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Wstęp

W blisko  czterdziestopięcioletnim okresie  istnienia Polski  Ludowej  nastąpił 
znaczący  rozwój  czasopiśmiennictwa  oraz  wzrost  zainteresowania  periodyka-
mi w różnych grupach społecznych. W pierwszym przypadku należy podkreślić 
systematycznie rosnącą liczbę pojawiających się na rynku wydawniczym tytułów, 
w drugim – poprawiający się stan wykształcenia ludności i wydłużanie się czasu 
wolnego, spowodowane zmniejszającą się liczbą godzin pracy.

Biorąc pod uwagę prasę funkcjonującą w latach 1945–1989, w szczególności 
trzeba wskazać pisma: partyjne, związkowe, zakładowe, wojskowe, społeczno-
-kulturalne,  społeczno-polityczne,  satyryczne,  ilustrowane,  katolickie,  sportowe, 
satyryczne, dziecięce i młodzieżowe, mniejszości narodowych oraz lokalne1. Ich 
wejście w  obieg  czytelniczy  pozostawało  pod  ścisłym  nadzorem  państwa.  Już 
w styczniu 1945 r. powołano Centralne Biuro Kontroli Prasy, które dekretem z lip-
ca 1946 r. przekształcono w Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, 
od  lipca 1981 r.  funkcjonujące pod nazwą Głównego Urzędu Kontroli Publikacji 
i Widowisk2. Prowadzone na szeroką skalę prewencyjne działania cenzorskie od-
ciskały swoje piętno również na treściach zamieszczanych na łamach czasopism. 

Warto wspomnieć, że cechą charakterystyczną lat 80. XX w. był bujny rozkwit 
publikacji, które ukazywały się poza cenzurą. Określano  je najczęściej mianem 
wydawnictw „podziemnych”, „drugiego obiegu”, „poza zasięgiem”, nazywano „wy-
dawnictwami opozycji demokratycznej”, „niezależnymi” lub „bibułą”.

Dokonując oceny periodyków ukazujących się w czasach PRL-u Jerzy My-
śliński pisał: 

Prasa polska była w miarę jednolita pod względem politycznym, gdyż tylko prasa akceptująca 
konstytucyjne zasady ustrojowe miała prawo egzystencji. […] Była prasa polska otwarta na świat, 
na nowe prądy i tendencje kulturalne, ale też zajmowała jasno określoną postawę w ostro podzie-
lonym świecie, oddziaływując w tym duchu na swoich czytelników, nie oznacza to przecież, że owo 

1  Por. J. M y ś l i ń s k i, Prasa w Polsce Ludowej, [w:] J. Ł o j e k, J. M y ś l i ń s k i, W. W ł a d y k a, 
Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 159–182.

2  Z. Z b l e w s k i, Leksykon PRL-u, Kraków 2001, s. 25.
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oddziaływanie było  jednolite  i  identyczne, ostre dyskusje na ważne  tematy społeczne  toczyły się 
bowiem niezależnie od proweniencji gazet i czasopism, a ich granicą były pryncypia socjalistycznego 
państwa3. 

Zniesienie w 1990 r. cenzury, będące konsekwencją zmian ustrojowych, ma-
jących miejsce w Polsce w końcu lat 80. XX w., uwolniło rynek prasy i umożliwiło 
powoływanie zróżnicowanych periodyków, które stały się odzwierciedleniem plu-
ralistycznego społeczeństwa.

Różnego typu czasopisma okresu Polski Ludowej i Trzeciej Rzeczpospolitej, 
traktowane  jako zapis minionych czasów,  stanowią  swoisty materiał  do odtwa-
rzania przeszłości w ogóle, mogą też być wykorzystywane do rekonstrukcji dzie-
jów szkolnictwa, oświaty i edukacji, z zachowaniem jednak pełnej świadomości, 
że treści zamieszczane na łamach prasy w czasach PRL-u podlegały – bez żad-
nego wyjątku – instytucjonalnej kontroli zewnętrznej.

Redaktorzy  niniejszej  publikacji,  wydając  kilka  lat  wcześniej  trzyczęścio-
wą monografię4  poświęconą  czasopiśmiennictwu  traktowanemu  jako  źródło  do 
dziejów wychowania, z  jednej strony sygnalizowali  tkwiący w nim ogromny po-
tencjał  materiałowy,  poszerzający  wiedzę  historyczną  o  szeroko  rozumianej 
oświacie i edukacji w Polsce, z drugiej zaś wskazywali na niekompletność „listy” 
wydawnictw ciągłych, które znalazły w niej swoje opracowania. Dlatego obecne 
przedsięwzięcie należy odbierać jako kontynuację poszukiwań we wspomnianym 
kierunku. Książka ta stanowi ostatnią część trzytomowego cyklu prac (Addenda 
do dziejów oświaty), w  którym  zostały  zamieszczone  rozprawy  i  artykuły,  uka-
zujące możliwości  zdobywania  informacji  z  różnorodnych periodyków wydawa-
nych w drugiej połowie XX i w pierwszych latach XXI w. Wcześniejsze dwa tomy 
prezentują zawartość treściową prasy dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej oraz 
międzywojennej5. 

Przekazywana czytelnikom całość składa się z pięciu części, z których każda 
została poświęcona innej grupie problemów podejmowanych na  łamach czaso-
pism różnego typu, ukazujących się w omawianym okresie. W części pierwszej, 
zatytułowanej „Projekty oświatowe i koncepcje pedagogiczne”, zamieszczono tek-
sty, których autorzy referują zagadnienia propagandowych aspektów działalności 
czasopism  pedagogicznych  z  czasów  Polski  Ludowej  (Romuald  Grzybowski), 
nowego ustroju szkolnictwa zawodowego w wybranych periodykach pedagogicz-
nych  (Ryszard  Ślęczka),  idei  wyższych  szkół  nauczycielskich  prezentowanych 
na łamach pism pedagogicznych (Elżbieta Gorloff), udziału przedstawicieli peda-
gogiki  i socjologii Uniwersytetu Łódzkiego w zamieszczonych na łamach „Życia 

3  J. M y ś l i ń s k i, Prasa…, s. 202.
4  Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji,  red.  I. Mi-

chalska, G. Michalski, Łódź 2010; Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło 
do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010; Czasopiśmiennictwo drugiej połowy 
XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010.

5  Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, Łódź 2013; Ad-
denda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej, red. I. Michalska, G. Michal-
ski, Łódź 2013.
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Szkoły Wyższej” dyskusjach nad rozwojem szkół wyższych (Ewa Witkowska-Ur-
ban), koncepcji wychowania resocjalizacyjnego przedstawianych w „Gazecie Pe-
nitencjarnej” (Renata Szczepanik) oraz współczesnej pedagogiki w czasopiśmie 
„Kultura i Edukacja” (Agnieszka Wałęga). 

W części drugiej, noszącej  tytuł  „Szkolnictwo w kontekście zmian społecz-
nych”,  znalazły  się  opracowania  na  temat  dziewiętnastowiecznego  polskiego 
szkolnictwa  położniczego,  opisanego  na  łamach  „Archiwum  Historii  i  Filozofii 
Medycyny”  (Małgorzata  Stawiak-Ososińska),  problemów  szkolnictwa  i  oświaty 
w prasie olsztyńskiej (Alicja Kicowska i Urszula Pulińska), zmian w systemie pol-
skiej edukacji, przedstawianych w „Dzienniku Polskim” (Małgorzata Pachowicz), 
współdziałania szkoły z rodziną w świetle publikowanych listów do redakcji mie-
sięcznika „Szkoła i Dom” (Maria Radziszewska), a także zagadnień szkolnictwa 
i oświaty, podnoszonych w kwartalniku „Białostocczyzna” (Andrzej Puliński).

Część  trzecia, poświęcona  różnym obliczom praktyki edukacyjnej,  zawiera 
artykuły, w których przedstawiono: Eksperymentalny Teatr Dziecka Jana Dorma-
na (Irena Szewczyk-Kowalewska), dyskurs dydaktyczno-metodyczny nad oceną 
i ocenianiem w edukacji wczesnoszkolnej na łamach periodyku „Edukacja i Dia-
log” (Michał Kowalewski), edukacyjną funkcję czasopism brydżowych (Wojciech 
Świtalski), międzykulturowy dialog z Innym jako formę samokształcenia i samo-
doskonalenia w miesięczniku „Kontynenty” (Aneta Rogalska-Marasińska), zagad-
nienia  kulturalno-oświatowe  poruszane  w  czasopiśmie  Związku  Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (Magdalena Malik).

Na część czwartą („Wytyczne i wskazania w sprawie opieki nad dzieckiem”) 
składają się dwa artykuły. Pierwszy ukazuje problemy opieki nad dzieckiem na 
podstawie wydawnictwa „Dzieci i Wychowawca” (Andrzej Kołakowski), drugi – za-
biegi o podniesienie poziomu pracy w placówkach opiekuńczych, opisane w cza-
sopiśmie „Dom Dziecka” (Nella Stolińska-Pobralska).

Część piąta („Młodzież wobec dylematów wyborów”) obejmuje rozprawy, któ-
re dotyczą: bohaterów  i wrogów młodzieży polskiej, przedstawianych w wiodą-
cych magazynach młodzieżowych  okresu  stalinowskiego  (Joanna Król),  pisma 
„Głos SKOS-ów” jako materiału źródłowego do analizy działalności opozycyjnej 
młodzieży poznańskiej w latach 80. XX w. (Justyna Gulczyńska), edukacji przez 
sztukę i do sztuki dzieci i młodzieży w łódzkich czasopismach kulturalnych ostat-
niej dekady XX w. (Magdalena Sasin) oraz zjawiska sponsoringu młodych kobiet 
w  świetle  periodycznych  wydawnictw  społeczno-politycznych  (Eleonora  Sapia-
-Drewniak).

Redaktorzy
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Romuald GRzybowski*

Propagandowe aspekty działalności czasopism 
pedagogicznych ukazujących się w latach PRL

Czasopisma pedagogiczne, niezależnie od systemu politycznego czy ustroju 
państwa, spełniają kilka podstawowych funkcji. Biorąc pod uwagę kryterium za-
wartości treściowej i poruszanej problematyki oraz kryterium przeznaczenia po-
ruszanej problematyki dla określonej grupy czytelników, można wyodrębnić takie 
funkcje,  jak: upowszechnianie ogólnej wiedzy pedagogicznej, publikowanie wy-
ników różnorodnych doświadczeń i eksperymentów dydaktycznych i wychowaw-
czych, uzupełnianie i pogłębianie wiedzy zawartej w podręcznikach1. Mając to na 
uwadze Jerzy Jarowiecki podzielił ogół czasopism na: ogólnopedagogiczne, spe-
cjalistyczno-pedagogiczne,  przedmiotowo-metodyczne,  czasopisma  z  zakresu 
nauk współdziałających z pedagogiką, czasopisma oświatowe o charakterze urzę-
dowym  oraz  czasopisma  organizacyjno-informacyjne  Związku  Nauczycielstwa 
Polskiego (ZNP)2. Istotne wydaje się jeszcze jedno kryterium podziału czasopism 
pedagogicznych, a mianowicie kryterium zasięgu przestrzennego. Przyjmując je 
wyodrębnia się czasopisma o zasięgu ogólnokrajowym (np. „Głos Nauczycielski”, 
„Oświata i Wychowanie”, „Ruch Pedagogiczny”), czasopisma o zasięgu regional-
nym (np. „Z doświadczeń nauczycieli wielkopolskich”) oraz czasopisma o zasięgu 
lokalnym (np. „Pałac Młodzieży w Warszawie”).

Wspomniane funkcje i zadania czasopism pedagogicznych, ukazujących się 
w latach Drugiej Rzeczypospolitej, uległy zaburzeniu w czasie II wojny światowej 
i  związanej  z  nią  okupacji  ziem polskich.  Strat  przez  nie wywołanych  nie  była 

*  Dr hab., prof. UG, Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział 
Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4.

1  J.  J a r o w i e c k i,  Czasopisma pedagogiczne w Polsce,  [w:]  Encyklopedia pedagogiczna, 
red. W. Pomykało, Warszawa 1997, s. 82. 

2  Tamże, s. 82–83. 
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w  stanie  zrekompensować  prasa  konspiracyjna3. Niestety,  po  1945  r.  czasopi-
smom pedagogicznym nie stworzono w Polsce warunków, które umożliwiłyby im 
pełne odbudowanie pozycji z okresu sprzed 1939 r. Wraz z przejęciem władzy 
przez komunistów rozpoczął się bowiem jakościowo nowy,  trudny etap rozwoju 
czasopism pedagogicznych w Polsce. 

Badacze  tej  problematyki  wykazują,  że  okres  PRL  (1945–1989)  w  sferze 
możliwości  rozwoju  prasy  pedagogicznej  nie  był  jednorodny. W pierwszych  la-
tach po zakończeniu II wojny światowej władze komunistyczne, nie dysponując 
pełnią władzy politycznej w kraju, starały się stwarzać wrażenie budowy nowego 
ładu społecznego na zasadach swoistej kontynuacji dorobku z okresu dwudzie-
stolecia międzywojennego.  Zmiany  proponowane  przez  rządzącą  krajem  PPR 
wprowadzano pod chwytliwym szyldem „demokratyzacji” stosunków społecznych 
i usuwania rażących krzywd i nierówności lat Drugiej Rzeczypospolitej. Tenden-
cje  te dotyczyły  także oświaty ‒ priorytetem stała się odbudowa organizacyjna 
i kadrowa szkolnictwa wszystkich szczebli oraz budowa struktur polskiego sys-
temu oświatowego na Ziemiach Zachodnich  i Północnych, przyznanych Polsce 
w  formie  swoistej  rekompensaty  za  utracone przez  nią  na  rzecz ZSRR  tereny 
wschodnie4. Władze oświatowe zapoczątkowały też zmiany w strukturze szkoły 
ogólnokształcącej. Miały one na celu, poza względami propagandowymi, „usunię-
cie najbardziej drastycznych przejawów niesprawiedliwości społecznej w zakre-
sie dostępu poszczególnych klas społecznych do szkoły”5.

Warto  zwrócić  uwagę,  że  właśnie  hasło  wyrównywania  różnic  w  dostępie 
do edukacji trafiło na sztandary władz komunistycznych, zabiegających w latach 
1944–1947 o pozyskanie zaufania Polaków. Działania te komuniści przedstawiali 
jako  program demokratyzacji  szkolnictwa w Polsce. Wielka  kampania  politycz-
no-propagandowa, w której  ścierały  się  koncepcje  reprezentowane przez Mini-
sterstwo Oświaty  oraz  niezależny  jeszcze  od władz  komunistycznych  Związek 
Nauczycielstwa Polskiego, rozpoczęła się podczas obrad Ogólnopolskiego Zjaz-
du Oświatowego w Łodzi  (18–22 czerwca 1945 r.)6. W  istocie była  to pierwsza 
odsłona walki komunistów o podporządkowanie sobie szkoły, a w zasadzie ca-
łego systemu oświaty, wychowania  i  opieki  nad dzieckiem w Polsce7. Ponadto 
kampania ta miała na celu przekonanie do ich programu nauczycielstwa polskie-
go, w większości nieufnie nastawionego do propozycji i projektów władz komuni-
stycznych. W procesie tym znaczącą rolę odgrywały czasopisma pedagogiczne, 
wydawane przez różne podmioty społeczne i państwowe. 

3  Tamże, s. 82. 
4  R. G r z y b o w s k i, Systemowe uwarunkowania rozwoju oświaty i wychowania w Polsce w la-

tach 1945–1956 (zarys problematyki), [w:] Wychowanie, opieka, kształcenie. Z badań nad wybranymi 
problemami edukacji w XX i XXI wieku,  red. M. Brodnicki,  E. Gorloff, A.  Kołakowski, Toruń  2010, 
s. 15–16. 

5  S. M a u e r s b e r g, Reforma szkolnictwa w latach 1944–1948, Wrocław 1974, s. 99. 
6  S. M a u e r s b e r g, M. Wa l c z a k, Szkolnictwo polskie po II wojnie światowej (1944–1956), 

Warszawa 2005, s. 37–52. Por. także m.in.: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1905–
1985, red. B. Grześ, Warszawa 1988, s. 397–407. 

7  S. G a w l i k, Szkoła polska w dobie zniewolenia komunistycznego (1945–1989), Opole 2009, 
s. 15–47. 
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Szczególne  nasilenie  działań  politycznych  i  propagandowych  w  sferze 
oświaty  przypada na okres działalności Tymczasowego Rządu  Jedności Naro-
dowej (21 czerwca 1945 – 5 luty 1947 r.), kiedy w życiu publicznym obecne były 
jeszcze szczątkowe formy demokracji. Ścieraniu się różnych koncepcji oświato-
wych  towarzyszyły  działania  zmierzające  do  reaktywacji  przedwojennych  i  po-
woływania nowych czasopism pedagogicznych8.  Jak ustalił  J.  Jarowiecki,  tylko 
ZNP  i współpracująca z nim „Nasza Księgarnia” wznowiły w  latach 1945–1946 
ok. 30  tytułów czasopism pedagogicznych. W  tej grupie wymienić należy m.in. 
„Głos Nauczycielski” – organ ZG ZNP,  „Pracę Szkolną” – miesięcznik ZNP po-
święcony problematyce wychowania i nauczania w szkołach ogólnokształcących 
i zakładach kształcenia nauczycieli, „Ruch Pedagogiczny” – kwartalnik Wydziału 
Pedagogicznego ZG ZNP poświęcony teorii wychowania. Obok czasopism cen-
tralnych zaczęły się też ukazywać czasopisma regionalne ZNP. Przykładem może 
być „Życie Szkoły” – miesięcznik wydawany przez Wydział Pedagogiczny Okręgu 
Pomorskiego ZNP (jednym z pierwszych jego redaktorów był Ludwik Bandura)9. 

W tym okresie ukazywały się też czasopisma pedagogiczne wydawane przez 
centralne i lokalne władze oświatowe. Obok dzienników urzędowych Ministerstwa 
Oświaty  i  kuratoriów  okręgów  szkolnych, Ministerstwo Oświaty wydawało mie-
sięczniki: „Dzieci i Wychowawca” oraz „Poradnik dla Nauczycieli Zdobywających 
Kwalifikacje Zawodowe Drogą Samokształcenia”10. Spośród  innych podmiotów, 
liczących się na ówczesnej  scenie oświatowo-wychowawczej, wymienić należy 
Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które wydawało miesięcznik pt. „Świe-
tlice Dziecięce”. Na uwagę zasługuje wznowiona w 1945 r. „Chowanna”, wyda-
wana przez  Instytut Pedagogiki w Katowicach, kierowany przez Józefa Pietera 
oraz „Psychologia Wychowawcza”, wydawana przez Instytut Pedagogiczny ZNP 
w Warszawie. Ukazywała się ona pod redakcją Stefana Baleya.

Odzwierciedleniem klimatu politycznego omawianego okresu może być cza-
sopismo „Nowe Tory”. Warto przypomnieć, że ukazywało się ono jako miesięcznik 
w latach 1906–1915. W tym okresie odzwierciedlało ideologię Polskiego Związku 
Nauczycielskiego11, miało bowiem charakter wyraźnie lewicowy. Zaliczano je do 
grupy czasopism pedagogicznych walczących o laicyzację oświaty12. Po 1945 r. 
było wydawane przez Towarzystwo Pedagogiczne im. Spasowskiego i zachowało 
swój  zdecydowanie  lewicowy charakter. Na  jego  łamach ukazywały się artyku-
ły  pisane  z  pozycji marksistowskich. Obok nich  „Nowe Tory”  publikowały  –  jak 
zauważa Wincenty Okoń – głosy  krytyczne o pedagogice mieszczańskiej  oraz 
pierwsze  informacje  o  pedagogice  radzieckiej13.  Zawartość  treściową  „Nowych 

8  J. J a r o w i e c k i, Czasopisma pedagogiczne…, s. 84. 
9  Tamże.
10  W początkowym okresie tytuł drugiego z wymienionych miesięczników brzmiał nieco inaczej: 

„Poradnik dla Nauczycieli Zdobywających Kwalifikacje Zawodowe Drogą Samouctwa”. 
11  B. P l e ś n i a r s k i, Zarys historii laicyzacji oświaty i wychowania w Polsce, Warszawa 1961, 

s. 192–193. 
12  Tamże, s. 193. 
13  W.  O k o ń, Nauki pedagogiczne w Polsce Ludowej,  [w:] Oświata i wychowanie w Polsce 

Ludowej. Wybrane zagadnienia, red. W. Okoń, Warszawa 1968, s. 79. 
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Torów” można zatem uznać za zapowiedź  tego, co miało dominować w prasie 
pedagogicznej w następnym okresie, obejmującym lata 1948–1956. 

Stwierdzenie  to w znacznej mierze odnosi  się  również do  „Nowej Szkoły”, 
która  zaczęła  się  ukazywać  jako  organ  Ministerstwa  Oświaty.  W  tym  okresie 
na  jej  łamach spotykały się artykuły pisane z pozycji  „pedagogiki burżuazyjnej” 
z pracami utrzymanymi w duchu  „metodologii marksistowskiej”. Ponadto sporo 
miejsca poświęcano na publikowanie materiałów  i  tekstów mających przybliżyć 
nauczycielowi polskiemu założenia i osiągnięcia oświaty w ZSRR i innych krajach 
umacniającego się bloku państw komunistycznych14. Czasopisma pedagogiczne 
wydawały także inne ministerstwa, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rol-
nych (od 1946 r. zaczęło się ukazywać czasopismo „Oświata Rolnicza”). Z kolei 
Centralny Związek Spółdzielczy RP w 1947 r. rozpoczął wydawanie „Przewodnika 
Wychowania Spółdzielczego w Szkole”15.

Ten stosunkowo korzystny okres rozwoju czasopism pedagogicznych  trwał 
bardzo krótko. Sfałszowane zwycięstwo PPR w wyborach do Sejmu w styczniu 
1947  r.  i  całkowite  przejęcie  przez  komunistów władzy w  kraju  zapoczątkowa-
ły ciąg działań, które doprowadziły do podjęcia przez kierownictwo partii decyzji 
o rozpoczęciu tzw. ofensywy ideologicznej w oświacie16. Wpisane w treść jej pro-
gramu zmiany objęły  zarówno  strukturę  szkoły  ogólnokształcącej,  jak  i  progra-
my, treści kształcenia oraz podręczniki szkolne. Płaszczyzną programową szkoły 
stał  się  (na ponad czterdzieści  lat) marksizm-leninizm, na którym kierownictwo 
utworzonej na Zjeździe Zjednoczeniowym w grudniu 1948 r. Polskiej Zjednoczo-
nej  Partii  Robotniczej  (PZPR)  postanowiło  zbudować  „szkołę  polską  o  socjali-
stycznym obliczu”17. Realizację tego celu utrudniały jednak poważne przeszkody. 
Nowe programy  kształcenia, wychowania  i  opieki  nad  dzieckiem mieli  bowiem 
realizować nauczyciele, którzy w większości zdobyli swe kwalifikacje w zakładach 
kształcenia nauczycieli w okresie międzywojennym. Obok nich placówki oświa-
towe i opiekuńcze zatrudniały nauczycieli wykształconych już po 1945 r., wśród 
których znaczny odsetek stanowili absolwenci różnorodnych, skróconych (kurso-
wych) form kształcenia nauczycieli. Obie grupy nauczycieli cechowały liczne sła-
bości: jedni (nauczyciele przedwojenni) nie znali marksizmu (do którego byli też 
w większości  negatywnie  nastawieni),  drudzy  (absolwenci  kursów) wykazywali 
liczne braki zarówno w zakresie wykształcenia ogólnego, jak i pedagogicznego. 
Władze oświatowe uznały zatem, że ogół nauczycielstwa polskiego należy wtło-
czyć w  struktury  obowiązkowego  systemu  dokształcania  ideologicznego,  połą-
czonego ze swoiście rozumianym doskonaleniem zawodowym18. 

14  Tamże. 
15  J. J a r o w i e c k i, Czasopisma pedagogiczne…, s. 84.
16  C. L e w a n d o w s k i, Kierunki tak zwanej ofensywy ideologicznej w polskiej oświacie, nauce 

i szkołach wyższych w latach 1944–1948, Wrocław 1993, s. 81–96. Por.  także: S. B r z o z o w s k i, 
Ofensywa ideologiczna ZNP, „Głos Nauczycielski” 1948, nr 14.

17  B. P o t y r a ł a, Szkoła podstawowa w Polsce 1944–1984, Warszawa 1987, s. 65–74. 
18  J. H e l l w i g, Wkład Związku Nauczycielstwa Polskiego w kształcenie i dokształcanie nauczy-

cieli w Polsce (1914–1968), Poznań 1973, s. 78–80. 
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Czasopisma pedagogiczne miały służyć  realizacji  tego zadania. Wcześniej 
jednak rynek czasopism pedagogicznych postanowiono gruntownie przebudować 
i za sprawą upaństwowienia poddać go pełnej kontroli partii. W związku z  tym 
władze komunistyczne postanowiły zanegować zasadność funkcjonowania cza-
sopism związanych z różnymi ośrodkami myśli i instytucjami, które nie podlegały 
ich bezpośredniej i pełnej kontroli. Decyzja o budowie monocentrycznego syste-
mu czasopism pedagogicznych oznaczała z  jednej strony likwidację większości 
dotychczasowych tytułów, z drugiej – wyraźne i zdecydowane odejście od tradycji 
i linii programowej czasopism okresu międzywojennego19. W wyniku centralizacji 
liczba tytułów zaliczanych do prasy pedagogicznej spadła prawie o połowę (z 74 
do 42). Ponadto prawo samodzielnego wydawania prasy utracił ZNP. Czasopisma 
ZNP – jak twierdzi J. Jarowiecki – albo przestały wychodzić, albo były wydawane 
wspólnie z Ministerstwem Oświaty lub innymi ministerstwami20. 

Postanowienie o  likwidacji  takich tytułów,  jak „Ruch Pedagogiczny”,  „Praca 
Szkolna”, „Szkoła Specjalna”, „Dzieci i Wychowawca”, „Psychologia Wychowaw-
cza” czy wreszcie „Przegląd Historyczno-Oświatowy” uzasadniano „niskim pozio-
mem zamieszczanych w nich artykułów”. Przede wszystkim  jednak –  zdaniem 
władz  –  zarówno  redakcje  wspomnianych  czasopism,  jak  i  autorzy  artykułów 
zamieszczanych  na  ich  łamach w  niewystarczającym  stopniu  poddawali  kryty-
ce „wsteczne teorie pedagogiczne, ciągle żywe w umysłach […] nauczycielstwa, 
wychowanego  na  takich  teoriach,  jak  personalizm,  adleryzm,  behawioryzm, 
pragmatyzm, na takich metodach, jak system daltoński czy szkoła pracy”21. Tak 
sformułowane uzasadnienie konsolidacji, a w  rezultacie  likwidacji dotychczaso-
wego rynku czasopism pedagogicznych wyraźnie wskazywało, że odtąd zasad-
niczą rolą czasopism w PRL będzie wspieranie polityki oświatowej, realizowanej 
przez władze komunistyczne. Potwierdzeniem tak sformułowanej tezy była treść 
Komunikatu w sprawie czasopism pedagogicznych22, wydanego w 1951 r. przez 
Ministerstwo Oświaty. Stwierdzając, iż „czasopisma pedagogiczne stanowią po-
ważną pomoc w pracy zawodowej i samokształceniu się nauczycieli”, Ministerstwo 
Oświaty podało listę tytułów, które od tej pory mogły być nazywane czasopismami 
pedagogicznymi. Obejmowała ona kilkanaście (14) pozycji, wśród których znala-
zły się m.in. „Nowa Szkoła” (wydawana jako organ Ministerstwa Oświaty w miej-
sce zlikwidowanego „Ruchu Pedagogicznego” i dotychczasowej „Nowej Szkoły”), 
„Życie Szkoły”,  „Wychowanie Przedszkolne”,  „Szkoła  i Dom”, „Wychowanie Po-
zaszkolne”. Na  liście znalazł się  również „Głos Nauczycielski”, który od 1953 r. 
ukazywał  się  jako organ Ministerstwa Oświaty. Ponadto na wspomnianej  liście 
znalazło się kilkanaście czasopism metodyczno-przedmiotowych  typu  „Biologia 
w Szkole”, „Geografia w Szkole”, „Fizyka i Chemia”. 

Po  przejęciu  pełnej  kontroli  nad  czasopiśmiennictwem  pedagogicznym 
w Polsce Ministerstwo Oświaty zadbało o to, by treści w nich zawarte docierały 

19  J. J a r o w i e c k i, Czasopisma pedagogiczne…, s. 85. 
20  Tamże.
21  Tamże.
22  „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty” 1951, nr 8, poz. 91. 
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obowiązkowo do wszystkich nauczycieli.  Zobowiązało  zatem wydziały oświaty 
prezydiów  wojewódzkich  i  powiatowych  rad  narodowych,  a  także  dyrektorów 
i kierowników szkół do zapewnienia prenumeraty tych czasopism oraz do włą-
czenia ich do bibliotek wszystkich szkół23. 

Omawiane posunięcia władz ustaliły pozycję  i zadania czasopism pedago-
gicznych aż do upadku PRL. Opinii  tej nie zmienia  fakt, że po 1956 r., a  także 
po kolejnych przełomach politycznych w Polsce, następowały większe lub mniej-
sze zmiany w strukturze czasopism pedagogicznych. Pojawiające się nowe tytu-
ły,  tudzież reaktywowanie (zwłaszcza po 1956 r.) niektórych zlikwidowanych na 
przełomie lat 40. i 50. w istocie nie zmieniły sytuacji czasopiśmiennictwa pedago-
gicznego w okresie PRL. Aż do 1989 r. aktualne pozostało stwierdzenie, iż zosta-
ły one „powołane do upowszechnienia realizowanej przez Ministerstwo Oświaty 
(i Wychowania) strategii i polityki oświatowej partii i rządu”24. 

Przytoczone  stwierdzenie  ujawnia  propagandowy  aspekt  działalności  cza-
sopism pedagogicznych, mało dotąd eksponowany przez badaczy25. Trudno bo-
wiem nie zgodzić się z tezą, że po 1948 r. czasopisma pedagogiczne stały się dla 
władz komunistycznych cennym narzędziem propagandowym, za pomocą które-
go usiłowały one dotrzeć do nauczycieli, nadzoru pedagogicznego oraz rodziców. 
Oczywiście, cele propagandowe nie wyczerpywały listy zadań, jakie realizowały 
czasopisma pedagogiczne w Polsce w  latach 1948–1989, ale należały do naj-
ważniejszych z nich. Wśród innych zadań czasopism trzeba wymienić choćby dą-
żenie do wzbogacania wiedzy pedagogicznej nauczycieli oraz doskonalenia ich 
umiejętności zawodowych i modernizowania warsztatu pracy. Miały też one stać 
się nowoczesnym i szybkim źródłem informacji naukowej z obszaru poszczegól-
nych dyscyplin wiedzy,  transmisją osiągnięć współczesnej  teorii  pedagogicznej 
na teren szkoły, a także miejscem wymiany twórczych doświadczeń nauczycieli26.

Kontekst ideologiczny i polityczny, tak silnie zaznaczający się w działalności 
czasopism pedagogicznych w latach 1948–1989, przybierał różną postać w po-
szczególnych dekadach PRL. Stałym zadaniem czasopism pedagogicznych było 
upowszechnianie  wśród  nauczycieli  aktualnych  założeń  i  planów  kierownictwa 
PZPR oraz Ministerstwa Oświaty. Temu celowi służyło m.in. publikowanie prze-
mówień Bolesława Bieruta, kolejnych pierwszych sekretarzy KC PZPR, a także 
ministrów oświaty. Z reguły wystąpienia te zawierały zarówno hasła propagando-
we, jak i myśli, które stawały się wytycznymi do działania dla władz oświatowych. 
Przykładem może być Przemówienie (radiowe) Stanisława Skrzeszewskiego do 
nauczycielstwa z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wygłoszone dnia 
3 września 1947 roku27. Warto poświęcić mu nieco więcej uwagi, gdyż pokazuje 

23  Tamże. 
24  S. F r y c i e, Cele, funkcje i zadania czasopism pedagogicznych w reformowanym systemie 

oświaty i wychowania, [w:] Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w Polsce Ludowej, red. F. Filipowicz, 
Warszawa 1981, s. 71. 

25  Por. M. C z y ż n i e w s k i, Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944–1956, Toruń 
2006, s. 112–123. 

26  S. F r y c i e, Cele, funkcje i zadania…, s. 71. 
27  „Nowa Szkoła” [dalej: NS] 1947, nr 2–3 (27), s. 1.
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ono styl  i  język komunikowania się władz komunistycznych ze społeczeństwem 
u progu okresu  stalinowskiego w Polsce. W utrzymanym w duchu  konfrontacji 
wystąpieniu S. Skrzeszewski (oceniając sytuację panującą w szkole polskiej po 
ponownym przejęciu rządów w Ministerstwie Oświaty przez komunistów) wskazał 
liczne słabości i uchybienia dotyczące jej funkcjonowania. Oficjalnie zapowiedział 
rozpoczęcie ofensywy politycznej i ideologicznej w oświacie, gdyż – jak podkre-
ślał –  „nie chcemy […]  i nie zamierzamy zamykać oczu na błędy  i niedomaga-
nia […]”. Deklarował: „wykorzenimy ze szkoły to wszystko, co jest w niej jeszcze 
niepewnego  i niezgodnego z  interesami naszego  ludowego państwa, niegodne 
naszego wielkiego narodu […]”. Nie omieszkał też sięgnąć do gróźb: „Nie będzie 
miejsca w naszej szkole dla wrogów naszego demokratycznego państwa i  jego 
niepodległości,  dla wrogów  świadomie  lub  nieświadomie  działających  i  usiłują-
cych rzucać kłody na drodze ku lepszej przyszłości wolnego narodu”28. Mówiąc 
o szkołach, które źle pracują i nauczycielach, którzy „źle wychowują powierzoną 
im młodzież, największy skarb,  jaki naród posiada”, posłużył się realną groźbą: 
„czasy bezkarności się skończyły”29. 

