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Profesor Marian Walczak to wybitny uczony, pedagog, z pasji i zamiáowania
historyk, Prezes Zarządu Gáównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w latach
1964–1972, dyrektor generalny Polskiej Akademii Nauk w latach 1972–1984, od
1981 r. sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, autorytet.
Profesor M. Walczak jest znakomitym badaczem dziejów oĞwiaty okresu
wojny i okupacji hitlerowskiej oraz sowieckiej, znawcą dramatycznych losów
pracowników nauki i oĞwiaty w okresie II wojny Ğwiatowej, martyrologii nauczycieli i naukowców, a takĪe dziejów oĞwiaty polskiej tuĪ po zakoĔczeniu dziaáaĔ wojennych, czyli okresu 1944–1956. Jest Autorem i wspóáautorem szeregu
ksiąĪek i artykuáów, redaktorem i wspóáredaktorem prac zbiorowych, czasopism
pedagogicznych, inicjatorem, koordynatorem, wydawcą, menedĪerem. Dáugo
jeszcze moĪna wymieniaü…
Marian Walczak urodziá siĊ w 1923 r. w wielkopolskim Bniewie (obecnie
gmina Ostrów Wielkopolski). W okresie II wojny Ğwiatowej pracowaá jako robotnik drogowy, a w rodzinnej miejscowoĞci takĪe jako nauczyciel tajnego nauczania na szczeblu szkoáy powszechnej. W latach 1941–1945 byá szeregowym
Īoánierzem ZWZ-AK, gdzie peániá rolĊ áącznika dowódcy sekcji oraz obwodu1.
Niniejszy artykuá stanowi skromny zarys biograÞczny przygotowany z okazji
Jubileuszu nie tylko czasopisma „Przegląd Historyczno OĞwiatowy”, ale przede
wszystkim ponad siedemdziesiĊcioletniego okresu aktywnoĞci zawodowej profesora, z myĞlą o opracowaniu w niedalekiej przyszáoĞci peánej biograÞi naukowej

1
S. Mauersberg, Profesor Marian Walczak. W 75 rocznicĊ urodzin, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy”
[dalej: „PHO”] 1998, nr 3–4, s. 145.
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oraz edukacyjnej profesora Mariana Walczaka. Powstaá w celu przypomnienia
i upamiĊtnienia okresu 1988–2016, czyli kolejnego etapu trzydziestolecia pracy
naukowo-badawczej i redakcyjnej, w tym pracy na stanowisku redaktora naczelnego „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego” 2.
W pierwszych miesiącach po zakoĔczeniu II wojny Ğwiatowej Marian Walczak byá zatrudniony jako niewykwaliÞkowany nauczyciel szkoáy powszechnej
w Gorzycach Wielkich, a w 1946 r. przeszedá do Poznania, podejmując pracĊ
jako nauczyciel szkoáy zawodowej. Po záoĪeniu egzaminu dojrzaáoĞci ukoĔczyá
studia pedagogiczne w WyĪszej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Pracowaá jako
nauczyciel szkolnictwa zawodowego, zdobywając kwaliÞkacje nauczyciela szkóá
zawodowych wszystkich stopni. W Poznaniu po skoĔczeniu studiów pracowaá
w PaĔstwowym Zakáadzie Ksztaácenia Administracyjno-Handlowego, w 1951 r.
powoáano go na stanowisko wizytatora szkóá, a w 1952 r. na stanowisko dyrektora
Technikum Ekonomicznego (dziĞ Zespóá Szkóá Ekonomicznych) 3. Byá aktywnym
dziaáaczem ruchu samorządowego, czáonkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego
OkrĊgu PoznaĔskiego, a nastĊpnie jego prezesem w latach 1959–19644. W 1964
r. zostaá powoáany na stanowisko Prezesa Zarządu Gáównego Związku Nauczycielstwa Polskiego i przeniósá siĊ do Warszawy, gdzie oprócz stanowiska prezesa
ZG ZNP (w latach 1964–1972) peániá wiele waĪnych i zaszczytnych funkcji,
miĊdzy innymi w latach 1965–1972 byá posáem na sejm PRL IV i V kadencji,
czáonkiem Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektorem generalnym PAN w latach
1972–1984.
