydano na podstawie 
art. 5 Ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o organizacji wyższego szkolnictwa artystycznego (Dz. U. RP Nr 29, 
poz. 269) i art. 19 ust. 3 Dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego 
(Dz. U. RP Nr 66, poz. 415). Rozporządzenie podpisał Prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz.
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ty oraz Kultury i Sztuki z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie obowiązującego wymiaru 
czasu pracy pomocniczych sił naukowych 32. Adiunkci, starsi asystenci i asystenci szkół
wyższych mogli w wyjątkowych przypadkach uzyskać obniżenie wymiaru godzin (nie 
więcej niż o 12 godzin tygodniowo) w celu prowadzenia stałej pracy dydaktycznej lub 
naukowej sprzyjającej powiększeniu ich kwalifi kacji zawodowych. Zezwolenie na obni-
żenie czasu pracy nie było przydzielane automatycznie, ponieważ zgodę na to wyrażał 
Minister Kultury i Sztuki po wysłuchaniu opinii rektora uczelni. 

Dokumentem o dużym znaczeniu prawnym i wyznaczającym normy ustrojowe 
w wyższym szkolnictwie była ustawa o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki. 
Mimo że przepisy niniejszej ustawy stosowano do szkół wyższych podległych Ministrom 
Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Oświaty, to Rada Ministrów mogła w drodze rozpo-
rządzeń rozciągnąć je na uczelnie podległe Ministrowi Kultury i Sztuki 33. Zawierała ona 
dziesięć działów obejmujących swym zasięgiem większość dziedzin życia wyższych 
uczelni. W preambule zawarto sens kształcenia, nakazując, aby szkoły wyższe przygo-
towując pracowników o najwyższym poziomie kwalifi kacji zawodowych i zdolnych do 
podjęcia pracy dydaktycznej oraz badawczo-naukowej, zadbały jednocześnie o szerze-
nie przez nich naukowego poglądu na świat, a także wychowywały kadry inteligencji 
ludowej w duchu ofi arnej służby ojczyźnie, walki o pokój i socjalizm 34. Problematyka 
pozostałych działów dotyczyła zasad tworzenia szkół wyższych, studiów w szkołach 
wyższych, wstępu na studia, obowiązków i praw studentów, powoływania instytutów 
naukowych, nadawania stopni naukowych, problemów pracowników nauki35, problemów 
pomocniczego personelu technicznego oraz przepisów przejściowych i końcowych. Dla 
uczelni muzycznych szczególne znaczenie uzyskały rozdziały ustawy dotyczące organi-
zacji wewnętrznej szkoły wyższej, w tym także planów i programów nauczania 36, wstępu 
na studia, a także praw i obowiązków studentów oraz kwalifi kowania i zatrudniania pra-
cowników nauki. Ustawa zawierała też przepisy, które komplikowały i tak już niejasne 
i nieprzystające do uniwersyteckich drogi rozwoju naukowego i awansu akademickiego 
kadry artystycznej wyższego szkolnictwa muzycznego 37. 

Tak jak wstęp do przytoczonej ustawy w sposób wyraźny nawiązywał do polityki 
ustrojowej państwa, tak słowo wstępne do Dekretu o szkolnictwie artystycznym z dnia 
16 września 1953 r. nawiązywało już tylko do rozwoju twórczości artystycznej oraz 
upowszechniania kultury i sztuki wśród najszerszych rzesz społeczeństwa 38. Dekret 
zawierał cztery rozdziały z zagadnieniami dotyczącymi ustaleń ogólnych, szkół I i II 

32 Dz. U. RP z 1951 r., Nr 33, poz. 259. Rozporządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Zdrowia, 
Oświaty oraz Kultury i Sztuki z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie obowiązującego wymiaru czasu pracy po-
mocniczych sił naukowych.

33 Dz. U. RP z 7 lutego 1952 r., Nr 6, poz. 38. Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym 
i o pracownikach nauki. Dział X Przepisy przejściowe i końcowe, art. 68 ust. 1 i 3.

34 Tamże, Dział I Przepisy wstępne, art. 1. ust. 1–4.
35 Kwalifi kowanie i zatrudnianie pracowników nauki, obowiązki i prawa pracowników nauki, odpowie-

dzialność dyscyplinarna oraz rozwiązywanie stosunku służbowego.
36 Planów i programów nauczania (np. wyższych uczelni muzycznych podległych MKiS) konsultowa-

nych w każdym przypadku z Ministrem Szkolnictwa Wyższego.
37 Dz. U. RP z 7 lutego 1952 r., Nr 6, poz. 38. Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym 

i o pracownikach nauki. Dział VII Nadawanie stopni naukowych, art. 42–45.
38 Dz. U. PRL z 1953 r., Nr 43, poz. 212. Dekret z dnia 16 września 1953 r. o szkolnictwie artystycznym.
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stopnia, wyższego szkolnictwa artystycznego (art. 6–9) oraz przepisów przejściowych 
i końcowych. Postanowienia dekretu wyraźnie wynikały z powyższej ustawy, bowiem 
w rozdziale omawiającym plany i organizację studiów wyższych uczelni artystycznych 
istniał zapis o konsultowaniu się w tych sprawach Ministra Kultury i Sztuki z Ministrem 
Szkolnictwa Wyższego 39. Przytoczony akt prawny szkolnictwa artystycznego wytyczył 
obszar zainteresowania państwa pewnymi dziedzinami wiedzy artystycznej i nakazał 
kształcenie: pracowników artystycznych w dziedzinie sztuki, pracowników w dziedzi-
nie upowszechniania kultury i sztuki, pracowników pedagogicznych w dziedzinie kultu-
ry i sztuki, pracowników artystycznych dla potrzeb przemysłu i rzemiosła oraz pracow-
ników do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie wiedzy o sztuce i teorii sztuki, 
jak też i w dziedzinie krytyki artystycznej. Zauważalne jest zdecydowane nastawienie na 
wychowanie absolwenta uczelni artystycznej przygotowanego do pracy pedagogicznej 
w zakresie ogólnego rozwoju kulturalnego kraju, z zaakcentowaniem upowszechnie-
niowej roli sztuki. Dekret nie porządkował spraw awansów naukowych i artystycznych 
pracowników akademickich, a raczej pogłębiał panujący chaos w tym zakresie. Z kolei 
wyraźnie odnosił się do absolwentów: wyższe uczelnie artystyczne nadawały tytuły 
zawodowe 40. Wymieniony tutaj akt normatywny, chociaż obarczony wieloma niedo-
skonałościami, wynikającymi między innymi z braku aktów wykonawczych, zastąpił 
w zakresie własnych unormowań Ustawę o organizacji wyższego szkolnictwa artystycz-
nego 41, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o stosunku służbowym profeso-
rów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół 42 oraz 
Dekret o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego 43. 

Aktem wykonawczym do wspomnianego dekretu było Rozporządzenie Rady Mini-
strów w sprawie aspirantury artystycznej, określające zasady indywidualnego rozwoju 
artystycznego. Aspirantura byłą formą szkolenia samodzielnych twórców i odtwórców 
w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz kadr naukowo-pedagogicznych dla wyższych 
szkół artystycznych. Szkolenia organizowały wyższe uczelnie artystyczne, które posia-
dały najwyżej kwalifi kowane kadry pracowników nauki oraz odpowiednie wyposażenie 
artystyczne i naukowe 44. Aspirantami mogły być osoby, które: ukończyły wyższą szkołę 
muzyczną, wykazywały się wybitnymi uzdolnieniami do pracy artystycznej lub nauko-
wo-pedagogicznej oraz złożyły przed komisją egzamin ze znajomości obranej dziedziny 
sztuki w zakresie objętym programem studiów w wyższej szkole artystycznej. Zasadniczą 
częścią indywidualnej pracy aspiranckiej było wykonanie pracy dyplomowej, zarówno 
teoretycznej, jak i praktycznej. 

39 Szczególnie dotyczyło to przedmiotów ogólnych i ideologicznych. Programy nauczania przedmiotów 
ogólnokształcących w szkołach artystycznych I i II stopnia uzgadniane były z Ministrem Oświaty.

40 Dz. U. PRL z 1953 r., Nr 43, poz. 212. Dekret z dnia 16 września 1953 r. o szkolnictwie artystycznym. 
Art. 13 ust. 1.

41 Dz. U. RP z 1950 r., Nr 29, poz. 269. Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o organizacji wyższego szkol-
nictwa artystycznego.

42 Dz. U. RP z 1933 r., Nr 76, poz. 551 z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo-
spolitej o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych 
tych szkół. 

43 Dz. U. RP z 1947 r., Nr 66, poz. 415. Dekret z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkol-
nictwa wyższego.

44 Dz. U. PRL z dnia 29 czerwca 1954 r., Nr 29, poz. 110. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerw-
ca 1954 r. w sprawie aspirantury artystycznej. § 1. ust. 1–2.
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Szansą dla uzdolnionej młodzieży było otwieranie przy państwowych wyższych 
szkołach muzycznych studiów przygotowawczych dla śpiewaków. Możliwość taką 
uzyskały uczelnie muzyczne po ukazaniu się Rozporządzenia MKiS z dnia 16 kwietnia 
1955 r. w sprawie Studium Przygotowawczego dla Śpiewaków w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej w Krakowie. Zadaniem takiego studium było przygotowanie osób, 
które nie ukończyły średniej szkoły muzycznej bądź liceum muzycznego, do studiów na 
wydziałach wokalnych państwowych wyższych szkół muzycznych45. Kandydaci, którzy 
nie przekroczyli 23 lat w przypadku kobiet i 24 lat u mężczyzn, okazywali świadectwo 
dojrzałości lub dyplom stopnia licealnego, świadectwo urodzenia i świadectwo lekarza 
stwierdzające stan zdrowia. Najważniejszym jednak kryterium i jednocześnie warunkiem 
przyjęcia na studium było posiadanie wybitnych warunków głosowych oraz wybitnej 
muzykalności. Do słuchaczy studium przygotowawczego dla śpiewaków stosowano takie 
same przepisy aktów prawnych, które odnosiły się do studentów państwowych wyższych 
szkół muzycznych. Ukończenie studium z wynikiem co najmniej dostatecznym upraw-
niało słuchacza do wstępu na pierwszy rok studiów wydziału wokalnego państwowej 
wyższej szkoły muzycznej46. 

Regulacja prawna poprzez akty wykonawcze w postaci wyżej przytoczonych roz-
porządzeń otwierała trudną drogę wyższego szkolnictwa muzycznego do budowania 
własnych struktur akademickich. Struktur opartych często na wzorcach sporządzonych 
przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, a także przez inne ministerstwa. Przy-
kładem aktu normatywnego, z którego korzystały w dużej mierze wszystkie wyższe 
uczelnie muzyczne w Polsce, była Ustawa z dnia 10 września 1956 r. o zmianie ustawy 
o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki 47, która zmieniła tekst niektórych 
artykułów Ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i pracownikach 
nauki48. Wszystkie dokonane zmiany znalazły się w Obwieszczeniu Ministra Szkolnic-
twa Wyższego z dnia 10 października 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki 49. 
Właśnie owe obwieszczenie należało w 1956 roku w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
traktować jako obowiązujący akt ustrojowy szkolnictwa wyższego, także muzycznego. 
Obejmował on wszystkie dziedziny życia akademickiego. Regulował zasady tworzenia 
nowych szkół wyższych, porządkował i nakreślał organizację wewnętrzną uczelni, okre-
ślał warunki wstępu na studia, odnosił się do obowiązków i praw studentów oraz – co 
bardzo ważne – regulował sprawy awansów naukowych jak też wyznaczał normy do 
kwalifi kowania i zatrudniania pracowników nauki. Ustawa obwieszczona jako jednolity 

45 Dz. U. PRL z 1955 r., Nr 20, poz. 129. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 kwietnia 
1955 r. w sprawie Studium Przygotowawczego dla Śpiewaków przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Krakowie. Rozporządzenie wydano na podstawie art. 11 Dekretu z dnia 16 września 1953 r. o szkolnictwie 
artystycznym (Dz. U. Nr 43, poz. 212) oraz art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyż-
szym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r., Nr 6, poz. 38.). 

46 Tamże, § 8.
47 Dz. U. PRL z dnia 1 października 1956 r., Nr 41, poz. 185. Ustawa z dnia 10 września 1956 r. o zmianie 

ustawy o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki.
48 Dz. U. RP z 1952 r., Nr 6, poz. 38, Nr 49, poz. 324 i Nr 53, poz. 348.
49 Obwieszczenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 października 1956 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i pracownikach nauki. Dz. U. PRL 
z 1956 r., Nr 45, poz. 205. Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i pracownikach nauki.
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50 Dz. U. PRL z 1958 r., Nr 68, poz. 336. Ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych.
51 Tamże, Dział V Pracownicy nauki w szkołach wyższych art. 88–125 oraz Dział VI Inni pracownicy szkół 

wyższych art. 126–134.
52 Do Ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych.
53 Dz. U. PRL z dnia 29 stycznia 1959, Nr 6, poz. 35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 

1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych. Rozporządzenie wydano na podstawie 
art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336).

54 Dz. U. PRL z 13 stycznia 1960 r., Nr 2, poz. 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 
1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów 
szkół wyższych. Rozporządzenie wydano na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach 
wyższych (Dz. U. PRL z 1958 r., Nr 68, poz. 336.).

tekst przetrwać miała tylko do 1958 r., kiedy to zastąpiła ją Ustawa z dnia 5 listopada 
1958 r. o szkołach wyższych 50. 

Warto odnotować bezpośrednie odniesienie się owej ustawy do analizowanego już De-
kretu o szkolnictwie muzycznym z dnia 16 września 1953 r. Mimo że dekret nawiązywał 
tylko w sześciu artykułach do ustroju wyższego szkolnictwa muzycznego i nie załatwiał 
potrzeb systemowych uczelni artystycznych, to Ustawa z 1958 r. [...] o szkołach wyższych 
podniosła jego rangę poprzez to, że wyróżniała za jego mocą prawną potrzeby wyższego 
szkolnictwa muzycznego. Głosiła ona mianowicie, że Dekret z dnia 16 września 1953 r. 
o szkolnictwie artystycznym zachowywał swoją moc, jednak z odpowiednimi zmiana-
mi. Dotyczyły one art. 11 dekretu, który odnosił się do pracowników nauki w wyższych 
szkołach artystycznych, innych nauczycieli oraz pomocniczego personelu technicznego 
w tych szkołach. Te przepisy zostały zastąpione odpowiednimi z ustawy o szkołach wyż-
szych. Ustawa zalecała też, aby samodzielni i pomocniczy pracownicy nauki mogli być 
powoływani jedynie na stanowiska związane z kierunkami naukowymi poszczególnych 
szkół, które określała Rada Ministrów w drodze rozporządzenia; do pracowników tych 
miały zastosowanie wprowadzane przez ustawę przepisy dotyczące pracowników nauki51. 
Oznaczało to w praktyce rezygnację z uniwersyteckiego systemu awansu naukowego 
w wyższych uczelnia muzycznych. Wyjaśniał ten problem ust. 3 art. 151 ustawy o szko-
łach wyższych, który stanowił, iż na kierunkach innych niż wyżej opisane byli powoły-
wani samodzielni i pomocniczy pracownicy artystyczno-dydaktyczni; do pracowników 
tych stosowano odpowiednio przepisy omawianej ustawy dotyczące pracowników nauki, 
z tym że do powołania na stanowisko samodzielnego pracownika artystyczno-dydaktycz-
nego nie wymagano posiadania stopnia naukowego. Z tego względu ustawa o szkołach 
wyższych miała dla wyższego szkolnictwa muzycznego kardynalne znaczenie. Oprócz 
wymienionych problemów, które bezpośrednio dotyczyły uczelni muzycznych, w ośmiu 
działach dotykała takich podstawowych problemów strukturalnych, jak: ustrój szkół wyż-
szych, studia i studenci, stopnie naukowe, pracownicy nauki w szkołach wyższych, inni 
pracownicy szkół wyższych, szkoły niepaństwowe oraz przepisy przejściowe i końcowe 
(w art. 151 dotyczącym wyższego szkolnictwa artystycznego). 

W omawianym okresie zaistniała osobna grupa dokumentów dotyczących proble-
mów studentów wyższych uczelni, w tym muzycznych. Rozporządzenia będące najczę-
ściej aktami wykonawczymi do ustaw 52, a regulujące pomoc stypendialną dla studentów, 
ukazały się 16 stycznia 1959 r.53 oraz 22 grudnia 1959 r.54 Obydwa adresowane były do 
wyższych uczelni muzycznych, stąd stanowią cenny dokument obrazujący zaangażowa-
nie państwa w problemy życiowe studentów. Rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. 
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zawierało 19 paragrafów z podpunktami, w których określono zasady udzielania pomo-
cy fi nansowej. Ważne było wyartykułowanie rodzajów pomocy stypendialnej i podział 
na: stypendia pieniężne zwyczajne (całkowite i częściowe), pieniężne naukowe, miesz-
kaniowe, stołówkowe, zasiłki pieniężne dla studentów I semestru I roku studiów, zasiłki 
pieniężne losowe oraz zasiłki pieniężne zwrotne. Usystematyzowanie potrzeb pozwoliło 
na określenie koniecznych warunków do uzyskania środków stypendialnych. 

Do szerokiej grupy dokumentów regulujących życie akademickie studentów wpi-
sał się również niezwykłej wagi akt prawny w postaci Rozporządzenia z dnia 17 marca 
1960 r., a dotyczący organizacji studenckich55. Zawierał on siedem rozdziałów z tematami 
dotyczącymi: zasad tworzenia organizacji studenckich i zatwierdzania statutów, rejestracji 
tychże organizacji, nadzoru oraz opieki nad organizacjami studenckimi, jak i trybu likwi-
dacji rozwiązywanych organizacji studenckich. 

Pierwszą grupę dokumentów warto posumować Rozporządzeniem z dnia 30 kwiet-
nia 1960 r. dotyczącym zasad odbywania studiów doktoranckich56. Rozporządzenie to, 
jak wiele innych, w małym stopniu albo w ogóle nie odnosiło się do wyższych szkół 
muzycznych, powodując jedynie szereg nieporozumień w zakresie zdobywania przez 
artystów kolejnych stopni naukowych. Problem w pewnym stopniu rozwiązywało daw-
ne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie aspirantury 
artystycznej  57. 

Drugą grupę aktów prawnych (z lat 1962–1964), drugiego etapu rozwoju wyższego 
szkolnictwa muzycznego w PRL (lata 1951–1964) otwierał akt normatywny, którym było 
Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie odpowiedzialności dyscyplinar-
nej studentów szkół wyższych 58. Odnosiło się ono do odpowiedzialności dyscyplinarnej 
studentów wszystkich szkół wyższych, w tym także do uczelni muzycznych. Było doku-
mentem o jednolitej treści obejmującym takie zespoły problemowe, jak: przepisy ogólne, 
komisje dyscyplinarne, rzecznicy dyscyplinarni, wszczęcie postępowania dyscyplinarne-
go, postępowanie przed komisjami dyscyplinarnymi, tymczasowe zawieszenie w prawach 
studenta lub doktoranta, wykonanie orzeczeń dyscyplinarnych, zatarcie i darowanie kar 
dyscyplinarnych oraz wznowienie postępowania, a także przepisy końcowe i przejścio-
we. Ten dużej wagi akt prawny regulował w jasny sposób stosunki pomiędzy studentem 
a uczelnią w zakresie łamania przez słuchacza regulaminu studiów lub przepisów wynika-
jących ze statutu uczelni. 

55 Dz. U. PRL z dnia 4 kwietnia 1960 r., Nr 17, poz. 98. Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 17 marca 1960 r. w sprawie organizacji studenckich. Rozporządzenie wydano na podstawie art. 64 Usta-
wy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. PRL Nr 68, poz. 336). 

56 Dz. U. PRL z 1960 r., Nr 28, poz. 159. Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia 
i Opieki Społecznej, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury 
Fizycznej i Turystyki z dnia 30 kwietnia 1960 r., w sprawie zasad odbywania studiów doktoranckich w szko-
łach wyższych, praw i obowiązków doktorantów oraz wysokości stypendiów dla doktorantów. Rozporządzenie 
wydano na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 81 ust. 2 Ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. 
PRL Nr 68, poz. 336. Rozporządzenie podpisali Minister Szkolnictwa Wyższego H. Golański, Minister Zdrowia 
i Opieki Społecznej R. Barański, Minister Oświaty W. Tułodziecki, Minister Spraw Zagranicznych A. Rapacki, 
Przewodniczący GKKFiT Wł. Reczek.

57 Dz. U. PRL z dnia 29 czerwca 1954 r., Nr 29 poz. 110. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerw-
ca 1954 r. w sprawie aspirantury artystycznej.

58 Dz. U. PRL z 1962 r., Nr 6, poz. 25. Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki 
Społecznej, Oświaty, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turysty-
ki z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów szkół wyższych.
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Pozostałe dokumenty badanego okresu, będące podsumowaniem i uwieńczeniem 
dziewiętnastoletniego dorobku wyższego szkolnictwa muzycznego w PRL, dotyczyły 
spraw fundamentalnych dla wyższych uczelni artystycznych. Były to: Ustawa z dnia 
29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych59, Uchwała Nr 370 Rady Ministrów 
z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie regulaminu Rady Wyższego Szkolnictwa Artystyczne-
go 60, Zarządzenie ministra Kultury i Sztuki z dnia 3 września 1963 r. w sprawie bliższego 
określenia tytułów magistra nadawanych absolwentom wyższych szkół artystycznych 61 
oraz Rozporządzenie ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 stycznia 1964 r. w sprawie po-
woływania na stanowiska pracowników nauki oraz wykładowców i starszych wykładow-
ców w wyższych szkołach artystycznych62.