Wypowiedź  S.  Skrzeszewskiego  należy  interpretować  jako  propagandowy 
sposób  przekazania  nauczycielom –  czytelnikom  czasopisma  –  oceny  sytuacji 
oświatowej,  dokonanej  z  punktu  widzenia  ideologicznych  i  politycznych  celów 
PZPR. Formułując polityczną ocenę szkoły, Skrzeszewski połączył  ją z  typową 
dla systemu  totalitarnego zapowiedzią  represji w stosunku do pedagogów, któ-
rzy w wielu szkołach nadal wychowywali młodzież w duchu wartości demokra-
tycznych, obywatelskich i chrześcijańskich. S. Skrzeszewski poinformował także 
czytelników o przygotowywanej przez partię akcji samokształcenia politycznego 
i ideologicznego nauczycieli, którzy – jak to określił – powinni „nauczyć się Polski 
Ludowej”. Temu celowi miały służyć posiedzenia rad pedagogicznych, kursy wa-
kacyjne, a przede wszystkim samokształcenie nauczycieli. 

Krytyczny ton wypowiedzi oraz groźby pod adresem przeciwników politycz-
nych,  kryjących  się  w  szeregach  nauczycielskich,  przeplatane  apelami  do  na-
uczycieli  –  „kolegów  demokratów”,  zabrzmiały  również w  innym  przemówieniu 
S. Skrzeszewskiego, wygłoszonym na  zjeździe Kuratorów Okręgów Szkolnych 
w  dniach  26–28  sierpnia  1947  r.,  zatytułowanym Nasza polityka oświatowa30. 
Oceniając  sytuację wychowawczą panującą w  szkołach polskich w  roku 1947, 
S. Skrzeszewski stwierdzał: „Musimy wezwać w szczególności nauczycieli, żeby 
stworzyć atmosferę  ideologiczną w szkole taką, która pozwoli wychować odda-
nych patriotów, twórców i budowniczych nowej Polski, zdolnych do ugruntowania 
zdobyczy demokracji ludowej w naszym państwie”31. Wskazał też na brak przeło-
mu ideologicznego w oświacie, organizowanie się młodzieży szkolnej i nauczycie-
li przeciwko władzom komunistycznym oraz liczne przypadki „wyraźnie reakcyjnej 
atmosfery w szkole”, którą mieli propagować kierownicy placówek i nauczyciele. 

28  Tamże, s. 2.
29  Tamże.
30  Tamże, s. 6–39. 
31  Tamże, s. 22. 
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Krytyka S. Skrzeszewskiego objęła też podręczniki szkolne, które „pod względem 
ideologicznym nie stały na odpowiednim poziomie”. Podobnie ocenił sytuację „na 
odcinku czasopism pedagogicznych”, w których „partia nie znajduje elementów 
pozytywnych, które powinny się w tych czasopismach znaleźć”32. Podsumowując 
swoje wystąpienie, Skrzeszewski nawiązał do retoryki wojennej, szczególnie lu-
bianej przez komunistów, stwierdzając: „toczy się bój o duszę nauczyciela […] na 
spontaniczność, na żywiołowość nie wolno nam liczyć, musimy cugle ująć w rękę 
i walkę o duszę nauczyciela wygrać”33. 

Podobne  cele  propagandowe miały  drukowane  na  łamach  czasopism  pe-
dagogicznych przemówienia B. Bieruta, a także następnych I sekretarzy PZPR, 
wygłaszane  z  okazji  rozpoczęcia  kolejnego  roku  szkolnego,  zjazdu  ZNP  czy 
śmierci Stalina. Miały one za  zadanie utwierdzić  słuchaczy-czytelników  (w  tym 
przypadku nauczycieli) w przekonaniu, że partia, a zwłaszcza KC PZPR, pamięta 
o stanie nauczycielskim i docenia trud nauczycielstwa polskiego, „porwanego do 
walki  ofiarnością  i  bohaterstwem  klasy  robotniczej”34.  Publikując  przemówienia 
przywódców  partii,  władze  oświatowe  przekazywały  czytelnikom-nauczycielom 
gotowe oceny wybranych elementów życia społecznego. Dotyczyło to także ofi-
cjalnego ustosunkowania się władz komunistycznych do dorobku Polski między-
wojennej. Wspomniany Bierut, oceniając  trudne  losy polskich mas pracujących 
w latach 1905–1945, wymienił „dwie potworne wojny światowe, między nimi zaś 
już pod rządami rodzimych kapitalistów żmudne lata walki o podstawowe prawa 
polityczne i ekonomiczne […], lata terroru policyjnego i faszyzmu, zdrady i hańby 
narodowej”35. Radykalizm ocen odnoszących się do wszystkiego, co wiązało się 
z Drugą Rzeczpospolitą znajdował uzasadnienie w treści ideologii komunistycz-
nej, którą Bierut określał  jako „najpiękniejszą  i najbardziej przodującą  ideologię 
spośród tych, które znały dzieje ludzkie”36. 

Ważną  funkcją  czasopism  pedagogicznych  z  lat  PRL  była  popularyzacja 
„przodującej teorii pedagogicznej i dorobku dydaktyczno-wychowawczego szkol-
nictwa w ZSRR”. Liczba artykułów i materiałów poświęconych tej problematyce, 
publikowanych na  łamach polskich czasopism pedagogicznych w  latach 1948–
1956, rosła skokowo37. Przykładem zastępowania funkcji informacyjnej czasopi-
sma pedagogicznego funkcją propagandową może być zamieszczony w „Nowej 
Szkole” artykuł M. Rozentala pt. Zwycięstwo socjalizmu w ZSRR i kształtowanie 

32  To tłumaczy po części wspomniane wcześniej działania władz komunistycznych, zmierzające 
do pełnego podporządkowania sobie czasopism pedagogicznych w kraju. Por. S. S k r z e s z e w s k i, 
Nasza polityka oświatowa, NS 1947, nr 2–3 (27), s. 18.

33  Sprzyjać  temu miały  zapowiadane  przez  S.  Skrzeszewskiego  zasady  polityki  personalnej, 
którą zamierzał prowadzić jako minister: uderzenie w elementy zgniłe, postawa pedagogiczna wobec 
elementów  chwiejnych,  wyraźne  popieranie  i  wysuwanie  elementów  demokratycznych,  partyjnych 
i bezpartyjnych, NS 1947, nr 2–3 (27), s. 19. 

34  Przemówienie Towarzysza Bolesława Bieruta na V Zjeździe Związku Zawodowego 
Nauczycielstwa Polskiego, NS 1955, nr 6, s. 569. 

35  Tamże, s. 570.
36  Tamże, s. 571.
37  Należy jednak zaznaczyć, że zalecenie przybliżania pedagogom polskim dorobku pedagogiki 

komunistycznej zachowało aktualność przez cały czas trwania PRL.
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człowieka radzieckiego38. Dzięki jego lekturze polski nauczyciel mógł dowiedzieć 
się,  że  „trzydziestoletnie  doświadczenie  budownictwa  nowego  świata w  ZSRR 
dowodzi,  że  istnieje  jedna droga do  rozkwitu osobowości  ludzkiej,  do prawdzi-
wie złotego wieku ludzkości – i to droga socjalizmu […]”39. Cały cytowany artykuł 
jest jedną wielką pochwałą ZSRR i panującego w nim ustroju komunistycznego. 
Ustrój  ten prowadzi człowieka radzieckiego – w myśl deklaracji Rozentala – na 
szerokie  pole  czynnej  pracy  społecznej  i  kształtuje w  nim  obywatela,  bojowni-
ka,  czyni  życie  każdego  pełnym  głębokiej  treści  ideowej40.  „Człowiek  radziecki 
– to inny człowiek. Jego świadomość polityczna osiąga poziom wysoki, państwo 
radzieckie  i  partia  komunistyczna wychowują go do  czynnego  interweniowania 
we wszystkie dziedziny życia”41. 

Przytoczone  fragmenty  artykułu  opublikowanego  na  łamach  „Nowej  Szko-
ły” potwierdzają, że władze komunistyczne świadomie odwoływały się do metod 
i form oddziaływania propagandowego w kreowaniu tzw. pedagogiki socjalistycz-
nej w Polsce. Na zasadność takiego działania wskazywał zresztą cytowany już 
M. Rozental stwierdzając, iż „[…] szczególną rolę w wychowaniu komunistycznym 
winna odegrać propaganda marksizmu-leninizmu, światopoglądu dialektycznego 
i historycznego materializmu […]”42. Wydaje się więc, że warto zwrócić baczniej-
szą uwagę na ten aspekt działalności czasopism pedagogicznych w okresie PRL. 
Należy w związku z tym przypomnieć, że propaganda, będąc jedną z form proce-
su komunikowania, od dawna towarzyszy tym poczynaniom ludzi, które zmierzają 
do kształtowania określonych postaw i zgodnych z nimi reakcji. Istotą propagandy 
jest wysyłanie komunikatu od nadawcy do odbiorcy, głównie za pośrednictwem 
środków masowego przekazu oraz w sposób zinstytucjonalizowany43. 

Propaganda  towarzyszy  polityce  od  wielu  wieków.  Jak  stwierdza  Marcin 
Czyżniewski,  „odkąd  istnieje władza,  istnieje  i  propaganda”44. Była ona  (i  jest) 
wykorzystywana przez jednostki i grupy społeczne, które sięgają po różne spo-
soby  przekonywania  ludzi  do  poparcia  idei  odzwierciedlających  ich  poglądy, 
a przede wszystkim  interesy. W  literaturze socjologicznej  i  politologicznej pro-
pagandę definiuje się w sposób zróżnicowany. Według Słownika socjologiczne-
go, „propaganda to perswazyjna próba wywarcia wpływu na motywacje ludzi do 
podjęcia przez nich – oczekiwanych przez ośrodek propagandy – racjonalnych 
bądź emocjonalnych działań lub też do ich zaprzestania”45. Inni badacze definiu-
ją propagandę bądź jako „sztukę zmuszania ludzi do robienia tego, czego by nie 
robili,  gdyby dysponowali wszystkimi danymi dotyczącymi sytuacji”46, bądź  też 

38  NS 1948, nr 4(40), s. 179. 
39  Tamże.
40  Tamże, s. 189.
41  Tamże, s. 181. 
42  Tamże, s. 186. 
43  Zarys teorii procesów i środków komunikowania masowego, red. W. Dudka, Katowice 1985, s. 19. 
44  M. C z y ż n i e w s k i, Propaganda polityczna…, s. 23.
45  K. O l e c h n i c k i, P. Z a ł ę c k i, Słownik socjologiczny, Toruń 1998, s. 166. 
46  B. D o b e k - O s t r o w s k a, J. F r a s, B. O c i e p k a, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 

1997, s. 9.
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jako  „próbę oddziaływania na postawy, a przez  to bezpośrednio  lub pośrednio 
na działania ludzi za pomocą bodźców językowych słowa pisanego lub mówione-
go”47. U podstaw propagandy leży odwieczne dążenie ludzi posiadających władzę 
do wpływania na świadomość innych – jednostek i grup społecznych48. Istotą pro-
pagandy jest bowiem manipulacja świadomością odbiorców, która towarzyszy jej 
niezależnie od systemu politycznego, w obrębie którego jest stosowana49.

Wielką rolę podczas realizacji celów propagandy odgrywają środki masowe-
go przekazu, bez których nie mogłaby funkcjonować. Zarówno propaganda, jak 
i media, są instrumentami kształtowania opinii publicznej. Dzieje się tak dlatego, 
że wiążą się one z procesem kontroli przepływu informacji oraz manipulacją wzo-
rami zachowań. Spośród różnych rodzajów propagandy najbliższa analizowanej 
tu problematyce wydaje się propaganda polityczna, realizowana przez instytucje 
władzy państwowej, partie polityczne czy grupy nacisku w celu modyfikowania 
zachowań społeczeństwa zgodnie z  interesem nadawcy i chęcią uzyskania po-
parcia dla podejmowanych decyzji. Propaganda komunistyczna okresu PRL była 
przy tym propagandą pionową, w której przepływ informacji odbywa się „z góry na 
dół”. Nadawcami komunikatów są w takiej sytuacji struktury centralne, odbiorcami 
– przeciętni obywatele, zazwyczaj biernie i bezrefleksyjnie wypełniający polece-
nia przywódców partii rządzących50. 

Propagandę  PRL-owską,  której  elementem  była  propaganda  oświatowa, 
należy postrzegać jako propagandę wizualną, operującą słowem, symbolem, ru-
chem,  znakiem  lub  barwą51.  Jednym  z  jej  rodzajów  jest  propaganda  prasowa, 
realizowana  za  pośrednictwem artykułów  i  ogłoszeń  zamieszczanych w prasie 
(w przypadku omawianej problematyki – w prasie pedagogicznej)52. 

Propaganda posługuje się specyficznymi dla siebie  technikami  i  środkami. 
W działaniach władz komunistycznych z  lat PRL, odnoszących się do oświaty, 
dostrzec można m.in. technikę manipulacji, tzn. naginania i przeinaczania faktów 
w celu uzyskania możliwości wpływania na opinie i postawy społeczeństwa. Inną 
z  technik,  którymi  posługiwała  się  propaganda  polityczna w  okresie PRL,  była 
technika zastraszania,  istotą której  jest kierowanie do odbiorców apeli zawiera-
jących zarówno prośby,  jak  i ostrzeżenia przed negatywnymi następstwami od-
rzucenia treści, zawartych w przekazie propagandowym. Do tej kategorii należy 
zaliczyć analizowane wcześniej wystąpienie S. Skrzeszewskiego. Władze komu-
nistyczne próbowały odwoływać się również do techniki zwanej sugestią autory-
tetu historycznego: powoływano się na autorytet Marksa, Engelsa, Lenina, a do 

47  T. P a r s o n s, Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972, s. 179. 
48  O. Tom a s, Historia propagandy, Warszawa 2001, s. 5–6.
49  M. C z y ż n i e w s k i, Propaganda polityczna…, s. 23–26. 
50  B. D o b e k - O s t r o w s k a  i in., Teoria i praktyka…, s. 9. 
51  L. W o j t a s i k, Psychologia propagandy politycznej, Warszawa 1986, s. 234. 
52  Jak wskazuje M. Mazur, władze komunistyczne uznawały prasę za jeden z najważniejszych 

instrumentów przejęcia, utrzymania, sprawowania i kontroli władzy. W związku z tym postanowiły wyko-
rzystać ją do budowy „nowego człowieka”. Por. M. M a z u r, O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego 
człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956, Lublin 2009, 
s. 241–254. 
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1956 r. – Stalina i Bieruta. Nagminnie stosowano technikę celowego powtarzania 
określonych poglądów  i  twierdzeń, co miało zwiększyć  liczbę osób, do których 
dotrze tego rodzaju komunikat53.

Wszystkie wymienione techniki propagandy miały na celu rozpowszechnia-
nie wśród obywateli  ideologii komunistycznej. W przypadku młodego pokolenia 
ideologia ta powinna docierać do odbiorcy za pośrednictwem szkoły – realizowa-
ny przez nią program nauczania, działalność wychowawczą (ideowo-polityczną), 
ceremoniał szkolny itd. Do działań propagandowych usilnie starano się włączyć 
nauczycieli, do których kierowano przekaz propagandowy, zawarty w  treści ar-
tykułów  zamieszczanych w  prasie  pedagogicznej.  Cele  propagandowe  stawia-
no przed podporządkowanymi partii organizacjami młodzieżowymi. One również 
obudowane zostały prasą – w tym przypadku prasą dziecięcą i młodzieżową, któ-
ra przekazywała młodym ludziom propagandowy obraz świata. Przykładem mogą 
być popularne w  latach 60.  i  70.  czasopisma,  takie  jak  „Świerszczyk”,  „Płomy-
czek”, „Płomyk”, „Świat Młodych”, „Walka Młodych”, „Sztandar Młodych”54 i inne. 

Podobnie jak w innych krajach totalitarnych, dla PRL charakterystyczne było 
centralne sterowanie propagandą, która służyła jednej ideologii (komunistycznej), 
co uniemożliwiało rozwój pluralizmu w obszarze poglądów i opinii55. Zgodnie z ko-
munistycznym modelem  propagandy,  w  PRL  obowiązywały  zasady:  uspołecz-
nienia środków przekazu,  klasowości, partyjności  i  instrumentalizacji mediów56. 
W modelu tym media – w tym prasa pedagogiczna – stawały się organami partii 
rządzącej, które nie tyle odzwierciedlały rzeczywistość społeczno-oświatową, ile 
próbowały przekształcać  ją w duchu  ideologii  komunistycznej. Pełniły w związ-
ku z tym rolę propagandzisty, agitatora i organizatora, urzeczywistniającego cele 
wynikające  z  doktryny  politycznej  partii  (PZPR)  i  podporządkowanego  jej  pań-
stwa (PRL)57. W tym kręgu należy też widzieć prasę i czasopiśmiennictwo peda-
gogiczne, które od początku  lat 50. było całkowicie podporządkowane państwu 
komunistycznemu.  Podobnie  jak  inne media,  czasopiśmiennictwo  pedagogicz-
ne (poddane cenzurze) prezentowało wyłącznie treści zgodne z doktryną partii. 
Twierdzenia i teorie w nich zawarte, odnoszące się zwłaszcza do sfery ideałów, 
wartości lub światopoglądu, miały charakter absolutny, wykluczający jakiekolwiek 
analizy i dyskusje.

Lektura czasopism pedagogicznych z lat PRL ujawnia też kampanijny cha-
rakter  realizowanej  za  ich  pośrednictwem  propagandy.  Okres  1948–1956  to 
czas upowszechniania na łamach czasopism pedagogicznych celów ofensywy 

53  C. M o j s i e w i c z, Szkice z dziejów propagandy, Poznań 2000, s. 67–74. 
54  J. K r ó l, Kreacja rzeczywistości społeczno-politycznej na łamach „Sztandaru Młodych” w la-

tach 1950–1956, [w:] Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji, 
red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010, s. 63–70. 

55  M.  J a s t r z ą b, Mozolne budowanie absurdu. Działalność wydziału propagandy Warszaw-
skiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w latach 1949–1953, Warszawa 1999, s. 8. 

56  M. M r o z o w s k i, Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mas mediów, Kato-
wice 1991, s. 149–150. 

57  T.  G o b a n - K l a s,  Komunikowanie masowe. Zarys problematyki socjologicznej,  Kraków 
1978, s. 169–197. 
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ideologicznej  w  oświacie,  lansowania  modelu  nauczyciela  szkoły  socjalistycz-
nej58, a także uwewnętrzniania podstawowych założeń ideologii marksistowskiej 
w umysłach nauczycieli – w ramach tzw. szkolenia ideologicznego. To także lata 
presji ideologicznej, wywieranej na dzieci i młodzież, które od przedszkola do uni-
wersytetu miały nasiąkać ideologią komunistyczną. Lata 1958–1970 to czas wal-
ki władz komunistycznych z Episkopatem, a w zasadzie z Kościołem katolickim 
w Polsce o  laicyzację szkoły, a w dalszej perspektywie o ateistyczny charakter 
wychowania dzieci  i młodzieży59. Jakby na marginesie akcji  laicyzacyjnej przez 
czasopisma  pedagogiczne  przewijał  się  w  tym  okresie  nurt  propagandowego 
przekazu argumentów, uzasadniających zaproponowany przez Biuro Polityczne 
KC PZPR model oświaty, zrealizowany podczas reformy szkoły ogólnokształcącej 
z 1961 r.60 Druga połowa lat 60. XX w.  to z kolei okres rozgrywanej na  łamach 
prasy pedagogicznej walki propagandowej o nowy system kształcenia nauczycieli 
w Polsce61. 

Przykładem czasopisma pedagogicznego o charakterze wybitnie propagan-
dowym było,  ukazujące  się w dekadzie  rządów Władysława Gomułki,  „Wycho-
wanie”  – organ prasowy Towarzystwa Szkoły Świeckiej62. Warto  tej  organizacji 
poświęcić kilka słów, ponieważ odegrała ona bardzo ważną rolę w procesie walki 
komunistów z Kościołem katolickim o treść i kształt edukacji w Polsce po 1956 r. 

Towarzystwo Szkoły Świeckiej (TSŚ) powstało 23 stycznia 1957 r. w Warsza-
wie. Zostało założone przez wywodzących się z okresu stalinowskiego działaczy 

58  M. R a d z i s z e w s k a, Kreowanie modelu nauczyciela szkoły socjalistyczne w prasie wo-
jewództwa olsztyńskiego w latach 1951–1956, [w:] Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku…, 
s. 71–86. 

59  R. G r z y b o w s k i, Ku szkole ateizującej. Duchowieństwo, nauczyciele, uczniowie i rodzice 
wobec działań władz komunistycznych z lat 1958–1961 zmierzających do pełnej laicyzacji szkoły pol-
skiej, [w:] Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945–2009), red. E. Gorloff, R. Grzybowski, 
A. Kołakowski, Kraków 2010, s. 79–93. 

60  W tym okresie w pełni potwierdziła się niechęć kierownictwa PZPR do dialogu społecznego. 
Wypracowanie modelu 8-klasowej szkoły podstawowej  i 4-letniego  liceum ogólnokształcącego sta-
ło się bowiem udziałem wąskiego grona etatowych pracowników aparatu partyjnego (Wydział Nauki 
i Oświaty KC) oraz pracowników Ministerstwa Oświaty. Nie uwzględniono w tej dyskusji ciekawych 
propozycji niezależnych ekspertów w tej sprawie, takich jak Marian Falski. O zaprezentowanie stano-
wiska uczonych w tej kwestii nie poproszono także czołowego reprezentanta pedagogiki socjalistycz-
nej w Polsce – prof. Bogdana Suchodolskiego. 

61  Redakcje czasopism pedagogicznych podejmowały próby organizowania na swych  łamach 
(a także w redakcjach) dyskusji z udziałem ekspertów i czytelników na temat wybranych problemów 
oświatowych. Przedmiotem jednej z nich był docelowy model systemu kształcenia nauczycieli w Pol-
sce po likwidacji liceów pedagogicznych. Ponownie jednak okazało się, że ani stanowisko uczonych, 
ani głos nauczycieli nie zostały uwzględnione przez KC PZPR i rząd, które wprowadziły do systemu 
wyższe  szkoły  nauczycielskie  (WSN)  jako  rozwiązanie  docelowe, wcześniej  nieaprobowane  przez 
dyskutantów. Por. R. G r z y b o w s k i, Wyższe szkoły nauczycielskie – zapomniany pierwowzór kole-
giów nauczycielskich?, [w:] Szlakami przeszłości i czasów współczesnych. Księga ofiarowana Profe-
sorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jego Jubileuszu, red. K. Puchowski, J. Żerko, Gdańsk 1996, 
s. 337–344 (wspólnie z D. Grzybowską). 

62  Por. M. J e z i e r s k a, Wychowanie – głównym zadaniem TSŚ, „Wychowanie” [dalej: W] 1958, 
nr 4 (8).
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partyjnych, zaniepokojonych ustępstwami ekipy Gomułki wobec Kościoła kato-
lickiego po 1956 r.63 Niepokój ten wiązał się głównie z przywróceniem po 1956 r. 
nauczania religii w szkołach, co odebrane zostało przez najbardziej zachowaw-
czą część dawnego aparatu partyjnego jako utrata monopolu partii w dziedzinie 
wychowania młodego  pokolenia. Niepokój  ten  udzielał  się  zresztą  całej  partii, 
w związku z czym nowe kierownictwo PZPR, z Władysławem Gomułką na czele, 
postanowiło udzielić wsparcia grupie inicjatywnej, zamierzającej stworzyć w Pol-
sce po 1956  r. prężny  ruch  laicki.  Jednym z  jego odłamów było właśnie TSŚ, 
które (mając aprobatę i poparcie KC PZPR) głosiło hasła walki o tolerancję dla 
uczniów  niewierzących,  organizowało  społeczną  akcję  oporu  przeciwko  obec-
ności w szkole religii  i nauczających  jej katechetów. TSŚ już w swej deklaracji 
ideowej zapowiadało m.in. dążenie do wychowania młodego człowieka zgodnie 
z „warunkami historycznymi życia narodu i perspektywami jego rozwoju”, do włą-
czania młodzieży w  nurt  postępu  społecznego,  kształtowania  jej  patriotycznej 
postawy –  „postawy aktywnego udziału w socjalistycznej przebudowie stosun-
ków społecznych”. TSŚ zapowiadało  także  „stworzenie  szerokiej  platformy do 
walki  z  obskurantyzmem  i  zacofaniem szczególnie w dziedzinach  związanych 
z wychowaniem młodzieży”64. W tym celu projektowało m.in. objęcie swoim od-
działywaniem ogółu rodziców, nauczycieli i młodzieży. Celem pracy z rodzicami 
miało być popularyzowanie wiedzy pedagogicznej w celu „wzmożenia siły wycho-
wawczej domu”. W rzeczywistości celem tego oddziaływania było pełne podpo-
rządkowanie rodziny i realizowanego w niej wychowania dzieci – zdominowanej 
przez komunistów szkole, która, wzorem ZSRR, miała decydować o celach i tre-
ściach wychowania młodego pokolenia65. TSŚ nie kryło też, że doraźnym celem 
współdziałania szkoły z rodzicami miało być przekonanie ich do organizowania 
szkół bez nauki religii66. Szczególną „troską” zamierzało otoczyć szkołę i zatrud-
nionych w niej nauczycieli, aby drogą perswazji, przekupstwa, presji administra-
cyjnej  i  ideologicznej, wywieranej m.in. w  ramach organizowanego przez ZNP 
doskonalenia zawodowego i ideologicznego, przekonać nauczycieli do propago-
wanej przez siebie idei szkoły pozbawionej akcentów religijnych67. Ta zaś miała 
z  kolei  służyć upowszechnianiu w społeczeństwie  idei  świeckiego wychowania 

63  Wśród założycieli TSŚ dominowali pracownicy wojska i służby bezpieczeństwa. W tej grupie 
mieściła  się  najbardziej  aktywna w  strukturze TSŚ  „towarzyszka  Jezierska”  –  sekretarz  generalny 
TSŚ, wywodząca się ze służby bezpieczeństwa. Por. Notatka [Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR] 
w sprawie Towarzystwa Szkoły Świeckiej z dnia 25 lipca 1962 roku, Archiwum Akt Nowych w Warsza-
wie, Materiały KC PZPR, sygn. 237/XVI–298. 

64  Deklaracja ideowa Towarzystwa Szkoły Świeckiej, uchwalona na I Krajowym Zjeździe Dele-
gatów TSŚ, W 1958, nr 4 (8).

65  R. G r z y b o w s k i, Pedagogizacja rodziny jako włączenie jej do procesu laicyzacji wycho-
wania dzieci i młodzieży w PRL, [w:] Orientacje i kierunki w badaniach historyczno-pedagogicznych, 
red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2009, s. 128–137.

66  Deklaracja ideowa Towarzystwa Szkoły Świeckiej…
67  R. G r z y b o w s k i, Elementy taktyki władz komunistycznych w walce z Kościołem o odzy-

skanie szkoły na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku,  [w:] Szkoła polska od 
średniowiecza do XX wieku. Między tradycją a innowacją, red. I. Szybiak, A. Fijałkowski, J. Kamińska, 
Warszawa 2010, s. 426–440. 
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moralnego68. TSŚ zapowiadało także dążenie do szybkiej i pełnej laicyzacji ogółu 
zakładów kształcenia nauczycieli i wychowawców. Placówki te, wraz ze szkołami 
ćwiczeń, miały stać się „wzorowymi ośrodkami racjonalistycznego, postępowego 
wychowania, wolnymi od wszelkich wpływów i propagandy fideistycznej”69. 

Program TSŚ, co warto podkreślić, kłócił się z duchem i treścią porozumie-
nia z 8 grudnia 1956 r., zawartego pomiędzy rządem PRL a Episkopatem Polski 
w zakresie „stosunków pomiędzy Kościołem a państwem wymagających uregu-
lowania”70. Jednym z jego najważniejszych postanowień było zapewnienie o peł-
nej swobodzie pobierania nauki religii w szkołach podstawowych i średnich przez 
te dzieci, których rodzice wyrażą takie życzenie71. Tymczasem KC PZPR, wspie-
rając w wieloraki sposób działalność TSŚ i innych organizacji i stowarzyszeń pro-
pagujących wychowanie  laickie,  pozornie  działał wbrew własnym deklaracjom 
i podpisanym porozumieniom72. W tym m.in. wyrażała się polityka komunistów 
wobec Episkopatu Polski, szerzej zaś – wobec Kościoła. Taktyczne ustępstwa 
miały maskować rzeczywiste cele kierownictwa partii w toczonej przez nich wal-
ce z Kościołem.

Przykładem  propagandowego  stylu  działania,  dominującego  na  łamach 
omawianego  czasopisma  „Wychowanie”,  może  być  artykuł  wstępny  do  nume-
ru z września 1958 r., zatytułowany Przed nowym rokiem szkolnym73. Redakcja 
„Wychowania”,  życząc  dyrektorom,  nauczycielom  i  „wychowawcom  klasowym” 
stworzenia  w  ich  szkole  atmosfery  spokojnego,  twórczego  wysiłku,  uświada-
miała  pedagogom,  że  ów  spokój  rozumie  specyficznie,  na modłę  propagandy 
komunistycznej,  w  której  królowało  słowo  „walka”.  W  związku  z  tym  redakcja 
„Wychowania”, życząc nauczycielom spokoju, w istocie zachęcała  ich do walki, 
a przynajmniej do konfrontacji z katechetami nauczającymi religii w ich szkołach. 
Zadaniem kierownictwa szkół i nauczycieli winno być „przeciwstawienie się temu, 
aby  ich praca nie była zaprzepaszczona przez wprost odwrotne oddziaływanie 
katechetów szkolnych”74. 

Uzasadniając swoje obawy, redakcja informowała czytelników, że w okresie 
wakacji  „kler”  zorganizował  dla  maturzystów  kilkudniowe  rekolekcje  na  Jasnej 
Górze celem „przygotowania ich na dalszą drogę życia”. Fakt ten wywołał wiel-
kie oburzenie redakcji, która w związku z tym stawiała publicznie pytanie: „Czyż 
takie postępowanie i taki cel rekolekcji nie jest obrazą i  lekceważeniem ciężkiej 

68  Deklaracja ideowa Towarzystwa Szkoły Świeckiej…
69  Tamże.
70  Por.  E.  S y z d e k, Państwo Ludowe i Kościół katolicki, Seria: Dokumenty, Warszawa 1965, 

s. 76. 
71  A.  D u d e k, Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970,  Kraków  1995,  s.  45–46.  Por.  także: 

S. M a r k i e w i c z, Państwo i Kościół w Polsce Ludowej, Warszawa 1981, s. 122. 
72  Władze państwowe  „przyznały” TSŚ 177 etatów oraz 108  ryczałtów. Można  zatem powie-

dzieć,  że TSŚ było dużą strukturą administracyjną. Na swą działalność otrzymywało dotację z Mi-
nisterstwa Oświaty (w roku 1962 wynosiła ona 9 mln zł), osiągało  też dochody własne (ze składek 
członkowskich i dotacji terenowych) w kwocie ok. 2,5 mln zł. Por. Notatka…

73  W 1958, nr 6 (10). 
74  Przed nowym rokiem szkolnym, W 1958, nr 6 (10). 
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pracy nauczyciela, który przez 11 lat nauki w szkole przygotowywał młodzież do 
życia?”75.  Dążąc  zapewne  do  poróżnienia  pedagogów  i  katechetów,  redakcja 
„Wychowania” przekazała czytelnikom instrukcję, jak w tej „oburzającej” sytuacji 
powinni się zachować. Otóż pedagodzy, niezależnie od  ich stosunku do  religii, 
powinni bronić swej pozycji i godności wychowawcy młodego pokolenia i przeciw-
stawić  się  „tendencjom do podporządkowania nauczycieli  katechecie  i  plebanii 
oraz próbom przekształcenia naszej (!) szkoły w szkołę wyznaniową”76. Potęgo-
waniu  negatywnych emocji w  związku  z  organizowaniem w  szkole  lekcji  religii 
oraz  obecnością wśród  uczniów  księży  katechetów  służyły  też  inne  stwierdze-
nia  redakcji,  zawarte w omawianym artykule wstępnym. Przykładem może być 
fragment mówiący o  „atmosferze  terroru moralnego wśród uczniów  i grona na-
uczycielskiego”, wywołanej żądaniem wprowadzenia w szkole praktyk religijnych, 
powszechnego udziału w modlitwach lub rekolekcjach. Jak złowroga przestroga 
brzmiało  stwierdzenie:  „Należy  uświadomić  sobie,  że w momencie  podporząd-
kowania się takiemu żądaniu ksiądz stanie się faktycznym zwierzchnikiem życia 
szkolnego, wówczas on zaczyna decydować, co jest dobre, a co złe, co moralne, 
a co niemoralne”77. 