Wacáaw WojtyĔski, czáonek rady redakcyjnej „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego”, tak wspominaá tamte czasy: Oto w Zarządzie Gáównym ZNP pojawili
siĊ w tamtych dwu dekadach energiczni dziaáacze z Poznania, prezesi tamtego
okrĊgu, Īarliwi admiratorzy tajnego nauczania: w 1964 r. Marian Walczak, a po
nim w 1972 r. – Bolesáaw GrzeĞ. Nie byli oni nowicjuszami lecz ludĨmi juĪ dobrze
zorientowanymi zarówno w robocie organizacyjnej, jak i w pracy publicystycznej,
przy tym historykami z wyksztaácenia i profesji. Marian Walczak zajmowaá siĊ
autorsko wielkopolską konspiracją oĞwiatową, eksterminacją nauczycieli i konspiracyjną dziaáalnoĞcią kulturalną. W jednej z jego ówczesnych prac znalazáy siĊ
902 noty biograÞczne nauczycieli, którzy zginĊli w czasie wojny i okupacji 5.
Mianowanie Mariana Walczaka – nauczyciela szkolnictwa zawodowego
prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego obudziáo w Ğrodowisku pedago2
Informacje biograÞczne pochodzą m.in. z Wikipedii (dostĊp 18.09.2017 r.); z portalu nauka-polska.pl
(dostĊp: 22.09.2017 r.); strony www.znp.edu.pl (dostĊp: 12.09.2017 r.); artykuáu B. Grzesia, Sylwetki OĞwiatowców: Marian Walczak, „Edukacja Ustawiczna Dorosáych” 2005, nr 3, s. 113–116; artykuáu S. Mauersberga,
Profesor Marian…
3
Internet, (dostĊp: 12.10.2017 r.), dostĊpny: www.znp.edu.pl/element/185/Marian_Walczak
4
Jak magnes. Z Marianem Walczakiem rozmawia Witold SolaĔski, „Gáos Nauczycielski” 2015, nr 9,
s. 7.
5
W. WojtyĔski, Nauczycielski czyn edukacyjny lat wojny i okupacji, „PHO” 1998, nr 3–4, s. 246. Wacáaw
WojtyĔski (1911–2003) byá wybitnym pedagogiem, nauczycielem, dziaáaczem ZNP.
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gicznym nadziejĊ na wzrost zainteresowania związkowców sprawami szkolnictwa zawodowego, poprawĊ jego poziomu merytorycznego i organizacyjnego,
a przede wszystkim zajĊcie siĊ zagadnieniami doskonalenia, doksztaácania oraz
nowoczesnego ksztaácenia nauczycieli szkolnictwa zawodowego. Uruchomiono
wtedy seriĊ wydawniczą „Biblioteka Ksztaácenia Zawodowego” (BKZ), nad wydawaniem której czuwaá Komitet Biblioteki pod przewodnictwem Prezesa ZNP 6.
W tej znakomitej, jak siĊ juĪ wkrótce okazaáo, serii wyodrĊbniono piĊü nurtów
przewodnich, a caáoĞü wydawnictwa skáadaáa siĊ z dziewiĊüdziesiĊciu tomów,
które publikowano systematycznie w latach 1966–19897. Wydawcą serii byá
bardzo przychylny tej inicjatywie dyrektor PaĔstwowych Wydawnictw Szkolnictwa Zawodowego (póĨniejszych Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych)
Jerzy àoziĔski. W ten sposób zapoczątkowano i zrealizowano najwaĪniejszą dla
rozwoju teorii ksztaácenia i szkolnictwa zawodowego w Polsce powojennej akcjĊ
wydawniczą. NaleĪy podkreĞliü, Īe nie byáo wówczas literatury metodycznej dla
nauczycieli szkóá zawodowych, a na studiach i kursach zawodowych siĊgano po
podrĊczniki dla szkóá podstawowych i Ğrednich ogólnoksztaácących, których zawartoĞü odbiegaáa od problemów i potrzeb ksztaácenia stricte zawodowego8.
Po wielu latach profesor Tadeusz W. Nowacki, wspominając wspóápracĊ
z M. Walczakiem, podkreĞlaá znaczenie tego przedsiĊwziĊcia i rolĊ, jaką w jego
realizacji odegraá profesor: Zebrania komitetu wydawniczego odbywaáy siĊ mniej
wiĊcej co póá roku w salce prezydialnej, […] przewodniczyá im osobiĞcie Marian
Walczak. […] przewodniczyá zebraniu uwaĪnie i wedáug swoich wáasnych reguá,
zawsze bez poĞpiechu, w zamian za to dokáadnie zaznajamiając siĊ z recenzjami
i opiniami czáonków komitetu. […].
Marian Walczak sáuchaá uwaĪnie i podsumowywaá dyskusje w sposób bardzo
wywaĪony, nie opuszczając Īadnej istotnej uwagi i formuáując koĔcowy wniosek
o druku lub rezygnacji…9
Profesor Marian Walczak dbaá o to, aby w ramach „Biblioteki Ksztaácenia
Zawodowego” ukazywaáy siĊ gáównie prace nauczycieli praktyków, co otworzyáo
nowe tereny „poszukiwaĔ pedagogicznych” w zakáadach pracy, zrodziáo nowe

6
Biblioteka Ksztaácenia Zawodowego: analityczny przegląd wydawnictw 1966–1978, oprac. M. TuszyĔski, Warszawa 1979.