Uchwała nr 370 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie regulaminu 
Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego bezpośrednio korespondowała z Ustawą z dnia 
29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych. Ustawa składała się z 26. artykułów 
regulujących całość zagadnień ustrojowych wyższego szkolnictwa muzycznego w PRL 
po 1962 r. Była to ustawa w wielu dziedzinach przełomowa, kardynalna, gdyż głęboko 
dotykała i wyjaśniała kluczowe elementy ustrojowe uczelni muzycznych oraz nadawała 
wyższemu szkolnictwu muzycznemu status akademicki. Wyjaśniała, jak należy rozumieć 
określenia występujące w Ustawie z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych 63, aby 
obydwa dokumenty były ze sobą zbieżne i koherentne. Spójność oraz właściwe rozumie-
nie pojęć odgrywały tu zasadniczą, jeśli nie kluczową rolę. Takie określenia, jak: dzie-
dziny wiedzy, gałęzie nauki, dyscypliny naukowe lub kierunki naukowe znalazły swoje 
odpowiedniki w wyższym szkolnictwie muzycznym. Były nimi: dziedziny sztuki, gałęzie 
sztuki, dyscypliny artystyczne lub kierunki artystyczne. Inne, bardzo ważne określenia 
uniwersyteckie, takie jak: badania naukowe, praca badawcza, praca badawczo-naukowa 
czy praca naukowa nazywano w szkolnictwie muzycznym pracą artystyczną, zaś dorobek 
naukowy, osiągnięcia naukowe czy kwalifi kacje naukowe – odpowiednio – dorobkiem 
artystycznym, osiągnięciami artystycznymi, kwalifi kacjami artystycznymi64. 

Bardzo ważnym akapitem dokumentu była ta część ustawy, w której jej autorzy zajęli 
stanowisko w sprawie stopni naukowych w wyższym szkolnictwie muzycznym. Ustawa 
stanowiła, że stopni naukowych nie nadawało się z dyscyplin artystycznych. Jednocze-
śnie posiadanie stopnia naukowego nie stanowiło warunku powołania na stanowisko 
pracownika nauki w zakresie dyscyplin artystycznych. Warunkiem powołania na stano-
wisko naukowe w zakresie dyscyplin artystycznych było bowiem posiadanie kwalifi kacji 
artystycznych i pedagogicznych, stwierdzonych w drodze przewodu kwalifi kacyjnego. 

59 Dz. U. PRL z dnia 6 kwietnia 1962 r., Nr 20, poz. 88. Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szko-
łach artystycznych.

60 Monitor Polski z dnia 11 grudnia 1962 r., Nr 85, poz. 398. Uchwała Nr 370 Rady Ministrów z dnia 
5 grudnia 1962 r. w sprawie regulaminu Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego.

61 Monitor Polski z 1963 r., Nr 71, poz. 352. Zarządzenie ministra Kultury i Sztuki z dnia 3 września 
1963 r. w sprawie bliższego określenia tytułów magistra nadawanych absolwentom wyższych szkół arty-
stycznych.

62 Dz. U. PRL z dnia 6 lutego 1964 r., Nr 4, poz. 25. Rozporządzenie ministra Kultury i Sztuki z dnia 
21 stycznia 1964 r. w sprawie powoływania na stanowiska pracowników nauki oraz wykładowców i star-
szych wykładowców w wyższych szkołach artystycznych.

63 Dz. U. PRL z 1958 r., Nr 68, poz. 336. Ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych.
64 Dz. U. PRL z dnia 6 kwietnia 1962 r., Nr 20, poz. 88. Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych 

szkołach artystycznych.
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Z kolei do przewodu kwalifi kacyjnego dopuszczano osobę, której osiągnięcia artystyczne 
stanowiły twórczy wkład do rozwoju gałęzi sztuki. Przewód kwalifi kacyjny obejmował 
cztery etapy: ocenę kwalifi kacji artystycznych kandydata na podstawie całego jego do-
robku artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem pracy kwalifi kacyjnej, kolokwium 
kwalifi kacyjne, wykład kwalifi kacyjny oraz powzięcie przez radę wydziału uchwały 
o posiadaniu przez kandydata kwalifi kacji artystycznych i pedagogicznych do objęcia 
stanowiska naukowego (docenta etatowego). Nie wszystkie jednak uczelnie muzyczne 
(według ustawy artystyczne) miały prawo do przeprowadzania przewodów kwalifi kacyj-
nych. Wykaz wydziałów wyższych szkół muzycznych uprawnionych do przeprowadza-
nia przewodu kwalifi kacyjnego ustalał Minister Kultury i Sztuki65. Również absolwenci 
wyższych uczelni muzycznych, zgodnie z postanowieniami ustawy, zmienili swój status, 
ponieważ osoby będące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy studentami wyższych 
szkół artystycznych były uprawnione do otrzymania dyplomów z tytułem magistra. 
Ważne, że równorzędne z dyplomem nadającym tytuł magistra były również dyplomy 
i świadectwa stwierdzające ukończenie przed 1 września 1939 r. jednej z następujących 
wyższych szkół muzycznych: Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Warsza-
wie (dawniej Warszawskiego Instytutu Muzycznego), Państwowego Konserwatorium 
Muzycznego w Poznaniu oraz Śląskiego Konserwatorium Muzycznego w Katowicach 
(dawniej Państwowego Konserwatorium Muzycznego) – pod warunkiem, że posiadacz 
dyplomu miał świadectwo dojrzałości oraz ukończył studia o czteroletnim co najmniej 
okresie nauczania66. Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych 
posiadała tak rozległe działanie prawne, że traciło moc szereg artykułów dwóch innych 
zasadniczych ustaw: Dekretu o szkolnictwie artystycznym z dnia 16 września 1953 r. (art. 
2 ust. 2. i 3, art. 4 pkt 2 i art. 10–15)67 oraz Ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach 
wyższych (art. 151) 68. 

Aktem wykonawczym do prezentowanej ustawy było Zarządzenie Ministra Kultury 
i Sztuki z dnia 3 września 1963 r. w sprawie bliższego określenia tytułów magistra nada-
wanych absolwentom wyższych szkół artystycznych69. W dokumencie tym tytuł magistra 
wymieniany w dyplomach ukończenia studiów wyższych, wydawanych przez wyższe 
szkoły muzyczne, otrzymał bliższe określenie – magister sztuki. 

Rok później ukazał się nie mniej ważki akt wykonawczy do prezentowanej Ustawy 
o wyższych szkołach artystycznych w postaci Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 21 stycznia 1964 r. w sprawie powoływania na stanowiska pracowników nauki 
oraz wykładowców i starszych wykładowców w wyższych szkołach artystycznych 70.
Dokument składał się z czterech rozdziałów, które regulowały problemy związane z: prze-
wodami kwalifi kacyjnymi na stanowisko docenta etatowego, wysuwaniem kandydatów 
na profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych, kwalifi kacjami wymaganymi 

65 Tamże, art. 11, ust. 7.
66 Dz. U. PRL z dnia 6 kwietnia 1962 r., Nr 20, poz. 88. Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szko-

łach artystycznych. Art. 16 pkt 2., art. 17 pkt 1 ust. 2.
67 Dz. U. PRL z 1953 r. Nr 43, poz. 212 i z 1958 r. Nr 68, poz. 336.
68 Dz. U. PRL z 1958 r. Nr 68, poz. 336.
69 Monitor Polski z 1963 r., Nr 71 poz. 352. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 3 września 1963 r. 

w sprawie bliższego określenia tytułów magistra nadawanych absolwentom wyższych szkół artystycznych.
70 Dz. U. PRL z dnia 6 lutego 1964 r., Nr 4, poz. 25. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 

stycznia 1964 r. w sprawie powoływania na stanowiska pracowników nauki oraz wykładowców i starszych 
wykładowców w wyższych szkołach artystycznych. 
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do zajmowania stanowisk wykładowcy i starszego wykładowcy oraz ślubowaniem osób 
powołanych na stanowiska pracowników nauki, a także mianowanych na stanowiska po-
mocniczych pracowników nauki w wyższych szkołach artystycznych. Enigmatyczne do 
tej pory wymagania co do przewodów kwalifi kacyjnych na stanowisko docenta znalazły 
w rozporządzeniu szczegółowe wyjaśnienie. Określone zostały warunki powołania na 
stanowisko docenta w wyższym szkolnictwie muzycznym, a także sprecyzowano zakres 
przewodu kwalifi kacyjnego i poszczególne etapy postępowania administracyjnego towa-
rzyszące całemu procesowi. Procedury towarzyszące wysuwaniu kandydatów na profeso-
rów nadzwyczajnych i zwyczajnych w wyższym szkolnictwie muzycznym również zosta-
ły precyzyjnie opracowane i wprowadzane w życie. Uczelnie muzyczne osiągnęły dzięki 
Ustawie z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych i towarzyszącym jej 
aktach wykonawczych drogę akademickiego rozwoju w zakresie artystyczno-naukowym, 
jak i dydaktyczno-wychowawczym. 

Przytoczone końcowe akty wykonawcze zamykają wybiórczy pakiet najważniejszych 
– jak się wydaje – aktów normatywnych związanych z reformami ustrojowymi wyższego 
szkolnictwa muzycznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1945–1964. 

Początek lat sześćdziesiątych XX wieku oznaczał dla wyższego szkolnictwa muzycz-
nego w Polsce osadzenie całej, wszechstronnej działalności uczelni na stabilnym gruncie 
ustrojowym. Jak już wcześniej powiedziano, wszystkie dziedziny wiedzy, gałęzie nauki 
czy dyscypliny naukowe miały swoje odpowiedniki w nomenklaturze naukowej wyższe-
go szkolnictwa muzycznego. Absolwenci uczelni muzycznych otrzymywali dyplomy 
z tytułem magistra sztuki. Projekt ten objął również osoby, które ukończyły jedną z trzech 
wyższych uczelni muzycznych działających przed 1939 r. Tak stanowiła Ustawa z 1962 r. 
o wyższych szkołach artystycznych i było to również potwierdzeniem wysokiego poziomu 
artystycznego i dydaktycznego działających przed 1939 r. wyższych szkół muzycznych 
w Polsce uznanych przez MKiS. Mowa tu (powtórzę) o: 

1.  Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie (wcześniej Warszaw-
skim Instytucie Muzycznym),

2.  Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu,
3.  Śląskim Konserwatorium Muzycznym w Katowicach (wcześniej Państwowym 

Konserwatorium Muzycznym w Katowicach)71.
Pełen obraz akademickości wyższych szkół muzycznych zamazywał tylko jeden, ale 

jakże ważny zapis: z dyscyplin artystycznych nie można było nadawać stopni nauko-
wych. Z tej przyczyny powołanie na stanowisko pracownika nauki w zakresie dyscyplin 
artystycznych nie stanowiło warunku posiadania przez kandydata stopnia naukowego. 
Wymagane było posiadanie – jak już wspomniano – kwalifi kacji artystycznych i pedago-
gicznych stwierdzonych w drodze przewodu kwalifi kacyjnego. 

Nad całością prac wyższych uczelni muzycznych czuwała Rada Wyższego Szkolnic-
twa Artystycznego przy MKiS, której przepisy regulaminu zbieżne były z wieloma wy-
tycznymi regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Radę Wyższego Szkolnic-
twa Artystycznego krytykowano później za oderwane od rzeczywistości oraz autorytarne 
traktowanie potrzeb i perspektyw rozwojowych uczelni muzycznych w Polsce. 

71 Dz. U. PRL z dnia 6 kwietnia 1962 r., Nr 20, poz. 88. Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szko-
łach artystycznych. Art. 17, ust. 2.
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ZOFIA SĘKOWSKA – CZŁOWIEK I DZIEŁO

Zofi a Sękowska zaliczana jest do grona wybitnych polskich pedagogów specjalnych, 
zwłaszcza do niekwestionowanych autorytetów w dziedzinie tyfl opedagogiki. Jako na-
uczyciel akademicki pracowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie 
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. 
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Była twórczynią lubelskiej szkoły pedagogiki spe-
cjalnej, założycielem i wieloletnim kierownikiem Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej 
w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej1.

Zofi a Sękowska, z domu Braunszweig, urodziła się 28 lipca 1924 roku w Warszawie. 
Po ukończeniu w 1937 roku szkoły powszechnej uczyła się w Państwowym Żeńskim 
Gimnazjum Kupieckim. Podczas okupacji niemieckiej uczęszczała na tajne komplety, 
zorganizowane przez Państwowe Liceum Ziem Zachodnich im. S. Konarskiego. Egzamin 
dojrzałości złożyła w czerwcu 1944 roku. Szczególnym doświadczeniem w jej życiu był 
udział w Powstaniu Warszawskim i walka w Szarych Szeregach. 

Po zakończeniu działań wojennych mieszkała w Częstochowie, w Kutnie i w So-
kołowie k. Nowej Soli, gdzie pracowała jako nauczycielka. W trybie eksternistycznym 
ukończyła Liceum Pedagogiczne we Wrocławiu.

W 1947 roku razem z matką przeniosła się do Lublina. Została przyjęta na Wydział 
Nauk Humanistycznych KUL, podejmując studia na kierunku fi lozofi czno-pedagogicz-
nym.

Związek małżeński zawarła w 1948 roku z Modestem Sękowskim. Sam będąc nie-
widomy, doskonale rozumiał potrzeby osób niepełnosprawnych. Odtąd oboje troszczyli 

1 Z. Palak, Sylwetka naukowa prof. dr hab. Zofi i Sękowskiej, twórczyni lubelskiej szkoły pedagogiki 
specjalnej, założyciela i wieloletniego kierownika Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej, w: Pedagogika 
Specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym, red. Z. Palak, Lublin 2001, s. 15–25; J. Łęczycka, Historia 
Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej i główne kierunki działalności dydaktycznej, w: Pedagogika Specjal-
na…, s. 27–32; Z. Palak, Zofi a Sękowska (1924–1997) – Życie i działalność naukowa, w: „Lubelski Rocznik 
Pedagogiczny”, t. 19, 1999.
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się o ich rehabilitację, edukację i zatrudnienie oraz o stworzenie im godnych warunków 
życia towarzyskiego i kulturalnego. Ich wspólnym dziełem była Lubelska Spółdzielnia 
Inwalidów Niewidomych.

W 1950 roku uzyskała magisterium z pedagogiki, przedkładając pracę dyplomową: 
Praca jako czynnik wychowania. Została zatrudniona na stanowisku asystenta w Kate-
drze Pedagogiki i Psychologii Wychowawczej, specjalizując się w zakresie psychologii 
wychowawczej i defektologicznej. Na KUL pracowała 15 lat. Jej zainteresowania na-
ukowe już wówczas dokładnie się skrystalizowały. Dotyczyły głównie pedagogiki spe-
cjalnej, zwłaszcza tyfl opedagogiki. Pod kierunkiem prof. Marii Grzegorzewskiej opra-
cowała dysertację doktorską, którą obroniła w 1961 roku na Wydziale Pedagogicznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. Temat pracy: Próba wyjaśnienia adaptacji osobistej 
i społecznej człowieka ociemniałego.

Po przeniesieniu się w 1966 roku na UMCS została starszym wykładowcą w Zakła-
dzie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym. Habilitowała się w 1969 roku na podsta-
wie rozprawy: Poznawanie rzeczywistości przez dzieci niewidome w procesie naucza-
nia. Rada Państwa w 1978 roku nadała jej tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1988 roku 
profesora zwyczajnego.

Prof. Z. Sękowska, jako pedagog specjalny czuła się zobowiązana do kontynuowania 
myśli pedagogicznej M. Grzegorzewskiej, którą uważała za twórcę polskiej pedagogiki 
specjalnej. Na nowo określiła i sprecyzowała istotę i zadania pedagogiki specjalnej – pe-
dagogiki rewalidacyjnej.

Najczęściej stosowała własną defi nicję pedagogiki specjalnej – jest ona nauką, której 
przedmiot stanowi rewalidacja ludzi odchylonych od normy psychofi zycznej w każdym 
wieku, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży. Podstawowym jej celem jest poznanie 
prawidłowości i mechanizmu funkcjonowania ludzi niepełnosprawnych zmierzające do 
ich usprawnienia psychicznego i fi zycznego oraz pełnego włączenia w życie społeczne 2. 

Jej istota i zadania polegają na tym, że poza pracą o charakterze empirycznym, dia-
gnostycznym i terapeutycznym, ma również swój dział normatywny. Formułuje on cele 
oddziaływania leczniczego i pedagogicznego na wychowanków specjalnych oraz zasady, 
które winny być uwzględniane w procesie wychowania3.

Profesor podkreślała interdyscyplinarny charakter pedagogiki specjalnej i jej subdy-
scyplin: tyfl opedagogiki, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki. Wychodziła z założe-
nia, że interdyscyplinarne badania i wdrożenia ich wyników pozwalają wszechstronnie 
poznać i prawidłowo realizować proces rewalidacji oraz adaptacji społecznej ludzi obar-
czonych kalectwem. Poprzez interdyscyplinarne podejście dążyła do wykrywania i dy-
namizowania dyspozycji kompensacyjnych i adaptacyjnych osób niepełnosprawnych.

Bazą dla wszystkich subdyscyplin pedagogiki specjalnej są metodologiczne i teo-
retyczne podstawy pedagogiki ogólnej. Oprócz tego każdy z jej działów ma sobie tylko 
właściwe powiązania z dyscyplinami psychologicznymi, z dyscyplinami wchodzącymi 
w skład nauk medycznych oraz socjologią i naukami prawno-ekonomicznymi. 

2 Z. Sękowska, Interdyscyplinarny charakter pedagogiki specjalnej, w: Współczesne teorie i tendencje wy-
chowania i kształcenia specjalnego, red. A. Hulk, w: „Studia Pedagogiczne”, t. XL, 1979, s. 35–42; Por. J. Sma-
gowski, Pedagogika specjalna – równoprawny partner oświaty, w: „Nowa Szkoła” 1981, nr 9, s. 372–375.

3 Z. Sękowska, Pedagogika specjalna – istota i zadania, w: „Ateneum Kapłańskie” 1984, z. 1 (103),
s. 20–35; Por. Z. Palak, Sylwetka naukowa prof. dr hab. Zofi i Sękowskiej…, s. 17.
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Mimo ścisłych związków z pedagogiką ogólną, pedagogika specjalna posiada wy-
raźną specyfi kę i dużą autonomię w procesie rewalidacji i resocjalizacji dziecka niepeł-
nosprawnego umysłowo lub fi zycznie i niedostosowanego społecznie.

W pedagogice specjalnej dużą rolę odgrywają z jednej strony funkcje opiekuń-
cze, z drugiej terapeutyczne. Jest dyscypliną, którą charakteryzuje aspekt ratowniczy. 
Odkrywa człowieczeństwo w jednostkach obarczonych inwalidztwem, a które po-
zbawione umiejętnej, fachowej opieki pedagogicznej, wcześnie podjętej, nie mogłyby 
osiągnąć maksimum rozwoju swoich możliwości, a nawet pozostałyby poza poziomem 
umożliwiającym samodzielność i współżycie społeczne.

Zdaniem Profesor, punktem wyjścia oddziaływań pedagogicznych powinno być 
wykrywanie pozytywnych dyspozycji i potencjalnych uzdolnień rozwojowych dzie-
ci niepełnosprawnych, nie zaś ocenianie ich poprzez braki i nieodwracalne defekty. 
Warunkiem stymulowania tych dyspozycji i uzdolnień jest tworzenie systemu pedago-
gicznego o walorach terapeutycznych i rewalidacyjnych.

Szczególnym przedmiotem zainteresowań badawczych i publikacji oraz terenem 
pracy dydaktycznej, wychowawczej i społecznej Profesor Zofi i Sękowskiej była tyfl o-
logia, czyli teoria i praktyka rewalidacji niewidomych i słabowidzących. Dziedzinę tę 
uprawiała, uwzględniając aspekty psychologiczne, pedagogiczne i socjalne rewalidacji. 
Uważała, że jest ona ściśle uzależniona również od osiągnięć okulistyki i tyfl otechniki, 
dzięki którym możliwe jest zmniejszenie skutków upośledzenia wzroku poprzez prze-
kraczanie barier poznawczych i społecznych, które ono stwarza 4.

Dziełem życia Zofi i Sękowskiej było opracowanie psychopedagogicznej metody po-
stępowania rewalidacyjnego, kształtującego procesy kompensacji, korektury i uspraw-
niania zaburzonych funkcji oraz wychowania terapeutycznego. Na oznaczenie dyscypli-
ny zajmującej się rewalidacją osób odbiegających od normy za najbardziej trafną uznała 
nazwę: psychopedagogika specjalna.

Zwracała jednocześnie uwagę, że w codziennej praktyce różnice między aspektami 
psychologicznymi, a pedagogicznymi w rewalidacji są mało uchwytne. Psycholog zaj-
mując się mechanizmami zaburzeń oraz rozwojem i funkcjonowaniem psychiki przy od-
chyleniu od normy psychofi zycznej, zajmuje się terapią tych zaburzeń. Podobnie pedagog 
podejmując problemy dotyczące organizowania właściwych warunków życia oraz metod 
i treści kształcenia specjalnego, opiera się na wiedzy o psychologicznych zjawiskach 
i uwarunkowaniach procesu wychowawczego.