W tej propagandowej wykładni sytuacji szkoły polskiej z okresu drugiej poło-
wy lat 50. XX w. nie zabrakło też pouczenia i wskazówek, jak nauczyciel powinien 
przeciwstawić się katechecie. „Jeżeli nauczyciel chce zachować decydujący głos 
w  szkole,  jeżeli  chce utrzymać  swój  autorytet wśród uczniów  i  społeczeństwa, 
musi zachować prymat w dziedzinie wychowania i nauczania. Nie można dopu-
ścić – stwierdzała redakcja «Wychowania» – aby katecheta był autorytetem de-
cydującym o prawdziwości sądów wygłaszanych przez nauczyciela, o słuszności 
jego metod wychowania”78. 

Podsumowując, należy podkreślić, że analizowany tekst, aczkolwiek w formie 
przerysowanej, dobrze ilustruje przynależące do arsenału środków propagando-
wych metody i styl działania prasy pedagogicznej w okresie PRL. Trzeba przy tym 
pamiętać, że „Wychowanie” było przykładem skrajnego podporządkowania cza-
sopisma pedagogicznego celom ideologicznym i propagandowym PZPR. Dekla-
rując lojalność wobec partii i jej programu działania79, czasopismo to realizowało 
cele partii, odnoszące się do sfery edukacji młodego pokolenia Polaków. Jednak 
aspekty  propagandowe  odnajdujemy  w  treści  programów  działania  wszystkich 
czasopism pedagogicznych okresu PRL. Wynikało to z istoty totalitarnego ustroju 
społeczno-politycznego PRL, pod działaniem którego czasopisma funkcjonowały. 

75  Tamże.
76  Na podkreślenie  zasługuje użyty w  tym sformułowaniu zwrot  „nasza szkoła”.  „My” w  rozu-

mieniu redakcji „Wychowania” to zapewne władze komunistyczne, po części nauczyciele (zwłaszcza 
niewierzący), Towarzystwo Szkoły Świeckiej  i wspomniana  redakcja. Z zakresu  treściowego wspo-
mnianego pojęcia wyraźnie zostali wykluczeni katecheci (oficjalnie zatrudnieni w szkołach), uczniowie, 
a przede wszystkim rodzice, którzy na piśmie składali deklarację woli posyłania dzieci na lekcje religii. 

77  Przed nowym rokiem szkolnym, W 1958, nr 6 (10). 
78  Tamże.
79  M. J e z i e r s k a, Będziemy konsekwentnie realizować wytyczne Partii, W 1958, nr 8 (12). 
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Niezależnie  od  różnic w  zakresie  celów  akcji  propagandowych,  dominują-
cych w poszczególnych dekadach rozwoju PRL, stwierdzić należy, że w tym okre-
sie  czasopiśmiennictwo  pedagogiczne  służyło  władzom  komunistycznym  jako 
narzędzie  propagandy w  toczonej  przez nie walce o  ideologiczne wychowanie 
młodzieży. Warto  o  tym pamiętać,  analizując  po  latach  treść  zawartych  na  ich 
łamach artykułów, apeli, doniesień czy informacji o konkursach. 



RyszaRd Ślęczka*

O nowym ustroju szkolnictwa zawodowego w wybranych 
czasopismach pedagogicznych z lat 1945–1951

Pierwsze artykuły na temat przyszłego ustroju szkolnictwa zawodowego za-
częły się pojawiać w czasopismach pedagogicznych i prasie codziennej bardzo 
wcześnie, bo  już w 1945  r. Powodem  ich publikowania stały się  rządowe pro-
pozycje  zmian w  kwestii  oświaty  polskiej, w  tym  także organizacji  szkolnictwa 
zawodowego i jego programów nauczania. Do zaprezentowania wspomnianych 
propozycji  szerszej  opinii  publicznej  i  środowisku  nauczycielskiemu  doszło  na 
ogólnopolskich  zjazdach  i  poprzedzających  je  zebraniach  oraz  konferencjach. 
W dniach 18–22 czerwca 1945 r. odbył się Ogólnopolski Zjazd Oświatowy w Ło-
dzi1.  Pomiędzy  15  a  18  października  1945  r.  zorganizowano  Zjazd  Oświaty 
Zawodowej,  a  w  grudniu  Zjazd Delegatów  Związku Nauczycielstwa  Polskiego 
w Bytomiu. Przygotowane przez Ministerstwo Oświaty projekty reform szkolnych 
były w zasadzie pochodną poglądów głoszonych przez PPR. Nauka na poziome 
podstawowym miała trwać o jeden rok dłużej i uwzględniać w równym wymiarze 
kształcenie  humanistyczne,  matematyczno-przyrodnicze  i  artystyczne.  Szkoła

*  Dr, Katedra Historii Oświaty i Wychowania, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny 
im. KEN w Krakowie, 30–060 Kraków, ul. Ingardena 4.

1  Na temat reformy szkolnictwa i Zjazdu Oświatowego w Łodzi w 1945 r. w prasie pedagogicznej 
i  codziennej  ukazało  się  blisko  sześćdziesiąt  różnego  rodzaju  artykułów.  Najciekawsze  to: 
W. B i e ń k o w s k i, O nowy ustrój szkolny, „Nowa Szkoła” [dalej: NS] 1945, nr 1–2; t e n ż e, Realizujemy 
demokratyczną szkołę wszystkich stopni, „Życie Warszawy” 1945, nr 146; H. D o b r o w o l s k i, O nowy 
kierunek w nauczaniu historii, „Dziennik Polski” 1945, nr 3; T. W o j e ń s k i, Światopoglądowe podstawy 
jędrzejewiczowskiej reformy programów szkolnych, NS 1945, nr 1–2; B. W ó j c i e, O reformę ustroju 
szkolnego, „Rzeczypospolita” 1945, nr 170. 
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zawodowa miała ulec daleko idącej przemianie tak, aby w szerszym zakresie sta-
ła się dostępna dla młodzieży robotniczej i chłopskiej. Jeden z ważniejszych refe-
ratów programowych z tego okresu, który zaprezentowano na Zjeździe Oświaty 
Zawodowej,  poświęcony  został  Drogom realizacji kształcenia zawodowego 
w Polsce. Przyjęto w nim, że nowy kierunek rozwoju szkoły zawodowej powinien 
przebiegać od wąsko pojmowanej szkoły dawnej do obecnej pełnowartościowej 
szkoły obejmującej zarówno kształcenie ogólne, jak i zawodowe2. W opozycji do 
propozycji  Ministerstwa  Oświaty,  kierowanego  przez  S.  Skrzeszewskiego,  po-
zostawał Związek Nauczycielstwa Polskiego, który stał się w tym czasie drugim 
ważnym miejscem opiniotwórczym. Przeważali w nim wówczas działacze zwią-
zani  z  rządem polskim przebywającym na emigracji. W sprawach przebudowy 
szkolnictwa Związek wypracował własne stanowisko, nieco inne niż zapropono-
wało Ministerstwo Oświaty, oparte na założeniu, że tak duże przedsięwzięcie jak 
reforma szkolnictwa wymaga planowych  i  długofalowych działań. Powinny one 
obejmować odbudowę  i  reorganizację sieci szkolnej oraz powolne przejście do 
nowych programów nauczania. Za niezbędne uznano odpowiednie przygotowa-
nie kadry nauczycielskiej i zaopatrzenie szkół w środki materialne oraz rozszerze-
nie społecznej podstawy działalności szkoły i pracy nauczycielskiej. ZNP wysunął 
propozycję powołania do życia powszechnego systemu kształcenia zawodowego, 
który przede wszystkim dopuszczałby państwową kontrolę i opiekę wychowawczą 
w zakładach wytwórczych. Postulował powołanie zakładów szkoleniowo-wytwór-
czych, umożliwiających nauczanie w niektórych działach i objęcie całej młodzieży 
kształcącej się praktycznie obowiązkowym dokształcaniem. Dla najzdolniejszych 
uczniów proponowano dalsze kształcenie w szkołach wyższych3. 

Związek  nauczycielski  zaprezentował  też  własne  stanowisko  w  sprawach 
wychowania młodzieży, o których publicznie mówił Czesław Wycech i Kazimierz 
Maj. Nakreślone przez C. Wycecha cele wychowania miały odpowiadać nowemu 
ustrojowi ‒ demokracji społecznej. Wychowanie w tym ustroju powinno dokonać 
się w ścisłym powiązaniu z życiem państwa, jego potrzebami społeczno-gospo-
darczymi i politycznymi. Istotnym elementem tego całego procesu miała być ak-
tywność jednostki, będącej ważną częścią środowiska społecznego4. Poglądy te 
rozwinął następnie w  „Głosie Nauczycielskim” K. Maj,  jeden z czołowych dzia-
łaczy  ZNP.  Podstawą wychowania  społeczno-moralnego  przyjętego  przez  śro-
dowisko związkowe nauczycieli stać się miały  fundamentalne zasady wolności, 
równości, braterstwa i sprawiedliwości. Wychowanie umysłowe powinno przebie-
gać w duchu niczym nieograniczonej wolności naukowej i w zgodzie z własnym 
sumieniem. Postępowanie takie określono mianem „wychowania przez demokra-
cję dla demokracji”5. 

2  B. P o t y r a ł a, Przemiany w oświacie w Polsce w latach 1944–1948, Wrocław 1991, s. 43–48. 
3  K. M a j, Nasze stanowisko w sprawie reformy szkolnej,  [w:] Ogólnopolski Zjazd Oświatowy 

w Łodzi 18–22 czerwca 1945, Warszawa 1945, s. 96–110.
4  C.  W y c e c h,  Podstawowe zagadnienia pracy społeczno-wychowawczej szkół,  Warszawa 

1946, s. 47.
5  K. M a j, O reformie wychowania w Polsce, „Głos Nauczycielski” 1946, nr 4, s. 49–51.
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W czasopismach pedagogicznych wychodzących w  latach 1945–1951 uka-
zało się wiele publikacji omawiających propozycje zmian ustrojowych w szkolnic-
twie i sprawę demokratyzacji całego systemu oświatowego. W 1945 r. wznowiono 
wydawanie wielu przedwojennych czasopism, m.in.: „Chowanny” – miesięcznika 
Instytutu Pedagogicznego w Katowicach oraz „Głosu Nauczycielskiego”6, „Pracy 
Szkolnej” i „Szkoły Zawodowej” ‒ miesięczników wydawanych przez ZNP. Zaczęły 
też ukazywać się nowe,  chociażby miesięcznik  społeczno-pedagogiczny  „Nowa 
Szkoła”,  wydawany  przez Ministerstwo Oświaty.  Powstał  on  z  połączenia  rowi-
dowskiego „Ruchu Pedagogicznego” i „Nowej Szkoły” – miesięcznika Ministerstwa 
Oświaty, redagowanego przez Teofila Wojeńskiego. Pojawiło się kilkanaście lokal-
nych  tytułów:  „Miesięcznik Pedagogiczny”  – wydawnictwo Oddziału Grodzkiego 
ZNP w Łodzi, „Okólnik Wydziału Pedagogicznego Zarządu Okręgu Pomorskiego 
ZNP w Toruniu” czy „Demokracja i Wychowanie” – dwumiesięcznik Instytutu Peda-
gogicznego w Katowicach, który miał zastąpić przedwojenną „Chowannę”7.

Nie do końca rozstrzygnięte kwestie zmian ustrojowych w polskim szkolnic-
twie zawodowym w omawianym okresie sprawiły, że prasa pedagogiczna stała 
się wygodnym miejscem do prezentowania własnych poglądów. Wypowiedzi na 
ten temat zamieszczane były dość często w miesięcznikach „Szkoła Zawodowa” 
i „Nowa Szkoła”, dwumiesięczniku „Głos Nauczycielski” czy rzadziej w kwartalni-
ku „Ruch Pedagogiczny”. Pierwsze z wymienionych czasopism było najbardziej 
odpowiednie do prezentowania  rozwiązań ustrojowych w szkolnictwie  zawodo-
wym, ponieważ właściwie w całości zajmowało się problematyką związaną z tym 
szkolnictwem. Poruszano w nim kwestie istotne dla całego systemu kształcenia 
i edukacji zawodowej. Początkowo wydawane numery rozpoczynały się od propa-
gowania ważnych wydarzeń z życia politycznego lub gospodarczego, następnie 
dopiero przechodzono do problematyki związanej ze szkolnictwem zawodowym. 
Bardzo wysoko należy ocenić jeden z działów w tym czasopiśmie, zatytułowany 
„Z życia szkół zawodowych w Polsce”. Możemy go dzisiaj uznać za wartościowe 
źródło do badań nad dziejami edukacji i szkolnictwa zawodowego pod warunkiem 
krytycznego spojrzenia na te niezwykle złożone czasy. „Nowa Szkoła” i „Głos Na-
uczycielski” były czasopismami pedagogicznymi o bardziej ogólnym charakterze, 
w których szerzej dyskutowano o problemach edukacji, szkolnictwie i współcze-
snej pedagogice. „Ruch Pedagogiczny” starał się pretendować do miana czaso-
pisma naukowego.

Na szczególną uwagę w wychodzącej od 1945  r.  „Szkole Zawodowej”  za-
sługuje artykuł Władysława Bieńkowskiego,  który proponuje  równe  traktowanie 
szkoły zawodowej i ogólnokształcącej. Jednym z elementów tego równego trak-
towania miało być umożliwienie absolwentom szkół zawodowych wstępu na nie-
które  wydziały  szkół  wyższych. Wymagałoby  to  gruntownej  rewizji  programów 
nauczania tych szkół pod kontem zbliżenia ich do programów szkół ogólnokształ-
cących.  Bieńkowski  był  przeciwny,  aby warsztatom  rzemieślniczym  i  fabrykom 

6  W  związku  z  dużym  zapotrzebowaniem  społecznym  na  to  czasopismo  od  1946  r.  „Głos 
Nauczycielski” stał się dwutygodnikiem i przyjął postać gazety.

7  Czasopisma pedagogiczne w Polsce Ludowej, red. F. Filipowicz, Warszawa 1981, s. 49–50.
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odebrano możliwość prowadzenia szkoleń uczniów w zakresie zręczności posłu-
giwania  się podstawowymi narzędziami  i maszynami. W  tym względzie propo-
nował  rozwiązania  funkcjonujące w szkolnictwie amerykańskim,  które nie  tylko 
zapewniało kontakt z narzędziami i warsztatem, lecz także kładło duży nacisk na 
zdobycie wiedzy teoretycznej. 

Bardzo szybko, bo już w lipcu 1945 r., w numerze drugim „Głosu Nauczyciel-
skiego” pojawiło się jednoznaczne stanowisko ZNP w sprawie przyszłego ustroju 
szkolnictwa  zawodowego.  Zostało  wyrażone  w  artykule  Jana  Baculewicza  za-
tytułowanym Problemy ustroju i organizacji szkolnictwa zawodowego.  Zawarte 
w nim propozycje były próbą odniesienia się do zignorowanych przez Minister-
stwo Oświaty uwag,  zgłoszonych przez Sekcję Szkolnictwa Zawodowego ZNP 
i Wydział Pedagogiczny Komisji Reformy Ustroju Szkolnego ZNP8. W opinii Sekcji 
i Komisji, poza wszelką dyskusją pozostawały jedynie te rozwiązania, które będą 
zmierzać do upowszechnienia kształcenia zawodowego uzasadnionego potrze-
bami gospodarczymi oraz koniecznością zniweczenia strat wojennych. W ocenie 
tych dwóch ciał związkowych, ustrój szkolnictwa zawodowego powinien opierać 
się na ośmioklasowej szkole powszechnej. Do jego zadań należało przygotowa-
nie młodzieży pod względem praktycznym i teoretycznym do pracy w wybranym 
zwodzie,  ponadto  wykształcenie  ogólne  miało  umożliwiać  naukę  w  szkołach 
wyższych. W zakresie gęstości sieci szkolnej szkoły zawodowe miały być dosto-
sowane do potrzeb  ilościowych przemysłu, rzemiosła, administracji  i życia spo-
łecznego. Jego schemat organizacyjny obejmował:

 – szkoły zawodowe typu zasadniczego o dwóch szczeblach programowych 
w zakresie kształcenia zawodowego;

 – szkoły fabryczne, będące pośrednią formą między szkołami typu zasadni-
czego i szkołami dokształcającymi;

 – szkoły obowiązkowe (dokształcające),  łączące pracę w zwodzie z nauką 
w szkole.

Przyjęty system powinien być niezwykle elastyczny. Niezależnie od wymie-
nionych  sposobów  kształcenia  zawodowego  mógłby  uwzględniać  także  inne 
drogi,  np.  kursy  specjalne,  technika,  politechniki  robotnicze,  które  byłyby  zróż-
nicowane pod względem czasu  trwania nauki  i poziomu kształcenia. Poważnie 
rozmyślano o upowszechnieniu wychowania gospodarczego, które powinno roz-
poczynać się  jak najwcześniej, bo  już w szkole powszechnej  i  innych szkołach 
ogólnokształcących9.

W „Nowej Szkole” w 1945 r. ukazał się bardzo odważny artykuł Stanisława 
Godeckiego Szkolnictwo spółdzielcze, w  którym autor  żądał wręcz  rehabilitacji 
spółdzielczego szkolnictwa zawodowego. Absolwentom tych szkół, na zasadach 
preferencyjnych,  chciał  umożliwić  wstęp  do  niektórych  szkół  wyższych.  Możli-

8  Uwagi  przedstawione  przez  J.  Baculewicza  były  odpowiedzą  na  propozycje  Ministerstwo 
Oświaty w sprawie ustroju szkolnictwa zawodowego zaprezentowane podczas obrad Sekcji Szkol-
nictwa Zawodowego w dniach 17–19 maja 1945 r. oraz Wydziału Pedagogicznego Komisji Reformy 
Ustroju Szkolnego ZNP i Zjazdu Oświatowego w Łodzi.

9  J. B a c u l e w i c z, Problemy ustroju i organizacji szkolnictwa zawodowego, „Głos Nauczyciel-
ski” 1945, nr 1–2, s. 43–47.
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wości takie otworzyłyby się za sprawą dokonania gruntownej rewizji programów 
nauczania  w  kierunku  wzmocnienia  przygotowania  teoretycznego  i  ogólnego. 
Szkoły  te nie powinny zastępować warsztatów i  fabryk w opanowaniu zręczno-
ści  posługiwania  się narzędziami  i maszynami,  ponieważ  te można zdobyć po 
kilkutygodniowym pobycie w zakładzie. Proponował wzorowanie się na szkołach 
w innych krajach, które nie tyko dają uczniom kontakt z narzędziami i warsztatem, 
lecz także gwarantują im zdobycie wszechstronnej wiedzy10. Podobny charakter 
miał artykuł Stanisława Godlewskiego zatytułowany W jakim kierunku powinna iść 
reforma szkolnictwa handlowego, w którym autor starał się dowieść, że o rozwo-
ju szkolnictwa handlowego powinien decydować ustrój gospodarczy Polski. Po-
wszechnie przyjęte zasady życia gospodarczego mają wyznaczać kierunki reform 
tego szkolnictwa, stawiającego na wykształcenie ogólne i wzajemną współpracę 
nauczycieli, uczniów oraz centralnych i lokalnych środowisk gospodarczych11.

W  kontekście  zmian  ustrojowych  przedmiotem  szerszej  dyskusji  prasowej 
stały się sprawy wychowania. Ukazało się wiele artykułów na ten temat. Jednym 
z ciekawszych był  tekst Józefa Pietera zatytułowany  Ideał wychowawczy nowej 
szkoły – człowiek współczesny, który ukazał się w „Nowej Szkole” w 1945 r. Za-
prezentowany w nim ideał wychowawczy nowej szkoły przeciwstawiał się  trady-
cyjnemu wychowaniu, upatrującemu sens życia w dążeniach do posiadania dóbr 
i używania życia. J. Pieter proponował  ideał człowieka o prospołecznych posta-
wach,  kierującego  się  ściśle  określonym  systemem  wartości.  Według  niego, 
człowiek uspołeczniony powinien przejawiać gotowość do solidarnej współpracy 
i mieć świadomość, że każde dzieło powstaje w wyniku współdziałania wielu osób. 
Wzajemna współpraca powinna się opierać na określonych normach, w których 
dominują odpowiedzialność i koleżeńska solidarność. W ten sposób zbudowane 
uspołecznienie  powinno  prowadzić  do  gotowości  udzielania  pomocy  innym  ze 
względu na prospołeczne postawy, a nie wyrachowanie czy oczekiwaną nagro-
dę. Jednostka w swoim życiu powinna się kierować z góry ustalonym systemem 
wartości, opartym na odpowiednim stosunku do dóbr kultury. Dobra materialne nie 
miały już przedstawiać największej wartości jako podstawowy środek zaspokajania 
własnych potrzeb. Jednostka uspołeczniona miała ograniczyć swoją niezależność 
osobistą na rzecz potrzeb innych osób lub interesu społecznego. Powinna jedno-
cześnie zadbać o swoją odrębność umysłową i moralną, rozwijać własne zdolności 
twórcze, wykorzystując możliwości działania dla dobra własnego i innych. Natural-
ne skłonności do wytwarzania, będące powszechną cechą spotykaną u człowieka 
uspołecznionego, mają pozostać podstawowym źródłem zadowolenia, samoreali-
zacji, rozładowania ambicji  i porozumienia się z  innymi  ludźmi. Określone w ten 
sposób zadania wychowawcze powinny od najmłodszych lat kształtować w jedno-
stce prospołeczne przyzwyczajenia i postawy12. O relacjach między moralnością 
a polityka wypowiadał się Tadeusz Wojeński. W swoim artykule zatytułowanym 

10  S. G o d e c k i, Szkolnictwo spółdzielcze, NS 1945, nr 6, s. 38–42.
11  S. G o d l e w s k i, W jakim kierunku powinno iść szkolnictwo handlowe?, NS 1946, nr 3, s. 25–33.
12  J. P i e t e r, Ideał wychowawczy nowej szkoły – człowiek uspołeczniony, NS 1945, nr 4–5, 

s. 1–17.
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Wychowanie – moralność – polityka13 pisał, że błędne jest przekonanie, iż wycho-
wanie obywatelskie można realizować w oderwaniu od istniejącej rzeczywistości. 
W jego odczuciu moralność i polityka to jedność. W związku z tym nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby treści polityczne wprowadzać do każdej dziedziny życia szkol-
nego, w tym także do wychowania.

Jednym z niewielu głosów polemicznych w  tym okresie  jest artykuł dysku-
syjny Andrzeja Baculewicza Szkolnictwo zawodowe w nowym ustroju szkolnym. 
Autor dostrzegał konieczność wprowadzenia zmian w tym szkolnictwie, ale nie za 
sprawą nowego ustroju szkolnego, tylko poprzez zaspokojenie doraźnych potrzeb 
płynących z gospodarki. Opowiadał  się  za przebudową szkół dokształcających 
i twierdził, że wszystko było w nich niewłaściwe: nazwa i założenia, organizacja, 
programy oraz efekty kształcenia. Według niego, dwustopniowe szkolnictwa za-
wodowe powinno mieć jako podbudowę ośmioklasową szkołę ogólnokształcącą, 
z założeniem, że jego drugi stopień będzie otwierał niczym nieograniczoną drogę 
do studiów wyższych. Proponował też powołanie gminnych i powiatowych szkół 
rolniczych oraz szkół fabrycznych w większych ośrodkach przemysłowych14.

Do  wyraźnego  ożywienia  dyskusji  nad  dalszym  ustrojem  szkolnictwa  na 
łamach  czasopism  pedagogicznych  doszło  bezpośrednio  przed  wprowadze-
niem w  1948  r.  jedenastoletniej  szkoły  ogólnokształcącej.  Powzięte w  sprawie 
szkolnictwa  ogólnego  kroki  miały  określony  wpływ  na  szkolnictwo  zawodowe. 
Już w 1947 r. w „Nowej Szkole” ukazał się artykuł S. Skrzeszewskiego pt. Na-
sza polityka oświatowa  i Stanisława Kwiatkowskiego Drogi rozwoju szkolnictwa 
zawodowego w Polsce Ludowej.  Pierwszy miał  charakter  czysto  propagando-
wy, drugi natomiast prezentował osiągnięcia szkolnictwa zawodowego w latach 
1945–1947, znaczenie podczas realizacji trzyletniego planu odbudowy państwa 
oraz rolę i miejsce nowej szkoły zawodowej w rodzącej się Polsce Ludowej. O za-
daniach nowej szkoły informowało przemówienie S. Skrzeszewskiego, wygłoszo-
ne na naradzie aktywu oświaty PPR, które ukazało się w „Głosie Nauczycielskim”. 
Minister domagał się rozstrzygnięcia kwestii pełnej szkoły jedenastoletniej (o kla-
sach I–XI) w kontekście pozostawienia dotychczasowej podbudowy szkoły pod-
stawowej (klasy I–VII) dla szkoły średniej (klasy VIII–XI). Nie bez znaczenia było 
dla niego opowiedzenie się za takim systemem szkolnym, w którym uczeń mógłby 
przechodzić bez trudu ze szkoły podstawowej do średniej ogólnej oraz z zawodo-
wej do wyższej15. 

W 1948 r. na łamach „Ruchu Pedagogiczego” opublikowano głos Mariana Fal-
skiego w obronie ośmioletniej szkoły powszechnej. Autor przypomniał lansowane 
wcześniej hasło ośmioletniej szkoły powszechnej o jednakowym poziomie kształ-
cenia dla wszystkich i  trzy-  lub czteroletniej szkole ogólnokształcącej  lub zawo-

13  T. W o j e ń s k i, Wychowanie – moralność – polityka, NS 1947, nr 1–2, s. 1–7. 
14  A. J. B a c u l e w i c z, Szkolnictwo zawodowe w nowym ustroju szkolnym (artykuł dyskusyjny), 

NS 1945, nr 8, s. 23–35.
15  S.  S k r z e s z e w s k i, Zadania szkoły na nowym etapie. Z przemówienia ministra dra St. 

Skrzeszewskiego na naradzie aktywu oświatowego PPR, „Głos Nauczycielski” [dalej: GN] 1948, nr 19, 
s. 310–311.
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dowej, stanowiącej jej dalszy etap. Dostrzegał konieczność rozwoju szkolnictwa 
zawodowego, opartego na dobrze zorganizowanej ośmioletniej szkoły powszech-
nej, które za sprawą nierównomiernego rozwoju gospodarczego i skomplikowa-
nych stosunków międzynarodowych zostało znacznie zdecentralizowane. Według 
niego,  o  rozwój  ten powinny  zadbać  zainteresowane ministerstwa,  organizacje 
społeczne i zawodowe. Powinna nastąpić rozbudowa szkolnictwa zawodowego, 
uwzględniająca rzetelnie określone potrzeby życia gospodarczego i jego właści-
we usytuowanie w całym ustroju szkolnym. Biorąc pod uwagę nie tylko doraźne, 
lecz także długofalowe cele, szkolnictwo musiało liczyć się z ewolucją życia go-
spodarczego, z postępem techniki i zmianą organizacji życia społecznego. W do-
tychczasowych formach kształcenia zawodowego M. Falski dostrzegał doraźne 
i mało zadowalające rozwiązania, które sprawiały, że ciągle obniżał się poziom 
tego szkolnictwa. W ostateczności opowiedział się przeciw łączeniu szkolnictwa 
powszechnego ze średnim w  jednolite szkolnictwo ogólnokształcące, ponieważ 
rozwiązania takie mogły doprowadzić do pozostawienia szkolnictwa zawodowego 
na uboczu i drugim planie16.

Po 1948 r. wrócił temat świeckości szkoły. Domagano się oddzielenia Kościo-
ła od państwa i wynikającej z tego konieczności wprowadzenia w Polsce Ludo-
wej szkoły świeckiej. Nie obeszło się bez ataku na szkoły prywatne i prowadzone 
przez zgromadzenia zakonne. W prasie nauczycielskiej możemy w  tym czasie 
spotkać wiele krytycznych uwag pod adresem dotychczasowej działalności ZNP 
i prezentowanej przez tę organizację linii ideowej. W tym nurcie mieści się wypo-
wiedź Wacława Polkowskiego, zamieszczona w „Głosie Nauczycielskim”, z której 
wynika, że domagał się szkoły świeckiej i ostro krytykował przedwojenną działal-
ność ZNP, nie szczędząc ostrych słów: „Droga, którą kroczył ZNP w latach 1926–
1939 pełna była odchyleń i zygzaków. Związkiem kierowali naiwni ludzie, którzy 
szli razem z sanacją i popierali system faszystowski” i dalej: „Dopiero zwycięstwo 
demokracji ludowej w Polsce umożliwiło ZNP realizację postępowego programu 
oświatowego”17. Ocenę podsumowującą dotychczasową działalność związku na-
uczycielskiego możemy z pewnością zaliczyć do bardzo niesprawiedliwych. Nie 
bez znaczenia był fakt, że została wygłoszona w atmosferze dopiero co zakoń-
czonego Kongresu PZPR i mocnych słów wypowiedzianych pod adresem Związ-
ku przez Bolesława Bieruta, Józefa Cyrankiewicza i Aleksandra Zawackiego. 

Niezwykle  ożywioną  dyskusję  w  omawianym  okresie  wywoływał  problem 
kształcenia  nauczycieli  dla  szkolnictwa  zawodowego.  Stanisław  Wiśniewski 
w zamieszczonym w „Nowej Szkole” artykule proponował wykorzystanie dotych-
czasowych doświadczeń w tym zakresie i pozostanie przy istniejącym systemie 
przygotowania pedagogów. Wysoko oceniał zaproponowane przez Departament 
Szkolnictwa  Zawodowego Ministerstwa  Oświaty  formy  kształcenia  nauczycieli, 
które w pełni zaspokajały obecne potrzeby szkolnictwa zawodowego. Dostrzegał 
jednocześnie ważną rolę szkół wyższych i ośrodków doskonalenia zawodowego, 

16  M. F a l s k i, Uwagi w obronie 8-letniej szkoły powszechnej i w sprawie jej realizacji,  „Ruch 
Pedagogiczny”, marzec–maj 1947/1948, nr 3, s. 213–238.

17  W. P o l k o w s k i, O szkołę świecką, GN 1949, nr 1–2, s. 2.
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które mogłyby korzystnie wpłynąć na  jakość przyszłego kształcenia nauczycieli 
szkół zawodowych18. 

Nieco  inaczej  przebiegała  dyskusja  nad dalszym ustrojem szkolnictwa  za-
wodowego w Polsce  po  przeprowadzeniu w  1948  r.  reformy  szkolnictwa  ogól-
nokształcącego.  W  następnym  roku  powołano  Centralny  Urząd  Szkolenia 
Zawodowego,  który  ‒  jak  się  później  okazało  ‒  dokonał  zasadniczych  zmian 
w ustroju szkolnictwa zawodowego. W miejsce przedwojennych szkół dokształca-
jących, niższych szkół zawodowych, gimnazjów i liceów zawodowych oraz szkół 
przysposobienia zawodowego wprowadził szkoły przysposobienia zawodowego, 
zasadnicze szkoły zawodowe i technika zawodowe. O tym, jak przebiegała dys-
kusja nad nowym ustrojem szkolnictwa zawodowego mogą świadczyć artykuły 
z  „Nowej Szkoły” i  „Głosu Nauczycielskiego” autorstwa Władysława Ozgi, który 
był  dyrektorem  departamentu  planowania  w  Ministerstwie  Oświaty.  Podkreślał 
w swoich tekstach, że po okresie poszukiwania nowych rozwiązań w pierwszych 
latach powojennych dopiero teraz przyszedł czas na właściwe reformy. Nie ukry-
wał  też  faktu,  że  opracowując  je wzorowano  się  na  radzieckich  rozwiązaniach 
w zakresie organizacji szkolnictwa zawodowego. W szerokim uzasadnieniu starał 
się udowodnić ścisłe powiązania reformy szkolnictwa zawodowego z potrzebami 
przygotowanego planu 6-letniego. Zdawał sobie sprawę z tego, że uzyskanie peł-
nych kwalifikacji robotniczych i technicznych wymaga stosunkowo długiego cza-
su szkolenia, tymczasem potrzeby związane z realizacją tego planu wymuszały 
właściwie natychmiastowe przygotowanie młodej kadry, którą należało skierować 
do bieżącej  produkcji.  Założenia  te można było osiągnąć dzięki wprowadzeniu 
krótkiego,  kilkumiesięcznego przeszkolenia. Oczekiwaniom  tego  rodzaju mogły 
sprostać  jedynie 6-miesięczne szkoły przysposobienia przemysłowego, do któ-
rych starano się przyciągnąć młodzież poprzez zapewnienie jej bezpłatnej nauki 
(utrzymanie, mieszkanie, umundurowanie)19. Drugi artykuł W. Ozgi zatytułowany 
Perspektywy rozwoju oświaty w planie 6-letnim ukazał się w „Nowej Szkole” w nu-
merze styczeń–kwiecień 1950 r. Był  to bardzo obszerny, obejmujący 33 strony, 
tekst omawiający wewnętrzną i międzynarodową sytuację polityczną Polski oraz 
korzyści płynące z rozwoju i przebudowy gospodarczej kraju w duchu planu 6-let-
niego. Skierowano go głównie do nauczycieli w celu zapoznania ich z kierunkami 
rozwoju oświaty w okresie realizacji planu 6-letniego. Miał on być bardzo konkret-
nym materiałem poglądowym do wykorzystania na wszelkiego rodzaju kursach 
i konferencjach organizowanych dla nauczycieli. Przyjęto w nim sztywne zasady, 
zgodnie z którymi „realizacja planu 6-letniego ma stworzyć mocne podstawy dla 
rozwoju nowej kultury, kultury socjalistycznej”. Najogólniej rzecz ujmując, zadania 
planu 6-letniego w dziedzinie oświaty sprowadzono do: „likwidacji pozostawione-
go w spadku po rządach obszarniczo-kapitalistycznych Polski przedwrześniowe-
go zacofania kulturalnego mas ludowych; pełnego udziału robotników i chłopów 
w tworzeniu kultury i korzystania z dorobku kulturalnego narodu poprzez zapew-

18  S. W i ś n i e w s k i, Kształcenie nauczycieli szkół zawodowych, NS 1948, nr 1, s. 24–36.
19  W.  O z g a, Nowy ustrój szkolnictwa zawodowego ujednolici system szkolenia,  GN  1950, 

nr 37, s. 3.
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nienie masom ludowym dostatecznie wysokiego poziomu oświaty powszechnej; 
zmniejszenia dysproporcji kulturalnych między wsią a miastem; stworzenia nowej 
ludowej inteligencji”. Jednym z głównych zadań rodzącego się systemu miała być 
oświata i wychowanie, które w okresie planu 6-letniego będą w świadomości ludz-
kiej przezwyciężać przeżytki kapitalizmu i stworzą mocną konstrukcję pschiczną 
człowieka  socjalizmu.  Nie  bez  znaczenia  była  też  konieczność  przygotowania 
nowych  kadr  fachowych w  ilości  proporcjonalnej  do wzrostu  zatrudnienia  oraz 
nasycenie gospodarki kadrami zgodnie ze stanem zapotrzebowania zalecanego 
przez literaturę fachową i naukową20.