7
Biblioteka Ksztaácenia Zawodowego, pod red. Tadeusza Nowackiego. Komitet Biblioteki: Marian Walczak – przewodniczący, Tadeusz Nowacki [i in.]. T. 1–90. Warszawa, PWSZ, 1966–1989. Seria I – Problemy
organizacji ksztaácenia zawodowego. Seria II – TreĞü i metody ksztaácenia zawodowego. Seria III – Struktura
i funkcjonowanie szkoáy zawodowej. Seria IV – Teoretyczne podstawy ksztaácenia zawodowego. Seria V
– Ksztaácenie zawodowe zagranicą. PodajĊ za: Jubileusz 95 lat Īycia Tadeusza W. Nowackiego, red. naukowa
B. Baraniak, Warszawa – Radom 2008, s. 266.
8
T. W. Nowacki, Przewodniczący Komitetu Biblioteki Ksztaácenia Zawodowego, „PHO” 1998, nr 3–4,
s. 151–159.
9
TamĪe, s. 153. Jak stwierdziá T. W. Nowacki, okazaáo siĊ, Īe w szkoáach zawodowych pracowaáo wielu
znakomitych metodyków, niestety lekcewaĪonych przez teoretyków pedagogiki zawodowej. W serii „BKZ”
opublikowano ok. 40 metodyk, a niektóre miaáy po 2–3 wydania. Tadeusz W. Nowacki (1913–2011), twórca
pedagogiki pracy, historyk ksztaácenia i wychowania zawodowego, autor kilkuset artykuáów i rozpraw naukowych.
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elementy teorii ksztaácenia zawodowego, przyniosáo nowoczesne spojrzenie na
pedagogikĊ dorosáych. Caáa seria wydawnicza to ogromny wysiáek wielu ludzi,
który miaá wyjątkowe znaczenie dla zbudowania podstaw teoretyczno-metodyczno-pedagogicznych wspóáczesnego ksztaácenia zawodowego10.
W latach siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych dwudziestego wieku profesor Marian Walczak pracowaá bardzo intensywnie, co zaowocowaáo awansami
naukowymi oraz szeregiem cennych publikacji11. Stopnie oraz tytuáy naukowe
uzyskaá w Poznaniu: doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w 1970 r. na podstawie rozprawy Wielkopolska konspiracja oĞwiatowa i habilitacjĊ w zakresie pedagogiki (takĪe na UAM) w 1978 r. na podstawie rozprawy Szkolnictwo wyĪsze i nauka polska w latach wojny i okupacji.
W 1981 r. na spotkaniu zaáoĪycielskim Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
M. Walczak zostaá wybrany Sekretarzem Generalnym PTP i piastuje tĊ godnoĞü
do dziĞ jako honorowy czáonek towarzystwa12.
W dniu 30.03.1989 r. w Polskiej Akademii Nauk Marian Walczak otrzymaá
tytuá naukowy profesora nauk humanistycznych.
Jako Prezes ZNP profesor M. Walczak nadzorowaá i rozwijaá związkową
dziaáalnoĞü wydawniczą, szczególnie w dziedzinie czasopiĞmiennictwa oĞwiatowego, wspierając ukazujące siĊ od lat tytuáy, takie jak: „Gáos Nauczycielski”,
„Ruch Pedagogiczny”, „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy”, promując nowe, takie jak np. „Forum OĞwiatowe”, „Nauczyciel i Wychowanie” czy „Psychologia
Wychowawcza”, której byá redaktorem naczelnym13. W 1988 r. po Ğmierci profesora Ryszarda WroczyĔskiego (1909–1987) profesor Walczak objąá stanowisko
redaktora naczelnego „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego”14. Z „PHO” byá

10

TamĪe, s. 151 i nast.