W 1970 roku utworzyła Zakład Psychopedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk 
Humanistycznych UMCS. Nazwa Zakładu nawiązywała do często podkreślanych przez 
Profesor ścisłych powiązań pedagogiki specjalnej i psychologii w procesie rewalidacji 
i resocjalizacji5. Kadrę pedagogiczną Zakładu Profesor wyłoniła spośród skupionych 
wokół siebie nauczycieli akademickich. W rozpoczętych badaniach wyeksponowano 
zasadę integralnego współdziałania pedagogiki specjalnej i psychologii w rozwiązy-
waniu teoretycznych i terapeutycznych problemów rewalidacji niepełnosprawnych. Dla 
prof. Sękowskiej psychopedagogika specjalna stała się podstawą dociekań badawczych 

4 M. Dycht, Koncepcja tyfl opedagogiki w ujęciu Zofi i Sękowskiej, Warszawa 2005.
5 Tamże, por. rozdział 1: Człowiek i dzieło, s. 20-26; Z. Palak, Sylwetka naukowa prof. dr hab. Zofi i 

Sękowskiej…, s.15–35; J. Łęczycka, Historia Zakładu Psychopedagogiki…, s. 27–32. 
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i pogłębionej refl eksji naukowej. Pozwoliło to na wypracowanie własnej koncepcji peda-
gogiki specjalnej oraz ustalenie praktycznych oddziaływań pedagogicznych.

Prof. Zofi a Palak – długoletni pracownik naukowy Zakładu i znawca osiągnięć 
naukowych Zofi i Sękowskiej – następująco wyjaśnia interdyscyplinarny charakter 
psychopedagogiki specjalnej: integracja psychologii i pedagogiki specjalnej występuje 
szczególnie wyraźnie przy badaniu i ustalaniu możliwości rozwojowych dzieci specjal-
nych i mechanizmów kompensacji, przy przystosowywaniu form organizacyjnych szkol-
nictwa, treści programów i metod pracy rewalidacyjnej, przy wykrywaniu pozytywnych 
dyspozycji i potencjalnych uzdolnień dzieci specjalnych. Dzięki temu można bazować 
w oddziaływaniu rewalidacyjnym nie na brakach, które są skutkiem upośledzeń, ale na 
dyspozycjach rozwojowych, które pozostały. Warunkiem ich stymulowania jest stwo-
rzenie warunków pedagogicznych działających harmonizująco i tonizująco na system 
nerwowy dziecka oraz wzmagających jego dynamizm rozwojowy 6.

Prof. Sękowska tworzyła także zespoły badawcze ukierunkowane na problemy 
rehabilitacji osób z uszkodzeniami narządów ruchu i reedukację dzieci z trudnościami 
w  uczeniu się. Dzięki jej staraniom powołano w UMCS kierunek „pedagogika specjal-
na”, zarówno w trybie studiów stacjonarnych, jak i zaocznych. Zachęcała swoich studen-
tów do prowadzenia interdyscyplinarnych badań w pedagogice specjalnej, osobiście je 
koordynowała. Do własnych badań wprowadziła metody eksperymentalne. Była współ-
autorem projektu metod i technik diagnostycznych.

Profesor angażowała także do pracy w Zakładzie wykładowców z innych uczelni, 
przede wszystkim lekarzy, okulistów, psychiatrów i prawników. W 1979 roku powstało, 
jako jedyne wówczas w kraju, Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej, ze specjal-
nościami tyfl opedagogiki i oligofrenopedagogiki, którego kierownikiem została Profe-
sor. Zakład Psychopedagogiki Specjalnej stał się wkrótce ważnym ośrodkiem kształce-
nia pedagogów dla potrzeb szkolnictwa specjalnego.

Twórcza myśl Profesor przejawiła się w opracowaniu klasyfi kacji osób niepełno-
sprawnych, będących podmiotem rewalidacji w pedagogice specjalnej.
1. Niewidomi i niedowidzący:

a) niewidomi od urodzenia lub przed piątym rokiem życia,
b) ociemniali,
c) niewidomi i ociemniali z dodatkowymi kalectwami,
d) niewidomi i ociemniali z upośledzeniem umysłowym,
e) niedowidzący,
f) słabo widzący w wysokim stopniu.

2. Głusi i niedosłyszący:
a) głusi od urodzenia,
b) ogłuchli mówiący,
c) głusi z upośledzeniem umysłowym,
d) głusi z dodatkowymi kalectwami,
e) głusi z resztkami słuchu,
f) niedosłyszący.

3. Głuchoniewidomi.

6 Z. Palak, Sylwetka naukowa Prof. dr hab. Zofi i Sękowskiej…, s. 17.
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4. Upośledzeni umysłowo:
a) w stopniu lekkim,
b) w stopniu umiarkowanym,
c) w stopniu znacznym,
d) w stopniu głębokim.

5. Przewlekłe chorzy:
a) grupy ze względu na rodzaj schorzenia,
b) grupy ze względu na formę leczenia (hospitalizacyjnego lub ambulatoryjnego).
6. Osoby z uszkodzeniem narządów ruchu:
a) amputacje lub braki i deformacje wrodzone,
b) uszkodzenia kręgosłupa i narządów ruchu,
c) dysfunkcje kończyn,
d) porażenia.

7. Osoby z trudnościami w uczeniu się wskutek dysharmonii rozwoju.
8. Społecznie niedostosowani wskutek:

a)  zaniedbań i błędów wychowawczych oraz konfl iktów z normami społeczno-mo-
ralnymi,

b)  zaburzeń wyższych czynności nerwowych (tło psychopatyczne, charakteropa-
tyczne, nerwicowe – prowadzące do konfl iktów z prawem).

Prof. Sękowska nie pominęła dyskutowanego wśród pedagogów zagadnienia inte-
gracji w edukacji dzieci niepełnosprawnych. Nie zaliczała się ani do bezkrytycznych en-
tuzjastów, ani surowych krytyków. Doceniała znaczenie i walory integracyjnego modelu 
kształcenia. Ale również miała na uwadze jego wady i zagrożenia dla indywidualnego 
rozwoju i funkcjonowania dzieci, jak też dla całego systemu kształcenia specjalnego. 
Jej zdaniem, warunkiem powodzenia integracji kształcenia jest zintegrowane działanie 
rodziny, szkoły oraz czynników społecznych, uczestniczących w procesie rewalidacji. 
Zintegrowana pomoc stwarza atmosferę i warunki sprzyjające akceptacji społecznej 
tych dzieci. Optowała zdecydowanie za systemem częściowej integracji kształcenia spe-
cjalnego. Postulat pełnej integracji kształcenia wszystkich dzieci – także upośledzonych 
umysłowo – nie zawiera rzeczywistych potrzeb i dyspozycji uczniów niepełnospraw-
nych. Stawia je w sytuacjach stresowych w społeczności szkolnej, uświadamiając im nie 
tylko własne trudności, ale także inność, która budzi postawy odrzucenia w różnych, 
zawsze przykrych formach. Powszechna integracja to slogan – hasło szkodliwe z pedago-
gicznego i psychologicznego względu. Wychowanie i przygotowanie dzieci do integracji 
ze społeczeństwem może dokonywać się w różnych formach organizacji i metodykach 
kształcenia, w zależności od potrzeb, dyspozycji i efektów kształcenia.

Profesor wniosła znaczny wkład w rozwój pedeutologii. Kształcenie nauczycieli 
dla uczniów niepełnosprawnych uważała za swój obowiązek. Jej zdaniem – system 
kształcenia należy dostosować do systemu nauczania dzieci specjalnych: integracyjnego, 
częściowo integracyjnego bądź segregacyjnego. Kształcenie to ma obejmować przygo-
towanie do pracy w różnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, głównie nauczycieli, 
wychowawców oraz reedukatorów, zajmujących się rewalidacją i resocjalizacją uczniów 
o obniżonej sprawności i z trudnościami przystosowawczymi w szkolnictwie ogólno-
dostępnym. Kształcenie pedagogów specjalnych ma przygotować także pracowników 
dla poradnictwa wychowawczo-zawodowego i rehabilitacyjnego, a także pracowników 
socjalnych i administracyjnych. Zwracała uwagę, że zgodnie ze współczesnymi tenden-
cjami światowymi coraz więcej dzieci niepełnosprawnych będzie uczyło się w szkołach 
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ogólnodostępnych. Dlatego bardzo ważnym zadaniem jest doskonalenie merytoryczne, 
metodyczne i organizacyjne wszystkich nauczycieli 7.

Poza pracą naukowo-dydaktyczną udzielała się aktywnie w wielu organizacjach 
naukowych i społecznych. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Programowej 
Szkolnictwa Specjalnego Ministerstwa Oświaty i Wychowania, Zespołu Dydaktyczno-
Wychowawczego Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Była człon-
kiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego 
Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, Towarzystwa do Badań 
nad Upośledzeniem Umysłowym, Głównej Komisji Kwalifi kacyjnej do Spraw Stopni 
Specjalizacji Zawodowej IKN im. W. Spasowskiego. Należała do międzynarodowych 
towarzystw naukowych: European Regional Committee of the World Council for the 
Welfare of the Blind, International Labour Offi ce, Europaischen Blindenunion i Świato-
wej Rady Pomocy Niewidomym.

Swą wiedzą i doświadczeniem Profesor wspierała liczne organizacje społeczne 
służące niepełnosprawnym. Z jej wiedzy i doświadczeń korzystał Komitet Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci (Oddział w Lublinie), 
Towarzystwo Walki z Kalectwem, Rada Naukowa Polskiego Związku Niewidomych 
i Rada Społeczna Centralnego Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego.

Dla swoich studentów i współpracowników była nie tylko nauczycielem i mistrzem, 
ale również wielkim autorytetem moralnym. Dla wszystkich życzliwa, ale też, podobnie 
jak wobec siebie, wymagająca, a czasami nawet surowa.

W studentach starała się wyrabiać wrażliwość na problemy osób niepełnospraw-
nych, a także przekonanie, że dla pedagoga specjalnego ważna jest nie tylko wiedza 
merytoryczna, ale również poczucie odpowiedzialności za słabszych. Wśród pedagogów 
cieszyła się ogromnym uznaniem i szacunkiem. Niejednokrotnie angażowała się osobi-
ście w pracę instytucji specjalnych, a także w indywidualne losy osób szukających jej 
rady, pomocy i wsparcia. 

Profesor zmarła niespodziewanie 4 stycznia 1997 roku, w wieku 73 lat. Pracowała 
naukowo do ostatnich dni swego życia. Zdążyła oddać do druku, w Wydawnictwie 
WSPS w Warszawie, nową wersję podręcznika Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. 
Była matką czterech synów i babcią jedenaściorga wnucząt.

W pamięci studentów i współpracowników pozostanie obrazem człowieka wielkie-
go formatu, ogromnego serca, wzorem pracowitości i odwagi.

Znamienną opinię o Niej wydała podstawowa organizacja partyjna, gdy Profesor 
pracowała na KUL: Mgr Zofi a Sękowska – zgniły formalista, wojujący katolik, jednostka 
niezwykle szkodliwa ze względu na wypaczenia charakterów młodzieży.

7 Z. Sękowska, Polski system kształcenia pedagogów specjalnych do różnych form kształcenia dzie-
ci niepełnosprawnych, w: System kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Ciągłość i możliwość zmian,
red. J. Wyczesany, H. Kasętka, Kraków 1996; Z. Sękowska, Przygotowanie pedagogów specjalnych do no-
wych form kształcenia dzieci niepełnosprawnych, Lublin 1995; Z. Sękowska, Przygotowanie nauczycieli 
do pracy z młodzieżą specjalną szkoły ogólnokształcącej ze szczególnym uwzględnieniem klas starszych, 
w: „Studia Pedagogiczne”, t. XLV, 1983; Z. Sękowska, Kształcenie specjalne. Kształcenie kadry dla dzieci 
z odchyleniami od normy, w:„Oświata i Wychowanie” 1981, nr 4.
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Wydaje się, że stosownym zakończeniem prezentacji osiągnięć pedagogicznych, na-
ukowych, organizacyjnych i społecznej działalności Wybitnego Pedagoga Specjalnego 
jest jej „złota” myśl – pedagogika specjalna szuka dróg rozwoju pełnego człowieczeń-
stwa u osób o ograniczonych sprawnościach fi zycznych, umysłowych i socjalnych. 
Dlatego można mówić, że jest nauką i zarazem sztuką.

Zofi a Sękowska (1924–1997)
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BOGDAN SZYSZKA: MIĘDZY LUBLINEM A LWOWEM.
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s. 175

Dzieje Zamościa i Zamoyskich są na ogół znane dzięki licznym publikacjom mono-
grafi cznym, wydawnictwom zbiorowym (ukazującym się z racji sympozjów, konferencji, 
rocznic) i wielu opracowaniom szczegółowym, zamieszczanym w różnych czasopismach. 
Dotyczą one jednak przede wszystkim problemów politycznych i gospodarczych. W tym 
miejscu godzi się przypomnieć, że kolejni ordynaci zamojscy przywiązywali również 
wielką wagę do spraw związanych z edukacją, szkolnictwem i nauką. Najdobitniejszym 
przykładem tego zaangażowania było powołanie Akademii Zamojskiej – uczelni znanej 
i cenionej nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Tę sferę działalności Zamoyskich stara się 
konsekwentnie wydobywać i upowszechniać znawca problematyki Bogdan Szyszka.

Ten ceniony badacz dziejów Zamościa, Zamoyskich i Zamojszczyzny opublikował 
wcześniej kilka opracowań monografi cznych, z których najważniejsze to: Szkolnictwo 
Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym (1987) i Mecenat oświatowy Zamoyskich 
1784–1939 (2009), oraz wiele artykułów w różnych wydawnictwach zbiorowych i czaso-
pismach (stąd są one rozproszone, często niskonakładowe i trudno dostępne). Z tym więk-
szą uwagą należy się odnieść do jego ostatniej publikacji Między Lublinem a Lwowem. 
Z przeszłości kulturalnej Zamościa. Na jej zawartość składa się zbiór dziesięciu szkiców 
– opracowań szczegółowych, zamieszczanych w różnych wydawnictwach, o których pi-
sze autor w przedmowie: powstały w ciągu niemal trzydziestu lat pracy badawczej w dzie-
dzinie historii kultury i szkolnictwa. Wszystkie łączy problematyka związana z rozwojem 
życia umysłowego Zamościa w okresie czterech wieków jego dziejów.

Opracowanie otwiera szkic poświęcony twórcy wielkości hetmańskiego miasta, 
Janowi Zamoyskiemu. Był on osobowością szczególną – znaną przede wszystkim z dzia-
łalności państwowej. Obok tego należał do wybitnych humanistów, a jego wielkim suk-
cesem było powołanie Akademii Zamojskiej – wszechnicy cenionej w całej ówczesnej 
Europie. Troszczył się o jej rozwój nieustannie, sprowadzając najwybitniejszych profe-
sorów. Wysoki poziom kształcenia zawdzięczała ona uczonym, pochodzącym głównie 
ze Lwowa. Ten wątek związków Lwowa z Zamościem kontynuował autor w dalszych 
częściach opracowania. Zwrócił uwagę na ścisłe związki lwowskiego środowiska nauko-
wego zarówno w okresie świetności Akademii Zamojskiej, jak i po jej upadku. Bardzo 
interesująco kontakty te zaczęły się rozwijać już pod koniec XIX w. Ich intensyfi kacja 
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nastąpiła po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Dzięki osobistym związ-
kom osiadłych w Zamościu wychowanków uczelni lwowskich, którzy utrzymywali stałe 
kontakty ze swoimi profesorami, już 12 maja 1917 r. powołano Zamiejscowy Wydział 
Powszechnych Wykładów Uniwersytetu Jana Kazimierza i Politechniki Lwowskiej. 
W jego ramach do Zamościa przyjeżdżali z wykładami najwybitniejsi przedstawiciele 
nauk społeczno-historycznych. Przyczyniło się to do istotnego ożywienia miejscowego 
środowiska intelektualnego. Nauczyciele szkół średnich z Zamościa brali czynny udział 
w tych naukowych spotkaniach i sami wygłaszali odpowiednie wykłady. Wielkim wy-
darzeniem w życiu umysłowym ówczesnego Zamościa stało się zorganizowanie przez 
profesorów lwowskich i miejscową inteligencję Zjazdu Szymonowiczowskiego (wspar-
tego przez Polską Akademię Umiejętności). Odbył się on w 1929 r. i zgromadził najwy-
bitniejszych uczonych z różnych ośrodków. Zjazd przyczynił się do zainteresowania ich 
dziejami Zamoyskich i Zamościa. 

Omawiane opracowanie zamykają dwa szkice związane z czasami współczesnymi. 
W jednym z nich ukazano podejmowane próby przywrócenia miastu roli ośrodka aka-
demickiego. Ich efektem było powołanie w 1961 r. Zaocznego Studium UMCS, które 
przetrwało do 1982 r. W ostatnim dokonano przeglądu, oceny dorobku naukowego zwią-
zanego z dziejami Zamościa. Trzeba podkreślić, że jest on bardzo znaczący, szczególnie 
w ostatnim okresie. Składają się nań zarówno monografi a, wydawnictwa zbiorowe, jak też 
opracowania w różnych czasopismach naukowych.

Omawiana publikacja, wbrew pozorom wynikającym z tytułu, nie jest ani wydaw-
nictwem okazjonalnym, ani też popularnonaukowym. Jest to napisane ładnym językiem, 
opracowanie profesjonalne. Przygotowane zostało w oparciu o rzetelnie zebraną literaturę 
przedmiotu, z wykorzystaniem licznych materiałów pierwotnych (źródłowych). Wszelkie 
podawane fakty i uogólnienia posiadają pełne udokumentowanie odpowiednimi przypi-
sami. Całość została wzbogacona starannie dobranymi zdjęciami i ilustracjami. Podnoszą 
one walory wizualne pracy i wnoszą nowe elementy dokumentacyjne. Jest to opracowanie 
cenne, które wnosi nowe wartości poznawcze, wzbogaca ogólną wiedzę o dziejach Zamo-
ścia i pokazuje wielce zasłużonych dla miasta ludzi.

JERZY DOROSZEWSKI
Lublin
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Przez długie lata stan wiedzy o życiu i dokonaniach polskich historyków oświaty 
i wychowania był daleko niewystarczający. Tylko nieliczni i najwybitniejsi z nich zostali 
odnotowani w Polskim Słowniku Biografi cznym bądź w pozostałych wydawnictwach 
okazjonalnych lub regionalnych. Obok tych było także wielu innych, którzy wnieśli 
trwały wkład do rozwoju polskiej nauki, przyczynili się do poznania kultury i oświaty. 
Lukę tę w niewielkim stopniu wypełnia wydawnictwo zbiorowe pod redakcją A. Gą-
siorowskiego pt. Historia wychowania. Słownik biografi czny (Olsztyn 1994). Zostały 
w nim pomieszczone najwybitniejsze osoby zasłużone dla dziejów wychowania od 
czasów starożytnych po współczesność (zagranicznych i polskich). Jak zaznaczono we 
wstępie, ma ono charakter dydaktyczny i zawiera tylko zwięzłe i krótkie opracowania 
biografi czne. Dodać jednak należy, że niektórzy autorzy zamieszczonych biogramów nie 
dostosowali się ściśle do tytułu całej pracy. Znalazły się tam m.in. nazwiska S. Czer-
wińskiego, J. W. Dawida – niewątpliwie wielce zasłużonych dla polskiej pedagogiki, ale 
trudno ich wszakże zakwalifi kować do historyków wychowania i oświaty.

W tym kontekście ze szczególną uwagą i z pełną akceptacją należy się odnieść do 
zbiorowego opracowania przygotowanego przez Andrzeja Meissnera i Władysławę Szu-
lakiewicz. Już na wstępie trzeba podkreślić, że jest to praca potrzebna z kilku powodów. 
Przede wszystkim jest to publikacja w pełni profesjonalna, a jej tytuł ściśle odpowiada 
zawartości. Ujęto w niej niewątpliwie niemal wszystkich polskich historyków, którzy 
podejmowali badania nad historią wychowania i oświaty (od czasów Hugo Kołłątaja 
po współczesność) jako głównego problemu zainteresowań naukowych. Uwzględniono 
także liczne grono historyków zajmujących się innymi działami historii, ale ich niektóre 
publikacje dotykały problemów oświaty i kultury jako szerokiego zjawiska życia spo-
łecznego. Dzięki takiemu podejściu w opracowaniu pomieszczono łącznie 320 nazwisk.

 Przygotowanie tak obszernego dzieła wymagało pozyskania bardzo wielu osób. 
Udało się tego dokonać w wyniku aktywnego współdziałania niemal wszystkich ośrod-
ków naukowych w kraju. Ostatecznie do współpracy włączyło się 67 autorów. Niewątpli-
wą zasługą redaktorów (i głównych współautorów) było dążenie do opracowania dzieła 
spójnego oraz w miarę zbieżnego pod względem merytorycznym i formalnym. Posłużyło 
temu ustalenie jednolitych kryteriów dotyczących samej kwalifi kacji osób zamieszczo-
nych w publikacji. Każdy z zaprezentowanych biogramów składa się niejako z trzech 
części, a zawarto w nich życiorys, charakterystykę działalności naukowo- badawczej 
i udział w życiu naukowym oraz w możliwie szerokim wyborze bibliografi ę. Wielkość 
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poszczególnych biogramów jest zróżnicowana. Wynika to z wielu, najczęściej zupełnie 
obiektywnych powodów, m.in. możliwości wykorzystania materiałów archiwalnych,
a w części bibliografi cznej – od aktywności naukowej i dokonań badawczych omawia-
nych osób. Nie ulega wątpliwości, że całe omawiane opracowanie poosiada duże walory 
poznawcze i syntetyzujące. Ujęto w nim wszystkich historyków wychowania i oświaty, 
a przez zamieszczenie ich podstawowych publikacji – również problematyki, jaką się 
zajmowali.