Zaprezentowane  powyżej  dwa  artykuły  miały  przygotować  do  lansowanej 
wówczas tezy, że szkolnictwo zawodowe powinno odgrywać ważną rolę w prze-
budowie ekonomicznej Polski, co stanowi wyraz troski  rządu  ludowego o nowe 
kadry dla rozbudowującego się przemysłu. Te i pozostałe artykuły z tego czasu 
miały towarzyszyć przeprowadzanym reformom i dalszym działaniom istniejące-
go od lipca 1949 r. Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. Miały wpłynąć 
dodatkowo  na  ugruntowanie  pozycji  tego  organu  powołanego  do  planowania 
i kierowania szkolnictwem zawodowym oraz instytucji przygotowującej kadry dla 
podstawowych gałęzi naszej gospodarki.

Z przeprowadzonej analizy czasopism pedagogicznych, które ukazywały się 
w  latach 1945–1951 wynika, że na  ich  łamach dość często pisano o sprawach 
przyszłego  ustroju  szkolnictwa  zawodowego w  Polsce. Wypowiedzi  omawiają-
ce wspomnianą problematykę starano się zamieszczać właściwie we wszystkich 
czasopismach o charakterze pedagogicznym. Wybrane do analizy artykuły pu-
blikowane w „Głosie Nauczycielskim”, „Nowej Szkole”, „Ruchu Pedagogicznym” 
i „Szkole Zawodowej” wydają się najbardziej odpowiednie jako ilustracja dyskusji 
o przyszłym ustroju szkolnictwa zawodowego. Wymienione czasopisma odegrały 
największą rolę w procesie kształtowania opinii ówczesnego środowiska nauczy-
cielskiego, budziły duże zainteresowanie elit politycznych  i związkowych.  „Głos 
Nauczycielski” pozostawał centralnym organem Związku Nauczycielstwa Polskie-
go. „Nowa Szkoła” była wydawana przez organ państwowy Ośrodka Oświatowych 
Prac  Programowych  i  Badań  Pedagogicznych  oraz  Wydział  Społeczno-Peda-
gogiczny  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego.  Podobnie  „Ruch  Pedagogiczny” 
i „Szkoła Zawodowa”.

Wymienione czasopisma w jakimś sensie odgrywały też rolę propagandową. 
Bardzo często w omawianym okresie pojawiały się w nich przedruki przemówień 
politycznych, ważniejsze wypowiedzi z zebrań partyjnych i spotkań związkowych 
oraz wystąpienia na zjazdach oświatowych. Sprawy oświaty zaprezentowano na 
VII sesji KRN w przemówieniu premiera rządu E. Osóbki-Morawskiego. Prawie 
w całości drukowane były np. przemówienia ministra S. Skrzeszewskiego i C. Wy-
cecha ze Zjazdu Walnego ZNP w Bytomiu w 1945 r.21 W całości  lub większych 
fragmentach publikowano przemówienia B. Bieruta, J. Cyrankiewicza oraz innych 

20  W. O z g a, Perspektywy rozwoju oświaty w planie 6-letnim, NS 1950, nr 1–2, s. 3–33.
21  Przemówienie Ministra Wycecha na Zjeździe Walnym ZNP w Bytomiu, NS 1945, nr 8, s. 76–83.
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dysydentów partyjnych  i  związkowych. W 1946  r. zamieszczono w  „Głosie Na-
uczycielskim” skrócony referat K. Maja ze Zjazdu Delegatów w Bytomiu pt. Pod-
stawy ideologiczne polityki oświatowej22 i dość ostrą jego odpowiedź na dyskusję 
o wyborze drogi do demokracji23. 

Odważniejsze wypowiedzi środowiska nauczycielskiego i krótkie artykuły po-
lemiczne na  temat ustroju szkolnictwa zawodowego spotkać można w nieoma-
wianej tutaj prasie codziennej, zarówno o zasięgu krajowym, jak i lokalnym. Prasa 
codzienna  szybciej  docierała  do  ogółu  społeczeństwa  i wydawała  się  lepszym 
miejscem  do  prezentacji  wszelkiego  rodzaju  poglądów  i  polemik. W  pełni mo-
gła być wykorzystana do celów propagandowych. Zawarte w gazetach artykuły, 
fragmenty referatów i wystąpienia zjazdowe oraz aktualności i kroniki wydarzeń 
stanowić mogą również nieocenione źródło do badań nad szeroko pojmowanymi 
dziejami szkolnictwa zawodowego w Polsce.

22  K. M a j, Podstawy ideologiczne polityki oświatowej, GN 1946, nr 1, s. 3–9.
23  K. M a j, Droga do demokracji, GN 1946, nr 3, s. 35.
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Idea wyższych szkół nauczycielskich na łamach 
czasopism pedagogicznych z lat 50. i 60. XX w.

Pierwsze wyższe szkoły nauczycielskie zostały powołane do życia w 1968 r. 
jako określonego  typu zakłady kształcenia nauczycieli. Powstały w efekcie wielo-
letnich dyskusji  toczonych w środowiskach akademickich, nauczycielskich, związ-
kowych oraz oświatowych na  temat edukacji nauczycieli  szkół podstawowych na 
poziomie studiów wyższych. Polem do szerokiej polemiki były  zjazdy oświatowe, 
szczególnie  często  organizowane  np.  w  okresie  wprowadzania  kolejnych  reform 
szkolnych.  Wypowiadano  się  na  łamach  większości  czasopism  pedagogicznych 
i społeczno-oświatowych, a także w prasie codziennej. Na potrzeby niniejszego tek-
stu odnoszę się do artykułów, które ukazały się w latach 50. i 60. XX w. w „Głosie Na-
uczycielskim” i „Ruchu Pedagogicznym” – organach prasowych ZNP, „Chowannie” 
– czasopiśmie pedagogicznym wydawanym wówczas przez Kuratorium Okręgu Szkol-
nego Katowickiego oraz „Nowej Szkole” – dwumiesięczniku Ministerstwa Oświaty. 

Geneza edukacji nauczycieli szkół podstawowych  
w szkołach wyższych w Polsce

Idea  edukacji  nauczycieli  w  szkołach  wyższych  sięga  początków  wie-
ku XX i myśli J. W. Dawida. Tę tezę w okresie międzywojennym wysuwało wie-
lu wybitnych polskich pedagogów, m.in. Antoni Bolesław Dobrowolski1, Marian 

*  Dr, Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecz-
nych, Uniwersytet Gdański, 80–952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4.

1  Według A. B. Dobrowolskiego,  kształceniem dla  szkolnictwa,  którego podbudową miała  być 
10-letnia szkoła powszechna, miały zająć się wyższe uczelnie, w tym specjalnie powołane wyższe szkoły 
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Falski2, Henryk Rowid3. Niezależnie od różnic terminologicznych i szczegółów or-
ganizacyjnych, wszyscy oni uważali, że kandydatów na nauczycieli, bez względu 
na to, do  jakiego typu szkoły są przygotowywani, należy wyposażyć w głęboką 
wiedzę  pedagogiczną,  psychologiczną  oraz  ogólną  znajomość  kultury.  Dopie-
ro wówczas,  na  takiej  bazie, mogą  oni  nabywać  kompetencje  specjalistyczne. 

W dwudziestoleciu międzywojennym o przygotowanie kadr nauczycielskich 
na poziomie studiów wyższych bardzo mocno zabiegał również Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego. Już na Sejmie Nauczycielskim (1919 r.) postulował kształcenie 
nauczycieli  szkół  powszechnych w dwuletnich wyższych  szkołach pedagogicz-
nych, wzorowanych pod względem programu nauczania na szkołach średnich. 
Zdecydowane stanowisko w tej sprawie Związek przedstawił w memoriale O wła-
ściwy poziom kształcenia nauczycieli szkół powszechnych w Polsce, przedłożo-
nym przez Zarząd Główny w 1936 r. ministrowi wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego.  Żądano  powołania  jednolitych wyższych  szkół  zawodowych,  uza-
sadniając m.in. konieczność kształcenia nauczycieli szkół powszechnych w tego 
typu placówkach. Istotnym argumentem była tu konieczność przekazania kandy-
datom  na  nauczycieli  pełnej  teoretycznej  i  praktycznej  wiedzy  pedagogicznej4. 
Równolegle ZNP podejmował próby wdrożenia w życie swoich postulatów teore-
tycznych, czego przykładem jest przekształcenie w 1932 r. Uniwersyteckich Kur-
sów Wakacyjnych w Instytut Pedagogiczny5. 

Idea edukacji nauczycieli na poziomie szkolnictwa wyższego odżyła zaraz po 
zakończeniu II wojny światowej. Swój wyraz znalazła m.in. w referatach prezen-
towanych na Zjeździe Oświatowym w Łodzi (18–22 czerwca 1945 r.), a następnie 

dla  nauczycieli.  Ich  zadaniem miało  być  gruntowne  przygotowanie  psychologiczne  i  pedagogiczne 
kandydatów  na  nauczycieli  oraz  kształcenie  w  zakresie  wybranej  specjalizacji  przedmiotowej. 
Zob. A. B. Dobrowolski, Pisma pedagogiczne, t. 1: Ustrój oświatowy, Warszawa 1958. 

2  M. Falski uważał,  iż w dziedzinie edukacji wszystkich nauczycieli powinna obowiązywać za-
sada  jednolitego kształcenia na poziomie wyższym. Stanowisko prezentowane przez M. Falskiego 
domagającego się kształcenia nauczycieli dla wszystkich  typów szkół w uczelniach wyższych oraz 
powoływania przy uniwersytetach trzyletnich studiów nauczycielskich wyrażało pionierskie postulaty, 
nie uwzględnione w dotychczasowych zasadach kształcenia nauczycieli. Zob. M. F a l s k i, Fragmenty 
prac z zakresu oświaty 1900–1944, Wrocław 1974.

3  Koncepcja H. Rowida związana była z propagowaną przez niego szkołą twórczą. Rowid uwa-
żał, iż pełne przygotowanie do pracy zawodowej może zapewnić nauczycielom tylko wyższe wykształ-
cenie. Postulował stopniowe zamykanie seminariów nauczycielskich i powoływanie w ich miejsce wyż-
szych szkół pedagogicznych (pedagogiów). Nauka powinna trwać w nich dwa lata, a w przyszłości 
zostać przedłużona do lat trzech. Zasady organizacji tego typu placówek przedstawił w opracowanym 
przez siebie projekcie statutu dla państwowego pedagogium w Krakowie. Zob. H. R o w i d, Nowa or-
ganizacja studiów nauczycielskich w Polsce i za granicą, Warszawa 1931. Por. E.   K r o c hm a l s k a -
- G a w r o s i ń s k a, Henryk Rowid – kreator idei pedagogicznych w Polsce okresu Dwudziestolecia 
Międzywojennego, Piotrków Trybunalski 2005.

4  Problematyka wkładu ZNP w ewolucję systemu kształcenia nauczycieli została szeroko przed-
stawiona w postaci licznych publikacji. Są to m.in:. J. H e l l w i g, Wkład Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w kształcenie i dokształcanie nauczycieli w Polsce (1919–1968), Poznań 1973; Instytuty Peda-
gogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego, red. B. Suchodolski, Warszawa 1972; E. K a h l, Związko-
we doskonalenie nauczycieli w Polsce (1944–1989): uwarunkowania, przejawy, konsekwencje, Kra-
ków 2008; J. K u l p a, Problemy kształcenia nauczycieli w pracach ZNP (1918–1969), Kraków 1971.

5  Koncepcję Instytutu według projektu J. W. Dawida opracował H. Rowid. On też objął jego kie-
rownictwo. Zob. J. H e l l w i g, Wkład Związku Nauczycielstwa Polskiego…, s. 16–17.
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podczas  tzw. konferencji krakowskiej  (17–18 grudnia 1945 r.). Postulat przygo-
towania  kadr  nauczycielskich  w  uczelniach  wyższych  przedstawił  na  zjeździe 
Edward Czernichowski w referacie wprowadzającym Komisji Kształcenia Nauczy-
cieli. W myśl tej koncepcji, kształcenie nauczycieli szkół podstawowych miałoby 
odbywać się w wyższych szkołach kształcenia nauczycieli (WSKN), powstałych 
w oparciu o pedagogia. W miastach akademickich WSKN powinny mieć rozwinię-
tą wewnętrzną strukturę, opartą na trzech wydziałach: 1) kształcenia nauczycieli 
szkół podstawowych, 2) wyższych kursów nauczycielskich, 3) kształcenia nauczy-
cieli szkół średnich6. Postulat wyższego wykształcenia dla wszystkich nauczycieli 
znalazł poparcie wśród większości członków Komisji. Jednakże biorąc pod uwagę 
aktualną sytuację w Polsce, stanowiącą wynik prac Komisji Kształcenia Nauczy-
cieli, sformułowano nieco inne tezy, dając priorytet przygotowaniu do zawodu jak 
największej  liczby kandydatów. Stwierdzono, że: 1) dla nauczycieli niewykwali-
fikowanych należy organizować systematyczne samokształcenie; 2) kształcenie 
nauczycieli szkół powszechnych w okresie przejściowym ma odbywać się w czte-
roletnich liceach pedagogicznych oraz w dwuletnich wyższych szkołach nauczy-
cielskich  (pedagogiach), przyjmujących kandydatów z maturą; 3) w przyszłości 
kształcenie nauczycieli powinno być oparte na studiach akademickich7. 

Sprawa reformy systemu kształcenia nauczycieli  
w latach 50. XX w.

Po raz kolejny do problemu edukacji nauczycieli w szkołach wyższych powró-
cono w pierwszej połowie  lat 50. XX w. w związku z realizacją reformy 11-letniej 
szkoły ogólnokształcącej i pojawiającą się koniecznością „reorganizacji i ulepsze-
nia” – jak wówczas podkreślano – sytemu kształcenia nauczycieli. Dyskusje i po-
lemiki na ten temat pojawiły się m.in. na łamach dwumiesięcznika „Nowa Szkoła”. 
W 1953 r. Ministerstwo Oświaty przedstawiło szczegółowy projekt nowego systemu 
kształcenia nauczycieli. To najprawdopodobniej w  tym projekcie po  raz pierwszy 
użyto określenia „Wyższe Szkoły Nauczycielskie”. Ministerstwo, biorąc pod uwagę 
trójstopniowość układu programu kształcenia ogólnego w Polsce8, argumentowało, 
że dla każdego stopnia nauki należy kształcić nauczycieli o innym przygotowaniu 
ogólnym i pedagogicznym. W myśl tej koncepcji, za edukację nauczycieli klas I–IV 
miały odpowiadać licea pedagogiczne, klas V–VII ‒ wyższe szkoły nauczycielskie 

6  W. C hm i e l e w s k i, Edukacja nauczycieli po II wojnie światowej, Warszawa 2007, s. 49–50.
7  Por. S. M a u e r s b e r g, Reforma szkolnictwa w Polsce w latach 1944–1948, Wrocław 1974, 

s. 94–95; K. T r z e b i a t o w s k i, Organizacja szkolnictwa w Polsce Ludowej, Warszawa 1972, s. 185; 
M.  W.  W ó j t o w i c z,  Kontrowersje na temat kształcenia nauczycieli na Ogólnopolskim Zjeździe 
Oświatowym w Łodzi w 1945 r., [w:] Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX w., red. A. Ki-
cowska, Toruń 2001.

8  Pierwszy stopień obejmuje kurs propedeutyczny (klasy I–IV), drugi – kurs wstępnej systematy-
ki (klasy V–VII), trzeci – systematycznej nauki (klasy VIII–XI). Zob. K. W o j c i e c h o w s k i, Ulepszenie 
systemu kształcenia nauczycieli. Projekt, „Nowa Szkoła” [dalej: NS] 1953, nr 2, s. 153–154.
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(WSN), natomiast klas VIII–XI ‒ wyższe szkoły pedagogiczne  (WSP)9. System 
nauczania w WSN-ach miał  być wzorowany  na  programie  liceów  pedagogicz-
nych. Czas nauki na studiach stacjonarnych w tych szkołach wynosił 2 lata, a na 
studiach zaocznych 3. Proponowany system warunkowała zasada wzrastającej 
specjalizacji. We wspomnianym projekcie bardzo szczegółowo opisano rolę, za-
dania i kierunki kształcenia w tej uczelni. Ponadto wszyscy absolwenci WSN-ów 
mieliby  kwalifikacje  do  nauczania  we  wszystkich  klasach  szkoły  podstawowej. 
Podkreślano  konieczność  zachowania  drożności  kształcenia,  uznając WSP  za 
kolejny szczebel w edukacji pedagogów (choć tylko najzdolniejsi powinni podej-
mować dalszą naukę bezpośrednio po ukończeniu WSN). Kontynuowaliby wów-
czas studia na III roku wyższej szkoły pedagogicznej. Natomiast każdy absolwent 
WSN, podejmując pracę zawodową, mógłby zostać przyjęty na IV rok pięciolet-
nich  studiów  zaocznych w WSP  lub  na  III  rok  studiów  stacjonarnych  po  prze-
pracowaniu trzech lat w szkole i złożeniu egzaminu uzupełniającego z materiału 
programowego WSP10. 

Krytycznie (nie negując jednak zasadniczej idei projektu) ustosunkowali się 
do niektórych jego obszarów przedstawiciele środowiska akademickiego. Ożywio-
na dyskusja toczyła się na łamach wspomnianego już periodyku „Nowa Szkoła”. 
Wskazywano na konieczność powoływania wielowydziałowych WSN i wyraźne-
go oddzielenia ich od liceów pedagogicznych. Wyrażano też niepokój związany 
z  trudnościami wynikającymi z zapewnienia  tym nowym placówkom odpowied-
niej bazy materialnej11. W rezultacie ówczesne władze oświatowe zrezygnowały 
z projektu i wprowadziły tylko częściowe zmiany. W 1954 r. powołano dwuletnie 
studia nauczycielskie, w których rozpoczęto kształcenie kadr dla wyższych klas 
szkół podstawowych12. 

W drugiej połowie lat 50. XX w., po latach milczenia, w sprawie kształcenia 
nauczycieli głos zabrał ZNP. W 1957 r. na łamach „Głosu Nauczycielskiego”, po 
publikacji Materiałów do projektu reorganizacji kształcenia nauczycieli13 Związek 
postulował, by odbywało się ono w trzyletnich instytutach nauczycielskich, opar-
tych na szkole średniej. Miał  to być pierwszy etap reformy. Etap drugi dotyczył 
uczelni wyższych. Uznano też konieczność reorganizacji wyższych szkół peda-
gogicznych, by można było kontynuować w nich studia bez straty lat. Te postulaty 
znalazły swój wyraz na Zjeździe Oświatowym ZNP (2–5 maja 1957 r.).

Pomimo zdecydowanego stanowiska środowiska nauczycielskiego, władze 
partyjne i oświatowe nie podjęły kwestii reformy. Natomiast od września 1957 r. 
w liceach pedagogicznych przedłużono czas nauki do lat pięciu. W wyniku tych 
decyzji licea pedagogiczne i studia nauczycielskie na ponad dziesięć lat stały się 
głównymi zakładami kształcenia nauczycieli szkół podstawowych14.

9  NS 1953, nr 2, s. 154.
10  Tamże, s. 157–158.
11  L. B a n d u r a, Dalsze głosy i polemiki w sprawie projektu ulepszania systemu kształcenia 

nauczycieli, NS 1953, nr 3, s. 332–334.
12  F.  S z a f r a ń s k i,  Kształcenie nauczycieli w Polsce. Rys historyczny,  Warszawa  1978, 

s. 102–105. 
13  Materiały do projektu reorganizacji kształcenia nauczycieli, GN 1957, nr 10, s. 3–4.
14  B. R a t u ś, Licea Pedagogiczne w Polsce Ludowej 1944–1970, Warszawa 1974. Zob.  też: 
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Dyskusja nad reformą kształcenia nauczycieli w latach 60. XX w. 
– koncepcja powołania wyższych szkół nauczycielskich

Podstawą powrotu do idei szkół wyższych w edukacji nauczycieli szkół pod-
stawowych  stały  się  trudności  związane  z  wdrażaniem  reformy  programowej 
ośmioletniej szkoły podstawowej, zapoczątkowanej ustawą z 1961 r. Należy pod-
kreślić, że w tym okresie znaczącym zmianom uległy treści programowe praktycz-
nie wszystkich przedmiotów nauczania na poziomie podstawowym. W przypadku 
takich  przedmiotów,  jak  fizyka,  chemia  czy  zajęcia  praktyczno-techniczne  pro-
gram zakładał ponadto organizację zajęć w systemie pracowni15. Jednocześnie 
zalecano oparcie pracy dydaktycznej nauczyciela szkoły podstawowej na rozwija-
niu aktywności i samodzielności uczniów, gdzie źródłem wiedzy miała być np. ob-
serwacja  środowiska16.  Wprowadzono  też  nowe  przedmioty,  jak  wychowanie 
obywatelskie oraz język zachodnioeuropejski jako przedmiot nadobowiązkowy17. 

Te  zmiany wyraźnie ujawniły  braki w merytorycznym  i metodycznym przy-
gotowaniu  nauczycieli. Wskazywały  też  na  niewydolność  edukacyjną  zarówno 
liceów pedagogicznych, jak i studiów nauczycielskich. Wśród niedostatków pracy 
dydaktycznej  liceów pedagogicznych wskazywano m.in. niski poziom przygoto-
wania absolwentów do nauczania przedmiotowego w starszych klasach szkoły 
podstawowej18. Wiele  zarzutów pojawiło  się  również  pod adresem studiów na-
uczycielskich. Na przykład Maria Żytomirska  i Zbigniew Radwan zwracali uwa-
gę na niedociągnięcia  jakościowe w pracy dydaktycznej  tych placówek, w  tym 
w  zakresie  dydaktyki  i  metodyki. Autorzy  podkreślali,  że  studia  nauczycielskie 
w dotychczasowej strukturze i formie nie są w stanie podołać zadaniom, jakie wy-
nikają z potrzeb zreformowanej ośmioletniej szkoły19. Stanowisko to potwierdzały 
wnioski innych badaczy, którzy zwracali uwagę na przeładowanie programów tre-
ściami nauczania, co wynikało z krótkiego czasu edukacji w SN-ach, niewłaści-
wą organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego i naukowego oraz praktyk 
pedagogicznych20. ZNP do  tych braków dodawał  jeszcze złe warunki  lokalowe, 
niedostateczne  zaopatrzenie  w  pomoce  dydaktyczne  i  złą  sytuację  kadrową21. 

R. G r z y b o w s k i, Studia nauczycielskie w województwie gdańskim w latach 1955–1970: ich rozwój 
i efekty kształcenia, Gdańsk 1994; t e n ż e, Problematyka kształcenia nauczycieli na poziomie średnim 
w województwie gdańskim w latach 1945–1975, Gdańsk 1986 [maszynopis dysertacji doktorskiej].

15  S. R a d om s k i, Oświata i szkolnictwo wyższe w Polsce w roku 1966/1967, „Kwartalnik Pe-
dagogiczny” 1967, nr 3, s. 250.

16  B.  P o t y r a ł a,  Szkoła podstawowa w Polsce 1944–1984,  Warszawa  1987,  s.  113–120; 
S. R a d om s k i, Oświata i szkolnictwo wyższe…, s. 228.

17  S. R a d om s k i, Oświata i szkolnictwo wyższe…, s. 228.
18  S. W o ł o s z y n, Drogi i bezdroża pedagogicznego kształcenia nauczycieli w Polsce – ujęcie 

retrospektywne, [w:] t e n ż e, Pedagogiczne wędrówki przez wieki i zagadnienia. Szkice i studia, Toruń 
1998, s. 183–184.

19  M. Ż y t o m i r s k a, Z. R a d w a n, Praca dydaktyczna w studium nauczycielskim, Warsza-
wa 1965.

20  K. Te o f i l o w i c z, Badania nad stopniem przygotowania absolwentów studiów nauczyciel-
skich do zawodu nauczycielskiego, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1967, nr 2, s. 123–136.

21  K. W o j c i e c h o w s k i, Problemy kształcenia nauczycieli, GN 1964, nr 47, s. 2–3. 
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Zarzuty co do funkcjonowania SN-ów dotyczyły także braku drożności systemu 
kształcenia nauczycieli.

Kolejną  przesłanką  reformy  były  zmiany  w  pojmowaniu  roli,  obowiązków 
i  kwalifikacji  nauczyciela.  Za  najbardziej  istotne  uznano wówczas  przygotowa-
nie naukowe, pedagogiczne oraz zawodowo-praktyczne, uzyskane w toku nauki 
w odpowiednim dla danych kwalifikacji zakładzie kształcenia nauczycieli. Dopiero 
w  następnej  kolejności  uwzględniano walory moralne,  ideowe  i  fizyczne,  które 
potwierdzał dyplom ukończenia szkoły22. 

Wprowadzeniu reformy sprzyjały czynniki demograficzne, które wskazywały, 
że we wstępującej w okres niżu demograficznego szkole podstawowej znacznie 
zmniejszy się zapotrzebowanie na kadry nauczycielskie. Umożliwiało to np. wy-
dłużenie całego cyklu edukacji kandydatów na nauczycieli.

Wskazane czynniki leżały u podstaw zmian w zakresie formy, organizacji, me-
tod i treści kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w drugiej połowie lat 60. 
XX w. Od 1964 r. rozpoczęła się szeroka dyskusja nad kierunkiem reformy kształ-
cenia nauczycieli szkół podstawowych. Na łamach prasy została ona zainicjowa-
na w 1965 r. wystąpieniem prezesa ZG ZNP Mariana Walczaka, opublikowanym 
w  „Głosie Nauczycielskim”. W dyskusji wzięły udział wszystkie zainteresowane 
środowiska,  tj.  przedstawicie  nauki,  nauczyciele,  ZNP  oraz władze  oświatowe. 
Głównym problemem wysuwanym w dyskusji  nad  reformą kształcenia nauczy-
cieli  była  struktura  organizacyjna  systemu  kształcenia  nauczycieli  szkół  pod-
stawowych. Ministerstwo Oświaty  zaprezentowało  swoje  propozycje  w  1964  r. 
podczas odbywającej się w listopadzie narady kierowników i wizytatorów oddzia-
łów kształcenia nauczycieli  kuratoriów okręgów szkolnych. Przedstawił  je mini-
ster Stanisław Dobosiewicz w artykule Perspektywy reformy systemu kształcenia 
nauczycieli w PRL zamieszczonym w „Ruchu Nauczycielskim”. Władze oświato-
we uznały, że wykształcenie, które zapewniają nauczycielom licea pedagogiczne 
jest  niewystarczające.  Podnoszono  także  konieczność  ewolucyjnych  przeobra-
żeń w systemie kształcenia nauczycieli, docelowo ukierunkowanych na edukację 
w szkole wyższej, rozciągniętych jednak w czasie. Proponowane przez Minister-
stwo Oświaty etapy przejścia na system akademicki były rozpatrywane w trzech 
wariantach. Pierwszy z nich stanowił kontynuację ówczesnego stanu  i zakładał 
zaniechanie kształcenia nauczycieli na poziomie liceum pedagogicznego; rozbu-
dowę SN-ów do  poziomu  zapewniającego  pełne  pokrycie  zapotrzebowania  na 
nauczycieli  szkół  podstawowych;  zapewnienie  nauczycielom  z wykształceniem 
uzyskanym w  studium możliwości  podjęcia  dalszych  studiów w  szkołach wyż-
szych. W wariancie drugim, tzw. umiarkowanym, zalecano szybkie zaniechanie 
kształcenia  nauczycieli  w  liceach  pedagogicznych;  kontynuowanie  pracy  dwu-
letnich SN-ów; jednoczesne organizowanie kształcenia nauczycieli w trzyletnich 
wyższych studiach (szkołach) nauczycielskich. W wariancie trzecim proponowa-
no  likwidację  liceów pedagogicznych; utrzymanie  studiów nauczycielskich,  jed-
nocześnie przyspieszoną rozbudowę szkół wyższych (uniwersytetów i wyższych 

22  K. T r z e b i a t o w s k i, Organizacja szkolnictwa…, s. 206–210.
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szkół  pedagogicznych).  Jak  można  zauważyć,  w  tym  wariancie  rezygnowano 
z tworzenia ogniwa pośredniego – trzyletnich WSN-ów23. 

Warto  też podkreślić,  że  jeszcze na początku 1965  r. Ministerstwo Oświa-
ty jednoznacznie wypowiadało się za dotychczasowymi formami kształcenia na-
uczycieli, co podkreślał na łamach „Nowej Szkoły” minister Wacław Tułodziecki: 
„Zasadniczą formą kształcenia nauczycieli w latach 1965–1970, a jedyną w za-
sadzie  formą kształcenia  tych nauczycieli w  latach 1971–1975 będzie  studium 
nauczycielskie”24.

ZNP  prezentował  swoje  tezy  w  „Głosie  Nauczycielskim”,  wskazując  rów-
nież na trzy możliwe warianty reformy. Pierwszy zakładał, że podstawową formą 
kształcenia nauczycieli  przez kilka  lat miały pozostać dwuletnie studia nauczy-
cielskie, przy jednoczesnym stopniowym powoływaniu trzyletnich szkół wyższych 
zawodowych. Pierwsze eksperymentalne wyższe szkoły nauczycielskie powinny 
być organizowane w latach 1968–1970. W myśl wariantu drugiego miała nastąpić 
rozbudowa  sieci wyższych  szkół  pedagogicznych oraz  rozszerzanie  kierunków 
pedagogicznych na uniwersytetach, przy jednoczesnym funkcjonowaniu SN-ów. 
Absolwentom SN-ów należałoby stworzyć warunki do uzupełnienia wykształcenia 
w  szkołach wyższych. W  trzecim wariancie  opowiadano  się  za  przedłużeniem 
czasu nauki w SN-ach do lat trzech, a ich absolwenci mogliby uzupełniać swoje 
wykształcenie w wyższych szkołach pedagogicznych. Postulowano jednocześnie 
uruchamianie nowych WSP i kierunków nauczycielskich na uniwersytetach i w in-
nych szkołach wyższych25. 

Już podczas Plenum ZG ZNP, które odbyło się w czerwcu 1965 r. (sprawoz-
danie z  jego przebiegu umieszczono w 28. numerze „Głosu Nauczycielskiego”) 
opowiedziano się za kształceniem wszystkich nauczycieli i wychowawców w wyż-
szych szkołach zawodowych, przy pełnym wykorzystaniu możliwości uniwersyte-
tów i wyższych szkół pedagogicznych. Zaproponowano stopniowe powoływanie 
na bazie SN-ów sieci trzyletnich wyższych szkół zawodowych, kształcących tylko 
nauczycieli szkół podstawowych26. 

Do dyskusji włączyli się również przedstawiciele nauki. Na łamach „Chowan-
ny” głos zabrał Józef Pieter. Dokonując wnikliwej analizy trzech zasadniczych kie-
runków reformy postawił tezę wskazującą na konieczność kształcenia wszystkich 
nauczycieli w uczelniach akademickich. Podkreślał jednocześnie, że pełna reali-
zacja  idei akademickiego kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w uczel-
niach akademickich ze względów organizacyjnych jest niemożliwa. Uniwersytety 
i wyższe szkoły pedagogiczne nie byłyby w stanie udźwignąć nałożonych na nie 

23  S.  D o b o s i e w i c z, Perspektywy reformy systemu kształcenia nauczycieli w PRL,  „Ruch 
Pedagogiczny” [dalej: RP] 1965, nr 1, s. 11–13.