Pierwsze prace opublikowane przez M. Walczaka to: ZNP wczoraj i dziĞ, Warszawa 1968; Tajne nauczanie w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej, PoznaĔ 1968; Tajne nauczanie w Wielkopolsce
w czasie II wojny Ğwiatowej, „PHO” 1970, nr 3; Konspiracyjna dziaáalnoĞü kulturalno-artystyczna w Wielkopolsce w latach 1939–1945, „Nauczyciel i Wychowanie” 1970 nr 2; Tajne nauczanie w Wielkopolsce
(1939–1945) „Rozprawy z Dziejów OĞwiaty” t. XIV, 1971, s. 77–176; Wielkopolska konspiracja oĞwiatowa,
PoznaĔ 1972; Szkolnictwo polskie pod okupacją hitlerowską w Wielkopolsce (wspóáautor E. SerwaĔski),
„PHO” 1972, nr 2; Nauczyciele wielkopolscy w latach wojny i okupacji: 1939–1945, PoznaĔ 1974. W ostatniej z wymienionych prac Autor zamieĞciá 902 noty biograÞczne oÞar wojny i okupacji, fotokopie dokumentów
i fotograÞe. W 1971 r. Komisja Historyczna ZG ZNP wystąpiáa z ankietą Szkolnictwo polskie jawne i tajne
w okresie wojny i okupacji, uzupeániającą w stosunku do ankiety z 1946 r. Uzyskano okoáo 14 tysiĊcy wypowiedzi, które są jak oceniá M. Walczak: najbogatszym Ĩródáem wiedzy o rozmiarach tajnego i jawnego
nauczania na poziomie szkoáy powszechnej, Ğrednie ogólnoksztaácącej i zawodowej oraz o losach szkóá i nauczycieli w okresie okupacji hitlerowskiej. PodajĊ za: M. Walczak, DziaáalnoĞü oĞwiatowa i martyrologia
nauczycielstwa polskiego 1939–1945, Warszawa 1987, s. 9.
12
Tytuá Honorowego czáonka Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego zostaá nadany Profesorowi uchwaáą
z dnia 11 maja 2016 r. por. Internet, (dostĊp: 10.09.2017 r.), dostĊpny: www.ptp-pl.org
13
Por. T. Gumuáa, AktywnoĞü wydawnicza Związku Nauczycielstwa Polskiego (1905–2015), „PHO”
2015, nr 3–4, s. 72–98.
14
Profesor Ryszard WroczyĔski, redaktor naczelny „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego”, zmará
23 sierpnia 1987 r. Profesor Marian Walczak byá wtedy czáonkiem rady redakcyjnej „PHO”, do której naleĪeli
równieĪ: Henryk Barycz, Stanisáaw Brzozowski, Renata Dutkowa, Franciszek Filipowicz, Józef Krasuski, Stanisáaw Michalski, Lech Mokrzecki, Karol PoznaĔski, Ludwik Wieczorek, Kazimierz Wojciechowski, Wacáaw
11
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związany od dawna, bowiem w radzie redakcyjnej czasopisma zasiadaá od 1965 r.,
czyli juĪ od ósmego rocznika pisma15.
Rezultatem pracy naukowo-badawczej M. Walczaka staáy siĊ liczne artykuáy,
rozprawy oraz zwarte prace monograÞczne. Przykáadowo w latach 1982–1987
opublikowaá cykl artykuáów w „Zeszytach Historycznych” („ZH”) „Gáosu Nauczycielskiego”. Byáy to kolejno:
Tajna dziaáalnoĞü oĞwiatowa w okresie okupacji hitlerowskiej, „ZH” 1982,
nr 12;
Szkolnictwo jawne w czasie okupacji: przeáom lat 1939–1940, „ZH” 1986,
nr 73;
Szkolnictwo jawne dla dzieci polskich w latach 1940–1945: problemy organizacyjne, „ZH” 1986, nr 78;
Jawne szkolnictwo dla dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej,
„ZH” 1986, nr 80;
Nauczyciele i naukowcy w hitlerowskich obozach i wiĊzieniach, cz. 1, „ZH”
1987, nr 83;
Nauczyciele i naukowcy w hitlerowskich obozach i wiĊzieniach, cz. 2, „ZH”
1987, nr 84.
WĞród prac zwartych, których autorem byá profesor Walczak, odnotujemy
kolejne tytuáy, takie jak: DziaáalnoĞü oĞwiatowa i martyrologia nauczycielstwa
polskiego pod okupacją hitlerowską 1939–1945 (Wrocáaw 1987) oraz Szkolnictwo zawodowe w Polsce w okresie okupacji hitlerowskiej (Wrocáaw – Warszawa–Kraków 1993).
27 marca 1987 r. Marian Walczak zostaá wybrany przewodniczącym rady
redakcyjnej „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego”. 1987 rok byá kolejnym
trudnym rokiem dla czasopisma – „PHO” ukazywaá siĊ z opóĨnieniem, chociaĪ redakcja czyniáa starania, by przywróciü regularnoĞü edycji. Wydawnictwo
– wtedy byáa to Nasza KsiĊgarnia – zapewniaáo, Īe stara siĊ o pozyskanie nowej
(nowoczesnej) drukarni, co wymaga zmiany dotychczasowego ukáadu przypisów
i drukowania ich na koĔcu kaĪdego artykuáu. Redakcja przepraszaáa za tĊ zmianĊ
i zapewniaáa, Īe pismo bĊdzie siĊ ukazywaü z wiĊkszą regularnoĞcią16. TrudnoĞci

WojtyĔski i Ryszard WoáoszyĔski. W redakcji zasiadali: Józef Miąso, Kamila Mrozowska, Tadeusz W. Nowacki, a sekretarzem redakcji byáa Wanda Wyrobkowa-Pawáowska. Na posiedzeniu rady redakcyjnej w dniu
27 marca 1987 r. Mariana Walczaka wybrano przewodniczącym Rady. Por. „PHO” 1987 nr 1, s. 362.