Jak już wspomniano, intencje oraz działania redaktorów były nadzwyczaj czytelne 
i zmierzały do stworzenia pracy kompletnej pod każdym względem. Efekty tych przed-
sięwzięć w zdecydowanej większości okazały się pozytywne i zasługują na pełne uznanie. 
Niestety, podobnie jak w bardzo wielu publikacjach zbiorowych tak i w tej doszukać się 
można licznych potknięć. Jak można domniemywać, są one wynikiem pośpiechu, zauro-
czenia bieżącym słownictwem obiegowym, pobieżniej adiustacji. Można ich było uniknąć 
przy wnikliwej korekcie, a dadzą się one w łatwy sposób wyeliminować w ewentualnym 
drugim wydaniu. Nie sposób w tym miejscu dokonać dokładnej i pełnej weryfi kacji tekstu 
całej pracy, ale warto zwrócić uwagę przynajmniej na niektóre uchybienia.

Przede wszystkim trzeba wytknąć wszystkie te niedopatrzenia, które doprowadziły 
do zniekształceń faktografi cznych. Oto w biogramie L. M. E. Finkla (s. 230) podano, że 
studiował on na Uniwersytecie Warszawskim, podczas gdy w rzeczywistości był studen-
tem Uniwersytetu Lwowskiego. W biogramie J. M. Giżyckiego (s. 255) zamieszczono 
informację, że był on autorem obszernej monografi i Materiały do dziejów Akademii 
Połockiej i szkół do niej należących. Pełna oraz poprawna nazwa tego dzieła brzmiała 
zupełnie inaczej i przedstawiała się następująco: Materiały do dziejów Akademii Połoc-
kiej i szkół od niej zależnych. W niektórych przypadkach autorzy nie zachowali pełnej 
poprawności w zakresie obowiązującego ówcześnie nazewnictwa szkół. W biogramie
W. P. Kielara (s. 371) umieszczono informację, że szkołę podstawową ukończył on 
w okresie międzywojennym, a przecież obowiązywała wtedy nazwa szkoły powszechnej. 
Podobny błąd popełniono także w biogramie Z. Kmiecia, stwierdzając, że naukę w zakre-
sie szkoły podstawowej w czasie okupacji zdobywał na tajnych kompletach. A przecież 
w tym czasie nadal obowiązywało nazewnictwo przedwojenne, tzn. szkoły powszechnej. 
Autorka pisząca biogram F. Januszka na s. 339 podała, że wypromował on ponad 200 dy-
plomantów i magistrantów, a przecież wypromować można absolwentów studiów licen-
cjackich i magistrów. Nie omieszkała dodać, że sama zalicza się do jego wychowanków, 
a obecnie jest ona adiunktem. Zapomniała wszakże, że ta ostatnia informacja dla czytel-
nika ma charakter przynajmniej trzeciorzędny, a przy tym zaczęła w ten sposób tworzyć 
własny biogram. W opracowaniu dotyczącym K. Ż. Trzebiatowskiego (s. 832) podano, 
że wstąpił on do PSL, potem automatycznie przeszedł do PZPR. Autor wymienionego 
opracowania zapomniał jednak, że powyższa zasada automatyzmu obowiązywała tylko 
w przypadku PPR i PPS przy ich połączeniu i powołaniu PZPR (w 1948 r.). Nigdy nie 
dotyczyła ona PSL.

Zupełnie oddzielnego omówienia wymaga strona edytorska zaprezentowanego 
opracowania. Jego wydawcą było Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu, które jest 
znane z wielu istotnych i wartościowych dokonań, a przy tym w pełni profesjonalnych. 
W tym przypadku nie podołało ono zupełnie oczekiwaniom. Przede wszystkim przyjęto 
dziwaczny format pracy (13x20 cm). W konsekwencji powstało dzieło liczące 921 stron, 
trudne do przechowywania i bardzo niewygodne w korzystaniu. W części końcowej 
zamieszczono wykaz biogramów, ale nie podano już stron, na których się one znajdują. 
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Podobnie w części poprzedzającej część zasadniczą opracowania – zamieszczony został 
jedynie spis autorów poszczególnych biogramów, a można było przecież wyszczególnić, 
kto i jakie biogramy opracował (forma prezentacji zależała od inwencji i pomysłu wy-
dawców).

Niezależnie od wyszczególnionych potknięć i niedostatków trzeba podkreślić raz 
jeszcze, że omawiana publikacja jest pracą cenną i potrzebną. Niemal konieczne wydaje 
się opracowanie wydania drugiego. Pozwoli to przede wszystkim na wyeliminowanie 
wszelkich uchybień i błędów. Obok tego, podobnie jak w przypadku wszystkich wydaw-
nictw biografi cznych, z przyczyn zupełnie naturalnych zaistnieje potrzeba umieszczenia 
nowych nazwisk.

JERZY DOROSZEWSKI
Lublin
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TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” W CZĘSTOCHO-
WIE W LATACH 1906–2006, RED. T. DROZDEK-MAŁOLEP-
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W 2009 roku informacje na temat działalności sportowej w Częstochowie w poprzed-
nim stuleciu znacznie się poszerzyły. Stało się tak za sprawą Teresy Drozdek-Małolepszej, 
pod której redakcją powstała publikacja zbiorowa zatytułowana Towarzystwo Gimna-
styczne „Sokół” w Częstochowie w latach 1906–2006. 

Autorka specjalizuje się w historii kultury fi zycznej i jest ekspertem w swojej dzie-
dzinie. Aktualnie jest pracownikiem Wydziału Pedagogicznego Instytutu Kultury Fi-
zycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Po obronie rozprawy doktorskiej 
(w roku 1999) Teresa Drozdek-Małolepsza skupiła się na systematycznym powiększaniu 
swojego dorobku naukowego. Zajmowała się przede wszystkim badaniami nad Towa-
rzystwem Gimnastycznym „Sokół”, ruchem sokolim w dwudziestowiecznej Polsce, jak 
również studiami nad udziałem kobiet w sporcie w okresie II RP. 

Omawiana publikacja, jak sugeruje tytuł, poświęcona jest działalności Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Częstochowie. Organizacja ta zajmowała się krzewieniem 
szeroko rozumianej kultury fi zycznej. Oprócz działalności czysto sportowej członkowie 
Towarzystwa uczestniczyli w życiu kulturalno-oświatowym, przykładając przy tym bar-
dzo dużą wagę do propagowania postaw patriotycznych zarówno wśród swoich człon-
ków, jak również reszty społeczeństwa. 

 Publikacja składa się z czterech rozdziałów, z których trzy, a także wstęp oraz za-
kończenie, zostały napisane przez Teresę Drozdek-Małolepszą – redaktorkę tej książki. 
Oprócz wyżej wymienionych części książkę uzupełniają biogramy osób zasłużonych dla 
rozwoju Towarzystwa. Pozycja napisana jest w sposób uporządkowany, gdzie chronolo-
gia staje się wyznacznikiem treści prezentowanych w poszczególnych rozdziałach.

W części pierwszej autorka w obrazowy sposób przedstawia genezę ruchu sokole-
go, podkreślając przy tym zarówno jego narodowy, jak również patriotyczny charakter. 
Wspomina, że choć ojczyzną „Sokoła” są Czechy, to jednak liczne gniazda sokole poja-
wiły się również w Polsce. Opisuje rozwój Towarzystwa, jego działaczy oraz program 
zajęć na ziemiach polskich, najpierw w zaborze austriackim, później w pruskim i rosyj-
skim. Na tym etapie autorka kończy swoje rozważania wraz z informacją o rozwiązaniu 
przez policję carską gniazda „Sokoła” w zaborze rosyjskim i aresztowaniu członków 
zarządu. 

Drugi rozdział poświęcony jest dalszemu rozwojowi „Sokoła” oraz powstaniu kilku 
fi lii Towarzystwa w różnych częściach zaboru rosyjskiego. Autorka podkreśla dbałość or-
ganizacji sokolej o systematyczne powiększanie odpowiednio wykwalifi kowanej kadry 
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szkoleniowej, dla której organizowano specjalne kursy nauczycielskie. Kolejno opisuje: 
zawieszenie przez władze carskie działalności gniazd znajdujących się na obszarze Kró-
lestwa Polskiego na czas wprowadzenia stanu wojennego oraz przejście organizacji do 
działalności konspiracyjnej, powołanie Komisji Porozumiewawczej Związku Sokolstwa 
Polskiego, zorganizowanie Zlotu Grunwaldzkiego, którego celem było ukazanie dążeń 
ogólnonarodowych oraz niepodległościowych Polski. W części tej autorka rozpoczyna 
swoje rozważania dotyczące powstania, jak również rozwoju częstochowskiego oddziału 
Towarzystwa, którego działalność utrudnił wybuch I wojny światowej. Działania wo-
jenne nie spowodowały jednak zawieszenia aktywności gniazda – nadal organizowano 
i prowadzono regularne ćwiczenia gimnastyczne. Ważny element stanowi opis losów 
Towarzystwa po wejściu do Częstochowy wojsk niemieckich, jak również dzieje organi-
zacji na progu zakończenia wojny.

Kolejny rozdział poświęcony jest działalności częstochowskiego „Sokoła” oraz jego 
rozwojowi w okresie międzywojennym. Autorka opisuje również zmiany w strukturze 
organizacyjnej opisywanego Towarzystwa, w wyniku których nastąpił podział Polski 
na dzielnice sokole, których celem było usprawnienie funkcjonowania „Sokoła” w po-
szczególnych częściach kraju. W każdej dzielnicy powstały okręgi, w skład których 
wchodziły jednostki organizacyjne, potocznie nazywane gniazdami sokolimi. Wiele 
miejsca poświęca wyborom do zarządów gniazd, prowadzonym zajęciom, zlotom soko-
lim, jak również działalności związanej z krzewieniem kultury fi zycznej. W części tej 
widać, iż Teresie Drozdek-Małolepszej zależało na podkreśleniu, że mimo problemów 
z brakiem odpowiednio wyszkolonej kadry i innych trudności Towarzystwo działało 
sprawnie i nieustannie ulepszało bazę sportową. Sytuacja ta sprzyjała organizacji zawo-
dów gimnastycznych i lekkoatletycznych. Systematycznie powiększała się liczba sekcji 
sportowych, dużą wagę przywiązywano również do przysposobienia wojskowego, które 
traktowano jako obowiązek patriotyczny. Autorka w sposób drobiazgowy opisuje orga-
nizowanie corocznych „Świąt Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego”, 
których priorytetem było zainteresowanie społeczeństwa ruchem sokolim oraz nawią-
zanie kontaktu z wojskiem. Ze szczegółami omawia również wycieczki krajobrazowo-
-turystyczne, działalność wychowawczą i kulturowo-oświatową. 

Ostatnia część książki dotyczy reaktywowania oraz działalności Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół” w Częstochowie w latach 1992–2006. Autorka nadmienia wpraw-
dzie o wznowieniu działalności po zakończeniu II wojny światowej, jednak kwituje je 
krótkim stwierdzeniem, iż nie trwało to długo. Wspomina, że ówczesny aparat władzy 
w okresie powojennym zdecydowanie sprzeciwiał się działalności „Sokoła”. Dlatego 
też dopiero przemiany, jakie zaszły w kraju po roku 1989, umożliwiły w listopadzie 
tegoż roku reaktywację Towarzystwa, zaś w roku 1993 wznowiła działalność również 
fi lia częstochowska. Autorka omawia zmiany, jakie zaszły w strukturze organizacyjnej, 
między innymi ustanowienie czterech dzielnic. Następna część rozdziału poświęcona 
jest działalności wyłącznie częstochowskiego gniazda. Przedstawione są główne cele, 
funkcjonowanie sekcji, jak również źródła fi nansowania Towarzystwa. Omawiane są 
zarówno sukcesy, jak i porażki poszczególnych jednostek w określonych latach. Opisana 
jest także działalność kulturalno-oświatowa „Sokoła”, na przykład udział w wystawach, 
konferencjach, pielgrzymkach. Towarzystwo częstochowskie chętnie angażowało się 
w opiekę nad niepełnosprawną młodzieżą. Za swoją długoletnią działalność – jak podsu-
mowuje Autorka – częstochowski oddział Towarzystwa został wyróżniony „Dyplomem 
Zasług” przez Zarząd Główny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
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Pracę wzbogacają biogramy osób zasłużonych, które przyczyniły się do powstania 
bądź rozwoju Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Częstochowie. Przedstawione 
są sylwetki założycieli pierwszego gniazda „Sokoła” w Częstochowie: F. Dobruckiego, 
W. Jabłońskiego, M. Kokowskiego, K. Kokulara, A. Siennickiego, jak również W. Uljań-
skiego. Na wyróżnienie zasługują także: społeczny działacz Gustaw Dreszer – ofi cer Le-
gionów Polskich, generał Wojska Polskiego, odznaczony wielokrotnie Krzyżem Virtuti 
Militari, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości (zginął w katastrofi e lotniczej 
w 1936 r.), Marian Januszajtis (zm. 1973) – generał dywizji dowodzący I Brygadą Le-
gionów Polskich, Józef Marczewski, lekarz, prezydent miasta Częstochowy, odznaczony 
Krzyżem Ofi cerskim OOP, ksiądz Wojciech Mądry, który w okresie I wojny światowej 
pełnił funkcję kapelana polskich jeńców wojennych, a następnie objął stanowisko po-
mocniczego kapelana Marynarki Wojennej. Autorka wspomina również obecnego dzia-
łacza towarzystwa – Wacława Baczyńskiego, pedagoga, trenera, działacza społecznego, 
wyróżnionego honorową Odznaką Zasłużonego dla Województwa Częstochowskiego, 
jak również medalem za zasługi dla Sokolstwa Polskiego przez Zarząd Główny „Sokoła” 
w Polsce.

Kolejnym, niezwykle ważnym elementem książki są przygotowane przez autorkę 
aneksy, w których uwzględniła składy poszczególnych zarządów oraz liczne fotografi e 
obrazujące różne okresy działalności Towarzystwa.

Monografi a stanowi niemal kompleksowe kompendium wiedzy na temat powstania 
oraz działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Częstochowie, jego poszcze-
gólnych gniazd, jak również twórców i działaczy. W sposób wyczerpujący przedstawia 
losy Towarzystwa, ze szczegółami opisuje kolejne etapy działań, przywołuje liczne 
elementy źródłowe, poszczególne kwestie skrupulatnie dokumentuje w licznych tabe-
lach. Kolejnym atutem pracy jest fakt wielokrotnego powoływania się na archiwalia, co 
potwierdza wiarygodność monografi i. Praca bez wątpienia napisana jest przystępnym 
i zrozumiałym językiem, autorka konstruuje swoje rozważania w sposób usystematy-
zowany, zwięzły oraz konsekwentny. Wpływa to na łatwość odnalezienia się czytelnika 
w dość trudnych i zawiłych losach Towarzystwa. Autorka skupia się przede wszystkim 
na drobiazgowym opisie historii regionalnego oddziału Towarzystwa. Dzięki temu czy-
telnicy mają szansę na znaczne poszerzenie swojej wiedzy w tym obszarze.

Mimo wielu walorów pracy pojawiają się także kwestie niezrozumiałe, takie jak brak 
wzmianki na temat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w czasie II wojny światowej. 
Być może organizacja nie miała możliwości funkcjonowania bądź pojawiły się konkret-
ne przeszkody w poznaniu historii działalności gniazd w tym okresie, jednak czytelnik 
ma prawo domagać się jasnego określenia przyczyn braku informacji na temat okresu 
okupacji. Wydaje się również, iż autorka dysponując licznymi pamiętnikami, zbyt mało 
miejsca poświęca na przedstawianie relacji członków zarządów bądź działaczy Towarzy-
stwa. Z kolei opisy poświęcone działalności organizacyjnej Zarządu Głównego „Sokoła” 
i ciągłe zmiany tam zachodzące są przedstawione w sposób zbyt drobiazgowy. Autorka 
przeznacza również zbyt dużo miejsca na ogólną działalność „Sokoła” w Polsce, podczas 
gdy informacje dotyczące głównego problemu, czyli funkcjonowania gniazda często-
chowskiego, są przez to znacznie uboższe. Monografi a zyskałaby na wartości i byłaby 
jeszcze bardziej wiarygodna i ciekawsza, gdyby wzbogacono ją o relacje autobiografi cz-
ne. W konsekwencji treść nabrałaby nieco więcej lekkości oraz przejrzystości.

Podsumowując, należy podkreślić, iż monografi a pod redakcją Teresy Drozdek-
-Małolepszej stanowi interesujące źródło informacji na temat powstania, rozwoju oraz 
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funkcjonowania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” zarówno na obszarze całego 
kraju, jak i w Częstochowie w latach 1906–2006. Publikacja może być polecana zarówno 
znawcom tematu, którzy zajmują się badaniami nad historią ruchu sokolego, jak również 
tym wszystkim, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą historii sportu i gimna-
styki w Polsce. 

KAROL SZAFRANEK
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
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ANATOLIUSZ JAMIŃSKI: Z NAUCZYCIELSKIEJ AUTOBIO-
GRAFII SKĄD, KTÓRĘDY I DOKĄD, RADOM 2008, s. 76

Przedstawienie wspomnień i rozważań autora będzie tu tylko rozszerzeniem krótkiej 
informacji zamieszczonej przez wydawcę na okładce, opracowanej przez dwóch pedago-
gów. Oboje podają tam, że Anatoliusz Jamiński po ukończeniu seminarium w 1926 r. był 
nauczycielem, kierownikiem szkół podstawowych i zakładów kształcenia nauczycieli ko-
lejno w powiecie siedleckim, Puławach, Lublinie, Jelenie Górze i ponownie w Lublinie od 
1958 do 1972, to jest do przejścia na emeryturę. W okresie przedwrześniowym ukończył 
Państwowy Instytut Nauczycielski w Warszawie, co pozwoliło mu poznać wybitnych pe-
dagogów (M. Grzegorzewska, S. Baley, J. Korczak), jak również poglądy zagranicznych 
pedagogów (tzw. Nowej Szkoły). W okresie okupacji niemieckiej zajmował się organiza-
cją tajnego nauczania w powiecie puławskim. Od jesieni 1944 r. pracował w kuratorium 
w Lublinie, otwierał kursy i Liceum Pedagogiczne dla Dorosłych. Następnie, po powrocie 
z Jeleniej Góry do Lublina, kierował Szkołą Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskie-
go, co pozwoliło mu wdrażać nowatorskie metody pedagogiczne, zbliżone do poglądów 
A. Makarenki. Po przejściu na emeryturę napisał książkę Wychowanie przez pracę. Z do-
świadczeń Szkoły na Dziesiątej w Lublinie, wydaną przez WSiP w Warszawie w 1976 r. 
W tym okresie wiele malował olejem i akwarelą oraz uczestniczył w występach Chóru 
ZBoWiD-u w Lublinie. Te artystyczne zajęcia Anatoliusz Jamiński musiał przerwać na 
kilka lat przed śmiercią – 21 XII 1990 roku w rodzinnym Lublinie.

Cofnijmy się do wcześniejszych lat życia Anatoliusza Jamińskiego. W swych wspo-
mnieniach zwraca on uwagę na wpływ, jaki wywarli na niego wychowawcy najpierw 
z Seminarium Nauczycielskiego w Chełmie, w szczególności polonista Kazimierz An-
drzej Jaworski, poeta i redaktor czasopisma literackiego „Kamena”. Bardzo serdecznie 
opisuje też swoją pierwszą wychowawczynię Jadwigę Głuchowską ze Szkoły Realnej 
im. J. Zamoyskiego w Lublinie i jej dyrektora ks. Kazimierza Gostyńskiego, który zmarł 
w obozie w Dachau. Pobyt w Państwowym Instytucie Nauczycielskim Anatoliusz Ja-
miński ilustruje zapisami z organizowanych tam wieczorów dyskusyjnych, poranków 
muzycznych, przedstawień w teatrach i fi lmów pokazywanych w Warszawie. Wrażenia 
z wystawy sztuki sowieckiej w Warszawie (w 1933 r.) oraz z wieczoru literackiego ze 
znanym literatem Jerzym Zawieyskim przedstawia w swoich wierszach (dotąd niepubli-
kowanych). Wierszem przedstawia też postawy humanitarne nauczyciela z Puław Mate-
usza Patera i wykładowcy PIN Janusza Korczaka (s. 54–57).

Wśród zapisów Anatoliusza Jamińskiego na s. 42 można znaleźć zdanie: Nie wolno 
stracić z oczu człowieka... I jeszcze jedno: muszę się upewnić, że do tej walki o nowe, nie 
nienawiść, lecz miłość mnie zagrzewa, miłość, o której mówił Dawid Jan Władysław, bo 



RECENZJE 231

bez niej nie można stać się dobrym nauczycielem. Na s. 50 czytamy: Mój krytyczny stosu-
nek do Kościoła nie przeszkadzał mi w organizowaniu jasełek i szopek... Kto wychowuje 
dzieci, musi umieć cieszyć się tym, czym one się cieszą... nie godzę się z ingerencją księży 
w sprawy szkoły, a poza tym życzę im wszystkiego najlepszego.