24  W.  T u ł o d z i e c k i, Kształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół podstawowych w latach 
1965–1975, NS 1965, nr 4, s. 5–6.

25  M. Wa l c z a k, Problemy kształcenia nauczycieli, „Głos Nauczycielski” [dalej: GN] 1965, nr 8, 
s. 6–7.

26  Te n ż e, Główne kierunki działania,  GN  1965,  nr  28,  s.  3; Reforma systemu kształcenia 
nauczycieli, GN 1967, nr 30, s. 7.
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zadań27. Tu widział rolę dla wyższych szkół (studiów) nauczycielskich funkcjonu-
jących  jako dwu-  lub  trzyletnie oddziały  zamiejscowe, włączone organizacyjnie 
do sieci uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych: „[…] natomiast całkiem 
inna mogłaby być sytuacja, gdyby studia czy wyższe szkoły nauczycielskie stały 
się na odcinku programowym i kadrowym integralnymi składnikami szkół akade-
mickich, kształcących nauczycieli, tj. gdyby stały się ich placówkami terenowymi”28. 

Należy podkreślić, że znaczna część środowiska naukowego wyrażała podob-
ne poglądy, wysuwając postulat zorganizowania kształcenia nauczycieli w szkol-
nictwie akademickim. Takie stanowisko prezentowali m.in. Wincenty Okoń, Marian 
Godlewski  oraz Bogdan Suchodolski29. Ten ostatni  napisał  artykuł  na  ten  temat, 
opublikowany w „Głosie Nauczycielskim” pt. Akademickie kształcenie nauczycieli. 
Autor stwierdzał w nim: „Opowiadamy się radykalnie i konsekwentnie za całkowi-
tym skoncentrowaniem kształcenia nauczycieli – od przedszkola do szkoły średniej 
– w szkolnictwie akademickim, tzn. w uniwersytetach i wyższych szkołach peda-
gogicznych”30. Jednocześnie podkreślał, że aby sprostać zapotrzebowaniu na ka-
dry nauczycielskie, należy stworzyć rozgałęziony system filii szkół akademickich. 

W dyskusji nad reformą kształcenia nauczycieli szkół podstawowych i  ideą 
powołania wyższych szkół nauczycielskich poruszano  również  sprawy koncep-
cji programowych. ZNP wskazywał, że profil wykształcenia powinien być szero-
ki  i  umożliwić  nauczycielowi  rozumienie  zagadnień  związanych  ze  wszystkimi 
szczeblami  edukacji.  Opierał  się  na  trzech  zasadniczych  obszarach.  Pierwszy 
dotyczył merytorycznego  (naukowego)  przygotowania  do  nauczania  przedmio-
tu lub spełniania określonych zadań opiekuńczo-wychowawczych. Drugi to treści 
obejmujące  wiedzę  i  umiejętności  dydaktyczne,  w  tym  pracę  dydaktyczno-wy-
chowawczą wykorzystującą nowoczesne metody i techniki nauczania31. Trzecim 
elementem  składowym  powinno  być  „przygotowanie  nauczyciela-wychowawcy 
w zakresie wiedzy społeczno-politycznej”32. Podkreślano, iż opracowanie szcze-
gółowych wytycznych w zakresie programowym powinno odbywać się w gronie 
specjalistów.

W tej właśnie sprawie, na łamach analizowanych czasopism, ponownie głos 
zabrali  przedstawiciele  nauki.  Interesujące  stanowisko  przedstawił  Józef  Ko-
złowski w artykule  zatytułowanym Jak kształcić nauczyciela, wskazując na ko-
nieczność integracji treści kształcenia. Autor argumentował: „Chodzi o to, by nie 
studiowano poszczególnych przedmiotów czy dyscyplin na zasadzie sumatywnej 
i  jako od siebie niezależnych wiadomości,  lecz na zasadzie strukturalnej  (cało-
ściowej) i funkcjonalnej, aby wszystkie przedmioty składały się na wykształcenie 

27  J. P i e t e r, Sprawa reformy kształcenia nauczycieli szkół podstawowych, „Chowanna” 1965, 
z. 2, s. 163–164.

28  Tamże, s. 165.
29  K. D o b r z y ń s k i, Konferencja w sprawie kształcenia nauczycieli, „Kwartalnik Pedagogiczny” 

1967, nr 4, s. 215–223.
30  B. S u c h o d o l s k i, Akademickie kształcenie nauczycieli, GN 1967, nr 24, s. 1.
31  M. Wa l c z a k, Kształcenie nauczycieli – na plenum ZG ZNP. Główne kierunki działania, GN 

1965, nr 26, s. 7; M. R a t a j, Co z reformą kształcenia nauczycieli?, GN 1966, nr 6, s. 1.
32  M. Wa l c z a k, Kształcenie nauczycieli…, s. 7.
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nauczyciela i na jego uzdolnienia do pracy pedagogicznej”33. Podchodząc w ten 
sposób  do  problematyki  kształcenia,  wyodrębnił  kilka  zależności,  które  leżały 
u podstaw jego teorii. Były to: studiowanie poszczególnych dyscyplin a wykształ-
cenie, stosunek przedmiotu kierunkowego do psychologii, stosunek przedmiotu 
ogólnego (pedagogiki) do szczegółowego (metodyki) i stosunek teorii do prakty-
ki34. J. Kozłowski dowodził, że zasadnicza zmiana systemu edukacji nauczycieli 
musi przebiegać jednocześnie w zakresie programowym, metodycznym i kadro-
wym. Według autora, to zagadnienia programowe decydują o modelu szkoły i pro-
cesie kształcenia. Drugi kierunek to poszukiwania w zakresie ulepszania metod 
i  form kształcenia. Jednocześnie powinny mieć miejsce prace nad przygotowa-
niem podręczników i materiałów niezbędnych do realizacji programów35.

Zofia Krzysztoszek, przychylnie traktująca ideę kształcenia nauczycieli szkół 
podstawowych  w  trzyletnich  wyższych  szkołach  nauczycielskich,  swoje  stano-
wisko przedstawiła w „Ruchu Nauczycielskim” w publikacji pt. O roli i strukturze 
kształcenia pedagogicznego nauczycieli w zreformowanej uczelni nauczyciel-
skiej36. Autorka  zwróciła  uwagę  na  funkcję  kształcenia  ogólnopedagogicznego 
w tych placówkach. Jego prawidłowe usytuowanie w programie edukacji nauczy-
cieli stanowi, według niej, niezbędny warunek dobrego przygotowania do pracy 
w  szkole  podstawowej.  Wśród  przedmiotów  ogólnopedagogicznych  charakter 
wiodący i ukierunkowujący ma pedagogika, a treści innych przedmiotów powinny 
być z nią ściśle skorelowane. Zatem, bez względu na kierunek studiów specjali-
stycznych, każdy kandydat do zawodu nauczycielskiego powinien przejść jedna-
kowy kurs kształcenia pedagogicznego37.

Ostateczne  decyzje  co  do  kierunku  przeobrażeń  w  systemie  kształcenia 
nauczycieli  szkół  podstawowych  zapadły  najprawdopodobniej  po  konferencji 
zorganizowanej przez Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych PAN 
oraz  Instytut Nauk Pedagogicznych UW, która odbyła się 12 czerwca 1967  r. 
Szczegółowe  informacje o przebiegu  tej  konferencji  i  jej  końcowych postano-
wieniach znalazły się w  „Kwartalniku Pedagogicznym”38 oraz  „Głosie Nauczy-
cielskim”39.  Należy  tu  podkreślić,  że  podczas  konferencji  zarówno  ZNP,  jak 

33  J.   K o z ł o w s k i, Jak kształcić nauczyciela?, RP 1965, nr 1, s. 31.
34  J. Kozłowski podjął także próbę schematycznego przedstawienia integracji treści kształcenia, 

wyróżniając dwa zasadnicze obszary. Pierwszy obejmował rozwój społeczny, któremu służyć miało 
studiowanie ekonomii, socjologii i filozofii. Drugi dotyczył warunków, przebiegu i skutków rozwoju jed-
nostki, na który powinny się składać: a) treści kształcenia (nauka, technika, sztuka, życie społeczne); 
b) psychologia (wiadomości, umiejętności, postawy oraz aktywizacja procesów intelektualnych i afek-
tywnych);  c) pedagogika  (istota  i  cele wychowania,  czynniki  rozwoju człowieka,  struktura działania 
pedagogicznego); d) metodyka (metodyka nauczania początkowego – globalnego oraz metodyka na-
uczenia przedmiotu – systematycznego); e) wdrażanie wiadomości teoretycznych do praktyki. Tamże, 
s. 31–32.

35  Tamże, s. 36–37.
36  Z. K r z y s z t o s z e k, O roli i strukturze kształcenia pedagogicznego nauczycieli w zreformo-

wanej uczelni nauczycielskiej, RP 1967, nr 1, s. 80–85.
37  Tamże.
38  K. D o b r z y ń s k i, Konferencja…, s. 215–223.
39  Reforma systemu kształcenia nauczycieli, GN 1967, nr 30, s. 7.
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i Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego opowiedziały się za powołaniem 
wyższych szkół nauczycielskich o  trzyletnim okresie kształcenia:  „Stanowisko 
ministerstwa w sprawie reformy systemu kształcenia nauczycieli nie odbiega od 
postulatów zgłaszanych przez ZNP. Podstawowym typem zakładu kształcącego 
nauczycieli szkół podstawowych powinny być 3-letnie wyższe szkoły nauczyciel-
skie.  […] Przewiduje  się,  że wyższe  studia  nauczycielskie  organizowane będą 
w ramach organizacyjnych uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych, jak 
też  jako samodzielne wyższe uczelnie pozostające  jednak pod patronatem dy-
daktycznym i kadrowym odpowiednich wydziałów uczelni akademickich”40.

Idea kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w wyższych szkołach (stu-
diach) nauczycielskich została poparta przez PZPR  i ostatecznie zatwierdzona 
w  listopadzie 1968  r. przez postanowienia  jej V Zjazdu, w których znalazły  się 
zapisy o konieczności stopniowego przekształcania dwuletnich studiów nauczy-
cielskich w system trzyletnich WSN-ów41. 

Istotnym problemem związanym z reformą była sprawa drożności wyższych 
(studiów)  szkół  nauczycielskich  i  ich  powiązania  z  uczelniami  akademickimi. 
W tym względzie Ministerstwo i Związek prezentowały podobne poglądy uznając, 
że wykształcenie w zakresie trzyletniej wyższej szkoły zawodowej powinno być 
wystarczające dla nauczycieli szkoły podstawowej, z tym, że najlepsi absolwen-
ci powinni mieć możliwość zdobycia stopnia magistra drogą studiów zaocznych. 
Nadano  znaczenie  powiązaniu  wyższych  szkół  zawodowych  z  uniwersytetami 
i wyższymi szkołami pedagogicznymi, które miało polegać m.in. na przygotowa-
niu i doskonaleniu kadry dydaktycznej.

Zamiast podsumowania

Już w 1968 r., a jeszcze przed decyzjami politycznymi w sprawie stopniowe-
go przejścia z systemu kształcenia nauczycieli w dwuletnich SN-ach na system 
kształcenia w trzyletnich WSN-ach, minister oświaty i szkolnictwa wyższego wydał 
zarządzenie o powołaniu trzech pierwszych wyższych szkół (studiów) nauczyciel-
skich w Szczecinie, Białymstoku i Warszawie. Pierwsza z wymienionych placówek 
została powiązana organizacyjnie z Uniwersytetem Poznańskim, kolejne z Uni-
wersytetem  Warszawskim.  Szkoła  warszawska  stanowiła  studium  zawodowe 
UW, natomiast szkoły białostocką i szczecińską uczyniono filiami wspomnianych 
uniwersytetów42. W planach ministerstwa było uruchomienie w latach 1969–1973 

40  Tamże.
41  C. M a j o r e k, Kształcenie nauczycieli w wyższych szkołach nauczycielskich,  [w:] Kształ-

cenie nauczycieli w Polsce Ludowej (1945–1975), red. J. Jarowiecki, B. Nowecki, Z. Ruta, Kraków 
1983, s. 114.

42  Notatka Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sieci wyższych szkół na-
uczycielskich oraz planu ich powoływania w latach 1969–1973, Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], 
KC PZPR, Wydział Nauki i Oświaty, sygn. 237/XVI–639, s. 38–40.
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18.  samodzielnych wyższych szkół nauczycielskich, działających na bazie SN-
-ów oraz 10. placówek przy uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych, 
funkcjonujących  jako  trzyletnie studia zawodowe  tych uczelni. Podczas projek-
towania sieci  tych uczelni przyjęto założenie, że  liczba szkół  i  kierunki studiów 
powinny odpowiadać zapotrzebowaniu na nauczycieli w obrębie 2–3 sąsiednich 
województw. Placówki te miały realizować rozszerzony profil specjalności. Wyją-
tek w stosunku do tego założenia stanowiły wyższe szkoły nauczycielskie wycho-
wania fizycznego  (Biała Podlaska, Gorzów Wielkopolski, Racibórz), pedagogiki 
specjalnej (Warszawa) i wychowania technicznego (Legnica)43. 

Zadaniem wyższych szkół (studia) nauczycielskich było kształcenie nauczy-
cieli-wychowawców  dla  ośmioletniej  szkoły  podstawowej  w  zakresie  szczebla 
podstawowego  (klasy  I–IV)  i  systematycznego  (klasy  V–VIII),  kształcenie  na-
uczycieli przedmiotów ogólnokształcących dla zasadniczych szkół zawodowych 
i szkół przysposobienia  rolniczego, kształcenie nauczycieli  i wychowawców dla 
szkół i zakładów specjalnych oraz wychowawców dla placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych. W zakresie działalności dydaktycznej szkoły te miały zapewniać 
teoretyczne  i  praktyczne  przygotowanie  studentów  do  pracy  nauczycielskiej, 
wychowawczej  i  działalności  społecznej,  a  także wdrażać do samokształcenia. 
Problemy związane z drożnością wyższych szkół nauczycielskich rozwiązano po-
łowicznie, uznając możliwość dalszego kształcenia ich absolwentów w uniwersy-
tetach  i wyższych szkołach pedagogicznych w  trybie wieczorowym  i zaocznym 
z wybranej dyscypliny kierunkowej  lub w zakresie pedagogiki. Natomiast kadra 
pedagogiczna tych placówek opierać się miała na pracownikach naukowo-dydak-
tycznych  ze  stopniem  doktora  i  docenta.  Jej  uzupełnienie  stanowili  wykładow-
cy i starsi wykładowcy – najlepsi nauczyciele studiów nauczycielskich, dobierani 
z uwzględnieniem kryteriów ideologicznych. Wykładowcy metodyk nauczania po-
winni rekrutować się z najlepszych nauczycieli szkół podstawowych z wykształ-
ceniem wyższym. Zakładano, że będą to ludzie w miarę młodzi, rokujący nadzieję 
szybkiego rozwoju naukowego w tej dziedzinie44. 

W  1969  r. Ministerstwo Oświaty  i  Szkolnictwa Wyższego,  realizując  refor-
mę kształcenia nauczycieli szkół podstawowych, podjęło decyzję o uruchomieniu 
12 samodzielnych WSN-ów, jednak w końcu utworzono tylko 5 tego typu placó-
wek. Były  to szkoły w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie, Słupsku45  i Siedlcach46. 
W Gdańsku47 i Krakowie48 powołano wyższe studium nauczycielskie. W kolejnych 
latach sukcesywnie powstawały zarówno placówki samodzielne, jak i te działają-
ce jako studia zawodowe przy uczelniach akademickich. 

43  Tamże, s. 40–43.
44  Plan przejścia z systemu kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w 2-letnich SN-ach na 

system kształcenia w 3-letnich wyższych szkołach nauczycielskich, AAN, KC PZPR, Wydział Nauki 
i Oświaty, sygn. 237/XVI–639, s. 31–32.

45  Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia wyższych szkól nauczyciel-
skich, AAN, KC PZPR, Wydział Nauki i Oświaty, sygn. 237/XVI–639, s. 31–32, 56–59.

46  „Dziennik Ustaw” 1969, nr 23, poz. 164.
47  „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego” z dn. 10 lipca 1969, poz. 68.
48  C. M a j o r e k, Kształcenie nauczycieli…, s. 120.
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Udział przedstawicieli pedagogiki i socjologii 
z Uniwersytetu Łódzkiego w dyskusji o rozwoju  

szkół wyższych w świetle artykułów  
„Życia Szkoły Wyższej” (1953–1973)

Jesienią 1944 r. w Lublinie rozpoczął się proces odbudowy szkolnictwa wyż-
szego w Polsce wyzwalanej spod okupacji hitlerowskiej. Najpierw  reaktywowa-
no  prywatną  uczelnię  –  Katolicki  Uniwersytet  Lubelski,  a  następnie  utworzono 
uniwersytet  państwowy,  który  miał  się  stać  symbolem  odradzającej  się  nauki 
polskiej. W roku akademickim 1945/1946 uruchomiono szkoły wyższe z okresu 
międzywojennego  oraz  powołano  szereg  nowych  placówek.  Do  tych  ostatnich 
należał Uniwersytet Łódzki. Działania władz oświatowych doprowadziły do tego, 
że w roku akademickim 1945/1946 funkcjonowało 30 szkół wyższych, w których 
studia podjęło 55 tysięcy studentów1.

W początkowej fazie odbudowy szkolnictwa akademickiego określanie funkcji 
wyższego wykształcenia kształtowało się w oparciu o tradycję okresu międzywo-
jennego. W dużej mierze władze oświatowe nawiązywały do liberalnej koncepcji 
szkolnictwa wyższego. Starano się jednak określać zadania szkół, uwzględniając 
przemiany społeczno-polityczne2. 

Kolejne akty prawne wydawane w  latach 40. XX w. świadczyły o wprowa-
dzaniu  zasadniczych  zmian w  funkcjonowaniu  szkół wyższych. Nowy  kierunek 

*  Dr, Katedra Historii Wychowania  i  Pedeutologii, Wydział Nauk  o Wychowaniu, Uniwersytet 
Łódzki, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48.

1 Historia wychowania. Wiek XX, t. 1, red. J. Miąso, Warszawa 1980, s. 325.
2  J.  S z c z e p a ń s k i, Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia, Warszawa  1963, 

s. 23–24.
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rozwoju edukacji i nową organizację szkolnictwa wyższego wprowadziła ustawa 
z 15 grudnia 1951 r.3 Określała ona zadania dydaktyczno-naukowe i wychowaw-
cze szkół wyższych w warunkach socjalistycznej przebudowy kraju. Najważniej-
szą  instytucją,  która miała  zająć  się  rozwijaniem nauki  i  koordynowaniem prac 
badawczych prowadzonych przez wszystkie placówki naukowe w kraju stała się 
Polska Akademia Nauk, utworzona 30 października 1951 r.

W pierwszych  latach  kształtowania  nowych  struktur  szkolnictwa wyższego 
najważniejszym dla szkół akademickich czasopismem stało się „Życie Nauki”. Za-
częło ono ukazywać się w Krakowie w styczniu 1946 r., z inicjatywy asystentów 
i adiunktów skupionych w Konwersatorium Naukoznawczym pod kierownictwem 
Mieczysława Choynowskiego4. Autorzy artykułów zamieszczanych w „Życiu Na-
uki”, reprezentujący różne dziedziny, pragnęli szerzyć wiedzę o nauce we wszyst-
kich  jej  aspektach:  od  strony  metodologicznej,  historycznej,  socjologicznej 
i organizacyjnej.

W 1947 r. nowym redaktorem został historyk, Bogusław Leśnodorski. Zmia-
nie uległo niebawem miejsce wydawania pisma. Redakcja została przeniesiona 
do Warszawy. Pojawił się wówczas podtytuł: „Miesięcznik poświęcony zagadnie-
niom nauki i nauczania w szkołach wyższych, społecznej roli nauki i jej organizacji 
oraz sprawom Sekcji Szkół Wyższych Związku Nauczycielstwa Polskiego”5.

W latach 1950–1951 „Życie Nauki” spełniało rolę organu I Kongresu Nauki 
Polskiej, głosząc hasło Kongresu: nauka w służbie narodu. W następnym roku na-
stąpiła próba rozszerzenia zadań czasopisma poprzez wprowadzanie treści do-
tyczących procesu dydaktyczno-wychowawczego, mającego miejsce w szkołach 
wyższych. Ostatecznie w 1952 r. Departament Nauki Ministerstwa Oświaty prze-
stał wydawać „Życie Nauki”. Czasopismo zlikwidowano, gdyż – zdaniem władz 
edukacyjnych – nie ustrzegło się błędów ideologicznych. Do najważniejszych na-
leżały: tendencje kosmopolityczne i „skupienie głównej uwagi na technice pracy 
naukowej w oderwaniu od treści poznawczych”6.

W 1953 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma „Życie Szkoły Wyższej”. 
W artykule wstępnym pt. Na nowym etapie określono  idee przyświecające Re-
dakcji. Miesięcznik miał odzwierciedlać „bujne życie wyższych uczelni”  i budzić 
„twórcze  zainteresowanie”  dla  niedocenionej  do  tej  pory  problematyki  dydak-
tycznej i wychowawczej7. Wyeksponowanie tematyki związanej z funkcją dydak-
tyczno-wychowawczą uczelni nie prowadziło więc do rezygnacji z problematyki 
naukowej.

3  Dz. U. z 1952, nr 6, poz. 38.
4  Mieczysław Choynowski (1909–2001) – psycholog, filozof, naukoznawca. W latach 1959–1969 

był kierownikiem Pracowni Psychometrycznej PAN. Od 1972 r. przebywał w Meksyku, gdzie zajął się 
metodologią nauk psychologicznych.

5  S. M o ż d ż e ń, J. M u s i a ł, Bibliografia polskich czasopism pedagogicznych (do 1979 r.), Kiel-
ce 1981, s. 227–228.

6  Pierwsze posiedzenie Rady Redakcyjnej „Życia Szkoły Wyższej”, „Życie Szkoły Wyższej” [da-
lej: ŻSW] 1953, nr 7–8, s. 161.

7  J. Z. J a k u b o w s k i, Wobec nowych zadań, ŻSW 1961, nr 5, s. 20.
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Pierwszym  redaktorem  „Życia  Szkoły Wyższej”  został  Jan  Zygmunt  Jaku-
bowski,  historyk  literatury,  profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W Komitecie 
Redakcyjnym ważną rolę odgrywała Zofia Kietlińska, przewodnicząca ZOZ ZNP 
przy Uniwersytecie Warszawskim. W Radzie Redakcyjnej, obok polityków oświa-
towych, znaleźli się wybitni przedstawiciele nauki: Zenon Klemensiewicz, Bogu-
sław Leśnodorski, Tadeusz Manteuffel i Adam Schaff8.

Cele czasopisma zostały sformułowane następująco:
 – Współudział w realizacji polityki władz państwowych i kierowniczych orga-

nów ZNP w szkolnictwie wyższym.
 – Informowanie pracowników szkół wyższych o zamierzeniach władz szkol-

nictwa wyższego i ZNP, o ich stanowisku w odniesieniu do węzłowych zagadnień 
pracy szkoły.

 – Upowszechnianie i wymiana doświadczeń z pracy zawodowej: dydaktycz-
no-wychowawczej,  naukowo-badawczej,  organizacyjnej  oraz  pracy  społecznej 
i politycznej. 

 – Informowanie o tendencjach rozwoju uczelni wyższych za granicą.
 – Obrona interesów zawodowych i materialnych pracowników szkoły wyższej9.
Autorami publikacji zamieszczanych w miesięczniku byli reprezentanci róż-

nych kierunków i specjalności w szkolnictwie wyższym. Dołączyli do nich przed-
stawiciele Resortu Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, 
ZNP. Nadsyłali artykuły autorzy zagraniczni. 

W miesięczniku „Życie Szkoły Wyższej” wyodrębniono następujące działy:
1.  Ogólny – zawierał informacje o regulacjach prawnych dotyczących szkol-

nictwa  wyższego,  prezentował  stanowiska  przedstawicieli  władz  oświatowych 
i związków zawodowych związane z kierunkiem polityki szkolnej w PRL, zaczerp-
nięte z okolicznościowych przemówień.

2.  „Problemy  i  doświadczenia”  –  przedstawiał  zagadnienia wychowawczo- 
-dydaktyczne uniwersytetu, politechniki, szkoły ekonomicznej, akademii medycz-
nej, szkoły rolniczej. 

3.  „Nauka i szkoły wyższe za granicą” – charakteryzował tendencje rozwoju 
szkół wyższych w krajach socjalistycznych i kapitalistycznych. Najwięcej miejsca 
przeznaczano dla tekstów autorów z krajów socjalistycznych.

4.  „Sprawozdania  i  kronika”  –  informował  o  życiu  naukowym, wychowaw-
czym i dydaktycznym wyższych szkół, głównie o konferencjach naukowych i dy-
daktycznych.

5.  „Recenzje” – dotyczyły wybranych monografii  i wydawnictw zbiorowych, 
napisanych przez pracowników wyższych uczelni.

Taki  układ  treści  utrzymał  się  przez  pierwsze  20  lat  istnienia miesięcznika. 
Redakcja dążyła do udoskonalenia pisma. Pierwsza ważna narada dotycząca tej 
kwestii została zorganizowana w listopadzie 1956 r. Zaproszono na nią redaktorów 
czasopism uczelnianych oraz przedstawicieli Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego 
i związków zawodowych. Uczestnicy spotkania, oceniając czasopismo, dostrzegli 

8  Rada Redakcyjna, ŻSW 1953, nr 1, s. 2.
9  K. K ą k o l, W poszukiwaniu dróg podniesienia wartości „Życia Szkoły Wyższej”, ŻSW 1956, 

nr 1, s. 95.
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szereg mankamentów, które – ich zdaniem – miały wpływ na małą popularność 
„Życia Szkoły Wyższej” wśród pracowników uczelni.  Zwrócili  uwagę na daleko 
posuniętą akademickość pisma, unikanie tematów trudnych i drażliwych (płace, 
sytuacja mieszkaniowa, działalność Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej). Negatyw-
nie ocenili jego „ministerialność”, która stanowiła zaporę dla bezpośrednich kon-
taktów z czytelnikami10.

Okazją do oceniania dorobku czasopisma stały się kolejne jubileusze obcho-
dzone przez Redakcję. W 1961 r. nowy redaktor, Jan Legowicz, dokonał podsu-
mowania wysiłku  autorów  i wydawców miesięcznika  z  okazji  wydania  setnego 
numeru11. Uważał, że podobnie jak zmienia się polskie szkolnictwo wyższe, uno-
wocześniając pracę naukowo-badawczą  i dydaktyczno-wychowawczą,  tak  rów-
nież wzbogaca się  tematyka  czasopisma.  „Życie Szkoły Wyższej” włączyło  się 
w nurt spraw istotnych dla szkolnictwa wyższego, pomagało rozwiązywać podsta-
wowe zagadnienia dotyczące organizacji  i pracy szkół, dawało możliwość wza-
jemnej wymiany doświadczeń, popularyzowało nowe metody pracy w uczelniach. 
Zdaniem J. Legowicza, w najbliższej przyszłości (oprócz problematyki dydaktycz-
no-wychowawczej)  na  łamach miesięcznika  należało  zająć  się  sprawą  planów 
badań naukowych i kwestią doboru i szkolenia młodej kadry naukowej12.

Autorzy z różnych ośrodków uczelnianych zwracali uwagę na zalety i wady 
pisma z okazji 15-  i 20-lecia działalności „Życia Szkoły Wyższej”. Ważnym mo-
mentem stało się pojawienie „konkurenta” w postaci „Dydaktyki Szkoły Wyższej”13. 
Czasopismo to w formie kwartalnika miało poruszać problemy unowocześnienia 
procesów dydaktycznych w szkołach wyższych. W związku z zaistniałą sytuacją 
Wincenty Okoń widział „potrzebę znalezienia jakiejś względnej linii demarkacyj-
nej między dwoma czasopismami”  i starał się określić nową rolę  „Życia Szkoły 
Wyższej”14. Uważał, że miesięcznik powinien skupić się na następujących zagad-
nieniach: historia szkół wyższych i powstawanie szkół naukowych, rola społeczno-
-kulturowa wyższych uczelni, kształcenie specjalistów z wyższym wykształceniem 
oraz problemy wychowawcze (organizacja pracy wychowawczej przez pracowni-
ków uczelni, rola kół naukowych i organizacji społeczno-politycznych).

W tym samym numerze miesięcznika J. Legowicz stwierdzał, że „Życie Szko-
ły Wyższej” w latach 60. zyskało na popularności i stało się dla wielu pracowników 
dydaktyczno-naukowych  swego  rodzaju  „vademecum”. W  opinii  Legowicza  pi-
smo „nie ma jakiegoś własnego «życia» wypreparowanego jedynie koncepcyjnie 
w gronie redakcyjnym. Jego egzystencja i funkcja pozostawała ściśle uzależniona 
od życia szkoły wyższej przeżywanego, sygnalizowanego i analizowanego przez 
autorów piszących do miesięcznika”15. 

10  Tamże, s. 96–97.
11  J. L e g o w i c z, Z perspektywy stu numerów, ŻSW 1961, nr 5, s. 17–20.
12  Tamże, s. 19.
13  S. M o ż d ż e ń, J. M u s i a ł, Bibliografia…, s. 49. Pierwszy numer „Dydaktyki Szkoły Wyższej” 

ukazał się w 1968 r. Wydawcą było Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Redaktorem mia-
nowano Włodzimierza Michajłowa. W 1969 r. redakcję objęła Zofia Kietlińska. 

14  J. L e g o w i c z, O nowej roli „Życia Szkoły Wyższej”, ŻSW 1967, nr 12, s. 37.
15  J. L e g o w i c z, „Życie Szkoły Wyższej” w perspektywie przeszłości i przyszłości, ŻSW 1967, 

nr 12, s. 3–5.
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Na łamach czasopisma „Życie Szkoły Wyższej” od 1953 r. ukazywały się arty-
kuły pracowników naukowo-dydaktycznych UŁ. W dziale „Sprawozdania i kronika” 
przedstawiano  uczestnictwo  przedstawicieli  łódzkiego  środowiska  w  konferen-
cjach dotyczących  rozwoju szkół wyższych. Brali w nich udział  kolejni  rektorzy 
i dziekani. Największą aktywność na tym polu wykazywali reprezentanci dyscyplin 
humanistycznych  i  społecznych. Rzadko wypowiadali  się  przedstawiciele  nauk 
matematyczno-przyrodniczych.

Artykuły zamieszczane w dziale „Problemy i doświadczenia” przygotowywa-
li  pracownicy pełniący w UŁ  rozmaite  funkcje, mający  różne  stopnie naukowe. 
W latach 1953–1973 największa liczba publikacji wyszła spod pióra socjologów, 
prawników i pedagogów. Czwarte miejsce w tej klasyfikacji zajęli historycy. Dwa 
lub trzy artykuły mieli na swym koncie przedstawiciele bibliotekoznawstwa, filolo-
gii polskiej, geografii i biologii16.

Najbardziej zróżnicowane tematycznie były wypowiedzi pracowników UŁ re-
prezentujących pedagogikę. Osoby zatrudnione w zakładach  i katedrach peda-
gogiki wypowiedziały swoje poglądy w sprawach rozwoju szkół wyższych w 13 
publikacjach. W latach 50. ukazały się tylko 2 artykuły, w latach 60. – 6, a na po-
czątku lat 70. – 5. Prezentowane dane świadczą o rosnącej aktywności twórczej 
łódzkiego akademickiego środowiska pedagogicznego.

Nauki o wychowaniu przeżyły rozkwit w pierwszych latach istnienia UŁ. W ra-
mach Wydziału Humanistycznego działały 4 katedry pedagogiki  i 3 psychologii. 
Stanowiska kierownicze sprawowali profesorzy mający znaczący dorobek nauko-
wy  i bogate doświadczenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej,  tacy  jak: Ser-
giusz Hessen, Maria Librachowa, Helena Radlińska, Stefan Truchim. Wokół nich 
skupiła się  licznie  reprezentowana młoda kadra naukowa17. Studia na kierunku 
pedagogika odbywała najliczniejsza grupa studentów UŁ.

Na początku lat 50. w UŁ nastąpiły zasadnicze zmiany organizacyjne i nieod-
wracalne zmiany personalne. W ramach nowo utworzonego Wydziału Filozoficz-
no-Historycznego powołano do życia zespół katedr pedagogiki i psychologii. Był 
on nieliczny, gdyż duża grupa profesorów i pracowników pomocniczych została 
usunięta  z  uczelni.  Pedagogika  podzieliła  losy  innych  kierunków  humanistycz-
nych i została zlikwidowana. Reaktywowano ją w UŁ dopiero w 1959 r.18

Znajomość  tych  faktów  jest  niezbędna,  gdy  charakteryzujemy  działalność 
naukową i dydaktyczno-wychowawczą łódzkich pedagogów w latach 50. Ich naj-
ważniejszym  zadaniem  stało  się wówczas  prowadzenie  zajęć  z  pedagogiki  na 
kierunkach nauczycielskich.