15
J. Marciniak, BibliograÞa zawartoĞci dwudziestu roczników „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego”
(1947–1977), „PHO” 1978, nr 2.
16
Wedáug relacji profesora R. WroczyĔskiego trudnoĞci miaáy teĪ podáoĪe polityczne […] Dowiedziaáem siĊ, Īe Biuro Polityczne KC PZPR zleciáo ocenĊ wszystkich wydawnictw, ksiąĪek, i czasopism pod kątem
ich „merytorycznej” wartoĞci i przydatnoĞci spoáecznej. JesteĞmy wiĊc wszyscy oceniani i ja sądzĊ, Īe przyczyny opóĨnieĔ leĪą nie tylko […] w brakach poligraÞi i papieru, ale równieĪ w czynnikach ideologicznych.
Por. K. Mrozowska, Ryszard WroczyĔski jako redaktor „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego” 1959–1987.
GarĞü wspomnieĔ, w: Pedagogika spoáeczna. Pytania o XXI wiek. PamiĊci Profesora Ryszarda WroczyĔskiego, red. A. Przecáawska, W. Theiss, Warszawa 1999.
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Þnansowe sprawiáy, Īe kwartalnik zacząá wychodziü w dwóch tomach rocznie numerowanych 1–2 oraz 3–4 o objĊtoĞci od 10 do 15 arkuszy wydawniczych kaĪdy,
co stanowiáo Ğrednio rocznie okoáo 250 stron druku.
Talent organizatorski i negocjacyjny profesora M. Walczaka i tym razem przyniósá Ğwietne rezultaty, pismo otrzymaáo wsparcie Þnansowe Komitetu BadaĔ Naukowych, wsparcie „duchowe” ZG ZNP, a zdarzyli siĊ teĪ znakomici sponsorzy,
wĞród nich w 1998 r. WyĪsza Szkoáa Humanistyczna w Puátusku.
Mimo obiektywnych, gáównie Þnansowych, trudnoĞci czasopismo, któremu
w latach 1988–2016 przewodziá profesor Walczak, miaáo bardzo wysoki poziom
naukowy, o czym bez wątpienia Ğwiadczą zamieszczane na jego áamach artykuáy,
materiaáy i rozprawy. Miaáo takĪe walory Ĩródáoznawcze (publikowano w nim
dokumenty, wspomnienia, pamiĊtniki, sylwetki nauczycieli) oraz informacyjne
(bibliograÞczne). WĞród autorów i czytelników cieszyáo siĊ zasáuĪoną popularnoĞcią. Jeszcze za czasów redakcji kierowanej przez R. WroczyĔskiego (w latach
1959–1987) ukazaáo siĊ 112 zeszytów kwartalnika (oprócz tego cztery byáy gotowe do druku w 1987 r.), a swoje prace na jego áamach opublikowaáo okoáo 700 autorów. Niektóre numery „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego” proÞlowano,
poĞwiĊcając je wybranemu tematowi lub regionowi kraju. Jednak ukazującemu
siĊ od prawie póá wieku czasopismu wciąĪ towarzyszyáy trudnoĞci – nie chciaáa
„deÞcytowego” kwartalnika „Nasza KsiĊgarnia”, równieĪ ZNP bez entuzjazmu
podchodziá do wspóápracy edytorskiej. Jednak i w tej kwestii udaáo siĊ profesorowi M. Walczakowi – redaktorowi naczelnemu pisma uzyskaü stabilizacjĊ. Od
blisko dziesiĊciu lat (od 2008 r.) „PHO” jest wydawany przez Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach.
Przywoáajmy tu jeszcze jedną opiniĊ profesora Tadeusza W. Nowackiego:
[…] tu Marian Walczak pokazaá prawdziwie poznaĔską klasĊ, […] pomogáa mu
jego poznaĔska konsekwencja, nieustĊpliwoĞü i umiejĊtnoĞü rozmawiania z dygnitarzami, dysponującymi jakimiĞ zasobami Þnansowymi. […] Mimo wszystkich
przeszkód „Przegląd” […] ciągle wychodzi, dając Ğwiadectwo siáy charakteru
swojego redaktora naczelnego 17.