W pierwszym rozdziale autobiografi i (s. 8) autor nawiązuje do wypowiedzi Jana 
Pawła II z 1979 r.: Żyć to znaczy dążyć do celu. Jeden z nich to pokój między narodami. 
A. Jamiński na następnej stronie pisze, że jego droga wiodła do celu, jakim stało się wy-
chowanie młodego pokolenia. W podziękowaniu A. Jamińskiemu za wydaną w 1976 r. 
książkę prof. dr B. Suchodolski stwierdził, że wprowadzenie do szkoły rzeczywistego 
wychowania przez pracę, to jest droga przyszłości.

Przechodzę do lektury katalogu Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009, 
w którym podaje się bardzo cenny „Kwartalnik Pedagogiczny”, publikujący prace 
z dziedziny pedagogiki społecznej, teorii i historii wychowania. W 2004 r. prof. Miro-
sław S. Szymański zamieścił tu historię „Nowej Szkoły” w II Rzeczypospolitej, którą 
Anatoliusz Jamiński próbował wdrożyć w Szkole im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. 
Władze oświatowe Lublina nie zapewniły jednak kontynuacji tych prób po przejściu 
Anatoliusza Jamińskiego na emeryturę. We wspomnianym katalogu fi guruje opracowanie 
Andreji Folkierskiej o Sergiuszu Hessenie jako pedagogu odpowiedzialnym za ludzką 
wspólnotę w procesie edukacji. Prace tego autora były wśród zalecanych lektur w PIN za 
czasów kierowania nim przez Marię Grzegorzewską, o czym wspomina Anatoliusz Ja-
miński. W nawiązaniu do katalogu wydawnictw UW wspomnę, że jest w nim też książka 
Małgorzaty Sikorskiej o tym, jak być rodzicem we współczesnej Polsce.

W praktyce kierowania szkołami A. Jamiński bardzo korzystał z pomocy komitetów 
rodzicielskich.

Pisząc o książce Anatoliusza Jamińskiego, nie sposób nie nawiązać do toczącej się 
obecnie w prasie dyskusji na temat braków w naszym szkolnictwie wyższym. Dlaczego 
nikt nie zwraca uwagi na fakt, że część odpowiedzialności wynika z pewnych braków 
w przygotowaniu kandydatów do nich przez szkoły niższego szczebla? Blisko był jedynie 
Tadeusz Królczyk („Polityka” 2009 r., nr 48), widząc potrzeby reformy systemu, ale tylko 
w szkolnictwie wyższym. Pisze on, że uczelnie jakby nie zdawały sobie sprawy, że kształ-
cą przyszłych pracowników, a przecież również poważna część absolwentów niższych 
szkół staje się pracownikami. Dlatego już w szkołach podstawowych i średnich powinni 
nabywać umiejętność stałego zdobywania informacji, poszerzania wiedzy, samokształce-
nia, rozwiązywania problemów, w tym w zespole.

W tych szkołach bywa, że nie działają samorządy uczniowskie, kółka naukowe ani 
organizacje młodzieżowe, a nauczyciele nie kontaktują się z rodzicami. Szkoła nie za-
poznaje uczniów z pobliskimi zakładami pracy ani nie zaprasza ich przedstawicieli na 
spotkania z młodzieżą.

Pedagog i historyk Sławomir Broniarz, na łamach czasopisma „Obywatel” (nr 3/2009), 
dostrzega potrzebę przekazu przez szkoły nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności 
jej wykorzystania w praktyce. Uspokaja mnie zapowiedź podejmowanych kroków w tym 
celu przez Jacka Strzemiecznego, dyrektora Centrum Edukacji Obywatelskiej („Gazeta 
Wyborcza” 1 XII 2009, s. 20–21), jak również prace badawcze nad rozwojem twórczości 
w  szkołach. Ostatnio czasopismo „Psychologia w szkole” (2009, nr 3) zamieściło prace 
dra Macieja Karwowskiego (APS im. M. Grzegorzewskiej) i dra Krzysztofa T. Piotrow-
skiego (UJ) na temat stwarzania klimatu dla kreatywności uczniów. Pierwszy z nich wy-
raził mi uznanie za opublikowanie wspomnień mojego nieżyjącego ojca.
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Nie będąc sam pedagogiem, przytoczę, jak w recenzji dla wydawcy treść książki 
mojego ojca ujęła prof. dr Jadwiga Bińczycka (autorka wielu książek pedagogicznych, 
wykładowca Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego): dzieje kilku pokoleń na-
uczycieli XX w., sylwetki czołowych wychowawców, klimat w placówkach kierowanych 
przez pedagoga-nowatora-społecznika. Zdaniem Pani Profesor Anatoliuszowi Jamiń-
skiemu udało się uniknąć sentymentalnej podróży w przeszłość, tak charakterystycznych 
dla pamiętników.

Za swoją pracę dla polskiej oświaty został on uhonorowany Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej (1980 r.) i Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski (1987 r.)

WIKTOR JAMIŃSKI
Warszawa
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POLACY W INDIACH 1942–1948 W ŚWIETLE DOKUMEN-
TÓW, RED. L. BEŁDOWSKI, J. CHMIELOWSKA, T. GLA-
ZER, W. KLESZKO, D. PNIEWSKA, J. K. SIEDLECKI,
WARSZAWA 2000, s. 756, fotografie

Wśród wielu interesujących publikacji poświęconych dzieciom polskim przebywają-
cym na obczyźnie podczas drugiej wojny światowej, które ukazały się w ostatnich latach 
w kraju, na szczególną uwagę zasługuje praca zbiorowa Koła Polaków z Indii 1942–1948 
pod redakcją Leszka Bełdowskiego, Joanny Chmielowskiej, Teresy Glazer, Wiesławy 
Kleszko, Danuty Pniewskiej i Jana K. Siedleckiego. Ta obszerna książka napisana zo-
stała przez osoby, które w dzieciństwie doznały dramatycznych, a często i tragicznych 
skutków deportacji z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w głąb Związku Sowiec-
kiego. Po ewakuacji z „nieludzkiej ziemi” znalazły się one Indiach. Dzieje pobytu na 
tym subkontynencie, doznane przeżycia mocno tkwiące w ich pamięci, przedstawiono 
w formie relacji, wspomnień i refl eksji, solidnie opartych na licznych źródłach archiwal-
nych i zbiorach prywatnych, znajdujących się w kraju i za granicą. Treści zawarte w ze-
branych dokumentach, ukazujących wiele działań podejmowanych przez władze polskie, 
angielskie i indyjskie oraz organizacje międzynarodowe, konfrontowano z własnymi 
przeżyciami, jakie zachowały się w pamięci byłych dzieci – autorów zamieszczonych 
opracowań, wspomnień i relacji. Taka metodologia pisania książki podniosła jej wartość 
merytoryczną, uczyniła ją wysoce wiarygodną, bardziej interesującą i przystępną dla 
czytelnika. Należy nadmienić, że wiedza pochodząca z obydwu źródeł, mimo pewnych, 
niewielkich zresztą różnic, pokrywa się i tworzy spójną całość.

Recenzowane dzieło składa się z czterech obszernych części poprzedzonych notą 
od redakcji i słowem wstępnym, napisanym przez zmarłego w październiku 2007 roku 
księdza prałata Zdzisława J. Peszkowskiego – wówczas instruktora harcerskiego, skiero-
wanego do pracy wśród młodzieży polskiej w Indiach. Człowieka, który zaskarbił sobie 
zaufanie środowiska młodych wygnańców, nazywających często samych siebie Indiana-
mi, i był dla nich wielkim autorytetem i oparciem moralnym. 

Część pierwsza, niewielka i posiadająca charakter wstępny, prezentuje ogólnie ów-
czesną sytuacje polityczną i deportację Polaków na bezkresne obszary Rosji i innych 
republik sowieckich. Informuje w skrócie o transportach polskich uchodźców do Iranu 
i Indii. Zawiera również wspomnienia byłych dzieci na temat deportacji, a następnie ewa-
kuacji Polaków ze Związku Sowieckiego do Iranu i Indii. 

W drugiej część książki zamieszczono listę ośrodków polskich uchodźców na tere-
nie Indii, obejmującą takie miasta i miejscowości, jak: Bombaj, Bandra koło Bombaju, 
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Panchgani, Balachadi koło Jamnagaru, Country Club koło Karaczi, Malir koło Karaczi 
i Valivade koło Kolhapur. Przedstawiono również źródła i metody fi nansowania polskie-
go uchodźstwa na subkontynencie. Wiele miejsca poświęcono organizacji i pracy polskich 
instytucji rządowych na terenie Indii, a zwłaszcza Konsulatu Generalnego Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Bombaju, a także działalności delegatur ministerialnych i przedstawicielstw 
polskich organizacji społecznych w Indiach. Słusznie szczególną uwagę skoncentrowano 
na funkcjonowaniu Delegatury Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Bombaju, która 
odgrywała ważną rolę w koordynowaniu i niesieniu pomocy uchodźcom. Dość wnikliwie 
ukazano strukturę i mechanizmy jej działania w obszarze zagadnień budżetowych, za-
opatrzenia i zatrudnienia, służby zdrowia i problematyki kulturalno-oświatowej. Z pracą 
tej placówki nieodłącznie związana była działalność Delegatury Polskiego Czerwone-
go Krzyża. Wsparcia o charakterze socjalnym, moralnym i wychowawczym udzielała 
uchodźcom Służba Pomocy Katolickiej Polakom – polska sekcja Narodowej Katolickiej 
Organizacji Opieki ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

Sporo miejsca poświęcono realizacji zadań w zakresie edukacji dzieci i młodzieży 
przez Delegaturę Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Bom-
baju. Przedstawiono w przejrzysty sposób strukturę cele i zadania tej instytucji, a także 
jej skład osobowy. Prześledzono powojenne losy pracowników delegatury, którzy nigdy 
nie rozstali się z ideą krzewienia kultury i oświaty polskiej na obczyźnie. Działalność tej 
instytucji została ukazana również w trzeciej części publikacji, w której podjęto sprawy 
szkolnictwa. Realizacja celów wychowawczych, zwłaszcza w zakresie kształtowania 
postaw religijnych dzieci i młodzieży, była między innymi przedmiotem pracy Polskiej 
Misji Katolickiej w Indiach.

W części drugiej książki znajduje się również interesujące opracowanie na temat 
polskiej działalności wydawniczej w Indiach. Jego autorka w sposób kompetentny i ze 
znawstwem przedstawia, z uwzględnieniem rysu historycznego, zasłużonych polskich 
wydawców działających na subkontynencie i omawia ważniejsze literackie pozycje wy-
dawnicze. Szczególną popularnością w środowisku uchodźców cieszyło się czasopismo 
„Polak w Indiach”, a także dość licznie publikowane modlitewniki. Niezwykle pożytecz-
ne okazało się drukowanie na luźnych kartkach kilku czytanek i podręczników gramaty-
ki języka polskiego dla klas III–VI, a także innych książek i lektur szkolnych.

 Interesujące są zamieszczone w części drugiej opisy kolonii bombajskiej, osiedla 
dzieci polskich w Balachadi, (uzdrowiska w Panchgani, obozu przejściowego Coun-
try Club) i tymczasowego obozu w Malir. Wszystkie te relacje w sposób sugestywny, 
z uwzględnieniem wielu nieznanych faktów, przedstawiają życie polskich dzieci na go-
ścinnej ziemi indyjskiej. 

Część trzecia książki, najobszerniejsza i tematycznie zróżnicowana przedstawia 
rozkwit życia uchodźców w Indiach, zawiera między innymi genezę powstania osiedla 
Valivade, w którym mieszkały polskie dzieci wraz z matkami, opiekunami i nauczyciela-
mi, oraz podaje szereg różnych informacji z życia Polaków w Indiach. Ukazuje ważniej-
sze mechanizmy zarządzania i strukturę administracji osiedlowej, kwestie wyżywienia, 
działalność służby zdrowia. Szczególną uwagę budzi zamieszczony tu Statut uchodźstwa 
polskiego w Indiach z 25 czerwca 1943 roku.

Wiele miejsca poświęcono w publikacji problematyce opieki nad polskim dzieckiem 
w Związku Sowieckim i w Indiach, podając szereg nieznanych faktów i mechanizmów 
jej funkcjonowania. Ukazano działalność Zakładu Wychowawczego im. gen. Włady-
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sława Sikorskiego w Valivade, uzupełnioną wspomnieniami jednej z jego wychowanek 
i zarazem uczennicy tamtejszego Liceum Pedagogicznego im. Stanisława Konarskiego. 
Przedstawiono różnorodne formy życia religijnego osiedla i scharakteryzowano sylwetki 
kapłanów prowadzących pracę duszpasterską wśród Polaków. Szeroko zaprezentowano 
ożywioną pracę kulturalno-oświatową, harcerską, a przede wszystkim funkcjonowanie 
szkolnictwa powszechnego, średniego, zawodowego, w tym pedagogicznego, i różnego 
rodzaju kursów dokształcających, uświadamiając czytelnikowi rozmiar edukacji młodego 
pokolenia w Valivade. Autorzy opracowania podkreślają, że realizacja zadań edukacyj-
nych na tak szeroką skalę mogła być realizowana tylko dzięki ofi arnemu zaangażowaniu 
w proces dydaktyczno-wychowawczy nauczycieli, których bardziej znaczące sylwetki 
starano się przybliżyć.

W części czwartej dzieła podjęto dwa zagadnienia: zakończenie pobytu Polaków 
w Indiach i ich wyjazd do różnych części świata oraz kwestię utrzymywania więzi 
w środowisku Indian od końca lat czterdziestych do chwili obecnej. Ten fragment książki 
zawiera szereg faktów i refl eksji związanych z sytuacją Polaków w Indiach po cofnięciu 
uznania przez aliantów polskiemu rządowi na uchodźstwie. Autorzy relacji na ten temat 
wnikliwie opisują różne aspekty rozterek i dramatów uchodźców związanych z potrzebą 
podjęcia decyzji o osiedleniu się na stałe. Udało im się uniknąć prostych ocen i osądów. 
W formułowaniu stanowiska zachowali obiektywizm i pewien dystans, będący rezultatem 
perspektywy lat.

Repatriować się do znajdującej się pod wpływami Związku Sowieckiego Polski czy 
pozostać na emigracji (gdzie?) – oto dylemat stojący przed uchodźcami, który wymagał 
szybkiego, zgodnego z głosem własnego sumienia i uwarunkowaniami rodzinnymi, roz-
strzygnięcia. Podane przykłady powrotu do Polski wskazują, że nie były one łatwe i na 
ogół nie były też entuzjastycznie oceniane przez uchodźców, którzy jeszcze nie zdążyli 
zdecydować o swoim przyszłym miejscu zamieszkania.

Redaktorzy publikacji starali się przedstawić miejsca osiedlenia Polaków w różnych 
krajach po opuszczeniu Indii, niejednokrotnie na przykładzie konkretnych osób. Pod-
jęli niełatwą próbę pokazania przystosowywania się uchodźców do nowych warunków 
życia w Wielkiej Brytanii, na kontynencie afrykańskim, w Argentynie, Australii, Azji 
Środkowej, Belgii, Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Włoszech i w Indiach, 
zamieszczając ich liczne wspomnienia i relacje. Materiały te wniosły wiele interesują-
cych informacji na temat życia Polaków na różnych kontynentach. Pokazały ich upór 
i wolę walki o godne przetrwanie na obczyźnie oraz budzący wzruszenie głęboki, nigdy 
niesłabnący patriotyzm i tęsknotę za wolną Polską.

Uchodźcy, gdziekolwiek się znaleźli, zawsze pragnęli nawiązać kontakt z rodakami 
znad Wisły, a przede wszystkim z dawnymi współmieszkańcami osiedli indyjskich. Do-
znane wówczas przeżycia i nawiązane więzy koleżeńskie głęboko zapadły w ich serca 
i umysły. Z biegiem czasu wspomnienia z lat dziecięcych i młodzieńczych zaczęły odży-
wać. Zwoływano pierwsze spotkania koleżeńskie. Autorzy książki skrupulatnie odnoto-
wali wszystkie zjazdy Indian. Organizowano je kilkakrotnie w Londynie i w innych mia-
stach Wielkiej Brytanii, a także w Toronto, Częstochowie, Orchard Lake, Rzymie, War-
szawie, Krakowie i Wasilkowie na Białostocczyźnie. Były też spotkania wychowanków 
niektórych placówek wychowawczych, np. zjazd wychowanków sierocińca z Balachadi 
koło Jamnagaru w sierpniu 1981 roku – wkrótce po nim powołano Klub Jamnagarczy-
ków. W styczniu 1990 roku dojrzała myśl o utworzeniu zorganizowanej formy kontaktów 
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pomiędzy byłymi dziećmi polskimi w Indiach. Idea ta zaowocowała utworzeniem Koła 
Polaków z Indii, którego prężna działalność, oparta na statucie, cementuje więzi zadzierz-
gnięte przed kilkudziesięcioma laty. 

Na końcu książki autorzy podają liczne przykłady aktywnej działalności Koła, a tak-
że relacje z wycieczek do Indii, czyli podróży sentymentalnych do miejsc z lat dzieciń-
stwa. Informują o zachowanych śladach ich pobytu przed wieloma laty na tej gościnnej 
ziemi. Przedstawiają podjęte inicjatywy mające na celu upamiętnienie tułaczych losów 
polskich dzieci. 

Książka posiada bogatą oprawę ikonografi czną. Zamieszczone mapy, plany i szki-
ce, a przede wszystkim liczne fotografi e, pochodzące głównie ze zbiorów prywatnych, 
przybliżają podejmowaną problematykę, uświadamiając czytelnikowi różnorodność 
stosowanych form pracy oświatowo-wychowawczej wśród młodego pokolenia Polaków 
w Indiach. Pokazują, jak wiele wysiłku wkładano w utrzymanie i krzewienie polskości, 
a zwłaszcza w przygotowanie dzieci i młodzieży do życia i pracy w wolnej ojczyźnie.

Walory edukacyjne publikacji powodują, że powinna ona być dostępna szerokiemu 
kręgowi czytelników, w szczególności uczącej się młodzieży. Wydanie tak interesującej 
książki świadczy o prężności, scementowanego latami wspólnej niedoli, środowiska In-
dian w kraju i za granicą. 

WITOLD CHMIELEWSKI
Piotrków Trybunalski
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JAN WNĘK: POLSKA MYŚL PEDAGOGICZNA 1795–1863, 
KRAKÓW 2007, s. 295

Trudno o jednoznaczną defi nicję myśli pedagogicznej, którym to terminem zaczęto 
posługiwać się w XX wieku. Od najdawniejszych czasów, kiedy człowiek zaczął tworzyć 
kulturę nadającą kształt jego egzystencji, powstawać zaczęła także refl eksja dotycząca 
sposobów i możliwości kontynuacji tej kultury. Tak więc, bez względu na epokę, myśl pe-
dagogiczna była zawsze wyrazem określonych celów i dążeń społecznych. Współcześnie 
jest ona rozumiana zarówno jako teoria i praktyka, będące wyrazem określonej koncepcji, 
doktryny lub planów, które znalazły wyraz w postaci ustaw, instrukcji, zarządzeń albo tre-
ści i programów kształcenia (Karol Poznański) lub jako wyartykułowane poglądy, opinie 
i przekonania na temat wychowania człowieka (Sławomir Sztobryn). 

Lata niewoli narodowej, poczynając od trzeciego rozbioru w 1795 roku do wybuchu 
powstania styczniowego w 1863, nie sprzyjały rozwojowi polskiej myśli pedagogicznej. 
Wcześniej była ona związana z państwem i ze szkołą, natomiast od 1795 szkoły były 
pod obcym panowaniem, poddawane germanizacji w zaborze pruskim i austriackim oraz 
próbom, w tym okresie, rusyfi kacji. Współcześni autorzy prac dotyczących polskiej myśli 
pedagogicznej w pierwszej połowie XIX wieku podejmowali się zadania prezentowania 
myśli i poglądów poszczególnych twórców albo też idei pedagogicznych, ale powstają-
cych na terenie jednego z zaborów. Do pierwszej grupy należą między innymi prace: Ka-
liny Bartnickiej, Działalność edukacyjna Jana Śniadeckiego, Wrocław 1980, Stanisława 
Gawlika, Dziedzictwo pedagogiczne Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, Opole 1995, 
Jana Hellwiga, Działalność pedagogiczna Augusta Cieszkowskiego, Poznań 1978 i tegoż 
Ewaryst Estkowski (1820–1856) – prekursor nowatorstwa pedagogicznego w Polsce, 
Poznań 1984, Józefa Lepianki, Rola nauczyciela w życiu społecznym narodu w kon-
cepcji Feliksa Jezierskiego, „Prace Instytutu Nauk Społecznych WSI” Koszalin 1985. 
Spośród prac należących do drugiej grupy należy wymienić: Karola Poznańskiego, Pol-
ska myśl pedagogiczna pod zaborem rosyjskim do powstania styczniowego, „Przegląd 
Historyczno-Oświatowy” 1992, nr 1–2, Czesława Majorka, Polska myśl pedagogiczna 
w zaborze austriackim (1772–1918), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1992, nr 3–4; 
Stanisława Gawlika, Myśl pedagogiczna na ziemiach polskich pod zaborem pruskim, 
„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1992, nr 1–2.