W 1953 r. mgr Franciszek Czerwiński, prowadząc ćwiczenia z pedagogiki ze 
studentami biologii, geografii i historii, zebrał od nich opinie na temat organizacji 

16  S. S k w i r o w s k a, „Życie Szkoły Wyższej”. Bibliografia zawartości (1953–1967), Warszawa 
1969 oraz kwerenda „Życia Szkoły Wyższej” przeprowadzona przez Autorkę.

17  Rozprawy doktorskie z pedagogiki na Wydziale Humanistycznym UŁ napisali: Helena Bro-
dowska, Aleksander Kamiński, Karol Kotłowski, Irena Lepalczyk, Wincenty Okoń, Eugenia Podgórska, 
Wiktor Szczerba.

18  E. W i t k o w s k a - U r b a n, Nauki o wychowaniu w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1945–
2010, [w:] Edukacja – Regiony – Regionalizacja. Program rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu w ra-
mach strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego. Raport 2009, red. M. Kulesza, Łódź 2010, s. 39–62.
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i przebiegu egzaminów na wyższej uczelni. Uzyskane dane wykorzystał do na-
pisania artykułu pt. Egzamin jako ważne zagadnienie w dydaktyce uniwersytec-
kiej. Swoistym znamieniem czasu stało się dołączenie do odpowiedzi studentów, 
sądów wypowiadanych w trakcie dyskusji na zebraniu podstawowej organizacji 
partyjnej na wydziale. Zdaniem członków PZPR, do istoty trudności pojawiających 
się na egzaminach przeprowadzający je mogą dotrzeć, „stosując uczciwą krytykę 
i samokrytykę”19.

W 1957 r. prof. dr S. Truchim wypowiedział się na  temat pedagogizacji na 
kierunkach  nauczycielskich.  Krytycznie  odniósł  się  do  praktyk  stosowanych 
w uczelniach, które lekceważą często pedagogikę i na zajęcia z tego przedmiotu 
przeznaczają mało czasu. Ponieważ od 1 października 1957 r. następowała zmia-
na programów, Truchim apelował do władz szkół wyższych, aby zainteresowa-
ły się pedagogizacją w podległych im placówkach. Przedstawił swoją koncepcję 
pedagogizacji. Uważał, że w każdej uczelni powinno zostać powołane specjalne 
studium, które realizowałoby nauczanie przedmiotów pedagogicznych w trakcie 
studiów kierunkowych. Przewidywał bogaty program obejmujący 10 przedmiotów. 
Zajęcia z nich odbywałyby się od I do IV roku studiów. Egzamin zdany w studium 
pedagogizacji  i  odbyta  praktyka  pedagogiczna  stanowić  powinny  podstawę  do 
otrzymania dyplomu nauczyciela szkoły średniej20.

Dziesięć lat później w sprawie pedagogizacji zabrał głos mgr Jan Wiktor. Od-
wołał się do własnych doświadczeń w UŁ i przedstawił uwagi i sugestie metodycz-
ne dotyczące prowadzenia ćwiczeń z pedagogiki na kierunkach nauczycielskich. 
Określił formy pracy indywidualnej i zespołowej, dobór materiału, metody kontroli 
studentów. Wskazał, jak hospitacje w szkołach przekształcić w rzeczywisty czyn-
nik kształcenia pedagogicznego21.

Pracownicy katedr pedagogiki w UŁ żywo interesowali się sprawą kształcenia 
młodej kadry naukowej. Doc. dr Karol Kotłowski wziął udział w krajowej konferen-
cji, którą Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zorganizowało na wiosnę 1962 r. 
w Warszawie. W swym wystąpieniu scharakteryzował program realizowany w UŁ. 
Wskazał najważniejsze  tematy, które występowały na wykładach  i konwersato-
riach przeznaczonych dla asystentów22.

Na początku lat 70. powyższy temat powrócił na strony „Życia Szkoły Wyż-
szej”. Wówczas włączył się do dyskusji doc. dr Kazimierz Sporny z UŁ. W publika-
cji starał się udzielić odpowiedzi na pytania, jaki powinien być program szkolenia 
asystentów i jak dopomóc młodym pracownikom w zdobywaniu mistrzostwa pe-
dagogicznego.  Uznał  za  celowe  tworzenie  w  uczelniach  międzywydziałowych 
zakładów  pedagogicznych,  które  nie  tylko  szkoliłyby  młodą  kadrę,  lecz  upo-
wszechniałyby nowe metody i techniki nauczania, kierowały organizacją praktyk 

19  F. C z e r w i ń s k i, Egzamin jako ważne zagadnienie w dydaktyce uniwersyteckiej, ŻSW 1953, 
nr 7/8, s. 92.

20  S. T r u c h i m, Zagadnienie pedagogizacji na uniwersytetach, ŻSW 1957, nr 4, s. 53–56.
21  J.  W i k t o r, Uwagi o prowadzeniu ćwiczeń z elementów nauk pedagogicznych, ŻSW 1967, 

nr 3, s. 64–68.
22  K. K o t ł o w s k i, Głos w dyskusji. Krajowa konferencja w sprawie pedagogizacji młodej kadry, 

ŻSW 1962, nr 7/8, s. 60–61.
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pedagogicznych. Jego zdaniem, najbardziej słuszna była koncepcja planowego 
i  systematycznego  szkolenia  asystentów,  a  nie  jedynie  ich  samokształcenie. 
Przedstawił swój pomysł programu szkolenia23.

Doświadczeniami z pracy w Katedrze Pedagogiki Społecznej UŁ dzieliła się 
na łamach miesięcznika doc. dr hab. Irena Lepalczyk. W 1969 r. dokonała pod-
sumowania  działalności  konwersatoriów,  które w  jej  katedrze  przybrały  postać 
kształcenia podyplomowego. Konwersatorium stanowiło drogę do rozwoju zain-
teresowań naukowych i zawodowych. Uczestnikami comiesięcznych spotkań byli 
nie tylko absolwenci pedagogiki24. W 1970 r. I. Lepalczyk napisała artykuł o prak-
tykach studentów pedagogiki, prowadzonych w placówkach pozaszkolnych. Były 
one przeznaczone dla studentów III i V roku pedagogiki. Pierwsze miały charak-
ter dydaktyczny, „asystencki”, drugie zawierały elementy badawcze i społeczne. 
Praktyki były w Katedrze Pedagogiki Społecznej traktowane nie tylko jako forma 
kształcenia, lecz także jako droga wprowadzająca studenta w życie społeczne25.

Asystenci z katedr pedagogicznych UŁ przedstawiali na łamach „Życia Szko-
ły Wyższej” swe spostrzeżenia i refleksje związane z pełnieniem funkcji opiekuna 
obozu naukowego i opiekuna I roku26.  Ich wypowiedzi nawiązywały do dyskusji 
zainicjowanej przez Redakcję miesięcznika, dotyczącej problemów wychowaw-
czych pojawiających się w szkołach wyższych.

Przykładem artykułu napisanego na prośbę Redakcji „Życia Szkoły Wyższej” 
była obszerna wypowiedź doc. dr. Karola Kotłowskiego na  temat roli wykładów 
w  procesie  dydaktyczno-wychowawczym  uczelni  wyższych27.  Opierając  się  na 
obserwacji  i własnych doświadczeniach autor  stwierdził,  że  studentów cechuje 
niski stan kultury języka, który jest wskaźnikiem braku dyscypliny myślenia i po-
ziomu kultury w ogóle. Za taki stan rzeczy winił w dużej mierze środowisko rodzin-
ne  i współczesny program nauczania, obowiązujący w szkołach podstawowych 
i średnich. Autor starał się wskazać wykładowcom,  jak powinni doskonalić me-
tody pracy ze studentami, aby zlikwidować widoczne braki. Skupiając się na wy-
kładach kursowych i monograficznych na kierunkach humanistycznych, podawał 
wskazówki dotyczące ich przygotowania i prowadzenia. Proponował przekształ-
cenie części wykładów w konwersatoria, co stwarzałoby możliwość współuczest-
niczenia studentów w dyskusji naukowej.

Z kolei doc. dr hab. Roman Polny wypowiedział się na łamach miesięczni-
ka na temat  teorii podręcznika akademickiego28. Jego zdaniem, podręcznik  to 
nie  tylko źródło wiedzy,  którą należy przyjąć,  to  także narzędzie pozwalające

23  K. S p o r n y, Głos w dyskusji w sprawie kształcenia pedagogicznego asystentów, ŻSW 1971, 
nr 2, s. 96–100.

24  I. L e p a l c z y k, Kształcenie podyplomowe absolwentów pedagogiki, ŻSW 1969, nr 12, s. 92–96.
25  I. L e p a l c z y k, Praktyki studentów pedagogiki, ŻSW 1970, nr 6, s. 93–97.
26  D.  G r e u l i c h, Uwagi na temat organizacji obozu naukowego, ŻSW 1967, nr 6/7, s. 135–

138; M.  K u ź n i k, Pierwsze kroki – relacja z badań przeprowadzonych wśród studentów I roku, ŻSW 
1971, nr 11, s. 109–115.

27  K.  K o t ł o w s k i,  Problem intelektualnej aktywizacji studenta na wykładach,  ŻSW  1960, 
nr 7/8, s. 55–69.

28  R. P o l n y, W kwestii teorii podręcznika akademickiego, ŻSW 1973, nr 10, s. 69–75.
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przetwarzać  ją  w wartości  decydujące  o  dojrzałości  uczącego  się. W  związku 
z tym podręcznik oprócz tekstu powinien zawierać zadania, które pozwolą kształ-
tować umiejętności rozpoznawania, wartościowania, planowania i samokształce-
nia studentów. R. Polny twierdził, że nie można wprowadzać jednolitych kryteriów 
budowy podręczników. Pojawiające się w procesie kształcenia różne formy kiero-
wania procesem dydaktycznym (prowadzący jako instruktor, organizator, konsul-
tant, opiniodawca) wymagają odpowiedniego podręcznika.

Z przedstawionej charakterystyki wynika, że dopiero w latach 60. i na początku 
70. wzrosła aktywność pracowników dydaktyczno-naukowych  reprezentujących 
pedagogikę UŁ. Na łamach „Życia Szkoły Wyższej” coraz częściej ukazywały się 
artykuły teoretyków wychowania, dydaktyków i pedagogów społecznych z łódz-
kiej uczelni. Większość publikacji była autorstwa pracowników samodzielnych.

Po  trudnych  latach 50. pedagogika na UŁ  (jako kierunek studiów, ale  tak-
że jako nauka społeczna) zaczęła zyskiwać znaczenie. Wzrosła liczebnie kadra 
w poszczególnych zakładach i katedrach. Zróżnicowane zainteresowania badaw-
cze pracowników dydaktyczno-naukowych uwidoczniły się w postaci licznych pu-
blikacji. Część z nich drukowano na łamach „Życia Szkoły Wyższej”.

W charakteryzowanym czasopiśmie  nauki  społeczne obok pedagogów  re-
prezentowali  socjolodzy. W  latach  50.  i  60.najczęściej  na  temat  funkcjonowa-
nia szkół wyższych wypowiadał się Jan Szczepański29, który został zatrudniony 
w UŁ w 1945 r. Dołączył do grona badaczy kontynuujących wcześniejsze kierunki 
socjologii  (socjologia humanistyczna) oraz zajmujących się nowymi  zjawiskami 
i procesami społecznymi, zachodzącymi w Polsce po 1945 r. (Józef Chałasiński). 
Pracował na Wydziale Humanistycznym, gdzie w 1949 r. otrzymał stopień doktora 
habilitowanego na podstawie dysertacji Ustalanie faktów społecznych w socjolo-
gii i psychologii społecznej30.

Po  1949  r.  w  UŁ  nastąpiła  likwidacja  socjologii  jako  odrębnej  dyscypliny 
naukowej.  Problemy  rozwoju  społecznego włączono  do  filozofii,  historii  i  etno-
grafii. W latach 1949–1952 „dziedzictwo socjologiczne przeszłości zostało w ca-
łości odrzucone jako nadbudowa ideologiczna kapitalizmu i zastąpione kanonem 
marksistowskiej wiedzy o  społeczeństwie,  przygotowanym  i  narzuconym przez 
władze”31. Stopniowo po 1956 r. nastąpiło odrodzenie socjologii jako nauki. Na UŁ 
reaktywowano studia na tym kierunku.

W latach 50. i 60. prof. dr hab. J. Szczepański pełnił w UŁ szereg funkcji: kie-
rownika zakładu, katedry, prodziekana, a w latach 1952–1956 – rektora32. Łódz-

29  L. M i a s t k o w s k i, Sylwetki łódzkich uczonych. Od Wolnej Wszechnicy Polskiej do wydzia-
łu Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, s. 236–237. Jan Szczepański 
(1913–2004) studia w zakresie socjologii  i filozofii odbył w  latach 1932–1936 na Uniwersytecie  im. 
Adama Mickiewicz w Poznaniu. W 1939 r. w tej uczelni otrzymał stopień doktora filozofii z zakresu 
socjologii na podstawie rozprawy Pojęcie środowiska w socjologii wsi. Promotorem pracy był prof. Flo-
rian Znaniecki.

30  Tamże, s. 236.
31  J. K u r c z e w s k a, Socjologia, [w:] Humanistyka polska w latach 1945–1990, red. U. Jaku-

bowska, J. Myśliński, Warszawa 2000, s. 104–105.
32  L. M i a s t k o w s k i, Sylwetki…, s. 236–238.
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ką uczelnię opuścił w 1970  r. Na  łamach  „Życia Szkoły Wyższej” zadebiutował 
w 1953 r. publikacją dotyczącą narad produkcyjnych w UŁ33. Miały one stanowić 
jedną z nowych form pracy dydaktycznej i organizacyjnej przyczyniającą się do 
realizowania zadań w ramach nowych programów studiów. Działo się to w okresie 
planu 6-letniego, gdy uniwersytet stawał się swoistym zakładem produkcyjnym, 
w którym narady miały mobilizować profesorów  i studentów do wykonania pla-
nów. Szczepański surowo oceniał narady, na których walka o ideologiczne treści 
nauczania  sprowadzała  się do  „ostrej  krytyki  profesorów ze  strony nie  zawsze 
kompetentnych studentów”34. Był jednak przeciwnikiem likwidacji narad. Uważał, 
że mogą dopomóc w przygotowaniu usprawnień pracy uczelni pod warunkiem, 
że zostaną dobrze przygotowane i przeprowadzone. Władze uniwersytetu muszą 
zatroszczyć się o wprowadzenie w życie uchwał i wniosków z tychże narad.

W okresie pełnienia funkcji rektora UŁ, prof. J. Szczepański niejednokrotnie 
uczestniczył w konferencjach władz polskich szkół wyższych z przedstawicielami 
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Miesięcznik „Życie Szkoły Wyższej” służył 
prezentacji przebiegu dyskusji prowadzonych na tych konferencjach. Często cy-
towano wypowiedzi łódzkiego naukowca. W wielowątkowej dyskusji na konferen-
cji rektorów i dziekanów w 1954 r. prof. Szczepański dowodził (biorąc pod uwagę 
wybrane zakłady w UŁ), że jakość absolwentów zależy od jakości kadry nauczają-
cej. Jego zdaniem zespołowa praca pod kierunkiem twórczego profesora, wysoki 
poziom metodologiczny, realny plan pracy, odpowiednie lokale i ich wyposażenie 
decydująco wpłynęły na wysoką jakość kształcenia35. Zwracał uwagę na czynniki 
wychowawcze w uczelni. Zaliczał do nich: koła naukowe, organizację partyjną, 
ZMP,  studium wojskowe.  Zadaniem  kadry  dydaktyczno-naukowej  powinno  być 
kształtowanie twórczego stosunku do nauki studentów. Przyswojona wiedza ma 
pobudzać do myślenia, stawiania pytań, szukania odpowiedzi i wyciągania wnio-
sków. Tylko takie działania doprowadzą do ukształtowania się właściwego poglą-
du na świat36. W części poświęconej kwestii przygotowania absolwentów uczelni 
wyższych do pracy  łódzki  naukowiec  skupił  się na  charakterystyce kształcenia 
uniwersyteckiego w odróżnieniu od innych szkół wyższych. Uważał, że tylko kon-
takt uczelni z absolwentami  i zakładami pracy może wpłynąć na wprowadzenie 
korekt do programów i zmiany metod kształcenia37.

Pod koniec 1955 r. Redakcja „Życia Szkoły Wyższej” zainicjowała dyskusję 
nad  rolą  i  funkcją uniwersytetu w systemie szkolnictwa PRL  i w całym naszym 
życiu  kulturalnym. Zaczynem do dyskusji  stał  się artykuł  prof. Szczepańskiego 
pt. Problemy współczesnych uniwersytetów.

Pierwsza część publikacji miała charakter historyczny. Autor, opierając się na 
współczesnej mu literaturze anglojęzycznej i niemieckojęzycznej, scharakteryzował 

33  J. S z c z e p a ń s k i, Na Uniwersytecie Łódzkim. Narady produkcyjne, ŻSW 1953, nr 3, s. 41–44.
34  Tamże, s. 41.
35  J. S z c z e p a ń s k i, Konferencja rektorów i dziekanów. Głos w dyskusji,  ŻSW 1954, nr  3, 

s. 88–89.
36  Tamże, s. 75.
37  Tamże, s. 105–106.
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rozwój  uniwersytetu  XIX-wiecznego,  zwanego  liberalnym.  Następnie  wskazał 
czynniki, które w pierwszej połowie XX w. doprowadziły do kryzysu zasad moral-
nych i ideologicznych w uczelniach na zachodzie Europy. W drugiej części arty-
kułu prof. Szczepański podjął próbę określenia, jak polskie uniwersytety powinny 
dostosowywać się do nowych realiów polityczno-społecznych po 1945 r. Zwrócił 
uwagę na wpływ  ideologii marksizmu-leninizmu na wychowanie młodzieży, po-
trzebę znalezienia  równowagi między wykształceniem ogólnym a specjalizacją, 
problem kształcenia młodych pracowników nauki. Pisał: „błędem byłoby sądzić, 
że świat kapitalistyczny znajduje się w impasie i biernie czeka, co przyniesie los! 
Wręcz przeciwnie, rozwija on olbrzymią działalność”38. Dalej autor artykułu radził, 
aby Polacy, nawiązując do wzorów zachodnioeuropejskich i radzieckich, stworzyli 
koncepcję nowego uniwersytetu. Powinien on stać się „syntezą osiągnięć uniwer-
sytetu liberalnego, ideologii socjalistycznej i nowych form pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej”39.

W drugiej połowie lat 50. prof. Szczepański był w Sejmie zastępcą przewod-
niczącego komisji oświaty i nauki. Nabył tam wiedzę o mechanizmach działania 
administracji centralnej. Pozwoliło mu to w sposób kompetentny i rzeczowy wypo-
wiadać się na łamach „Życia Szkoły Wyższej” na temat finansowania szkolnictwa 
wyższego40.

Pracując w UŁ prof. Szczepański kierował Pracownią Badań nad Szkolnictwem 
Wyższym powołaną przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego oraz uczestniczył 
w badaniach Zakładu Badań Socjologicznych PAN. W publikacjach zamieszcza-
nych w miesięczniku „Życie Szkoły Wyższej” wykorzystywał wyniki tych badań.

W artykułach występował jako przeciwnik uogólnień z powierzchownych ob-
serwacji  i przypadkowych spostrzeżeń. Zachęcał pedagogów i psychologów do 
badań empirycznych  i eksperymentów. Przyjęcie  takiej postawy przez badaczy 
reprezentujących  nauki  społeczne mogło  doprowadzić  do wyjaśnienia  szeregu 
problemów, z którymi borykało się szkolnictwo wyższe.

Przykładem dla  innych naukowców mogły  stać  się  badania  dotyczące do-
boru młodzieży na studia zgodnie z kryteriami klasowymi. Już na wstępie prof. 
Szczepański stwierdził, że zaliczenie kandydatów do odpowiednich klas społecz-
nych było wątpliwe z punktu widzenia socjologicznej definicji klas. Przeprowadzo-
na przez niego analiza życiorysów absolwentów UŁ wykazała, że pochodzenie 
społeczne nie było czynnikiem, który w sposób decydujący wpływał na postawy 
ideologiczne  i przekonania społeczne. Postawy społeczne prezentowane przez 
nową inteligencję dowodziły, że „pochodzenie społeczne nie wpływa na stopień 
identyfikacji  tej  grupy  z  ustrojem socjalistycznym,  identyfikację  jej  celów  życio-
wych z celami tego ustroju”41.

38  J. S z c z e p a ń s k i, Problemy współczesnych uniwersytetów, ŻSW 1955, nr 12, s. 28.
39  Tamże.
40  J. S z c z e p a ń s k i, Ustalamy rzeczywiste potrzeby finansowe szkolnictwa wyższego, ŻSW 

1958, nr 4, s. 17–22.
41  J. S z c z e p a ń s k i, Zadania uniwersytetów w perspektywie planu 15-letniego, ŻSW 1959, 

nr 10, s. 34.
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Prof. Szczepański w swych publikacjach odnosił się do bieżących wydarzeń, 
mających  miejsce  w  polskich  szkołach  wyższych.  Po  wypadkach  marcowych 
w 1968 r. napisał obszerny artykuł dotyczący urzeczywistniania określonego ide-
ału wychowawczego w działaniach podejmowanych na uczelni wyższej42. Autor 
uświadamiał czytelnikom, że na uczelniach polskich zmierza się do kształtowania 
postaw społecznych, politycznych, przekonań ideologicznych, które mają dopro-
wadzić  do  tego,  aby absolwenci  byli  nie  tylko dobrymi  fachowcami,  lecz  także 
aby swoje osobiste interesy potrafili i chcieli podporządkować interesom ustroju 
socjalistycznego. Starał się odpowiedzieć na pytania: jak ten cel osiągnąć, jakimi 
metodami mają posłużyć się wychowawcy,  jakie sytuacje na uczelni  i poza nią 
sprzyjają podejmowanym działaniom, a jakie je niweczą. Dokonując analizy pro-
cesu wychowawczego, doszedł do wniosku, że najważniejszym czynnikiem jest 
osobowość, indywidualność wychowawcy. Jego osobisty przykład, własna dyscy-
plina, autorytet naukowy mają wpływ na studenta. W polskich warunkach istotny 
jest przykład całego kolektywu nauczycielskiego.

Prof. Szczepański prowadził badania nad różnymi aspektami wyższego wy-
kształcenia, ale  też  jako dziekan  i  rektor UŁ współuczestniczył w kształtowaniu 
struktur  uczelni.  Jak  sam  twierdził:  „socjologiczny  punkt  widzenia  stosował  do 
analizy własnej pracy praktycznej i do analizy procesów, w których uczestniczył”43. 
Jego wypowiedzi na łamach czasopisma „Życie Szkoły Wyższej” miały pobudzać 
do głębszej refleksji i dyskusji nad szkolnictwem wyższym.

Przedstawiciele pedagogiki w UŁ w latach 1953–1973 nie prowadzili szeroko 
zakrojonych badań nad szkolnictwem wyższym. W artykułach zamieszczanych 
w miesięczniku „Życie Szkoły Wyższej” dzielili się z czytelnikami swoimi doświad-
czeniami  z działalności dydaktyczno-wychowawczej. Prezentowali  rozwiązania, 
które mogły przyczynić się do podniesienia poziomu pracy uczelni wyższej.

42  J. S z c z e p a ń s k i, Elementy procesu wychowawczego, ŻSW 1968, nr 11/12, s. 133–143.
43  J. S z c z e p a ń s k i, Socjologiczne zagadnienia…, s. 4.
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Koncepcje wychowania resocjalizującego 
na łamach „Gazety Penitencjarnej” (1967–1970)

Wprowadzenie

W okresie powojennym, przez długie lata wiedza o więzieniach polskich była 
dostępna jedynie dla funkcjonariuszy i przedstawicieli władzy państwowej. Wszel-
ka  aktywność  dotycząca  rzeczywistości więziennej  podlegała  ścisłej  tajemnicy. 
W okresie kształtowania się nowego ustroju polityczno-społecznego na zasad-
nicze założenie polityki karania oraz organizację więzienia składało się uznanie 
więźnia za niebezpiecznego wroga (politycznego). Dominowała oficjalna ideologia 
marksistowska, w myśl której przestępczość jest silnie związana z kapitalizmem 
i nie ma miejsca w społeczeństwie, w którym wyeliminowany został tzw. konflikt 
klasowy. Zjawisko pospolitej przestępczości, zwłaszcza kradzieży,  jest nieobec-
ne w  stosunkach  społecznych,  przepełnionych  powszechną  zgodą,  sprawiedli-
wością i harmonią. Przestępczość w takich warunkach ustrojowych postrzegana 
była  jako prymitywna  forma oporu  i dlatego nadawano  jej  charakter polityczny. 
Pospolity przestępca zyskiwał rangę rebelianta, wobec którego stosowano suro-
we represje karne, odpowiednie dla wrogów ustroju politycznego1. 

W  ideologii  tej  tkwią przyczyny bardzo restrykcyjnej polityki karnej  i peni-
tencjarnej  w  Polsce  powojennej.  Funkcjonariusze  Służby Więziennej2  zostali 

*  Dr,  Pracownia  Pedagogiki  Specjalnej, Wydział  Nauk  o Wychowaniu,  Uniwersytet  Łódzki, 
91-433 Łódź, ul. Smugowa 10/12.

1  Szerzej pisze o tym m.in. P. M o c z y d ł o w s k i, O sposobach wglądu w sekrety stosunków 
międzyludzkich. Przypadek instytucji totalnych, [w:] Poza granicami socjologii ankietowej, red. A. Su-
łek, K. Nowak, A. Wyka, Warszawa 1989, s. 31–59; t e n ż e, Więziennictwo – od systemu totalitarnego 
do demokratycznego, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1994, nr 8, s. 9.

2  Do 1954 r. Straż Więzienna. 
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zmilitaryzowani, a od więźniów wymagano bezwzględnej uległości i karności. Jak 
podkreśla Jerzy Górny, w pierwszej dekadzie PRL w zasadzie nie istniała w Pol-
sce żadna koncepcja penitencjarna3. O hermetyczności systemu penitencjarnego 
tego okresu świadczy chociażby to, że w 1955 r. polscy penitencjaryści nie brali 
udziału w obradach I Kongresu ONZ w sprawie zapobiegania przestępczości i po-
stępowania z więźniami. 

Powyżej zarysowana sytuacja uległa zmianie dopiero w drugiej połowie  lat 
50. XX w. W 1956 r. podjęto działania na rzecz budowy systemu penitencjarnego, 
nawiązując częściowo do rozwiązań międzywojennych. W podstawowej mierze 
kształtowanie się nowego systemu penitencjarnego w Polsce tego okresu opie-
rało się na  rozwiązaniach  realizowanych w  innych państwach socjalistycznych, 
zwłaszcza Związku Radzieckim. 

Proces wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych oraz opis  „rzeczywi-
stości” więziennej okresu PRL prezentowany był zazwyczaj na różnego rodzaju 
oficjalnych naradach, gdzie pokazywano sukcesy w zakresie resocjalizacji więź-
niów, ich coraz szersze zatrudnienie, podnoszenie poziomu wykształcenia funkcjo-
nariuszy oraz zwiększanie „fachowości” służby więziennej. Był to wyidealizowany 
obraz pracy penitencjarnej.  Istniał  również  inny, prawdziwy, prezentowany tylko 
wąskiemu  gronu  ważniejszych  funkcjonariuszy4.  Podstawy  teoretycznoprawne 
oraz  problematyka  praktyki  resocjalizacji  więziennej  podejmowana  była  na  ła-
mach pism o charakterze naukowym (np. „Przegląd Więziennictwa”) czy tzw. cza-
sopism branżowych (np. „Gazeta Sądowa i Penitencjarna”). 

Celem artykułu jest ukazanie celów, miejsca oraz rodzajów oddziaływań pe-
dagogicznych  wobec  przestępców  odbywających  karę  pozbawienia  wolności, 
a także prezentacja i analiza wskazówek metodycznych do wychowania resocja-
lizującego w zakładach karnych Polski końca lat 60., zawartych w treściach arty-
kułów adresowanych do kadry penitencjarnej. Analizie poddano treści artykułów 
przedstawionych  na  łamach  „Gazety Penitencjarnej”,  stanowiącej ważny  (i  od-
rębny) dział w „Gazecie Sądowej  i Penitencjarnej”. Przedmiotem zainteresowa-
nia uczyniono doniesienia poświęcone wychowawczym aspektom resocjalizacji 
osób odbywających karę pozbawienia wolności, ze szczególnym uwzględnieniem 
opracowań o charakterze metodycznym. 

Analizowane treści artykułów zawarte są w numerach „Gazety Penitencjar-
nej”,  stanowiącej osobno wydzieloną część  „Gazety Sądowej  i Penitencjarnej”5 

3  J. G ó r n y, Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki, War-
szawa 1996. 

4  Problematyka ta jest szczegółowo opisana m.in. w artykule R. S z c z e p a n i k, Społeczno-po-
lityczne determinanty postępowania z osobami pozbawionymi wolności w Polsce okresu minionego 
półwiecza. Implikacje dla praktyki resocjalizacji penitencjarnej, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 2009, 
nr 9. Właściwie dopiero w latach 90. powstają dość liczne publikacje naukowe, które poświęcone są 
problematyce penitencjarnej, w tym roli społeczno-zawodowej więziennika oraz trudności towarzyszą-
cych odgrywaniu tej  roli zawodowej (zob.  także: K. B e d y ń s k i, Kształcenie zawodowe funkcjona-
riuszy więziennictwa w latach 1944–1989, [w:] Nabór i szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej 
w polskim systemie penitencjarnym, Kalisz 1995, s. 14–32. 

5  W dalszej części opracowania tytuły te będą zapisywane odpowiednio: GSiP oraz GP.
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z lat 1967–1970. Wybór końca lat 60. podyktowany był tym, że w tym okresie wy-
łania się nowa dziedzina wiedzy i praktyki, określana mianem pedagogiki peniten-
cjarnej. Daje temu wyraz szereg artykułów poświęconych kwestiom „pedagogiki 
więziennej” na łamach omawianego czasopisma oraz eksponowana problematy-
ka wychowania „poprawczego” i „reedukacyjnego” z zastosowaniem rozmaitych 
metod. Pod koniec lat 60. ukazała się seria artykułów poruszających zagadnienie 
wykorzystywania w  pracy  penitencjarnej  organizacji  społecznych  oraz  dorobku 
środowiska naukowego. Prezentowane są doniesienia z seminariów naukowych, 
konferencji oraz kongresów, a także spotkań roboczych przedstawicieli środowi-
ska penitencjarnego z naukowcami i studentami należącymi do kół naukowych. 
Spotkania te mają na celu „analizowanie i omawianie co trudniejszych problemów 
wychowawczych i wyjaśnianie ich w oparciu o badania naukowe”6. Zaznacza się, 
że  bramy  „współczesnego”  więzienia  przekroczyła  nauka  i  „sprawy  reedukacji 
osłaniane dotychczas kurtyną milczenia znalazły się w kręgu zainteresowań na-
ukowych  i  społecznych  […]  zaczyna  się  doceniać  pomoc,  jaką  społeczeństwo 
może okazać zakładom karnym w zakresie reedukacji więźniów i opieki postpe-
nitencjarnej”7. 

Na łamach czasopisma wyraźnie zaznaczają się treści poświęcone wycho-
wawczym  aspektom  odbywania  kary  pozbawienia  wolności,  a  także  toczą  się 
dyskusje oraz mają miejsce próby formowania tożsamości naukowej pedagogiki 
penitencjarnej. 

Problematyka prezentowana  
na łamach „Gazety Penitencjarnej”

W dwutygodniku  „Gazeta  Sądowa  i  Penitencjarna”  prezentowano  artykuły 
poświęcone  teorii  i  praktyce  stosowania  funkcjonującego  prawa,  analizowano 
zmiany ustawodawcze oraz poddawano interpretacji projekty tych zmian. Ważną 
część doniesień prasowych stanowiły opisy praktycznych rozwiązań organizacyj-
nych – głównie pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz więzien-
nictwa. Swoje stałe miejsce miały działy poświęcone charakterystyce ciekawych 
przypadków w pracy prawników (np. dział „Moja najciekawsza sprawa”)8. 

Na przełomie lat 60. i 70. niezwykle żywe było wspomnienie zbrodni wojen-
nych. Wiele uwagi poświęcano sprawom dotyczącym ścigania byłych zbrodniarzy 
nazistowskich,  którzy w  czasie  okupacji  hitlerowskiej  działali  na  terenie Polski. 

6  Dla potrzeb praktyki penitencjarnej, GP 1968, nr 48, s. I. 
7  Z. L e n a r t o w i c z, Więzienia i społeczeństwo, GP 1968, nr 48, s. I.
8  Warunkiem „współredagowania” tego działu przez czytelnika było doświadczenie i prezentacja 

ciekawego przypadku w kontekście problemu prawniczego. Przykładem może być opis sprawy doty-
czącej przestępcy, który podjął próbę ukrycia się przed organami ścigania poprzez operację zmiany 
płci (GP 1967, nr 1). 
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Dziennikarze czasopisma śledzili  losy funkcjonariuszy pozostających na wolno-
ści, którzy dotąd nie ponieśli stosownych konsekwencji swoich czynów. Podob-
ne doniesienia miały często charakter śledztwa dziennikarskiego, co znajdowało 
swój wyraz w wymownych tytułach tych artykułów (np. Gdzie pan jest doktorze 
Rindfleisch?9 czy Kolejny proces zbrodniarzy z Oświęcimia10). 