ħródáem zmian, które zachodziáy w skáadzie rady redakcyjnej, byáy gáównie
przypadki losowe. Starano siĊ, by rada skupiaáa przedstawicieli Ğrodowisk naukowych caáego kraju, a takĪe czáonków ZNP. Odnotujemy w tym miejscu nazwiska
sekretarzy redakcji „PHO”, a byli to kolejno: Wanda Ferenc, Anna MoĔka-Stanikowa, Wanda Wyrobkowa-Pawáowska, Wiesáaw Theiss, Tadeusz Suberlak, Stanisáaw Mauersberg, Witold Chmielewski.
Profesor Marian Walczak jako redaktor naczelny pisma daá siĊ poznaü swoim
redakcyjnym wspóápracownikom jako czáowiek niezwykle sumienny, konsekwentny, spokojny, wytrwaáy i nadzwyczaj pracowity. Patronowaá máodym pracownikom nauki, nauczycielom, inicjatorom konkursów historycznych.

17

T. W. Nowacki, Przewodniczący…, s. 156–157.
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Publikowaá takĪe wyniki swoich wczeĞniej podjĊtych prac badawczych, inicjowaá i realizowaá kolejne badania, niektóre Þnansowane dziĊki grantom Komitetu BadaĔ Naukowych. W zasadzie bez wiĊkszych zmian przez okres kolejnych
prawie trzydziestu lat (1988–2016) utrzymywaáa siĊ uporządkowana wewnĊtrzna
struktura czasopisma. Skáadaáy siĊ na nią: artykuáy i rozprawy, materiaáy, sylwetki, kronika oraz recenzje18.
Przeáom lat osiemdziesiątych i dziewiĊüdziesiątych minionego stulecia zaowocowaá, co w tym momencie warto podkreĞliü, wzmoĪonym ruchem publikacyjnym, a wynikaáo to m.in. z doĞü korzystnych stosunków z naszymi wschodnimi
sąsiadami. Rozmaite instytucje podjĊáy wysiáki gromadzenia i porządkowania
dokumentów, w tym relacji uczniów, studentów, ich rodziców, wspomnieĔ uczestników i Ğwiadków wydarzeĔ okresu okupacji sowieckiej (gáównie odnosiáo siĊ to
do lat 1939–1941, nieco mniej do lat 1944–1945).
Marian Walczak opublikowaá nastĊpne swoje artykuáy na áamach „Nauki Polskiej” (Pracownicy nauki – oÞary zbrodni NKWD w 1940 r. Imienne zestawienie strat, 1990, nr 5), a takĪe na áamach „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego”
(Nauczyciele i naukowcy – oÞcerowie polscy wiĊĨniowie obozów w Kozielsku,
Ostaszkowie i Starobielsku, 1991, nr 3–4). W nastĊpnych numerach „PHO”
w latach dziewiĊüdziesiątych ukazaáy siĊ Jego autorstwa: Szkolnictwo ukraiĔskie w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1945) (1992, nr 3–4); PaĔstwowe
Kursy Zawodowe we Lwowie (1942–1944). Ksztaácenie máodzieĪy ukraiĔskiej
i polskiej na poziomie wyĪszym (1993, nr 3–4); Polskie Ğrodowisko szkolne na
terenach wschodnich II Rzeczypospolitej (1939–1945) (1995, nr 3–4); Z badaĔ
nad szkolnictwem w krajach okupowanych i zaleĪnych od Niemiec hitlerowskich 1938–1945 (1999, nr 3–4).
Rezultatem kilkunastu lat intensywnej pracy naukowo-badawczej profesora
Mariana Walczaka staáy siĊ dwie monograÞe. Pierwsza zostaáa zatytuáowana:
Straty osobowe polskiego Ğrodowiska nauczycielskiego w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej 1939–1945 (Warszawa 1994) oraz wydana w nastĊpnym roku
obszerna, wrĊcz monumentalna ksiąĪka zatytuáowana: Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny Ğwiatowej. KsiĊga strat osobowych (Warszawa, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 1995). Jest to przejmujący obraz strat Ğwiata nauki i nauczycielstwa polskiego, w którym Autor zamieĞciá blisko dziesiĊü tysiĊcy
not biograÞcznych upamiĊtniających walkĊ i martyrologiĊ ludzi zamordowanych
lub zmaráych w okrutnych warunkach okupacji sowieckiej i niemieckiej. Jak napisaá recenzent tej pracy profesor Stanisáaw Mauersberg: Profesor Marian Walczak
z wáaĞciwą sobie rzetelnoĞcią i sumiennoĞcią dokumentuje te straty, starając siĊ
okreĞliü jak najdokáadniej przyczynĊ, datĊ i miejsce Ğmierci kaĪdego pracownika
nauki i nauczyciela […] dzieáo to, pojawiające siĊ w 50. rocznicĊ zakoĔczenia

18
Por. T. Gumuáa, CzterdzieĞci piĊü lat „ Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego”, „PHO” 2003, nr 3–4,
s. 5–10.