Przedmiotem badań podjętych przez Jana Wnęka jest myśl pedagogiczna na ziemiach 
polskich w pierwszej połowie XIX wieku. Pracę tę można zaliczyć do takiego modelu 
badań nad dziejami myśli pedagogicznej, w którym w centrum analizy historyczno-peda-
gogicznej stawiani są nie sami jej twórcy, ale ich wytwory: idea pedagogiczna odzwier-
ciedlająca rzeczywistość edukacyjną w danym okresie historycznym czy też wycinek tej 
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rzeczywistości lub problem pedagogiczny na danym obszarze geografi cznym. Drugi, do-
minujący w literaturze model badań, to model podmiotowy, w którym obiektem zaintere-
sowania badacza jest myśl pedagogiczna jakiegoś twórcy, grupy twórców czy wszystkich 
twórców, działających w danym okresie historycznym lub na danym obszarze1. Ponieważ, 
jak wynika ze spostrzeżeń Władysławy Szulakiewicz, w historiografi i edukacyjnej domi-
nuje podmiotowy model badania nad przedmiotowym, tym większa zasługa autora, że 
zechciał podjąć się tego zadania.

Autor przedstawił ogólną koncepcję polskiej myśli pedagogicznej w latach 1795–
–1863 w ośmiu rozdziałach, a w dziewiątym dokonał omówienia zagranicznej literatury 
pedagogicznej, jaka wówczas była publikowana w języku polskim.

I tak w rozdziale pierwszym omówione zostały warunki rozwoju szkolnictwa i myśli 
pedagogicznej. 

W rozdziale drugim, zatytułowanym Społeczność pedagogów, autor dokonał biogra-
fi cznej i ogólnej charakterystyki zbiorowości twórców polskiej pedagogiki, dzieląc ich 
na siedem grup: osoby reprezentujące stan duchowny, osoby pochodzące ze środowisk 
arystokratycznych, ludzi nauki, literatów, nauczycieli i działaczy oświatowych, przedsta-
wicieli innych środowisk i jako ostatnią kategorię – kobiety. W drugiej części rozdziału 
autor omówił działalność przedstawicieli wymienionych grup oraz poglądy zawarte w pu-
blikowanych wówczas przez nich pracach.

W rozdziale trzecim przedstawiono ideały i cele wychowania omawianej epoki. 
Stanowiska autorów zawarte w pismach pedagogicznych autor ujął w podrozdziałach: 
wychowanie moralne, wychowanie religijne, wychowanie patriotyczne, wychowanie fi -
zyczne, konieczność doskonalenia mowy ojczystej, potrzeba kształcenia dobrych manier.

W rozdziale czwartym, zatytułowanym Edukacja kobiet, z uwagi na znaczne rozbież-
ności w poglądach na edukację kobiet, zaprezentowanych zostało kilkanaście wypowiedzi 
ówczesnych autorów.

Rozdział piąty został poświęcony wychowaniu małych dzieci. Autor oparł się tutaj na 
literaturze przeznaczonej dla dzieci, podejmującej kwestie wychowawcze, dzieląc ją na 
literaturę piękną i literaturę popularnonaukową. Do tej pierwszej zaliczył przede wszyst-
kim bajki, przypowieści i pogadanki, legendy i wiersze, a do drugiej – głównie utwory 
popularyzujące dzieje ojczyste, odgrywające rolę podręczników historii. 

Poglądy ówczesnych pedagogów dotyczące idei gruntownej oświaty i edukacji 
młodych Polaków pogrupowane zostały w rozdziale szóstym następująco: problemy 
nauczania początkowego, nauczanie języków, literatura i historia, przedmioty ścisłe
i w ostatniej grupie inne przedmioty, gdzie ukazano poglądy dotyczące przede wszystkim 
dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, ale także religii, muzyki.

W rozdziale siódmym omówiono rozważania nad edukacją elementarną i średnią. 
W dwóch podrozdziałach zaprezentował Autor postulaty reform programów szkolnych 
zarówno dla szkoły elementarnej, jak i dla szkół średnich na terenie trzech zaborów.

Problemy zawodu nauczycielskiego to tytuł ósmego rozdziału. Autor ujął tutaj po-
glądy na zawód nauczyciela w trzech podrozdziałach: a) projekty i postulaty kształcenia 
nauczycieli w okresie porozbiorowym, b) ideał nauczyciela w opinii społecznej, c) stosu-
nek nauczyciela do ucznia.

1 Por.: W. Szulakiewicz, Myśl pedagogiczna jako przedmiot badań historiografi i edukacyjnej,
w: „Chowanna” 1998, t. 2, s. 9–18.
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Ostatni rozdział, dziewiąty, zawiera omówienie przekładów zagranicznej literatury 
pedagogicznej na język polski. J. Wnęk przytacza tutaj przykłady literatury pisanej w róż-
nych epokach historycznych.

Każdy rozdział omawianej pracy ma układ chronologiczny. Praca oparta jest przede 
wszystkim na źródłach drukowanych. Autor przeprowadził szeroko zakrojone badania 
bibliografi czne oraz wykonał ogromną i niełatwą pracę, analizując ponad 400 dzieł pe-
dagogicznych, zarówno w postaci prac zwartych, jak też artykułów, ukazujących się na 
łamach ówczesnych czasopism. Prezentując poglądy ówczesnych pedagogów, odwoływał 
się także do licznych współczesnych opracowań, których wykaz pomieścił w bibliografi i. 
Omówił dorobek przedstawicieli różnych środowisk, którym bliski był problem kształce-
nia, wychowania dzieci i młodzieży oraz zagadnienia dotyczące zawodu nauczycielskie-
go. Jest to praca wartościowa, porządkująca dotychczasową wiedzę na temat poglądów 
pedagogicznych, w której całościowo za lata 1795–1863 zebrana została myśl pedago-
giczna kilkudziesięciu osób. Ich poglądy, opinie, propozycje reform, dotychczas w znacz-
nym stopniu trudno dostępne z uwagi na rozproszenie oraz dość odległy czas ich opubli-
kowania, zostały pogrupowane zagadnieniami i w ramach tychże kolejno przedstawione 
i omówione. Autor objął badaniem zarówno twórczość postaci pierwszoplanowych oma-
wianej epoki, jak również prace drugorzędne. Przytoczył wypowiedzi na tematy istotne, 
o których mówiono często, jak też te, o których wypowiadano się sporadycznie. Wykazał 
tym samym, że w trudnej dla Polaków epoce zdołano rozwinąć i wzbogacić polską myśl 
pedagogiczną. Niewątpliwą zaletą pracy są cytowane fragmenty artykułów, dzieł pedago-
gicznych i wierszy, odzwierciedlające poglądy ich autorów oraz sposób, w jaki zwracali 
się oni do nauczycieli, rodziców czy władz oświatowych. 

Posługiwanie się pracą znacznie ułatwiłby indeks nazwisk, choćby z tego względu, 
że wielu autorów, których poglądy przytacza w swojej pracy J. Wnęk, podejmowało 
w swoich publikacjach wiele kwestii (np. B. F. Trentowski, S. Staszic, N. Żmichowska, 
F. Jezierski), stąd też ich wypowiedzi przytaczane są w kilku rozdziałach omawianej 
książki. Nie ustrzegł się też autor przed błędami i usterkami, których na szczęście w pracy 
nie ma wiele. Dość istotnym błędem jest jednak zaliczenie Feliksa Jezierskiego do peda-
gogów działających na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego (s. 28 i 240), podczas 
gdy nawet z biogramu zamieszczonego na s. 43 wynika, że terenem jego działalności było 
Królestwo Polskie2. Do błędów drukarskich chyba należy zaliczyć podany na s. 242 tytuł 
pracy Józefa Hoene-Wrońskiego Podrom mesjanizmu [!], podczas gdy chodzi o prodrom 
(z greckiego: prodromos – prekursor, zwiastun). 

Kończąc to ogólne omówienie, należy podkreślić, że dla badaczy dziejów oświaty, 
studentów kierunków pedagogicznych oraz wszystkich interesujących się edukacją naro-
dową to ważna pozycja.

EWA KULA
Kielce

2 Feliks Jezierski (1817–1901), ukończył Gimnazjum Gubernialne w Lublinie w 1836 roku, cztery lata studiował 
fi lologię klasyczną w Uniwersytecie  Moskiewskim jako stypendysta Królestwa Polskiego. Był nauczycielem 
języka polskiego i łacińskiego w Gimnazjum w Lublinie (1840–1861). Od 1861 roku wykładał na Kursach 
Przygotowawczych do Szkoły Głównej, od 1862 był adiunktem na Wydziale Filologiczno-Historycznym. 
W ramach stypendium zagranicznego od 1862 r. studiował w Jenie, gdzie 29.06.1863 uzyskał stopień doktora  
fi lozofi i. W latach 1864–1873 uczył w IV Klasycznym Gimnazjum Męskim w Warszawie, skąd odszedł na 
emeryturę. Zmarł w Warszawie.
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Książka Witolda J. Chmielewskiego jest rozwinięciem badań autora nad zagad-
nieniem szkolnictwa po II wojnie światowej. Zaowocowały one początkowo pracą 
Kształcenie nauczycieli w okresie ideologizacji szkolnictwa (1944–1956) (Warszawa 
2006), w której ukazane zostały problemy szkolnictwa nauczycielskiego w okresie 
zmian ustrojowych po 1945 roku. Kolejną pracą była Edukacja nauczycieli szkół pod-
stawowych po II wojnie światowej (Warszawa 2007), gdzie autor podjął cały szereg 
nowych, nieporuszanych dotychczas zagadnień, jak utworzenie czteroletniego liceum 
pedagogicznego, kwestię uzupełnienia wykształcenia przez czynnych nauczycieli nie-
wykwalifi kowanych czy problem ideologizacji egzaminów dojrzałości. Obfi tość źródeł 
skłoniła Witolda Chmielewskiego do opracowania także kilku zagadnień szczegółowych. 
Między innymi opublikował artykuł Statuty Zrzeszenia Nauczycieli Polaków w Wielkiej 
Brytanii, w: Myśl i praktyka pedagogiczna. Studia ofi arowane profesorowi Lucjano-
wi Olszewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i pięćdziesiątą pracy zawodowej 
(red. W. Chmielewski, W. Starzyńska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 
2008), a także na łamach „Przeglądu Historyczno-Oświatowego”, obszerny artykuł Szko-
ła „ofi cerów oświatowych”. Państwowy kurs pedagogiczno-oświatowy w Łodzi w latach 
1948–1952 („Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2008, nr 1/2, s. 121–146) oraz Licea 
pedagogiczne – formą kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w latach 1944–1956 
(„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2007, nr 1/2, s. 81–95).

W recenzowanej pracy autor podjął się zadania omówienia działalności administracji 
szkolnej w Polsce w bardzo trudnym okresie odbudowywania państwowości polskiej, 
kiedy powstawały decyzje dotyczące zakresu jej funkcjonowania oraz kierunków polityki 
oświatowej. To właśnie w latach 1944–1950 nadano charakter polityczny administracji 
szkolnej, poddając ją kierownictwu partii komunistycznej. 

Swoją pracę Witold Chmielewski oparł na szerokiej i znacznie rozproszonej podstawie 
źródłowej. W pierwszej kolejności należy tu wymienić zasoby Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie, gdzie zgromadzone są, wykorzystane w pracy, dokumenty: Ministerstwa 
Oświaty, Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Rządu RP (emigracyjnego) w Londynie, 
akta Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej, Stronnictwa Demokratycznego oraz spuścizny Stanisława Skrzeszew-
skiego, Czesława Wycecha, Żanny Kormanowej czy Władysława Radwana. Ponadto 
wykorzystano zasoby Instytutu Pamięci Narodowej, zbiory Archiwum Zakładu Historii 
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Ruchu Ludowego w Warszawie oraz archiwów państwowych w Kielcach, Warszawie, 
Białymstoku i Łodzi. Autor dotarł także do dokumentów Ministerstwa Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego przechowywanych w Instytucie Polskim i Muzeum im. 
gen. Sikorskiego w Londynie. Wykorzystał również liczne źródła drukowane, takie jak: 
ustawy, dekrety, rozporządzenia i zarządzenia, a także bardzo wiele artykułów (często au-
torstwa samych pracowników administracji szkolnej, m.in.: Żanny Kormanowej, Henryka 
Garbowskiego, Wacława Schayera, Józefa Barbaga, Stanisława Radkiewicza, Zbigniewa 
Pomianowskiego, Stanisława Skrzeszewskiego i innych) zamieszczanych ówcześnie 
w czasopismach m.in.: „Nowa Szkoła”, „Głos Nauczycielski”, „Przegląd Historyczno-
Oświatowy”, mających dzisiaj wartość źródłową.

Praca została podzielona na sześć rozdziałów. W rozdziale pierwszym, zatytułowa-
nym Zarys działalności i koncepcje odbudowy administracji szkolnej w czasie drugiej 
wojny światowej, ukazana została administracja szkolna przed II wojną światową, praca 
administracji szkolnej w Wielkiej Brytanii w latach 1940–1943 nad odbudową szkolnic-
twa w Polsce niepodległej, a także prace Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego na uchodźstwie. Omówione tu zostały również powstające w różnych środo-
wiskach koncepcje odbudowy administracji szkolnej po wojnie. 

Rozdział drugi Praca administracji szkolnej Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego i Rządu Tymczasowego poświęcony jest powstaniu i działalności administracji 
szkolnej w nowych warunkach społeczno-politycznych. Ukazano tu sposób powoływania 
na stanowiska kierownicze w administracji oświatowej między innymi osób niespełnia-
jących wymogów merytorycznych, wobec których stosowano jedynie kryteria polityczne 
i ideologiczne. Czytamy w tym rozdziale: Zdaniem kierownictwa Resortu Oświaty kwe-
stia ideologicznych postaw pracowników administracji szkolnej miała wymiar strategicz-
ny. Sprawą tą pragnął minister zainteresować instancje PPR i ważniejszych działaczy 
komunistycznych. Wiele miejsca poświęcono tu kwestii organizowania struktur zarządza-
nia szkolnictwem na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Podlasiu. Przedstawiono niektóre 
aspekty faktycznego miejsca i roli Ogólnopolskiego Zjazdu Oświatowego w Łodzi w po-
wojennej rzeczywistości oświatowej. Zjazd ten, zorganizowany z inicjatywy Stanisława 
Skrzeszewskiego przez Ministerstwo Oświaty (w przeciwieństwie do przedwojennych 
zjazdów zwoływanych przez organizacje nauczycielskie), miał wesprzeć propozycje 
reformy szkolnej zaproponowanej przez administrację podporządkowaną jednej, niepo-
pularnej partii o orientacji komunistycznej. 

W rozdziale trzecim pt. Inicjatywy administracji szkolnej w okresie Tymczasowego 
Rządu Jedności Narodowej zaprezentowano faktyczne inicjatywy mające na celu zre-
formowanie systemu oświaty i wychowania narodowego w okresie kierowania resortem 
oświaty przez Czesława Wycecha. Pod jego kierownictwem administracja szkolna działała 
profesjonalnie w zakresie zarządzania powierzonym jej działem życia społeczno-gospo-
darczego. Zostały tutaj zaprezentowane skuteczne działania ze strony przede wszystkim 
PPR i PPS dążących do zahamowania tych reform. Jak stwierdził Witold Chmielewski, 
spór o sposób zarządzania szkolnictwem, o kierunki jego reformy i rozwoju oraz wpływy 
w środowisku oświatowym przybierał coraz częściej charakter personalny. 

Rozdział czwarty Zmiany w administracji szkolnej po wyborach do sejmu w stycz-
niu 1947 roku zawiera omówienie zmian, jakie zaszły w zarządzaniu szkolnictwem po 
wyborach do sejmu 19 stycznia 1947 roku. Ukazano mechanizmy i kryteria polityki ka-
drowej, prowadzonej w ramach realizacji ofensywy ideologicznej, propagowanej przez 
pepeerowców, prowadzące do znacznego obniżenia umiejętności pracowników Minister-
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stwa Oświaty. W tym roku bowiem zmieniono kryteria doboru pracowników administra-
cji szkolnej, eksponując preferencje ideologiczno-polityczne, kosztem wiedzy i umiejęt-
ności. Ten kierunek polityki kadrowej spowodował znaczne osłabienie tej kluczowej dla 
funkcjonowania szkolnictwa grupy zawodowej. Wkrótce czystki kadrowe realizowane 
były masowo wśród dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli i kadry kierowniczej 
innych szkół, a także w środowisku nauczycieli przedmiotów wywierających szczególny 
wpływ na postawę i osobowość kształcącego się młodego pokolenia. 

W rozdziale piątym Dążenie do pełnej kontroli nad szkolnictwem przedstawiono 
udział pracowników administracji szkolnej w przeprowadzanych zmianach w ZNP, ma-
jących na celu opanowanie środowiska nauczycielskiego przez PPR. Ukazano również 
wpływy partyjne na procesy zarządzania szkolnictwem. Oprócz upartyjnienia pracowni-
ków administracji szkolnej na szczeblu centralnym przedmiotem zainteresowania i szcze-
gółowych analiz resortu było również upartyjnienie kadr terenowej administracji szkol-
nej. Omówiono też kwestię połączenia PPR i PPS w kontekście wpływów partyjnych na 
zarządzanie szkolnictwem oraz działalność ministerstwa w związku z uruchomieniem 
szkoły jedenastoletniej. 

W rozdziale szóstym Administracja szkolna przed ujednoliceniem terenowych orga-
nów władzy państwowej w 1950 roku ukazano wzrost i znaczenie funkcji ideologiczno-
politycznej administracji szkolnej. Witold Chmielewski przytoczył tu wymagania, jakie 
stawiał pracownikom administracji szkolnej, a w szczególności inspektorom, ówczesny 
minister Stanisław Skrzeszewski: Inspektor szkolny powinien być członkiem egzekutywy 
instancji partyjnej, działaczem rady narodowej, aktywnie pracować w ważnych organiza-
cjach społecznych. Nie powinien reprezentować typu naukowca, który zajmie się „biblio-
grafi ą i przypisami”, ale ma to być człowiek pełen inicjatyw, o którego dokonaniach będzie 
pisała prasa. Takich ludzi powinni wskazywać władzom zwierzchnim członkowie Sekcji 
Administracji Szkolnej. W dalszym ciągu rozdziału omówiono innowacje organizacyjne 
w Ministerstwie Oświaty: utworzenie Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego oraz 
autonomicznego systemu zarządzania szkolnictwem wyższym, a także nauką, co związa-
ne było z zaprowadzeniem przez władze nowego modelu kierowania gospodarką narodo-
wą, zgodnie z którym główną rolę miał spełniać Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. 

Trzeba przyznać, że Witold Chmielewski zdecydowanie otwarcie mówi o proble-
mach dotyczących tworzenia administracji szkolnej w Polsce po II wojnie światowej oraz 
o popularnych wówczas metodach formowania tej istotnej grupy zawodowej. Otwarcie 
i odważnie przytacza nieznane dotąd, zakulisowe działania władz partyjnych, dążących 
do upowszechniania przez szkołę propagowanych ówcześnie idei polityczno-społecznych 
i koncepcji wychowawczych. Tym samym otrzymaliśmy pierwsze pełne opracowanie 
ważnego dla dziejów polskiej oświaty zagadnienia, dobrze napisane i rzetelnie udo-
kumentowane. Trudno więc stawiać zarzut obszernego, czasem może zbyt obszernego 
cytowania wypowiedzi postaci mających bezpośredni wpływ na skład osobowy resortu 
oświaty, przede wszystkim zaś ministra S. Skrzeszewskiego. Cytaty te oddają atmosferę 
pracy w omawianej epoce oraz, co nie jest bez znaczenia, dość niski poziom wykształce-
nia i kultury osobistej osób sprawujących władzę w resorcie oświaty w ówczesnej Polsce. 
Pożytek z tej monografi i odniosą nie tylko historycy edukacji, ale także nauczyciele, któ-
rych wiedza o tamtych czasach jest niekiedy zbyt fragmentaryczna.

EWA KULA
Kielce
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Pomimo upływu ponad 20 lat ciągle czekamy na syntetyczne opracowania przed-
stawiające najważniejsze aspekty historii PRL. Badaczom dziejów szkolnictwa, szcze-
gólnie z młodszego pokolenia, niepamiętającym i nierozumiejącym rzeczywistości 
sprzed 1989 r., brakuje syntetycznej historii społecznej PRL. Trudno zastanawiać się 
nad dziejami instytucji oświatowych czy ideologicznymi i praktycznymi aspektami 
wychowania, nie mając portretu polskiego społeczeństwa, zwłaszcza jego najmłodszej 
części. Tę lukę częściowo wypełnia wydana pod koniec 2009 r. książka Marka Wierzbic-
kiego Młodzież w PRL. Jest to opracowanie o charakterze popularnonaukowym, wydane 
przez Instytut Pamięci Narodowej jako tom drugi serii 39/89, przygotowanej z myślą 
o licealistach, studentach i wszystkich miłośnikach historii najnowszej – jak czytamy 
na okładce (wcześniej w serii tej opublikowano pracę Jana Żaryna o Kościele w PRL). 
Marek Wierzbicki – historyk z Instytutu Studiów Politycznych PAN i IPN – we wstępie 
do omawianej książki pisze, że chciałby, aby pozwoliła ona zrozumieć warunki, w jakich 
przyszło żyć i dojrzewać pokoleniu dziadków i rodziców współczesnej młodzieży 1. Być 
może Autor, spod którego pióra wyszła m.in. uznana już za fundamentalną monografi a 
Związku Młodzieży Polskiej 2, przygotuje na temat młodego pokolenia w PRL szersze, 
naukowe opracowanie.