Bardzo silnie zaznacza się polityczny charakter czasopisma. Ważną i znaczą-
cą objętościowo część artykułów stanowią te, których celem jest upowszechnia-
nie treści związanych z działaniami PZPR i stronnictw politycznych, aktywnością 
rządu oraz organów władz  regionalnych. Zarówno podejmowana  tematyka,  jak 
i interpretacja doniesień „partyjnych” w kontekście praktyki działania poszczegól-
nych  instytucji  prawa ma bardzo  silny wydźwięk polityczny,  którego  celem  jest 
wzmacnianie istniejącego porządku ustrojowego. Niektóre sprawozdania z obrad 
władz partii opatrzone są wnioskami bezpośrednio dotyczącymi działalności wię-
zień. Przedstawiane treści nawiązujące do funkcjonowania określonych instytucji 
odnoszone są do rozwiązań istniejących w Związku Radzieckim, z których należy 
czerpać inspiracje i przykład. Nie należą do rzadkości przedruki radzieckich arty-
kułów prawniczych, kryminologicznych i psychologicznych. W tym miejscu należy 
zaznaczyć, że dość regularnie pojawiają się artykuły, stanowiące sprawozdania 
z działalności poszczególnych instytucji (np. sądy dla nieletnich, zakłady popraw-
cze i więzienia) w krajach innych niż socjalistyczne. Uwagę zwraca jednakże to, 
że w artykułach tych eksponowane są wady tamtejszych rozwiązań oraz są  im 
przeciwstawiane dobre, socjalistyczne przykłady organizacyjne. 

Od kwietnia 1967 r. w „Gazecie Sądowej i Penitencjarnej” wyodrębniono osob-
ne miejsce poświęcone problematyce penitencjarnej. Do tej pory treści te były, co 
prawda, opisywane na wydzielonych kartach w środku gazety (tzw. „wkładka” do 
gazety), jednak od numeru 8/1967 została ona opatrzona tytułem „Gazeta Peni-
tencjarna”. 

Problematyka  „Gazety Penitencjarnej”  skupia  się wokół  zagadnień  organi-
zacyjnych  więziennictwa,  przedstawione  są  zagadnienia  kryminologiczne  oraz 
tematyka  pedagogiczna.  Ważne  miejsce  zajmuje  rubryka:  „Sylwetki”,  w  której 
systematycznie opisuje się osiągnięcia zawodowe poszczególnych pracowników 
oraz analizuje się ich życiorysy zawodowe, zwykle w kontekście silnych związków 
funkcjonariusza z organizacjami społecznymi. Często podkreślana jest ideowość 
i zaangażowanie partyjne, któremu przypisuje się związek z silną motywacją do 
„lepszej” pracy11. W „Gazecie Penitencjarnej” doniosłe miejsce znajdują zagad-
nienia dotyczące codziennych trudności w pracy penitencjarnej, charakterystyki 
więźniów, problemów towarzyszących kontaktom z osadzonymi, a także kwestii 
przygotowania zawodowego funkcjonariuszy. Problematyka „pedagogiczna” sku-
pia  się wokół  zasadniczych  zagadnień,  takich  jak:  nauka w  zakładzie  karnym, 
praca więźniów, wychowawczy charakter regulaminów i kar dyscyplinarnych, in-

9  Gdzie pan jest doktorze Rindfleisch?, GSiP 1967, nr 5. 
10  Kolejny proces zbrodniarzy z Oświęcimia, GSiP 1968, nr 44. 
11  Na przykład: Szacunek i podziw, GP 1967, nr 8.
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dywidualizacja w resocjalizacji oraz szeroko rozumiana działalność kulturalno-wy-
chowawcza. 

Należy zaznaczyć, że czasopismo było przeznaczone wyłącznie dla pracow-
ników więziennictwa  („do użytku wewnętrznego”) z zastrzeżeniem, by nie udo-
stępniać go osadzonym. 

Badania pedagogiczne prezentowane na łamach  
„Gazety Penitencjarnej” (1967–1970) 

Analiza  zawartości  pisma  w  latach  1967–1970  pozwala  sądzić,  że  pro-
blematyka  pedagogiczna  podejmowana  była  przez  niewielką  grupę  uczonych. 
Przeważają opracowania o charakterze sprawozdawczym, omawiające istnieją-
ce przepisy  i  regulacje prawno-penitencjarne,  kryminologiczne,  psychologiczne 
i (w najmniejszym stopniu) pedagogiczne. Uwagę zwraca to, że w tytułach wielu 
artykułów dominują określenia sugerujące treści poświęcone wychowaniu, choć 
w rzeczywistości dotyczą innych zagadnień. Posługiwanie się określeniem „wy-
chowanie”  było  charakterystyczne  w  przypadku  referowania  organizacji  pracy 
penitencjarnej. Uważna lektura treści poszczególnych artykułów pokazuje, że od-
noszono  się  w  zasadzie  do  prawno-regulaminowych  problemów  pracy wycho-
wawców, zabezpieczeń zakładów karnych czy fluktuacji kadry12. 

Znaczna część artykułów o charakterze popularnonaukowym ma charakter 
przeglądu  dotychczasowych wyników  badań, w  tym  zagranicznych. Autorzy  to 
najczęściej prawnicy specjalizujący się w zagadnieniach penitencjarnych i krymi-
nologicznych oraz stosunkowo wąska grupa psychologów i pedagogów, zwykle 
związanych zawodowo z zakładami karnymi. 

Opisy funkcjonowania więzień, prezentowane na łamach czasopisma, w pro-
pagandowy sposób ukazują sukcesy odnoszone na polu penitencjarnym, a także 
akcentują walory systemu socjalistycznego w procesie profilaktyki i resocjalizacji. 
Materiały stanowiące prezentację wyników badań pedagogicznych niewątpliwie 
należy traktować z bardzo dużą dozą ostrożności, ponieważ niektóre z nich – choć 
o naukowym profilu – nie są wolne od politycznych zniekształceń i propagandy. 

Analiza przedstawionych w gazecie komunikatów z badań naukowych pro-
wadzonych w tamtym okresie dowodzi wielu uproszczeń i fasadowości. Dominują 
wyniki badań, na które składają się deklaracje badanych więźniów (badania an-
kietowe), a częstym tematem dociekań przedstawianych na łamach czasopisma 
są zajęcia kulturalno-wychowawcze, organizowane na terenie zakładu karnego. 
Pewną egzemplifikacją charakteru badań oraz wniosków z nich płynących pre-
zentowanych w gazecie są dane przedstawione w artykule pt. Formy wykorzy-
stywania wolnego czasu w opinii więźniów13. Z przedstawianych danych wynika, 

12  M.in. Rozwijanie procesu wychowawczego, GP 1970, nr 95. 
13  W. S k o t n i c k i, Formy wykorzystywania wolnego czasu w opinii więźniów, GP 1969, nr 69, s. II. 
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że więźniowie niedostatecznie korzystają z „bogatej” oferty zajęć proponowanych 
przez personel  zakładów karnych. Autorzy badań uważają,  że  ciekawe  i  poży-
teczne sposoby spędzania czasu wolnego przez więźniów na terenie zakładu 
karnego mogą powodować przyjęcie przez nich pewnych nawyków i ich utrwa-
lenie, a następnie podejmowanie ich po opuszczeniu zakładu karnego. Badacze 
bezkrytycznie przytaczają uzyskane dane procentowe i optymistycznie zakłada-
ją, że aż 74% więźniów będzie kontynuowało „nabyte” w zakładzie karnym spo-
soby spędzania czasu wolnego. Wątpliwości co do wartości tych analiz nasuwa 
m.in. to, że w grupie wymienianych przez autorów badań „pożytecznych” i mo-
gących owocować przyjęciem nawyków w przyszłości są takie sposoby spędza-
nia czasu wolnego,  jak  „odczyty z zakresu problematyki antyalkoholowej” czy 
konkursy „Zgaduj-zgadula”. Należałoby więc myśleć, że po opuszczeniu zakła-
du karnego więźniowie będą poszukiwać podobnych form spędzania czasu wol-
nego. Bezkrytycznie również przyjmują od badanych więźniów informacje o tym, 
iż „czują się zdemoralizowani i odczuwają potrzebę reedukacji”. Autorzy formu-
łują życzeniowe wnioski, np. „stosunkowo duża liczba badanych tam więźniów 
dostrzega przydatność w procesie wychowawczym niektórych form organizacji 
wolnego czasu. Charakterystyczne jest to, że więźniowie w pozytywnej ocenie 
pominęli  w  zasadzie  formy  o  charakterze wyraźnie  rozrywkowym,  a wysunę-
li  na pierwsze miejsce  te  spośród nich,  które  faktycznie mogą przyczynić  się 
do podlegania pozytywnym zainteresowaniom  i przemiany  ich mentalności”14. 

Czasem opisywane sposoby pozyskiwania „szczerych” informacji ze strony 
badanych więźniów były wręcz kuriozalne, np. byli więźniowie otrzymali na adres 
domowy ankiety do wypełnienia. Niektórzy z nich „nie skorzystali z anonimowo-
ści. Podali nazwiska i adresy. A to co napisali – co tu dużo mówić – stanowi rzecz 
krzepiącą. Wszyscy bowiem […] prowadzą normalne życie”15. Trudno nie wątpić 
w rzetelność uzyskanych danych i wyrażać wiarę w to, że byli więźniowie przy-
znają  się  badaczom  (reprezentującym  administrację  więzienną)  do  nielegalnej 
czy nieakceptowanej powszechnie aktywności społecznej. 

Wnioski płynące z „wyników badań” prowadzonych w tamtym okresie często 
wypływały z intuicyjnej wiedzy „badaczy”,  ich własnych doświadczeń życiowych 
(zawodowych)  oraz  osobistych  poglądów. Wywody  te  często  obejmowały  cha-
rakterystykę założeń organizacyjno-regulaminowych bez ukazywania głębszych 
mechanizmów funkcjonowania określonych aspektów odbywania kary pozbawie-
nia wolności, a także bez wskazywania przeszkód i niebezpieczeństw tkwiących 
w strukturze i relacjach społecznych w zakładzie karnym. W rezultacie prowadzi-
ło to do afirmowania istniejących rozwiązań organizacyjno-regulaminowych oraz 
do formułowania naiwnych i mających życzeniowy charakter wniosków, jak taki, 
że  „przestępca, który zetknął się z dolegliwością kary, będzie strzegł się przed 
popełnieniem nowych przestępstw”16.

14  Tamże. 
15  M. M a n d u l e w i c z, W Kamiennej Górze – młodociani, GP 1969, nr 86, s. II.
16  M. R u d n i k, Warunki reedukacji młodocianych skazanych na krótkie kary pozbawienia wol-

ności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1970, t. 240, s. 49.
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Zadania i miejsce pedagogiki penitencjarnej w systemie 
nauk penitencjarnych – cele wychowania resocjalizującego

Inspiracją  dla  artykułów  pod wspólnym  tytułem Pedagogika penitencjarna, 
które podejmowały próbę określenia przedmiotu, zakresu oraz metod wychowa-
nia więźniów było wydanie pod koniec lat 60. radzieckiego podręcznika zatytuło-
wanego Pedagogika pracy poprawczej. Była to pierwsza książka w bloku państw 
socjalistycznych,  mająca  charakter  podręcznika  poświęconego  problematyce 
pracy penitencjarnej. Podkreślano, że „[…] w odróżnieniu od innych gałęzi peda-
gogiki, przedmiotem pedagogiki penitencjarnej nie jest wychowanie, lecz popra-
wa, reedukacja osób posiadających określone braki w wychowaniu, sprzyjające 
przestępstwom”17. Wątpliwości  nie  budziło  to,  że  „podstawą  oddziaływania  pe-
nitencjarnego  jest  reżim,  praca  oraz  działalność  polityczno-wychowawcza.  […] 
Zadaniem pedagogiki penitencjarnej jest wskazywanie i uzasadnianie wymogów 
pedagogicznych i warunków, w których reżim, praca oraz działalność polityczno-
-wychowawcza będą najskuteczniej wykorzystane w procesie reedukacji i popra-
wy skazanych”18. 

Wyróżniano dwa cele  reedukacji  i poprawy więźniów. Po pierwsze, cel mi-
nimalny,  jakim jest „dążenie do wyrobienia u więźnia szacunku dla prawa, obo-
wiązujących  zasad  współżycia  społecznego,  do  wdrożenia  go  do  społecznie 
pożytecznej pracy, przywrócenie go do normalnego życia”19. Po drugie, maksy-
malnym celem procesu pedagogicznego prowadzonego w zakładzie karnym jest 
„nie tylko dążenie do tego, by więzień nie popełniał nowych przestępstw, ale dąże-
nie do całkowitego przeobrażenia ideowego i moralnego więźnia, do przekształ-
cenia byłego przestępcy w świadomego członka społeczeństwa”20. Jednocześnie 
podkreślano jedność i rozłączność pojęć „poprawa” i „reedukacja” w praktyce od-
działywań  pedagogicznych w  zakładzie  karnym. Otóż w  zależności  od  stopnia 
demoralizacji  jedni więźniowie  podlegać  będą  procesowi  jedynie  poprawy,  zaś 
inni – reedukacji. W odróżnieniu od „poprawy”, pod pojęciem „reedukacji” rozumie 
się „proces bardziej złożony, trudniejszy […] przebudowę całej osobowości, całej 
psychiki człowieka: jego uczuć, woli, cech charakteru, nawyków i skłonności, za-
interesowań i ideałów”21. 

W innym artykule poświęconym problematyce pedagogiki penitencjarnej ak-
centowano  to,  że  posługuje  się  ona  własnymi  metodami  badania  „osobowości 
i  kolektywu więźniów”22. Czytelnicy  zostali  zapoznani  z  zasadniczymi metodami 
oraz technikami  i sposobami  ich wykorzystania. Wymieniono: eksperyment, roz-
mowę i korespondencję z krewnymi skazanego oraz techniki badania osobowości
więźnia. Dużo miejsca poświęcono badaniu kolektywu więźniów, składu więźniów, 

17  Pedagogika penitencjarna, GP 1968, nr 60, s. III.
18  Tamże. 
19  Pedagogika penitencjarna (2), GP 1968, nr 62, s. II. 
20  Tamże. 
21  Tamże, s. III.
22  Pedagogika penitencjarna (6), GP 1969, nr 69, s. III. 
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stosunku kolektywu więźniów wobec pracy, badaniu dyscypliny oraz ocenie akty-
wu więźniów. Zwracano uwagę na takie sposoby zbierania danych, jak: osobiste 
rozmowy z więźniami, inicjowanie zbiorowych dyskusji, uczestnictwo w zebraniach 
więźniów,  zapoznawanie się z dokumentacją  rady kolektywów, działalnością bi-
blioteki itp. 

Do zasad poprawy i reedukacji skazanych, czyli wyjściowych założeń, w któ-
rych  wyrażone  są  podstawowe  wymogi  dotyczące  treści,  organizacji  i  metod 
pracy z więźniem, zaliczono: „komunistyczną celowość i partyjność, ścisły zwią-
zek  procesu  poprawy  i  reedukacji  z  pracą  i  życiem, wychowanie w  kolektywie 
i poprzez kolektyw, indywidualne podejście do więźniów, łączenie wysokich wy-
magań w stosunku do więźnia z humanitarnym do nich stosunkiem, troska o ich 
rozwój  i  reedukację, oparcie procesu poprawy  i  reedukacji skazanych na ujaw-
nieniu  i umocnieniu  ich cech pozytywnych,  jedność, zbieżność, kolejność, kon-
sekwencja oddziaływania wychowawczego”23. Podkreślano funkcje, jakie spełnia 
więzienie w państwie socjalistycznym: „zakłady karne mają szczególne zadanie 
socjalistycznego wychowania skazanych, a nie sposób sobie wyobrazić realiza-
cji tego zadania bez rozwijania wśród więźniów pracy ideowo-wychowawczej”24. 
Więzienie  przedstawiane  jest  jako  jeden  z  ważniejszych  „frontów  ideologicz-
nych”25, a istotnym przejawem słabości pracy penitencjarnej jest sprzyjanie temu, 
że „w celach toczą się niekontrolowane dyskusje polityczne”26. Sprawy polityczne 
są uważane przez wychowawców za „tabu” dla więźniów. 

Szczególną uwagę poświęcono wychowawcom i nauczycielom. Żądano od 
nich nie tylko znajomości zadań i celów pedagogicznych, lecz także bezwzględ-
nego podporządkowania całej swojej działalności dążeniu do osiągnięcia celów 
partyjnych. „Komunistyczna celowość i partyjność procesu poprawy i reedukacji 
znajduje swój wyraz w wyborze i stosowaniu metod, środków i form oddziaływań 
wychowawczych”27. Dopuszcza się metody, które „nie są sprzeczne z wymogami 
praworządności  socjalistycznej  (czyli  są  naukowo uzasadnione  i  humanitarne). 
Stosowanie środków przymusu nie wpisuje się w  tę zasadę, podobnie  jak nie-
umiejętne  stosowanie  nagród,  które wyrabia  u więźniów  postawy  egoistyczne, 
indywidualizm  i  osłabia  poczucie  odpowiedzialności  przed  społeczeństwem  za 
popełnione przestępstwo”28.

Pedagogika penitencjarna pełni służebną rolę w stosunku do prawa. W zależ-
ności tej upatrywane są walory pedagogiczne: „fakt podporządkowania procesu 
pedagogicznego w zakładach karnych normom prawa penitencjarnego powinien 
być wykorzystany w celach pedagogicznych. Ścisłe wykonywanie dyspozycji za-
wartych  w  normach  prawa  penitencjarnego  posiada  znaczenie  wychowawcze, 
ponieważ uczy więźnia zasad postępowania, wyrabia szacunek dla ustaw.  […] 
Zadanie polega na tym, żeby umieć w stopniu maksymalnym skutecznie i twórczo 

23  Tamże.
24  J. M o r a w s k i, Czy praca KO wystarcza?, GP 1968, nr 63, s. I. 
25  Tamże. 
26  Tamże, s. III.
27  Pedagogika penitencjarna (6), GP 1969, nr 69, s. III.
28  Tamże.
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posługiwać się w celach pedagogicznych ograniczeniami, ustanowionymi przez 
ustawodawcę, a także metodami, środkami i formami wychowawczego postępo-
wania nie pozostającymi w sprzeczności z ustawą”29.

W myśl  zasad  poprawy  i  reedukacji  więźniów,  wszelka  skuteczna  działal-
ność wychowawcza nie jest możliwa poza kolektywem oraz poza pracą. Resocja-
lizacyjne walory pracy metodą kolektywu tkwią we włączeniu więźnia „w system 
wzajemnych zależności kolegi od kolegi. […] Kolektywne stosunki nakładają na 
każdego więźnia określone obowiązki, za wykonanie których ponosi on moralną 
odpowiedzialność przed kolektywem i dyscyplinarną przed administracją […]. Po-
przez kolektyw wychowawca może szybciej i głębiej poznawać więźniów”30. 

Pod pojęciem metod poprawy i reedukacji więźniów rozumie się „całokształt 
sposobów pedagogicznego oddziaływania na więźniów, których celem jest elimi-
nowanie cech ujemnych i formowanie dodatnich, a także wdrażanie do słusznego 
postępowania”31. Doświadczenia radzieckie pokazują, że najczęściej stosowane 
metody w zakładach karnych powinny być następujące: przekonywanie, wdraża-
nie, wyróżnianie, przymus, przykład i zaufanie. Podkreśla się, że „w odróżnieniu 
od więzień w państwach kapitalistycznych, w których przymus jest podstawową 
metodą  oddziaływania  na więźniów, w  zakładach  karnych  państw  socjalistycz-
nych przymus jest metodą pomocniczą. Stosuje się go wiec wobec tych więźniów, 
którzy nie bacząc na argumenty rozmowne, naruszają wymogi rygoru i dezorga-
nizują działalność zakładu karnego. […] Jako metodę oddziaływania pedagogicz-
nego na więźniów, przymus stosuje się w ramach przymusu państwowego, jakim 
jest kara, związana z oddziaływaniem penitencjarnym”32. Podkreśla się również, 
że warunkiem skuteczności zastosowania przymusu wobec więźnia (pod posta-
cią kategorycznego wymogu, uprzedzenia o pociągnięciu do odpowiedzialności 
karnej,  kary,  przymusu moralnego  opinii  publicznej)  jest  uprzednie  upewnienie 
się, że „świadomość więźnia jest w znacznym stopniu przygotowana na jego przy-
jęcie”33. Wiele miejsca zajmuje opis udziału kolektywu więźniów w procesie stoso-
wania przymusu jako oddziaływania pedagogicznego – większa część kolektywu 
powinna być przekonana o sprawiedliwości  i konieczności przedstawionych żą-
dań  i  winna  stanąć  po  stronie  wychowawcy34. Wspomniany  powyżej  „moralny 
przymus opinii publicznej” należy rozumieć  jako „ocenę wykroczenia  i postępo-
wania więźnia przez kolektyw i pobudzenie go do zmiany swojego postępowania 
pod groźbą osądu moralnego i zmiany pozycji socjalno-psychologicznej więźnia 
w kolektywie (utrata autorytetu, bojkot itp.)”35.

Często  prezentowane  na  łamach  „Gazety  Sądowej  i  Penitencjarnej”  spra-
wozdania ze spotkań i narad partyjnych opatrywane są wnioskami i postulatami 

29  Pedagogika penitencjarna (3), GP 1968, nr 63, s. III.
30  Pedagogika penitencjarna (7), GP 1968, nr 73, s. III.
31  Pedagogika penitencjarna (2), GP 1969, nr 8, s. II.
32  Tamże. 
33  Tamże.
34  Pedagogika penitencjarna (9). Metody poprawy i reedukacji skazanych, GP 1969, nr 84, s. III. 
35  Tamże. 



Renata Szczepanik72

konieczności wdrożenia  określonych  idei w praktykę wychowawczą. Podkreśla 
się, że  „na plan pierwszy wysuwa się zasada  traktowania walorów  ideowo-wy-
chowawczych”36 w systemie oddziaływań na więźniów. Podobne postulaty odnosi 
się również do systemu kształcenia funkcjonariuszy penitencjarnych. Realizacja 
tej podstawowej zasady powoduje, że „konieczne jest doskonalenie programów 
nauczania z zapewnieniem właściwego miejsca dla problematyki  ideowej  i poli-
tycznej”37 oraz „większego nasycenia szkolenia treściami o charakterze społecz-
no-politycznym i humanistycznym”38. Akcentuje się to, że miarą zaangażowania 
nauczycieli i wychowawców w pracy wychowawczej jest ich szkolenie partyjne39. 
Niedostateczna świadomość „polityczna”  roli zawodowej  funkcjonariuszy sprzy-
ja bowiem powstawaniu zjawisk patologii społecznych i niedociągnięć w miejscu 
pracy. Podnoszono również problem niskiego wykształcenia więzienników, wobec 
czego postulowano „potrzeby szkolenie w drodze różnych form całej kadry z na-
czelnikami Centralnych Więzień i pracownikami Centralnego Zarządu Więziennic-
twa włącznie; potrzeby prowadzenia agitacji na rzecz kończenia szkoły średniej 
przez funkcjonariuszy nie posiadających wykształcenia średniego; potrzeby zro-
bienia wszystkiego co możliwe w celu zwiększenia liczby funkcjonariuszy posia-
dających wykształcenie wyższe”40. 

Charakterystyczne  jest  akcentowanie  wychowawczej  roli  kary  pozbawie-
nia wolności,  w  tych  tytułach  artykułów,  które w  rzeczywistości  stanowią  uwa-
gi  krytyczne  władz  więziennictwa  pod  adresem  pracowników,  mające  na  celu 
ich  zdyscyplinowanie,  zmobilizowanie  do  intensywniejszej  i  bardziej  sumiennej 
pracy.  Analiza  materiałów  źródłowych  dotyczących  problematyki  funkcjonowa-
nia  zawodowego więzienników  lat  60.  i  70. pozwala  sądzić,  że w artykule  tym 
w sposób zawoalowany wyrażono niezadowolenie oraz że ma on charakter dys-
cyplinujący kadrę penitencjarną41. Dość kategoryczny i surowy w swej konwencji 

36  Kierunki ofensywy polityczno-wychowawczej, GSiP 1967, nr 13, s. 1.
37  Tamże, s. 2. 
38  Na pierwszym planie – sprawy szkolenia, GW 1968, nr 63, s. II. 
39  Zgodnie z art. 5 dekretu o służbie więziennej z roku 1954,  funkcjonariuszem mogła zostać 

osoba, która: posiadała obywatelstwo polskie; prezentowała odpowiedni poziom polityczno-moralny; 
legitymowała się odpowiednim wykształceniem ogólnym i przygotowaniem zawodowym; odbyła służ-
bę wojskową  lub była przeniesiona do  rezerwy oraz cechowała się odpowiednim stanem zdrowia. 
W rzeczywistości podstawowym wskaźnikiem „zdatności” funkcjonariusza była jego postawa politycz-
na. Kwestia wykształcenia i predyspozycji osobowościowych nie była brana pod uwagę. Kariera za-
wodowa i awanse były uzależnione nie od poziomu wykształcenia, lecz od liczby przebytych szkoleń 
i  kursów  politycznych  oraz  postawy  „ideologicznej”.  Niskie  kompetencje  zawodowe  oraz  brak  ele-
mentarnej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej powodowały, że funkcjonariusze sięgali po alkohol 
i przemoc w celu minimalizowania stanów frustracyjnych i poczucia niemocy, bezradności w kontak-
tach z osadzonym (szerzej: R. S z c z e p a n i k, K. S o b o ń s k i, Status społeczno-zawodowy funkcjo-
nariusza służby więziennej w Polsce, [w:] Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. 
Diagnoza i kierunki przeobrażeń, red. R. Szczepanik, J. Wawrzyniak, Łódź 2012.

40  Na pierwszym planie – sprawy szkolenia, GP 1968, nr 63, s. II. 
41  Częste były przypadki alkoholizowania się funkcjonariuszy na terenie zakładu karnego w cza-

sie  pracy,  stosowanie  przemocy,  wykorzystanie  więźniów  do  pracy  przy  budowie  np.  prywatnych 
domów  itp.  (m.in. R. S z c z e p a n i k, Społeczno-polityczne determinanty postępowania z osobami 
pozbawionymi wolności w Polsce okresu minionego półwiecza. Implikacje dla praktyki resocjalizacji 
penitencjarnej, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 2009, nr 9. 



Koncepcje wychowania resocjalizującego na łamach „Gazety Penitencjarnej” (1967–1970) 73

tekst pt. Rozwijanie procesu wychowawczego adresowany jest do pracowników 
penitencjarnych. Zwraca się „szczególną uwagę na pewne niekorzystne zjawiska 
hamujące  postęp,  osłabiające  efekty  pracy  wychowawczej  oraz  zadania,  jakie 
w  związku  z  potrzebą  ich wyeliminowania  stoją  przed  ogółem  funkcjonariuszy 
pracowników ZK (zakładów karnych) i AŚ (aresztów śledczych)”42. Uwagę zwra-
cają prezentowane zestawienia statystyczne, m.in. te, że sukcesem było zmniej-
szenie liczby wykroczeń dokonywanych przez funkcjonariuszy w 1969 r. o 35%, 
ubolewa się nad zbyt dużą fluktuacją kadry  i niedostatkami kadrowymi. W celu 
poprawy zachowań i wizerunku funkcjonariusza przygotowano dokument pt. Za-
sady postępowania i zachowania się funkcjonariuszy SW, pomocny w procesie 
kształtowania się właściwych postaw zawodowych kadry penitencjarnej. 

W tym samym numerze znajdujemy obszerne opracowanie pt. Kim jest wy-
cho wawca43. Autor odwołuje się do koncepcji Antoniego Makarenki, omawia  jego 
poglądy. Jednocześnie wskazuje przeszkody organizacyjne we wdrażaniu w ży-
cie  zasad  pedagogiki  Makarenki.  Przywołuje  przykłady  ilustrujące  absurdalne 
wymagania  stawiane przed wychowawcami.  „W zakładzie  karnym w Łodzi-Si-
kawie  wychowawca  demonstrował  mi  naręcze  zeszytów  skrzętnie  ponumero-
wanych, do których zgodnie z planem pracy powinien wszystko wpisywać: od 
rozmów z rodzicami  i skazanymi, ewidencji próśb, zażaleń  i potrzeb, do uwag 
o stanie zdrowia więźniów i inwentarza w oddziale”44. Autor stawia ważne pytania 
o status wychowawcy (problematyka ta podejmowana jest także w serii artyku-
łów o charakterze ironicznym i pod znamiennym tytułem Omnibusy45). Problem 
leży w zbiurokratyzowanym systemie pracy, którego częścią jest wychowawca, 
a ich zmniejszenie spowodowałoby usprawnienie pracy wychowawczej. Dodat-
kową barierę we właściwym wykonywaniu obowiązków stanowi zbyt duża liczba 
więźniów, przypadających na jednego wychowawcę (dla przykładu w 1968 r. na 
jednego  wychowawcę  przypadało  średnio  200  osadzonych;  przeciętna  liczba 
w zakładach karnych w województwie bydgoskim wynosiła nawet 300)46. Hen-
ryk Machel stawia ważne pytanie o to, „ile czasu może poświęcić wychowawca 
jednemu więźniowie”  i dokonuje kalkulacji, która dowodzi bezsensowności po-
dobnych  rozwiązań oraz niemożności  sumiennego wywiązywania  się  z  zadań 
wychowawczych:  „[…]  Uwzględniając  fakt,  że  wychowawca  pracuje  8  godzin 
dziennie  i powinien oddziaływać każdego dnia (proces wychowawczy musi być 
ciągły) na około 300 więźniów […] wychowawca musiałby codziennie rozmawiać 
z 50 więźniami. Wówczas z każdym więźniem w ciągu jednego tygodnia mógłby 
rozmawiać 6 minut. W okresie miesiąca wychowawca mógłby zatem 4 razy roz-
mawiać z każdym więźniem łącznie przez 24 minuty”47.

42  Rozwijanie procesu wychowawczego, GP 1970, nr 95, s. II. 
43  Z. L e n a r t o w i c z, Kim jest wychowawca, GP 1970, nr 95, s. I. 
44  Tamże, s. II
45  Por. także: Z. P o l l o c h, Trzeba pomóc „omnibusom”, GSiP 1967, nr 1.
46  H. M a c h e l, Czas pracy wychowawcy, GP 1968, nr 50, s. II.
47  Tamże, s. III.
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Warto zaznaczyć, że zagadnienie trudności pracy więziennika poruszane jest 
także w artykułach, które stanowią sprawozdania oraz opisy działalności jedno-
stek  penitencjarnych w  krajach  spoza  bloku  socjalistycznego.  Charakter  wnio-
sków oraz uogólnień w tego rodzaju artykułach wyraźnie sugeruje podobieństwo 
problemów, z  jakimi boryka się więziennictwo – bez względu na ustrój politycz-
no-społeczny. Dominuje wątek trudności w doborze odpowiedniej kadry peniten-
cjarnej oraz specyfiki pracy więziennika, która silnie wiąże się z brakiem poczucia 
bezpieczeństwa, obawą przed atakami czy ucieczkami więźniów,  „które  to nie-
pokoje prowadzą do najprawdziwszych obsesji […]. Rekrutacja do administracji 
więziennej nie sprzyja, nie stwarza szansy stworzenia inteligentnej, pojętnej ka-
dry. Administracja więzienna muszą się często zadowalać pracownikami, których 
wyzbyła się policja lub żandarmeria”48. 

Problematyka metod, form i środków oddziaływania 
wychowawczego na więźniów 

We wspomnianym wcześniej artykule Henryka Machela poświęconym trud-
nościom  w  codziennej  pracy  wychowawczej  z  więźniami  autor  zestawia  nad-
mierną  liczbę  więźniów  przypadających  na  jednego  wychowawcę  z  wielością 
obowiązków, jakimi obarczony jest „pedagog więzienny”. Obowiązki te wynikają 
ze stawianych przed nim zadań organizacyjno-wychowawczych. Autor artykułu 
wymienia je, pragnąc przeforsować tezę o przepracowaniu i nadmiernym obcią-
żeniu pracą wychowawców, jednakże zaprezentowane przez niego rodzaje prac 
i codziennych zobowiązań pokazują formy oraz środki oddziaływania wychowaw-
czego na więźniów. Bezpośrednia i indywidualna praca wychowawcy z więźniem, 
według Machela, jest co prawda teoretycznie możliwa, ale „[…] Możliwość ta po-
zostaje utopią, bowiem wychowawca w  tym układzie  rzeczy nic  innego nie po-
winien  robić  […]  gdzie  zatem czas  na  sporządzanie  notatek,  na wizytacje  cel, 
na wizytacje miejsc  pracy,  prowadzenie  zajęć  k.o.,  hospitowanie  zajęć  k.o,  na 
prowadzenie dobrych zapisów w karcie indywidualnej i kwestionariuszu więźnia? 
Jak wygospodarować czas na przygotowanie się do prowadzenia zajęć k.o, spo-
rządzanie  konspektu,  na  napisanie  pogadanki  do  radiowęzła,  na  indywidualne 
poradnictwo czytelnicze, na analizę wytworów własnej działalności więźniów, na 
pisanie opinii o więźniach. Jak można znaleźć czas na cenzurowanie co ponie-
działek około 200 listów i traktowanie ich jako materiałów osobopoznawczych?”49. 
Z  powyższego wynika,  że ważne miejsce w  pracy wychowawczej  z więźniami 
zajmowały zajęcia kulturalno-oświatowe. W  licznych  artykułach  analizuje  się 
ich celowość oraz funkcje. 