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II wojny Ğwiatowej, powinno byü zalecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Marian Walczak w swoich publikacjach bardzo mocno podkreĞlaá rolĊ czynnika nauczycielskiego w walce z okupantem, zauwaĪając, iĪ pozostali badacze-historycy zajmujący siĊ problematyką tajnego nauczania zwracali uwagĊ na sprawy organizacji szkolnictwa, a znacznie rzadziej na nauczyciela, przynajmniej nie
w takim stopniu na jaki on zasáuguje. W przypadku szkóá wyĪszych, stwierdziá
M. Walczak, duĪo miejsca poĞwiĊcano pojedynczym uczelniom, niekiedy poszczególnym dyscyplinom, naukowym, nie podejmując jednakĪe tej tematyki
w skali ogólnokrajowej19.
W dorobku wydawniczym profesora Walczaka na wielkie uznanie zasáuguje
Jego niezwykle rzetelna praca redakcyjna. W tym przypadku moĪemy wymieniü
obszerne studium porównawcze zatytuáowane Polityka oĞwiatowa i naukowa
Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w okupowanych krajach Europy, wydane w 2000 roku w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne we wspóápracy z Instytutem Technologii Eksploatacjii w Radomiu. Profesor Walczak zamieĞciá
w tej niezwykáej ksiąĪce trzy autorskie rozdziaáy: Polityka oĞwiatowa i naukowa
w zaanektowanej Austrii 1938–1945, Polityka oĞwiatowa i naukowa w okupowanej Polsce w latach 1939–1945, Polityka oĞwiatowa i naukowa III Rzeszy
Niemieckiej w okupowanej Litwie (wspóáautor Aleksander Sokoáowski) oraz
zredagowaá caáoĞü tomu liczącego 690 stron. Celem tego opracowania byáo ukazanie stanu edukacji, losów máodzieĪy, nauczycieli i pracowników naukowych
w wybranych krajach Europy ĝrodkowej w latach 1938/1939–1945, a nastĊpnie
skonfrontowanie wpáywów hitlerowskiej polityki oĞwiatowej i naukowej. Archiwa zostaáy otwarte, znaleĨli siĊ wspóápracownicy gotowi do przeprowadzenia
kwerendy archiwalnej i bibliotecznej oraz napisania pozostaáych czĊĞci ksiąĪki
(byli to: Eugeniusz C. Król, Zenon JasiĔski i Bolesáaw GrzeĞ). Marian Walczak
w latach 2000–2010 opublikowaá teĪ prace mniejsze objĊtoĞciowo, ale trudno
byáoby powiedzieü, Īe mniej waĪne. Byáy wĞród nich artykuáy i prace zwarte
o edukacji dzieci polskich w Wilnie i we Lwowie w okresie II wojny Ğwiatowej
czy o ksztaáceniu zawodowym máodzieĪy w Polsce w latach okupacji.
Na podkreĞlenie zasáuguje tu jeszcze jedna inicjatywa profesora – zorganizowania w latach dziewiĊüdziesiątych konkursu na wspomnienia nauczycieli z lat
1944–1956. Wybór tych wspomnieĔ opublikowano w trzech tomach pod redakcją
C. Króla i M. Walczaka (tom I) oraz S. Mauersberga i M. Walczaka (tom II i III)20.
Zbiór wspomnieĔ daá początek nieskrĊpowanym cenzurą badaniom nad szkolnictwem, opartym na Ĩródáach archiwalnych rĊkopiĞmiennnych i drukowanych.

19
Por. prace M. Walczaka, Szkolnictwo wyĪsze i nauka polska w latach wojny i okupacji, Warszawa 1978;
Nauczycielstwo w latach okupacji, w: ZNP – zarys dziejów 1905–1985, pod red. B. Grzesia, Warszawa 1986.
Kwestie te podnosi równieĪ W. WojtyĔski w artykule Sáowo o nauczycielskim czynie edukacyjnym lat wojny
i okupacji, „PHO” 1998, nr 3–4, s. 243–258.