Seria 39/89 ma atrakcyjną formę – książki wydane na dobrym papierze, mają cie-
kawą i rozbudowaną oprawę grafi czną, nowoczesny, przejrzysty układ. W pracy Marka 
Wierzbickiego około połowy objętości stanowią ilustracje, fragmenty dokumentów, ta-
bele. Uwagę przyciągają fotografi e przedstawiające młodych ludzi w sytuacjach codzien-
nych i od święta – zdjęcia z lekcji szkolnych, domowych imprez, wakacyjnych wyjazdów, 
manifestacji, szkolnych uroczystości. Oglądamy tu też wykadrowane emblematy organi-
zacji, charakterystyczne dla czasów elementy ubioru, strony młodzieżowych czasopism, 
nielegalnych wydawnictw itp. Ważnym elementem koncepcji książki są umieszczone 
w ramkach obszerne cytaty z ciekawie wybranych źródeł lub opracowań, oddające atmos-
ferę okresu, język – nowomowę, którą wówczas, mniej lub bardziej sprawnie, się posłu-
giwano. Autor przytacza tu znane „smaczki”, często cytując Leksykon PRL-u Zdzisława 

1 M. Wierzbicki, Młodzież w PRL, Warszawa 2009, s. 9.
2 M. Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów funkcjonowania 

stalinowskiej organizacji młodzieżowej, Warszawa 2006.
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Zblewskiego3, jak chociażby wyjaśniające specyfi czne znaczenie stonki ziemniaczanej 
czy określenia zwis męski ozdobny. Niestety, teksty te wydrukowano na stylizowanym 
na dżins, który jest w tej książce przewodnim elementem plastycznym, ciemnym tle, 
co czyni je niemal nieczytelnymi. To ewidentny błąd grafi ka. Trzeba też zaznaczyć, że 
choć książka ma charakter popularny, Autor opatrzył tekst przypisami bibliografi cznymi, 
dzięki czemu książka może być przydatna także dla celów naukowych, zwłaszcza że baza 
źródłowa jest szeroka, w dużej części stanowią ją archiwalia.

Konstruując pracę zgodnie z przyjętymi zasadami, we wstępie Wierzbicki wyjaśnia 
pojęcie młodzież. Wskazuje, że ta grupa społeczna wyodrębniona w drugiej połowie 
XX w. obejmowała nastolatków i nieustabilizowane życiowo osoby mniej więcej do 
25 roku życia. Warto tu zwrócić uwagę na pominięty przez Autora fakt, że właśnie w PRL 
młodzież defi niowano znacznie szerzej, zaliczając do niej nierzadko osoby do 30, a nawet 
35 roku życia (tyle lat mogli mieć członkowie niektórych organizacji młodzieżowych). 
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, skąd wzięła się ta tendencja. Prawdopodobnie 
chodziło o wyróżnienie części społeczeństwa niepamiętającej już II Rzeczypospolitej ani 
wojny, dorastającej w państwie socjalistycznym. Uznawano ją za zupełnie nową jakość 
i wiązano z nią wielkie nadzieje. Ponadto pełne wchodzenie w dorosłość opóźniało się 
wówczas poprzez wydłużający się czas nauki i trudności z usamodzielnieniem, wynikają-
ce przede wszystkim ze skromnych zarobków i defi cytu mieszkań. Pamiętać też należy, że 
PRL rządzony był przez ludzi zdecydowanie niemłodych (Bolesław Bierut był u władzy 
do 64 roku życia, Władysław Gomułka do 65, Edward Gierek do 67), w oczach których 
trzydziestolatkowie byli młokosami.

Ogólne określenie tematu jest tu nieprzypadkowe – Marek Wierzbicki potraktował 
go bardzo szeroko, wieloaspektowo. W przeciwieństwie do bardzo często tu cytowanego 
Krzysztofa Kosińskiego, który w bardzo ciekawej, nowatorskiej książce Ofi cjalne i pry-
watne życie młodzieży w czasach PRL (Warszawa 2006) skoncentrował się na perspekty-
wie indywidualnej, jak to sam określił, napisał nieelitarną historię młodzieży, i analizował 
wyłącznie życie uczniów, Wierzbicki szeroko ujął także takie kwestie jak udział młodego 
pokolenia w życiu politycznym, społecznym, kulturalnym, pamiętając także o studentach 
i młodych robotnikach.

Książka jest więc podzielona na dwie części. Pierwsza, najbliższa dotychczasowym 
zainteresowaniom badawczym Autora, zatytułowana jest Młodzież w życiu politycznym 
„Polski Ludowej” (1944–1989). Zwraca tu uwagę niezbyt popularny zabieg pisania „Pol-
ska Ludowa” w cudzysłowie. Wydaje się trafi ony, gdyż zaznacza kolokwialny charakter 
określenia, które nigdy nie będąc właściwą nazwą państwa, ani przecież nie oddając jego 
prawdziwego charakteru, kiedyś dość powszechnie używane było w polityce i propagan-
dzie. Prawdziwej ówczesnej nazwy państwa lub jej skrótu – PRL używano rzadko i tylko 
w bardzo ofi cjalnych sytuacjach. Samo słowo Polska wielu jednak nie wystarczyło, gdyż 
ta ludowa traktowana była jako zupełnie nowa jakość. Trzeba tu też przypomnieć, że użyta 
przez Autora w tytule nazwa PRL wprowadzona została dopiero w 1952 r. i nie zupełnie 
odpowiada zakresowi chronologicznemu pracy, czyli okresowi 1944–1989. Nie jest to 
jednak zarzut, bowiem praktyka taka jest dość szeroko w obecnej historiografi i przyjęta 
i nie wydaje się, aby ów brak precyzji był w tym wypadku szkodliwy.

3 Z. Zblewski, Leksykon PRL-u, Kraków 2000.
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Ową pierwszą część książki Autor podzielił na pięć rozdziałów odpowiadających po-
szczególnym okresom w historii państwa. Zazwyczaj stanowiły one równocześnie wyraź-
ne etapy w dziejach ofi cjalnych organizacji młodzieżowych, którym Marek Wierzbicki, 
znawca zagadnienia, poświęcił dużo uwagi. Spierać się można jedynie o stosowanie przez 
niego w odniesieniu do nich określenia ruch młodzieżowy. Wprawdzie Autor w wielu 
miejscach opatruje owo sformułowanie przymiotnikiem ofi cjalny, ale ciągle wydaje się 
ono na wyrost. Ruch powinien mieć charakter spontaniczny, posiadać niesformalizowane 
kręgi sympatyków, własny mit czy nawet, jak chcą niektórzy, być wyrazem świadomej 
rewolty młodej generacji, środkiem służącym proklamacji jej własnych idei i wartości4. 
Takimi ówczesne organizacje młodzieżowe, poza wyjątkowymi okresami przejściowymi, 
zdecydowanie nie były, a Marek Wierzbicki prawdopodobnie po prostu przejął określenie 
ruch młodzieżowy ze źródeł, gdzie używane było w znaczeniu leninowskim i oznaczało 
młodzieżowe przybudówki partii komunistycznych. Organizacje, o których opowiada, 
czyli przede wszystkim Związek Młodzieży Polskiej (1948–1956), Związek Młodzieży 
Socjalistycznej (1957–1976), Związek Młodzieży Wiejskiej (1957–1976 i od 1980), 
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (od 1976), Związek Harcerstwa Polskiego 
(do 1950 i od 1956), Zrzeszenie Studentów Polskich (1950–1973 i od 1982) – Wierz-
bicki stara się ocenić obiektywnie, dostrzegając pozytywy ich działalności (uczestnictwo 
w  odbudowie kraju, promowanie turystyki itp.), cytując ofi cjalne dane, ale podkreślając 
ich fasadowość, bezczynność i bierność większości członków, kształtowanie oportunizmu 
młodzieży. Można wytknąć pewne nieścisłości czy nietrafne sformułowania, np. o ZMS 
Autor niesłusznie pisze, iż był organizacją pozornie apolityczną5, gdyż takich pozorów or-
ganizacja ta nigdy nie stwarzała, a jej polityczne zaangażowanie było wręcz ostentacyjne, 
ale są to niuanse mało istotne z punktu widzenia odbiorcy książki popularnonaukowej.

W każdym z charakteryzowanych przez Marka Wierzbickiego okresów istniała dla 
ofi cjalnych organizacji jakaś przeciwwaga. W latach 1944–56 były to liczne podziemne 
organizacje zajmujące się czynną walką i propagandą antykomunistyczną czy środowiska 
związane z Kościołem. W epoce Gomułki – nieliczne już nieformalne organizacje, tro-
chę kontestatorów działających w ramach organizacji ofi cjalnych, ale przede wszystkim 
młodzi ludzie spontanicznie angażujący się w protesty (1968, 1970 roku, jak i mniejsze, 
o lokalnym charakterze, związane np. z antykościelną polityką władz). Za odpowiedź na 
zwiększony nacisk ideologiczny wywierany na młodzież w okresie gierkowskim Autor 
uznaje znaczące zaangażowanie młodzieży w działalność ruchu oazowego, duszpaster-
stwa akademickiego, tworzenie środowisk nazwanych tu paraopozycyjnymi (np. wśród 
harcerzy), a wreszcie, pod koniec dekady, powstanie ważnych młodzieżowych organizacji 
opozycyjnych, jak Ruch Młodej Polski czy Studencki Komitet Solidarności. Następna 
dekada przyniosła już wyraźną zmianę proporcji – znaczne ograniczenie wpływów orga-
nizacji ofi cjalnych, poza harcerstwem, które przeżywało prawdziwą odnowę polegającą 
głównie na powrocie do wzorców skautowskich i wysyp różnych przedsięwzięć niele-
galnych, od potężnego NZS do kilkuosobowych grup uczniowskich. Owo zestawienie sił 
działających po dwóch stronach barykady jest zabiegiem ważnym dla uzyskania pełnego 
obrazu i dokonanym prawdopodobnie po raz pierwszy.

4 Por.: A. Kamiński, Analiza teoretyczna polskich związków młodzieży do połowy XIX wieku, Warszawa 
1971, s. 64.

5 M. Wierzbicki, Młodzież w..., s. 43.
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Poświęcając dużo uwagi zorganizowanej działalności młodzieży, Marek Wierzbicki 
zaznacza jednak, że z biegiem czasu coraz większa jej część, a w końcu przygniatająca 
większość, trzymała się z dala od takich przedsięwzięć, realizując się w życiu prywatnym. 
Owa część I pracy, w sposób skondensowany przedstawiająca wielowątkowy problem, 
pomimo zabiegów Autora może być dość trudna w odbiorze – obfi tuje w nazwy, daty, licz-
by, nazwiska, w których można się pogubić. Ułatwieniem może być zaczerpnięta z książki 
Krzysztofa Kosińskiego tabela – zestawienie organizacji działających w szkołach6, choć 
niepozbawiona jest błędów (przeszacowana jest liczebność np. ZMS, błędnie podana na 
1981 r., zamiast na grudzień 1980 r. data wznowienia działalności przez ZMW, raczej nie 
powinny znaleźć się w tabeli komitety współpracy czy federacja związków, bo nie miały 
one struktur na szczeblu szkolnym i niesłuszna jest sugestia, że ZMS i ZMW działały 
właściwie do 1973 r., czyli do utworzenia FSZMP).

Zapewne, zwłaszcza dla młodych czytelników, bardziej interesująca będzie cześć 
II, poświęcona życiu codziennemu młodzieży. Pomimo zmieniających się realiów Autor 
słusznie tutaj nie zdecydował się na periodyzację, rozpatrując kolejne aspekty życia co-
dziennego. Rozpoczął od scharakteryzowania przestrzeni publicznej, w której na co dzień 
obecna była młodzież – szkoły, uczelni, przedsiębiorstwa, wojska. Zważywszy na silne 
upolitycznienie przynajmniej części z tych instytucji, kwestie te mogły znaleźć się także 
w części pierwszej pracy, a w każdym razie stanowią płynne przejście pomiędzy dwoma 
badanymi obszarami.

Szkołę Wierzbicki stara się przedstawić wieloaspektowo – zaczynając od założeń 
doktryny wychowawczej, przez system organizacyjny i jego reformy wraz z obrazują-
cymi go liczbami, kwestie programowe (np. nauczania języka rosyjskiego), po sprawę 
dyscypliny. Ciekawe są zaczerpnięte w większości z książek Kosińskiego zestawienia 
szkolnych świąt, przykładowych tematów lekcji języka polskiego czy szersze omówie-
nie kwestii obowiązkowego nauczania rosyjskiego. Należy jednak uprzedzić, że badacz 
oświaty nie będzie tym krótkim rozdziałem usatysfakcjonowany – można Autorowi za-
rzucić, iż szkole, stanowiącej na ogół najważniejszy element życia młodzieży, poświęcił 
tak mało uwagi. Pewnym usprawiedliwieniem jest fakt pojawiania się problemów zwią-
zanych ze szkołami w innych partiach pracy i to, że kwestia ta może wydawać się mniej 
wyrazista, a przez to interesująca, w porównaniu z innymi aspektami życia. W końcu 
dzisiejsza szkoła nie różni się tak bardzo od peerelowskiej jak warunki życia czy uczest-
nictwo w życiu politycznym.

Wspomnienia z młodości u starszych czytelników zapewne przywołają przykłady, 
którymi Autor ilustruje kwestie warunków bytowych młodzieży. Pojawiają się tu konkret-
ne marki produktów, ceny popularnych artykułów, nazwy zespołów muzycznych, których 
fotosami ozdabiano ściany pokoi, a które dzisiejszej młodzieży niewiele powiedzą.

Omawiając z defi nicji przyjemny temat sposobu spędzania przez młodzież wolnego 
czasu oraz masową kulturę młodzieżową, Marek Wierzbicki, co zwraca uwagę, poda-
je głównie przykłady z lat 70. i 80. Uzasadnione jest to ówczesnym rozwojem kultury 
młodzieżowej, znacznym poszerzeniem możliwości rozrywki i rozwoju zainteresowań. 
Pewnie nie bez znaczenia było też to, że Autor (rocznik 1964) sam dorastał w tym okre-
sie. Można się też domyślać jego zaangażowania w „niepokorne” harcerstwo czy, często 
z tym powiązany, ruch turystyczny, a może też oazowy, z tekstu przebija bowiem duża 

6 Tamże, s. 114–116.
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sympatia i znajomość kwestii. Rozdział ilustrują okładki książek dla młodzieży, komik-
sów czy przykładowy program telewizyjny z 1980 r. I choć można się spierać, czy zdjęcie 
długowłosego młodego mężczyzny w marynarce i golfi e faktycznie przedstawia hipisa, 
jak głosi podpis (s. 167), a ujęcie 15 subkultur młodzieżowych w zaczerpniętą z książki 
Kosińskiego, sztywną tabelę z wyróżnionym okresem aktywności, zasięgiem i cechami 
charakterystycznymi, (s. 180–182) jest dość zaskakujące, to zapewne część poświęcona 
kulturze młodzieżowej może zainteresować dzisiejszego młodego czytelnika.

Autor kończy słuszną konstatacją, iż podjęty przez władze plan wychowania „nowe-
go człowieka” nie powiódł się. Nie zauważa jednak, a może raczej uznał, że nie trzeba 
niepotrzebnie komplikować sytuacji, iż młodość w PRL pozostawiła po sobie wyraźny 
ślad – pokolenia zostały ukształtowane w specyfi czny sposób, choć mocno odbiegający 
od wizji rządzących.

Najpoważniejsze zadanie, z którym Marek Wierzbicki zmierzył się, pisząc tę książkę, 
stanowiło ukazanie problemów na bogatym tle, pozwalającym zrozumieć historyczny 
kontekst omawianych zjawisk i wydarzeń. Otrzymujemy tu dość pełny obraz epoki, 
choć widziany z perspektywy, z jakiej mogli go postrzegać młodzi ludzie w różnych 
momentach i różnych sytuacjach życiowych, w jakich się znaleźli. Ukazane są aspekty 
ideologiczne, polityczne, gospodarcze, demografi czne, antropologiczne, psychologiczne, 
kulturowe, religijne. Autor spróbował na niewielu stronach w przystępny sposób ukazać 
złożoną rzeczywistość PRL, politykę władz i sposób myślenia społeczeństwa, pisze więc 
i o wrogach ludu, i o fuchach. Wydaje się, że próba ta jest udana.

Połączenie różnorodnych zagadnień, a zwłaszcza próba napisania książki użytecznej 
zarówno dla dzisiejszych uczniów, jak i osób dorosłych głębiej zainteresowanych zagad-
nieniem, spowodowała jednak, że książka jest dość nierówna. Momentami Autor używa 
języka naukowego i przytacza szczegółowe informacje, czasami zaś pisze o sprawach 
dość oczywistych (np. wyjaśnia, że w PRL na grupę społeczną mówiono klasa – s. 118), 
posługuje się uproszczeniami i językiem potocznym. Z tego względu książka może spra-
wiać wrażenie pisanej w pośpiechu.

Zapytana o odbiór omawianej książki licealistka określiła ją jako użyteczną, ale dość 
suchą, trudną w odbiorze, właśnie ze względu na język oraz duże nasycenie liczbami, da-
tami, skrótami. Zabrakło jej przykładów, anegdot znanych z opowiadań rodziców, zwłasz-
cza że, jak już wspomniano, ubarwiające książkę cytaty są prawie nieczytelne, nawet dla 
młodych ludzi. Może więc młodzież nie będzie jej czytać do poduszki, ale nauczyciele 
powinni wciągnąć ją na listę lektur obowiązkowych dla przygotowujących się do matury 
z historii. Ogromny pożytek mogą z niej mieć studenci historii czy pedagogiki piszący 
prace licencjackie albo magisterskie.

Jak już wspomniano na wstępie, Marek Wierzbicki, bogatszy o to doświadczenie, 
mógłby teraz podjąć się napisania bądź zredagowania zbiorowej pracy naukowej na temat 
młodzieży w PRL.

JOANNA SADOWSKA
Białystok
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Recenzowana książka Beaty Topij-Stempińskiej jest rezultatem jej wnikliwych badań 
prowadzonych nad dziejami oświaty i szkolnictwa w Drugiej Rzeczypospolitej. Autorka 
ukazała w zwartej formie dokonania edukacyjne Krucjaty Eucharystycznej w Polsce mię-
dzywojennej. Bez wątpienia praca ta jest ważnym osiągnięciem naukowym.

W okresie PRL dzieje II Rzeczpospolitej były z powodów polityczno-ideologicznych 
niedoceniane i zakłamywane, pomijane w badaniach. Jeszcze do niedawna stosunkowo 
dobrze znana była historia Kościoła w XIX w., a tym bardziej w czasach przedrozbio-
rowych i w średniowieczu. Jeśli chodzi o chronologicznie najbliższy nam okres mię-
dzywojenny, polegano na nieprecyzyjnej, często wręcz legendarnej wersji wydarzeń 
i zapamiętanej tradycji. Prawie do 1989 r. II Rzeczpospolitej wyjątkowo traktowanym 
odcinkiem dziejów kościelnych zajmowali się niemal wyłącznie historycy o proweniencji 
marksistowskiej, przy tym zwykle dla z góry wyznaczonego celu propagandowego. Wy-
daje się, że niedostateczna znajomość statusu Kościoła i jego działalności w Polsce mię-
dzywojennej utrudnia w dużej mierze właściwe zrozumienie problemów, z jakimi musiał 
się on zmierzyć w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, aż do upadku systemu 
tzw. demokracji ludowej. 

Dotychczasowe braki i zaniedbania sprawiają, że coraz liczniejsze dziś publikacje do-
tyczące okresu międzywojennego spotykają się z dużym zainteresowaniem. Szczególnym 
powodzeniem cieszą się wszelkiego rodzaju leksykony. Z uznaniem przyjęto Słownik 
biografi czny nauczycieli miasta Lublina w latach 1918–1939 wydany przez Jerzego 
Doroszewskiego, znawcę polskiej problematyki edukacyjnej lat 1918–1939 (Lublin, Wy-
dawnictwo LTN, 2007). 

Problematyka pracy Beaty Topij-Stempińskiej sprowadza się do podstawowego pyta-
nia: w jaki sposób powstała i funkcjonowała Krucjata Eucharystyczna, jaką prowadziła 
działalność edukacyjną w Polsce międzywojennej? Zagadnienia te Autorka analizowała 
przede wszystkim w aspekcie praktycznym, unikając rozważań czysto teoretycznych. 
Takie ujęcie narzuciły źródła stosunkowo ubogie w dokumenty o charakterze normatyw-
nym. 

Rozdział I ukazuje genezę i powstanie Krucjaty Eucharystycznej na tle innych orga-
nizacji dziecięcych i młodzieżowych w II Rzeczypospolitej. Kwestie bardziej teoretyczne 
znalazły się w rozdziale II, który dotyczy podstaw programowych omawianego ruchu 
eucharystycznego. Treścią rozdziału III jest wychowanie religijne, a sprawa wychowania 
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narodowego i państwowego mieści się w IV rozdziale. Zagadnienia społeczne, omawiane 
w rozdziale V, obejmują m.in.: wychowanie do czynnej miłości bliźniego, ideę apostol-
stwa katolickiego i podstawowe zasady dobrego wychowania. Pracę zamyka rozdział 
VI zatytułowany Spuścizna Krucjaty Eucharystycznej, z którego można się dowiedzieć 
o działalności ruchu eucharystycznego w pierwszych latach powojennych, do czasu, kie-
dy władze komunistyczne w 1949 r. wydały dekret, na mocy którego przestały istnieć 
wszystkie organizacje religijne, w tym także Krucjata Eucharystyczna. Odrębny punkt 
tego rozdziału zajmuje się Krucjatą w środowiskach polonijnych. Pracę zamyka podroz-
dział, w którym zaprezentowane są koncepcje wychowania w ramach działalności Eucha-
rystycznego Ruchu Młodych, który powstał po Soborze Watykańskim II. 

Oprócz rękopiśmiennych materiałów archiwalnych Autorka korzystała przede 
wszystkim z licznych źródeł prasowych. Bibliografi a artykułów prasowych zajmuje sporo 
miejsca w pracy (por. s. 243–258). Sięgnięcie po specyfi czne źródło historyczne, jakim 
jest prasa, stawia konkretne wymogi. W badaniach, w których dominują źródła prasowe, 
ze względu na różnorodność poruszanych w nich zagadnień, istotnym problemem jest 
wybór właściwej metody badawczej. Z uwagi na tę specyfi kę Autorka zastosowała meto-
dę analizy treści. Pozwoliło to na określenie tematów zasadniczych i obszarów dalszych 
badań, o charakterze już bardziej konkretnym (por. s. 241). 

W książce zamieszczono też wiele fotografi i. Niektóre z nich (np. fot. 9, 11, 13, 15) 
opisane są zbyt ogólnie, przy innych, oprócz nazwy parafi i, podawana jest także diecezja, 
na terenie której znajduje się wymieniona placówka. Czytelnik niemieckojęzyczny może 
mieć trudności ze zrozumieniem Zusammenfassung ze względu na używanie niewłaści-
wej terminologii.

W pracy uwidacznia się duże doświadczenie pedagogiczne Autorki, która jest 
adiunktem na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozofi czno-Pedagogicznej 
„Ignatianum” w Krakowie. Beata Topij-Stempińska korzystała też wiele z doświad-
czeń pedagogii Kościoła. Chętnie, ale z umiarem, cytuje przemyślenia pedagogiczne 
ludzi związanych z Krucjatą Eucharystyczną. Dzięki przywoływanym źródłom czytel-
nik świetnie wnika w atmosferę edukacyjną omawianej epoki zarówno w Polsce, jak
i w wymiarze europejskim. 

Wybitny francuski myśliciel Zaghloul Morsy w swym wprowadzeniu zatytułowanym 
Galaktyka „paideia” do książki Myśliciele o wychowaniu (red. C. Kupisiewicz, I. Woj-
nar, Warszawa 1996) pisał: W naszych burzliwych, ale zadziwiająco ahistorycznych 
i afi lozofi cznych czasach, kiedy naruszane są granice, kiedy slogany urastają do rangi 
dogmatów, a obraz zyskuje moc tyrana, konieczny jest powrót do tekstów fi lozofi cznych, 
historycznych i kulturalnych, do wspaniałej tradycji lat dwudziestych i trzydziestych 
[XX stulecia – E. W.], kiedy to dostrzegano zarówno las, jak i drzewa, kiedy analityczne 
i syntetyczne umysły nie koncentrowały się wybiórczo na jednej tylko cywilizacji, kul-
turze czy historii, lecz jednocześnie obejmowały ich różne rodzaje i kierunki. Inaczej 
mówiąc, potrzebne jest globalne traktowanie rzeczy i zjawisk, gdyż tylko ono pozwoli 
nam naprawdę poznać i zrozumieć Historię (tamże, s. 10). 

Praca dr Beaty Topij-Stempińskiej Działalność edukacyjna Krucjaty Eucharystycz-
nej w Polsce międzywojennej w sposób umiejętny i twórczy jest powrotem do źródeł. 
Dzięki temu pozwala lepiej zrozumieć znaczenie wkładu dwudziestolecia międzywojen-
nego dla rozwoju edukacji ówczesnego młodego pokolenia Polaków. Zdobycie wykształ-
cenia i ukształtowanie charakterów w duchu moralności katolickiej umożliwiło wielu 
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młodym ludziom zdanie egzaminu życiowego w trudnym okresie okupacji niemieckiej 
i sowieckiej.

Poznanie wyników badań Beaty Topij-Stempinskiej jest w pełni uzasadnione i po-
trzebne. Praca wskazuje godne naśladowania propozycje edukacyjne Krucjaty Eucha-
rystycznej. Dzisiaj ich znajomość jest tym bardziej pożądana, że w różnych sytuacjach 
publicznie, najczęściej bez rzeczywistych powodów, nie oszczędza się ani kapłanów, ani 
Kościoła, ani stowarzyszeń i organizacji katolickich. Książka Działalność edukacyjna 
Krucjaty Eucharystycznej w Polsce międzywojennej jest wyrazem dobijania się o praw-
dę, o jej poznanie i ocalenie. 

KS. EDWARD WALEWANDER
Lublin
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ROMAN JUSIAK OFM: KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC
WYBRANYCH KWESTII SPOŁECZNYCH W POLSCE.
STUDIUM SOCJOLOGICZNE, LUBLIN 2009, s. 632

Wychowawcza rola Kościoła leży w jego naturze i istocie. Można zatem stwierdzić, 
że to wszystko, co nazywamy duszpasterstwem, przejawia się – nie licząc oczywiście 
całej sakramentalnej posługi Kościoła – w oddziaływaniu na postawy ludzkie, na morale 
człowieka wytyczające mu drogę przez życie albo też – gdy ono ulega zawirowaniu – po-
zostawione jest mu jako znak na rozstajach dróg.

W rozdziale I recenzowanej pracy Autor przedstawia społeczne zaangażowanie Ko-
ścioła, a w rozdziale II, zatytułowanym Życie religijne w Polsce, różnorodne inicjatywy 
oddziaływania pedagogicznego Kościoła na dobrze utartych już drogach; tam mianowi-
cie, gdzie w taki czy inny sposób ujawnia się zarówno cnota, jak i występek. 

Obszerny rozdział III (s. 251–349) dotyczy pedagogii Kościoła katolickiego. Bez 
trudu wyczuwa się tu bardzo duże doświadczenie pedagogiczne Autora – wieloletniego 
wychowawcy i duszpasterza młodzieży, adiunkta w Katedrze Pedagogiki Społecznej 
Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL. Roman Jusiak często korzysta 
z doświadczeń pedagogii kościelnej. Chętnie powołuje się na wskazania i refl eksje peda-
gogiczne kardynał Karola Wojtyły – Jana Pawła II (por. s. 593–596). Walorem recenzo-
wanego studium jest jego warstwa językowa, która dobrze współbrzmi z komunikatyw-
nym stylem Jana Pawła II.

Trudno analizować tu dokładnie całą bogatą treść rozdziału IV pt. Studia nad warto-
ściami chrześcijańskimi. Warto może zwrócić uwagę na ciągle palący problem postawy 
młodzieży wobec lekcji religii i jej stosunku do katechetów, omówiony przez o. Jusiaka 
dogłębnie i wieloaspektowo. Ujęcie problemu świadczy o znajomości terenu badań także 
z autopsji (por. s. 394–415). Interesująco wypada także punkt 5 tego rozdziału, w którym 
Autor omawia stanowisko młodzieży wobec wartości tolerancji w społeczeństwie pol-
skim.

Studium zamyka rozdział V. Przedstawiono tu studia przypadków zaangażowania 
religijno-społecznego Kościoła. Ze zrozumiałych względów niemało miejsca o. Jusiak 
poświęcił swojej rodzinie zakonnej (por. punkt 2, zatytułowany Aktywność społeczno-
pedagogiczna bernardynów). Szkoda, że nie zadbał o obcojęzyczne streszczenie, dzięki 
czemu to bardzo wartościowe studium mogłoby trafi ć do szerszego obiegu naukowego.

Praca R. Jusiaka OFM jest obszerna, jej objętość jednak nie przytłacza. Kto zaczął 
wnikać w naukowe przemyślenia na temat stosunku Kościoła do aktualnych kwestii spo-
łecznych i religijnych, ten nie odłoży książki na półkę. Dotyczy ona bowiem tego, co dziś 
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bardzo aktualne: szeroko rozumianej edukacji. Nihilizm w wychowaniu swoim bezsen-
sem chce obalić współczesnego człowieka. Bernardyn Roman Jusiak mówi, jak pedagogia 
Kościoła twórczo przeciwdziała współczesnemu nihilizmowi, zagrażającemu przyszłym 
pokoleniom Polaków. 

Dla badaczy pedagogiki katolickiej recenzowana rozprawa odgrywa rolę dobrego 
przewodnika. Dzieje się tak zwłaszcza ze względu na bardzo bogatą dokumentację, wska-
zującą raczej na źródło szczegółowe aniżeli prezentującą jego treści w całej rozciągłości. 
Propozycja heurystyczna studium jest bogata. Czy wystarczająca? To musi ocenić już 
sam czytelnik. Że godna uwagi, nie można wątpić. Ważne jest, aby dla dalszych badań 
okazała się ona użyteczna. Czytając rozprawę dra R. Jusiaka OFM, można się o tym bez 
trudu przekonać.

KS. EDWARD WALEWANDER 
Lublin
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JANUSZ MARIAŃSKI: EMIGRACJA Z KOŚCIOŁA.
RELIGIJNOŚĆ MŁODZIEŻY POLSKIEJ W WARUNKACH
ZMIAN SPOŁECZNYCH, LUBLIN 2008, s. 532

Wydaje się, że w Polsce grozi dzisiaj niedobra powtórka z Kulturkampfu wskutek 
prób rugowania z życia społecznego, a nawet indywidualnego, wszelkich oznak przeko-
nań religijnych. Wolny świat szczyci się, że pokonał komunizm, ale kopiuje jego metody, 
które mają na celu zatarcie wszelkich, nawet najmniejszych śladów Boga w dzisiejszej 
rzeczywistości i w ludzkiej świadomości. Czy mamy dość energii duchowej do walki 
o ratowanie wartości, jakie niesie w swym nauczaniu Kościół, głosząc Chrystusa i Jego 
Ewangelię? 

Takie i inne pytania rodzą się po lekturze rozprawy ks. prof. zw. dra hab. Janusza 
Mariańskiego Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian 
społecznych. Autor, wybitny socjolog, profesor związany od początku swej działalności 
naukowej z KUL, kapłan diecezji płockiej, od wielu lat zajmuje się badaniem problema-
tyki religijności Polaków, zwłaszcza młodzieży. Ogłosił wiele niezwykle wartościowych 
poznawczo publikacji z tej dziedziny. Należą do nich również wydane w ostatnich latach 
takie tytuły, jak: Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie (Lublin 2006), 
Socjologia moralności (Lublin 2006), Udział katolików świeckich w życiu parafi i (za-
łożenia i rzeczywistość) (Płock 2008), Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej 
nauki społecznej i socjologii moralności (Tarnów 2008).

Przegląd twórczości naukowej ks. Mariańskiego dowodzi, że zarówno on, jak i jego 
szkoła badawcza reagują bardzo szybko na aktualne problemy polskiego katolicyzmu. 
Należy tylko życzyć sobie, by nie sprawdzały się teraz, na początku XXI w., konstatacje 
Bolesława Prusa, jakie poczynił u progu poprzedniego stulecia. W swoich Kronikach 
tygodniowych ubolewał, że po okresie prześladowań Kościoła na ziemiach polskich 
zbieramy owoce tej polityki religijnej. Dzięki niej wielu księży stało się urzędnikami do 
odprawiania nabożeństw, uczucia religijne ochłodły, a święty, użyźniający dusze potok 
moralności zaczął wysychać1. Uwagi przenikliwego pisarza na temat kapłanów i dziś nie 
są dalekie od rzeczywistości. W recenzowanej publikacji w kilku miejscach czytelnik 
znajdzie wyczerpującą, realistyczną odpowiedź na pytanie młodych ludzi, jak obecnie ka-
płan jest postrzegany. Zagadnienie to omówione jest głównie w punkcie 2 rozdziału VII, 
zatytułowanego Postawy młodzieży wobec duchowieństwa parafi alnego (por. zwłaszcza 
s. 444–445). 

1 B. Prus, Kroniki, t. XX, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1969, s. 252.
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Recenzowana praca składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział pierwszy wprowadza 
w problematykę badań nad religijnością młodzieży, drugi zajmuje się przynależnością 
wyznaniową i religijną młodych ludzi. W rozdziale trzecim omówione są dokładnie prak-
tyki religijne, a w czwartym wiedza religijna i sposoby jej pozyskiwania przez młodzież. 

W tym miejscu wypada przytoczyć pamiętnikarską wypowiedź Antoniego Kroha, 
znanego współczesnego historyka kultury, na temat jego religijności w okresie szkolnym. 
W niedawno wydanej książce pt. Sklep potrzeb kulturalnych wyznał: Co niedzielę cho-
dziliśmy do kościoła, ale nie jestem w stanie powtórzyć treści ani jednego kazania, choć 
pamiętam z tego okresu wiele czytanek, audycji radiowych, wierszyków, plakatów, piose-
nek, rozmów, artykułów z tygodnika „Przyjaciółka”, który Babunia prenumerowała [...] 
Z kościoła pamiętam jedynie śpiew, stroje góralskie, makatkę z Matką Boska pasącą sa-
renki oraz to, że od czasu do czasu udawało mi się dorwać do sznura od dzwonu i dzwonić 
na zakończenie nabożeństwa, co przepełniało mnie dumą 2. Czy ten obrazek z życia może 
zdarzyć się także teraz?

Rozdział piąty książki ma w zamiarze Autora ukazać wierzenia religijne i parareli-
gijne młodych Polaków. Obszerny rozdział szósty, zatytułowany Moralność młodzieży 
szkolnej w warunkach zmiany społecznej, poświęcony jest m.in. takim zagadnieniom, 
jak: dekalog jako podstawa życia religijnego i społecznego, relatywizm moralny, proble-
my małżeństwa i rodziny, eutanazja jako antywartość rodzinna. Rozdział siódmy zajmuje 
się zagadnieniem obecności Kościoła i kapłanów w świadomości młodych ludzi.

Niełatwo uchwycić w krótkim tekście ogólny obraz rzeczywistości kościelnej, z któ-
rą borykają się dziś młodzi ludzie w Polsce, nawet wtedy, gdy uważnie przestudiuje się 
recenzowane pokaźne dzieło. Pociesza fakt, że religijność młodzieży polskiej jest nieźle 
rozpoznana (por. s. 7). Jak słusznie stwierdza ks. Janusz Mariański (s. 471), ani zbyt 
triumfalistyczne, ani nadmiernie pesymistyczne sądy w opisie sytuacji Kościoła w Polsce 
nie służą dobrze jego misji ewangelizacyjnej we współczesnym świecie. Triumfalizm 
Kościoła w Polsce razi nawet Polaków żyjących poza krajem, choć dla nich wszystko, 
co krajowe, jest przeważnie bliskie sercu (por. Z. Mieczkowski, Horyzonty wspomnień, 
Warszawa-Londyn 2001, s. 253–255). Drobiazgową analizę sytuacji kościelnej, jaką na-
kreślił Autor, trzeba po prostu studiować. Jest ona niezwykle ważna dla wszystkich dusz-
pasterzy, a zwłaszcza dla tych, którzy decydują o kierunkach pracy pastoralnej w Polsce. 

Rezultaty badań empirycznych zostały w omawianej książce skonfrontowane z boga-
tą literaturą przedmiotu, polską i zagraniczną. Wiele faktów i wyników uzyskanych w ba-
daniach ukazano na tle porównawczym. Autor zna dobrze z autopsji m.in. doświadczenia 
pracy z młodzieżą z zachodniej Europy, zwłaszcza niemiecką. 

Emigracja młodych ludzi z Kościoła jest potężnym wyzwaniem dla wszystkich od-
powiedzialnych za Kościół i za jego duszpasterzowanie. Każdego pasterza ciągle zobo-
wiązuje biblijne wezwanie zbadaj, zobacz (J 7, 52), by niczego nie zaniedbać i by trafi ć 
do każdego poszukującego prawdy. Do pracy ks. Janusza Mariańskiego powinien sięgnąć 
zatem każdy, kto zajmuje się młodzieżą. Wnioski wypływające z lektury mogą być do-
brym drogowskazem, jak pomóc tym, którzy oczekują pomocy od drugiego człowieka, 
potrzebują właściwego słowa i przyjaznej ręki.

KS. EDWARD WALEWANDER
Lublin

2 A. Kroh, Sklep potrzeb kulturalnych, Warszawa 1999, s. 44.
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LECH KACPRZAK: IDEA I PRAKTYKA WIELOSTRONNE-
GO KSZTAŁCENIA W POLSKIEJ STRATEGII EDUKACYJ-
NEJ, PIŁA 2010, s. 576, aneksy 

Problematyka wielostronnego kształcenia nie jest łatwa ani w rozumieniu globalnym, 
ani w cząstkowym. Odnosi się to również do rozprawy Lecha Kacprzaka, pracownika na-
ukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, który 
zajął się ideą i praktyką takiego kształcenia w polskiej strategii edukacyjnej. 

Recenzowana praca jest rezultatem rozległych badań własnych autora. Prezentuje ich 
wyniki. Opiera się oczywiście także na bogatej literaturze przedmiotu. Świadczy to o per-
fekcyjnym opanowaniu warsztatu naukowego. Dociekliwość badacza jest podyktowana 
rodzącymi się coraz to nowymi pytaniami, których nie chciał pozostawić bez odpowiedzi. 
Nie zaniedbał żadnej okazji, by wniknąć w sedno wielu wątków, przez innych gdzie in-
dziej potraktowanych powierzchownie.

Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza, Czynniki kształtujące projekt 
wielostronnego kształcenia, ma cztery rozdziały wydzielone problemowo. Rozdział I 
omawia istotę i cel instytucji wielostronnego kształcenia. Rozdział II poświęcony jest 
uczniowi i jego podmiotowości, a rozdział III – strategii uczenia się i roli pracy domowej. 
W rozdziale IV ukazana jest praktyka wielostronnego kształcenia na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego w ostatnim okresie. Na końcu części pierwszej znajduje się Podsu-
mowanie. 

Część druga nosi tytuł Urzeczywistnienie idei wszechstronnego kształcenia na 
przykładzie województwa wielkopolskiego i też liczy cztery rozdziały. Pierwszy rozdział 
przedstawia konceptualizację badań własnych autora. Po nim następuje rozdział II, po-
święcony wewnątrzszkolnemu i przedmiotowemu systemowi oceniania w I Liceum Ogól-
nokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, w którym były prowadzone badania. 
W rozdziale III podano współczynniki korelacji liniowej. Ostatni, IV rozdział omawia 
zagadnienie uczenia się w procesie wielostronnego kształcenia w ramach modelu wielo-
krotnej regresji. W Zakończeniu podsumowano wyniki analizy badanego problemu. 

Recenzowana praca zawiera wiele wartościowych poznawczo tabel i wykresów. Pra-
wie wszystkie opatrzone są adnotacją: opracowanie własne autora. Można było pominąć 
tę uwagę, bo nie ma innego źródła. Cała praca jest autorstwa Lecha Kacprzaka. 

Kilku krytycznych uwag wymaga cytowanie. Nieraz w opisie bibliografi cznym 
źródła cytatu nie podano stron w cytowanych pracach (np. s. 110 przypis 12). Zdarza 
się niepełna lub błędna pisownia nazwisk znanych autorów (s. 111, przypis 5). Niekonse-
kwentnie pisane są imiona (s. 162, przypis 81). Brak cudzysłowów w tytułach niektórych 
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czasopism. Adresy bibliografi czne rozpraw zamieszczonych w pracach zbiorowych po-
winny zawierać numery stron, na których się one znajdują. Stefania Walasek nie jest au-
torką Studiów z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVII-XIX wieku, ale redaktorem 
i współautorką tej pracy zbiorowej (s. 528). Encyclopaedia Britannica w spisie literatury 
podana jest dwa razy; raz z błędem (s. 517). Dwukrotnie też w spisie literatury występuje 
Nowy słownik pedagogiczny (por. s. 517 i 525) lub ten sam autor, jak jest w przypadku 
R. E. Frankena (s. 522). 

Język pracy jest w niektórych miejscach zbyt potoczny, nienaukowy (por. s. 182 czy 
198). Powtórzenia słowne świadczą może nie tyle o ubóstwie języka, ile o pewnym nie-
dbalstwie stylistycznym (np. na s. 102 w bliskim sąsiedztwie kilka razy pojawia się słowo 
uczeń).

Omawiana praca jest trudna do oceny, nawet gdyby ktoś podjął się bardzo dokładnej 
lektury tego obszernego dzieła, liczącego 576 stron druku. Bo nie w tym rzecz, by wyszu-
kać takie czy inne potknięcia. Trzeba znaleźć to, co zasadnicze w pracy. Recenzowana 
rozprawa jest nie tylko wszechstronną analizą podjętego tematu, ale i swoistą syntezą 
dotychczasowych badań nad praktyką wielostronnego kształcenia w polskiej rzeczywi-
stości. 

Rozprawa Lecha Kacprzaka wnosi wiele nowego do wiedzy o teorii i praktyce wie-
lostronnego kształcenia, porusza kwestie szczegółowe, które nie znalazły dotąd należy-
tego miejsca w fachowych opracowaniach lub są rozproszone po różnych publikacjach. 
Niejednokrotnie autor formułuje wnioski w pełni oryginalne. Proponuje nowatorskie 
rozwiązania praktyczne. Zawarte są one głównie w części II. Ze względu na poczynione 
wnioski praca Lecha Kacprzaka stanowi resumé poglądów spotykanych we współczesnej 
teorii dydaktyki na ważkie zagadnienie, jakim jest obligatoryjne wprowadzanie w Polsce 
wielostronnego kształcenia. 

Lech Kacprzak podjął temat bardzo aktualny i ważny dla polskiego systemu edu-
kacyjnego. Wskazał nowe bądź szerzej niż dotychczas ujęte problemy w omawianej tu 
dziedzinie, a to najlepszy z możliwych argumentów, by jego studium wziął do ręki każdy, 
kto interesuje się edukacją.

KS. EDWARD WALEWANDER 
Lublin
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