20
E. KryĔska, Stanisáaw Mauersberg (1924–2012), „PHO” 2014, nr 1–2, s. 176–186.
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Znakomity zespóá – duet naukowy, który stworzyli profesorowie Mauersberg
i Walczak, opublikowaá dwutomową edycjĊ Ĩródeá OĞwiata polska w latach
1944–1956: wybór Ĩródeá (Warszawa 2000), a takĪe monograÞĊ zatytuáowaną
Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie Ğwiatowej (1944–1956), wydaną w Warszawie w 2005 r.
Profesor Marian Walczak biorąc aktywny udziaá w polskim Īyciu naukowym,
nigdy nie zaniedbywaá zadaĔ związanych z kierowaniem redakcją „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego”. Poszerzyá grono wspólpracowników redakcji.
W 2016 r. w naukowej radzie redakcyjnej zasiadali: Sáawomir Broniarz, Wiesáaw
JamroĪek, Józef Krasuski, Adam Massalski, Lech Mokrzecki, Frank Tosch, Stefania Walasek, Edward Walewander. Sekretarzem redakcji i zastĊpcą redaktora
naczelnego byá Witold Chmielewski, a czáonkami redakcji: Jerzy Doroszewski,
Józef Miąso, Karol PoznaĔski i Halina Taborska.
W 2007 roku numer 4 „Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego” wypeániáa bibliograÞa zawartoĞci czasopisma z okresu 60 lat dziaáalnoĞci wydawniczej, opracowana przez IwonĊ Czarnecką i Karola PoznaĔskiego. BibliograÞa obejmuje
niemal 2000 tytuáów rozmaitych publikacji zamieszczonych na áamach pisma. Indeks nazwisk to spis prawie 800 autorów. W 2017 r. kontynuacją tejĪe bibliograÞi
jest spis za lata 2007–2017 opracowany przez TeresĊ GumuáĊ i JoannĊ Nowak.
Redaktorem naczelnym pisma, które wáaĞnie ĞwiĊtuje siedemdziesiĊciolecie, jest
profesor Akademii Ignatianum w Krakowie dr hab. Witold Chmielewski. Profesor Marian Walczak pozostaá czáonkiem naukowej rady redakcyjnej czasopisma.
W prezentowanym szkicu przybliĪono wybrane prace Mariana Walczaka
z Jego bogatego dorobku naukowego, bĊdące Ğwiadectwem wybitnej znajomoĞci
podejmowanych tematów. Profesor Marian Walczak za swoją bogatą i twórczą
dziaáalnoĞü naukową, dydaktyczną i spoáeczną byá wielokrotnie odznaczany i wyróĪniany wysokimi odznaczeniami paĔstwowymi i spoáecznymi, wĞród nich są
Záoty KrzyĪ Zasáugi, KrzyĪ OÞcerski Orderu Odrodzenia Polski, Sztandar Pracy
II klasy, KrzyĪ Armii Krajowej i KrzyĪ Weterana Walk o NiepodlegáoĞü 21.
Profesor w swojej pracy naukowo-badawczej powracaá do niektórych problemów, aby je z wáaĞciwą sobie sumiennoĞcią i rzetelnoĞcią uzupeániü czy poszerzyü. Jest wybitnym znawcą dziejów oĞwiaty polskiej okresu drugiej wojny
Ğwiatowej. Wymienione powyĪej prace potwierdzają ogromne zasáugi profesora
Walczaka dla badaĔ nad historią oĞwiaty i wychowania lat czterdziestych dwudziestego stulecia. Podejmowane i realizowane przez niego wyzwania badawcze
mogą byü wzorem dla máodszej kadry naukowej.
Jako promotor i recenzent prac publikowanych na áamach pedagogicznych
czasopism naukowych w sposób szczególny dbaá o kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego „Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” – o wysoki poziom merytoryczny zamieszczanych w nim materiaáów.

21

PodajĊ za: S. Mauersberg, Profesor Marian Walczak…
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Prof. Marian Walczak. The editor-in-chief of “Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” (“The Journal of History and Education”) between 1988 and 2016
Summary
Prof. Marian Walczak is one of the most famous historians of education in
Poland. He published about 20 monographs, numerous articles and dissertations.
The Professor`s main academic interests focused on the history of Polish intelligentsia and science during the German and Soviet occupation. His articles and

PROFESOR MARIAN WALCZAK – REDAKTOR NACZELNY „PRZEGLĄDU HISTORYCZNO-OĝWIATOWEGO”…

87

dissertations present an overwhelming picture of the teachers’ martyrdom and
their loss of personal environment during the Second World War. Over the period
1988–2016, Prof. Marian Walczak was the editor-in-chief of the “Przegląd Historyczno-OĞwiatowy” and he strived to maintain a high academic level of the journal. He was a great example of reliability, perseverance and conscientiousness.
Keywords: historian of education, teachers’ martyrdom, editor-in-chief, authority, reliability.