48  W. S k u l s k a, Zawód, który pragnie być doceniany, GP 1968, nr 44, s. II.
49  H. M a c h e l, Czas pracy wychowawcy…, s. III. Ponadto autor zwraca uwagę na inne obo-

wiązki należące do wychowawców, w tym rozliczenia i sprawozdania finansowe, troska o wyposaża-
nie pomieszczeń w stosowny sprzęt i inne. 
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Praca  kulturalno-oświatowa  traktowana  jest  przede wszystkim  jako  narzę-
dzie oddziaływania ideowego, a także „(poza pracą produkcyjną i nauką) główna 
forma pracy wychowawczej-penitencjarnej,  zmierzającej  do przebudowy krymi-
nalnych postaw skazanego. Ponadto ze swej  istoty praca kulturalno-oświatowa 
ma dostarczyć więźniom wiedzy, rozwijać zainteresowania, podnosić ich poziom 
kulturalny  i  stanowić niezbędną dla  rozładowania napięć psychicznych  rozryw-
kę”50. Akcentuje się wychowawcze elementy pracy k.o., które zapewnia specjalny 
dobór filmów, programów telewizyjnych i radiowych, dozwolonych dla więźniów, 
książek i czasopism oraz włączanie osadzonych w szereg obchodów świąt pań-
stwowych. 

Krytyce  poddawana  jest  praktyka  sięgania  po  pracę  kulturalno-oświatową 
w celach innych niż wychowanie. Udział więźniów w organizowanych imprezach 
nie może być powszechny, a powinien stanowić nagrodę za dobre wyniki w pracy 
i wzorowe przestrzeganie dyscypliny51. Zajęcia kulturalno-oświatowe zorientowa-
ne są na efektywne wypełnienie czasu wolnego więźniów. W zakładzie karnym 
przełomu lat 60. i 70. formy zagospodarowania czasu wolnego więźnia miały do 
spełnienia takie funkcje, jak: reedukacja, odpoczynek, rozrywka i samokształce-
nie52. Podkreśla  się  konieczność brania pod uwagę potrzeb więźniów podczas 
organizowania poszczególnych form spędzania czasu wolnego (np. treści poga-
danek, odczytów wygłaszanych bezpośrednio lub za pośrednictwem radiowęzła). 
Należy zaznaczyć szczególną rolę więźniów – aktywistów k.o. w zakładach kar-
nych. Analiza  treści  artykułów poświęconych  tej  problematyce pozwala  sądzić, 
że były to osoby ściśle współpracujące z personelem penitencjarnym, inicjujące 
określone akcje wśród współwięźniów oraz sprawozdające wychowawcom okre-
ślone nastroje i sytuacje, mające miejsce w relacjach nieformalnych53. 

Wiele uwagi poświęcono opisowi trudności wychowawczych oraz problemów 
z  zachowaniem  się  więźniów.  Część  artykułów  stanowi  opis  praktycznych  roz-
wiązań, których celem jest minimalizowanie negatywnych zjawisk utrudniających 
właściwy  proces  reedukacji.  Sukcesy  resocjalizacyjne,  których  miarą  jest  mała 
liczba ucieczek  i  oddaleń się więźniów oraz niski  poziom wykroczeń mogą być 
osiągane np. za pomocą sumiennego przestrzegania regulaminów oraz zna-
jomości planów pracy. Podnosi się konieczność systemowego podejścia do wy-
chowania więźniów,  które przeciwstawiane  jest  „improwizacji wychowawczej”54. 
„Znajomość planów pracy, regulaminu, wspólne dyskutowanie zamierzeń i  inicja-
tyw na naradzie partyjno-służbowej z udziałem członków komisji penitencjarnej”55 
służy skoordynowaniu oddziaływań wychowawców. Prezentowano liczne sukcesy 
organizacyjne w zakładach karnych. Wiele miejsca poświęcono szukaniu nowych 

50  J. M o r a w s k i, Czy praca…, s. I.
51  Tamże.
52  W. S k o t n i c k i, Formy wykorzystywania wolnego czasu…, s. II.
53  M.in.: J. M o r a w s k i, Czy praca…, s. I.
54  W Mielęcinie, GP 1967, nr 20, s. II.
55  Tamże. 
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metod oddziaływań na więźniów oraz  uwarunkowań  ich  skuteczności. Dla  przy-
kładu  opis  funkcjonowania  zakładu w Mielęcinie,  w  którym  nacisk  kładziono  na 
„jednolitość wychowawczego oddziaływania, wolną progresję oraz kontakty z orga-
nizacjami społecznymi”56 i pozawięziennymi środowiskami pracy. Do obowiązków 
wychowawcy wpisano tu „odwiedzanie więźniów w szkole, na stanowiskach pracy, 
przysłuchiwanie  się odpowiedziom na  lekcjach więźnia, występowanie  z głosem 
doradczym na zebraniach rady pedagogicznej w szkole”57. Ponadto wychowawca 
ma obowiązek kontaktowania się z przełożonymi więźnia w miejscu jego pracy. 

Problematyka kar dyscyplinarnych w procesie wychowawczym stanowi ko-
lejną grupę problemów poruszanych na łamach „Gazety Penitencjarnej”. Rodzaje 
kar dyscyplinarnych określają odpowiednie przepisy prawne i regulaminowe. Pro-
blematyka stosowania tych kar jest podejmowana w kontekście psychologii i prak-
tyki penitencjarnej. Omawia się warunki skutecznego oddziaływania kary, bowiem 
„kara nie tylko powstrzymuje, ale powoduje wzmożenie negatywnych reakcji i po-
staw”58.  Podkreśla  się  konieczność  stosowania  zindywidualizowanych  środków 
oddziaływania na więźnia  i unikanie utartych rozwiązań. Postuluje się potrzebę 
dbania o silny związek między karą a przyczyną jej stosowania (np. pozbawienie 
uczestnictwa w seansie filmowym winno być konsekwencją niekulturalnego za-
chowania się więźnia w czasie oglądania filmu – pozbawienie więźnia możliwości 
korespondencji nie jest w tym przypadku karą adekwatną). Krytyce poddawana 
jest zasadność nadmiernego stosowania kary  „twardego  łoża”59. Ponadto prze-
strzegano przed zasadniczym błędem, jakim jest stosowanie kary wobec więźnia, 
która dla danej osoby ma walory nagrody (np. ukaranie samotnym zamknięciem 
w celi izolacyjnej więźnia, starającego się o pojedynczą celę). Kolejno analizowa-
nym problemem są ograniczenia  rodzajów stosowanych kar,  zwłaszcza wobec 
najbardziej  zdemoralizowanych  recydywistów:  „[…]  istnieje  pewna  liczba więź-
niów, których po prostu nie można ukarać, nie można. Bo nie ma czym. […] Bo 
czym ukarać więźnia, który nie prowadzi korespondencji, z widzeń nie korzysta, 
paczek nie otrzymuje, środków na zakup artykułów żywnościowych nie posiada, 
do twardego łoża się przyzwyczaił (lub ze względu na stan zdrowia nie można go 
tą karą karać) i w dodatku nie pali papierosów”60. 

Uwagę  zwraca  seria  artykułów  poświęconych  problematyce  samorządów 
więziennych. Rozwój tych form „wychowania” więziennego przypada na koniec 
lat  50.61  Wartości  wychowawcze  samorządu  więźniów  tkwią  „w  podstawach 

56  Tamże. 
57  Z. L e n a r t o w i c z, W poszukiwaniu nowych metod, GP 1969, nr 78, s. II. 
58  S. S e r e d z i ń s k i, Czy kara wychowuje?, GP 1967, nr 35, s. II. 
59  Kara ta polegała na czasowym pobycie w specjalnie do tego przygotowanej celi. Rolę łóżek 

odgrywały przymocowywane na dzień do ściany drewniane prycze. Więzień pozbawiany był materaca 
i posłania. 

60  W.  P o z n a n i a k,  B.  P a w e l c z y k,  Pedagogizacja karania dyscyplinarnego,  GP  1969, 
nr 86, s. II. 

61  W oparciu o założenia pedagogiki A. Makarenki (zwłaszcza w zakresie organizacji tzw. samo-
rządu więźniów) funkcjonował zakład dla młodocianych w Jaworznie. Problematykę tę opisuje m.in. 
W. T h e i s s, Zniewolone dzieciństwo, Warszawa 1996. 
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makarenkowskiej pedagogiki wychowania w kolektywie”62, zaś  idee  i zasady 
zostały  sprecyzowane  we  wskazówkach  Wydziału  Penitencjarnego  CZW  do-
tyczących  „Organizacji  kolektywnych  form  pracy  wychowawczej  z  więźniami” 
(1963). W treść artykułów „Gazety Penitencjarnej” wpisuje się szereg sprawoz-
dań  z  „praktycznego  sprawdzenia  słuszności  idei  wychowawczych”63  pedago-
giki Makarenki. Idea ta postrzegana jest jako „żywa i twórcza” koncepcja pracy 
penitencjarnej. W  odniesieniu  do  organizacji  pracy  penitencjarnej  w więzieniu 
sprowadza się przede wszystkim do wykorzystania pracy więźniów w celu two-
rzenia kolektywów  (grup produkcyjnych). Mankamentem była zbyt duża  liczba 
więźniów  (np.  150-osobowe  zespoły  kolektywne)  oraz  to,  że w  skład  kolekty-
wów wchodzili  nie  tylko więźniowie  pracujący w  jednym  zakładzie,  lecz  także 
zatrudniani  poza  jednostką  penitencjarną, w  różnych miejscach,  co  utrudniało 
„kierowanie procesami, jakie zachodzą w kolektywie, uniemożliwiało nieraz pro-
wadzenie obserwacji zachodzących w nim zjawisk, które ginęły w masie”. Two-
rzone są rady kolektywów oddziałowych, których przedstawiciele to więźniowie 
grupowi mniejszych grup produkcyjnych. Podstawową komórkę wychowawczą 
stanowi grupa produkcyjna więźniów, zespół ludzi, którzy zamieszkują wspólną 
celę, wspólnie pracują i wykonują te same czynności. Zdaniem promotorów tego 
programu wychowawczego,  problemy  i  niedociągnięcia można  przezwyciężać 
dzięki wnikliwej analizie koncepcji kolektywnego wychowania A. S. Makarenki. 
Nazywał on kolektywem podstawowym zespół ludzi (liczący 7–15 członków), sta-
nowiących brygadę produkcyjną, klasę szkolną, którzy ze względu na związek 
produkcyjny  lub  inne czynniki  im wspólne byli  z  sobą powiązani, współdziałali 
na zasadzie przyjacielskiej. Jeśli chodzi o  funkcje  i cel wychowania w ramach 
kolektywu podstawowego, to grupa produkcyjna stanowi kolektyw podstawowy, 
w którym prowadzona  jest  „obróbka  jednostki dla wyrobienia  takich cech cha-
rakteru i postępowania, które potrzebne są społeczeństwu socjalistycznemu”64. 
Rola grupy produkcyjnej zostaje świadomie wyeksponowana jako kolektyw pod-
stawowy, który tworzy podstawowe środowisko wychowawcze i w którym moż-
liwe  jest  zespolenie  członków oraz dokonuje  się mobilizacja do  jak najlepszej 
pracy,  zachowania  się  w  pracy  i  przestrzegania  przepisów  z  nią  związanych. 
Tak  rozumiana metoda wpisuje się w zasadę o samowychowaniu. Dodatkowo 
w praktyce kolektywu produkcyjnego następuje wzajemne rozliczanie się z błę-
dów:  dane  zachowanie  jednego  członka  jest  analizowane  przez  pozostałych, 
a  następnie  przyjmowany  jest  wspólny  punkt  widzenia  sytuacji  problemowej 
i sposób jej przezwyciężania. Aby metoda ta mogła być skutecznie realizowana, 
konieczna jest bezwzględna znajomość koncepcji wychowania w kolektywie Ma-
karenki oraz umiejętność odnajdowania w niej inspiracji dla własnej pracy peda-
gogicznej.  Wymagane  jest  odpowiednie  traktowanie  kolektywu  produkcyjnego, 
tak,  by  „aktyw zespołów samorządowych był w pełni  przekonany o  tym,  że  ich 
kolektyw,  ich rada stanowią środowisko wychowawcze, którego znaczenie  i  rolę 

62  J. K u s a k, Z doświadczeń więziennych samorządów, GP 1967, nr 35, s. II. 
63  Tamże. 
64  Tamże.
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docenia i akcentuje administracja zakładu karnego. Pozytywne efekty wychowaw-
cze mogą być osiągane, jeśli w zakładzie karnym powstaje sprzyjający klimat do 
działalności zespołów o charakterze samorządowym”65. W skuteczność tak rozu-
mianej metody wychowawczej wpisuje się aktywna rola naczelnika więzienia, który 
winien systematycznie spotykać się z przedstawicielami rad kolektywu, mobilizo-
wać i aktywizować więźniów do samowychowania. Jednocześnie autor podkreśla, 
że  „u podstaw pracy kolektywnej z zespołami samorządowymi więźniów muszą 
leżeć idee wychowania socjalistycznego. Program działania w tym zakresie powi-
nien być sprecyzowany i doprowadzony do świadomości ogółu więźniów”66. 

Jednym ze środków realizowania tej metody jest radiowęzeł. Podkreśla się 
znaczenie właściwego doboru audycji  radiowęzłowych, a sens nadzoru wycho-
wawczego polega nie tylko na „adiustacji i kontroli tekstów, ale również na podsu-
waniu myśli, wskazówek oraz sposobów rozumienia”67. 

Ważne miejsce w systemie oddziaływań  resocjalizacyjnych zajmuje nauka 
oraz  praca  więźniów.  Reedukacyjne  walory  nauki więźniów  stanowią  bardzo 
częsty  temat  opracowań  prezentowanych  na  łamach  „Gazety  Penitencjarnej”. 
W  tym miejscu  należy  podkreślić,  że  po  wojnie,  w  poszczególnych  okresach, 
zmieniały się nie tylko podstawowe funkcje kształcenia więźniów, lecz także jego 
organizacja. Jeszcze w końcu lat 50. wprowadzono naukę na poziomie podsta-
wowym w systemie klasowo-lekcyjnym68. Zasadność kształcenia skazanych na 
poziomie podstawowym i zawodowym nie była nigdy negowana. Inaczej przed-
stawiała się sytuacja z kształceniem na poziomie średnim, które przechodziło róż-
ne fazy. Pierwsza po wojnie szkoła średnia (technikum) dla skazanych powstała 
w więzieniu dla młodocianych w Jaworznie na początku lat 50. Placówka ta zosta-
ła zlikwidowana w roku 1955 wraz z likwidacją więzienia. Jednak już w roku 1957 
w zakładach karnych ponownie zaczęły powstawać technika. W drugiej połowie 
lat 60. zaczęto ograniczać możliwości nauki w technikach. W roku 1971 podjęto 
decyzję o likwidacji nauczania w zakładach karnych na poziomie szkoły średniej 
i zlikwidowano wszystkie  technika. Był  to przejaw zaostrzania warunków wyko-
nywania kary pozbawienia wolności. Szkolnictwo średnie zaistniało w zakładach 
karnych ponownie w roku 1975, w postaci średnich studiów zawodowych, a przez 
pewien czas w latach 1971–1975 na mocy decyzji administracyjnej zostało zlikwi-
dowane69.

Dziwi to, że na łamach „Gazety Penitencjarnej” nie jest właściwie poruszana 
specyfika kształcenia w warunkach szkoły więziennej, a także słabo eksponowane 
jest zagadnienie kondycji więźnia-ucznia. Należy pamiętać, że to w zasadniczej 
mierze niski poziom lub zupełny brak doświadczeń edukacyjnych osadzonych de-
terminował  ich  funkcjonowanie w  roli  ucznia. Przeciętny uczeń szkoły przywię-

65  Tamże.
66  Tamże. 
67  Z. L e n a r t o w i c z, Wychowawcza rola radiowęzłów, GP 1968, nr 52, s. II.
68  Wcześniej nauczanie miało charakter kursowy i doraźny. Często odbywało się w celach wię-

ziennych. 
69  R. S z c z e p a n i k, Kształcenie w warunkach izolacji więziennej,  [w:] Andragogika a grupy 

dyspozycyjne społeczeństwa, red. W. Horyń, J. Maciejewski, Wrocław 2010. 
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ziennej tamtego okresu był analfabetą lub posiadał wykształcenie podstawowe, 
ponadto cechował się określonym poziomem demoralizacji i negatywnym stosun-
kiem do nauki70. Natomiast analiza treści artykułów poświęconych problematyce 
kształcenia przywięziennego każe sądzić, że do ważniejszych trudności, na jakie 
wskazywali nauczyciele, należało zróżnicowanie wiekowe uczniów (w jednej kla-
sie znajdowali się uczniowie między 16 a 35 rokiem życia)71 oraz nieusprawiedli-
wione absencje72. 

Akcentowano wychowawcze zadania szkoły przywięziennej73. Wiele miejsca 
poświęcano wychowaniu patriotycznemu, a także podnoszono rozwiązania me-
todyczne w tym zakresie. Najwłaściwszą  lekcją dla wychowania patriotycznego 
czyniono nauczanie języka polskiego oraz prezentację biografii wybitnych Pola-
ków (np. Skłodowska-Curie, Waryński, Modrzejewska). Zabiegi te „dają dorosłym 
ludziom, zwłaszcza «urodzonym w niedzielę» sporo do myślenia. […] Uczniowie 
dochodzą do wniosku, że pracą na różnych stanowiskach można służyć narodo-
wi, pomnażać jego dobra i rozsławiać dobre imię”74. W tym miejscu warto zwrócić 
uwagę,  że w 1968  r. we wszystkich więzieniach w województwie wrocławskim 
wprowadzono przedmiot wychowanie obywatelskie i patriotyczne. Program zajęć 
oparto na programie  zasadniczej  szkoły  zawodowej. W zajęciach uczestniczyli 
wszyscy więźniowie. Punktem wyjścia były dwie godziny tygodniowo, ale pula ta 
„w zależności od istniejących potrzeb i zainteresowania może być zwiększona”75. 
Zajęcia te prowadzone były przez nauczycieli i wychowawców. Wśród form pro-
wadzenia zajęć znajdowały się: pogadanki, prelekcje, rozmowy i dyskusje ilustro-
wane filmem, audycją telewizyjną,  lekturą i artykułami z prasy. Autorzy projektu 
nie ukrywali, że prócz zasadniczego celu tych zajęć, jakim jest kształtowanie po-
staw obywatelskich  i patriotycznych, ważne miejsce zajmuje możliwość  lepsze-
go niż dotychczas poznania postaw więźniów, ich światopoglądu, co tym samym 
ułatwi dostosowanie określonych metod wychowawczych. Formułowali wniosek, 
że „inicjatywa wrocławska nie stanowi improwizacji, ale jest dokładnie przemyśla-
ną i zaplanowaną akcją”76. 

Najważniejsze  miejsce  wśród  artykułów  poświęconych  problematyce  wy-
chowawczego oddziaływania na skazanego znajdują opracowania prezentujące 
zagadnienia pracy.  Regulamin  odbywania  kary  pozbawienia wolności  określał 
w sposób wyraźny obowiązek pracy każdego więźnia. Organizowanie i przebieg 
pracy więźniów przysparzały określonych problemów tkwiących nie  tylko w ne-
gatywnej postawie osadzonych wobec pracy,  lecz  także w kwestiach organiza-
cyjnych oraz problemach wychowawczych. Na  łamach  „Gazety Penitencjarnej” 
problematyka ta jest często podnoszona, formułowane są praktyczne zalecenia 

70  Tamże. 
71  S. T u b e k, Edukacja i reedukacja, GP 1970, nr 98, s. II.
72  Z. L e n a r t o w i c z, Nauczyciel to także wychowawca, GP 1968, nr 63, s. I. 
73  J. K o r e c k i, B. P a w l a c z y k, Podstawa reedukacji – praca i nauczanie, GP 1970, nr 109, s. II.
74  S. T u b e k, Wychowanie w szkole przywięziennej, GP 1969, nr 81, s. III. 
75  Wychowanie obywatelskie i patriotyczne, GP 1968, nr 64, s. II. 
76  Tamże. 
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minimalizujące trudności wychowawcze. Do metod wychowawczych proponowa-
nych  funkcjonariuszom należało m.in. stałe  informowanie więźniów za pomocą 
zestawień i wykresów o dziennych, miesięcznych i rocznych planach produkcyj-
nych  oraz  bieżącym wykonaniu  przez  poszczególne  brygady własnych  zadań. 
Formułowano sądy życzeniowe, wynikające z realizacji podobnego przedsięwzię-
cia, które zawierają się np. w następującym stwierdzeniu: „W czasie kilkumiesięcz-
nej praktyki stwierdzamy, że system ten wywołał u większości więźniów właściwą 
społecznie postawę – wyzwolił u nich poczucie odpowiedzialności za powierzony 
odcinek pracy, poczucie odpowiedzialności za  jakość produkowanych wyrobów 
i ich udział w osiągnięciach całej brygady”77. Podkreślano wychowawcze walory 
kolektywizacji pracy więźniów oraz wykorzystanie „względów natury ambicjonal-
nej”78. Autor  opracowania  ubolewa,  że pewna  liczba więźniów przejawia wciąż 
bierną postawę wobec pracy, dlatego też należy sięgnąć tu po bardziej złożone 
i przemyślane metody oddziaływania penitencjarnego. „Jest nią stałe rozwijanie 
zakładowego współzawodnictwa pracy”79. Podkreślane są  reedukacyjne walory 
pracy, a wśród nich „wydobywanie więźniów ze stanu psychicznego załamania, 
apatii i przygnębienia oraz przeświadczenia, że na nic już nie są potrzebni. Tym 
samym stworzyliśmy im warunki do zadowolenia ze swoich osiągnięć i przydatno-
ści dla zakładu pracy i całego społeczeństwa”80. 

Kolejne metody oddziaływania wychowawczego to: wnioskowanie w sprawie 
ulg, pochwał i wynagrodzenia za pracę. W sposób wyraźny podkreśla się, iż tyl-
ko ci więźniowie, którzy podejmują pracę, mogą liczyć na wsparcie kierownictwa 
zakładu  karnego  i  pomoc w  rozwiązywaniu  skomplikowanych  spraw w warun-
kach życia więziennego. Podnosi się wartość pracy więźniów przede wszystkim 
w dwóch aspektach. Po pierwsze, zdobyte podczas odbywania kary umiejętności 
i kwalifikacje stworzą możliwość podjęcia „uczciwej” pracy po opuszczeniu zakła-
du karnego, kolejno zaś podkreśla się znaczenie wykształcenia i kwalifikacji za-
wodowych „byłych” więźniów dla możliwości „zwrócenia społeczeństwu zgodnie 
z jego wymaganiami i potrzebami gospodarki narodowej”81. 

Na  podstawie  opisu  doświadczeń  organizacyjnych  konkretnych  zakładów 
karnych,  zwłaszcza  analizy  błędów  i  niedociągnięć,  formułowane  są  zalecenia 
i  przestrogi  dla  wychowawców,  np.  wskazuje  się  na  brak  właściwego  doboru 
więźniów na kursy i szkolenia. Dla przykładu opisano konsekwencje sytuacji, gdy 
zobligowano wszystkich więźniów do udziału w kursach krawieckich, bez uprzed-
niego poznania predyspozycji osadzonych oraz ich planów na przyszłość. Pod-
kreślano również mankamenty kierowania więźniów „na siłę” do pracy tam, gdzie 
jest miejsce, bez uwzględnienia  ich kwalifikacji  i możliwości, a także bez szans 
na kontynuowanie danego rodzaju zajęć po opuszczeniu zakładu karnego. W ten 

77  J. C z a p s k i, Reedukacja przez pracę, GP 1967, nr 28, s. I.
78  Tamże. 
79  Tamże. 
80  Tamże
81  Z. L e n a r t o w i c z, Wychowanie w pracy i przez pracę, GP 1970, nr 101, s. II. 
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sposób wzmacnia się postawa bierności i jawnej niechęci więźniów do podejmo-
wania szkoleń i wykonywania prac, które zupełnie  leżą poza ich możliwościami 
i zainteresowaniami. Konsekwencje takiej sytuacji opisywane są w sposób nastę-
pujący: „Popadają w nałóg lenistwa, gdyż to co robią aktualnie, robią pod przymu-
sem. Nie rozwijają w sobie również zmysłu nowatorskiego i inicjatywy, gdyż nie są 
to kierunki ich zainteresowań”82. Szacowano, że podobne problemy są udziałem 
co najmniej 50% ogółu więźniów.

Analogiczne  kwestie  opisuje  Zbigniew  Lenartowicz  w  artykule  pt. Wycho-
wawca w przedsiębiorstwie. Autor krytykuje sytuację, gdy „pedagogiczną sztukę 
przekonywania  zastępuje  się  wyłącznie  regulaminowym  nakazem”83.  Postuluje 
konieczność wnikliwszego poznawania więźnia. Praca jest obowiązkiem każdego 
więźnia, dla celów resocjalizacyjnych nie jest jednak bez znaczenia to, czy obo-
wiązek  ten wykonywany będzie mechanicznie  i pod groźbą sankcji,  czy  też ze 
świadomością ukształtowania pod wpływem możliwości wyboru miejsca i charak-
teru pracy. Zwiększeniu aktywności w pracy służyć mają takie metody, jak „współ-
zawodnictwo, Klub Przewodnika Pracy, Klub Racjonalizatora, omawianie metod 
pracy  zespołowej  w  brygadzie,  dyskusje  poświęcone  sposobom  usprawniania 
organizacji pracy  i  inne. Kierowanie więźniów do pracy nie może być wyłączną 
kwestią przedsiębiorstwa, ale powinien uczestniczyć w tym procesie wychowaw-
ca i psycholog więzienny”84.

Osłabiona kontrola wychowawcza w przedsiębiorstwie, rozluźnienie dyscypli-
ny, nieprzygotowanie personelu zakładów produkcyjnych do pracy wychowawczej 
ze skazanymi stanowi poważne przeszkody w procesie wykorzystywania resocja-
lizacyjnych walorów pracy więźniów85. Zbyt często w celu mobilizowania więźniów 
do pracy sięga się po środki dyscyplinarne, rzadko po perswazję, rozmowy, nie 
wykorzystuje  się  (mimo wyraźnych  zaleceń) wpływu  rodziny  i  osób bliskich na 
zmianę postaw więźnia. Działy penitencjarne w niedostatecznym stopniu dążą, by 
więzień szkolił się na kursach zawodowych. Lekceważą poglądy o zatrudnieniu 
więźniów  jako podstawowej  formie resocjalizacji. Dlatego też autorzy artykułów 
podejmujących  problematykę  pracy  więźniów  postulują  nadanie  jej  określonej 
rangi, a nie traktowanie jej jako obowiązku i sprowadzanie do przymusu86. 

W aspekcie organizowania więźniom  (i byłym więźniom) środowiska pra-
cy podkreśla się, że ustrój socjalistyczny, w odróżnieniu od kapitalistycznego, 
sprzyja procesowi resocjalizacji. Krytyce poddaje się rozwiązania w państwach 
kapitalistycznych, w których współpracę zakładów karnych ze społeczeństwem 
ogranicza  się  do  zagadnień  opiekuńczych  i  postpenitencjarnych,  natomiast 
w  sposób  marginalny  traktowane  jest  wykorzystanie  „czynnika  społecznego” 
wobec  kwestii  zatrudnienia więźniów  i  nauczania zawodu.  „Diametralnie  różny 

82  J. C z a p s k i, Reedukacja…, s. I.
83  Z. L e n a r t o w i c z, Wychowawca w przedsiębiorstwie, GP 1969, nr 69, s. II. 
84  Z. L e n a r t o w i c z, Partnerzy pracy wychowawczej, GP 1970, nr 102, s. II. 
85  Por. J. M a j e r, Uczyć dobrej roboty, GP 1970, nr 101, s. II. 
86  J. K o r e c k i, B. P a w l a c z u k, Wychowawczy aspekt zatrudnienia, GP 1970, nr 113, s. III.
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zakres możliwości istnieje w ustroju socjalistycznym, w którym społeczeństwo – 
poprzez swoich przedstawicieli – bierze udział w sprawowaniu władzy”87. Koniecz-
ność angażowania społeczeństwa w proces resocjalizacji więźniów zestawia się 
z celem wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest „przygotowanie osoby 
skazanej do życia społecznego za pomocą całego zespołu środków wychowaw-
czych, jak: praca, nauka, zajęcia k.o. oraz objęcie jej opieką postpenitencjarną po 
odbyciu kary”88. W ramach organizowania i koordynowania współpracy zakładów 
karnych ze społeczeństwem utworzono – wzorem rozwiązań radzieckich – rady 
penitencjarne89. Początkowo polskie rady penitencjarne pokrywały się z działal-
nością klubów dyskusyjnych dla funkcjonariuszy SW. Następnie zostały one po-
szerzone o nowych członków – przedstawicieli organizacji społecznych, zakładów 
pracy zatrudniających więźniów,  instytucji partyjnych  i  związkowych.  „Rady pe-
nitencjarne w powiększonym składzie postawiły sobie za cel przede wszystkim 
udzielanie pomocy zakładom karnym w zakresie pracy wychowawczej z więźniem 
i świadczeniu opieki postpenitencjarnej […] sprzyjało temu porozumienie zawarte 
przez ministra sprawiedliwości z Zarządem Głównym ZMS i ZMW w sprawie opie-
ki nad więźniem młodocianymi […] wydanie pisma okólnego zalecającego radom 
zakładowym przełamywanie szkodliwych oporów  i uprzedzeń przy zatrudnianiu 
osób zwolnionych z zakładów karnych […] zacieśnienie bezpośrednich kontaktów 
administracji zakładów karnych z kooperującymi przedsiębiorstwami i zakładami 
pracy, ZMS, OHP, z kuratorami sądowymi […] z instancjami partyjnymi na swo-
im  terenie”90. Członkowie  rad penitencjarnych brali udział z  rozmowach wycho-
wawców ze szczególnie trudnymi więźniami, uchylającymi się od podjęcia nauki 
i pracy. Rady penitencjarne miały charakter łącznika pomiędzy zakładem karnym 
i społeczeństwem. 

*  *  *

Tuż  po  II  wojnie  światowej  dominująca  ideologia  sytuowała  przestępców 
w  roli wrogów narodu. Bezwzględnie odrzucano wszelki  dorobek dotychczaso-
wej polskiej penitencjarystyki oraz zerwano z tradycją i filozofią przedwojennego 
podejścia w  traktowaniu więźniów.  Kwestie  resocjalizacyjno-poprawcze właści-
wie nie znajdowały swojego miejsca w  istniejącym  tuż po wojnie systemie sto-
sowania kary pozbawienia wolności, a pewną egzemplifikacją takiego podejścia 
w traktowaniu przestępców było to, że podstawowym kryterium oceny kandyda-
ta na  funkcjonariusza była  „umiejętność posługiwania się bronią  i przekonanie, 
że we właściwą stronę kieruje lufę”91. 

87  Z. L e n a r t o w i c z, Więzienia i społeczeństwo…, s. I.
88  Tamże.
89  W Związku Radzieckim  funkcjonowały  rady metodyczne przy  koloniach pracy poprawczej, 

składające się z przedstawicieli administracji więziennej, organizacji społecznych i instytucji partyjnych. 
90  Z. L e n a r t o w i c z, Więzienia i społeczeństwo…, s. I. 
91  K. P a w l a k, Polska kadra penitencjarna…, s. 8.
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Istotnym momentem powojennej historii więziennictwa była ustawa z 11 wrze-
śnia 1956 r. o przejściu więziennictwa ze struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych do struktur Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. U. nr 41, poz. 188). Decyzja 
o  zmianie  podległości  więziennictwa  była  bez  wątpienia  jednym  z  następstw 
politycznej  „odwilży”, która wiązała się z Polskim Październikiem 195692. Okres 
następujący bezpośrednio po październiku 1956 był swoistym wyłomem w trak-
towaniu osób pozbawionych wolności i więziennictwa. Odbywały się liczne wizy-
tacje w więzieniach oraz formułowano wnioski mające na celu zmiany w obrębie 
traktowania więźniów.  Jednakże w następnych  latach  rzeczywistość więzienna 
została ponownie ukryta za szczelną zasłoną tajemnicy. 

Prezentowane na łamach „Gazety Penitencjarnej” podejście wobec postępo-
wania z przestępcami odbywającymi karę pozbawienia wolności wyraźnie różni 
się od stanowiska,  jakie charakteryzowało więziennictwo w pierwszej dekadzie 
po II wojnie. Lata 60. przynoszą wyraźny przełom w tworzeniu się systemu peni-
tencjarnego, a polscy penitencjaryści systematycznie, choć powoli, dostosowują 
polskie rozwiązania do rozwiązań zgodnych z kierunkami światowej polityki pe-
nitencjarnej. W oficjalne stanowisko władz więziennictwa, dające podstawy dla 
koncepcji  postępowania  z  osobami  odbywającymi  karę  pozbawienia  wolności, 
wpisują się idee humanitaryzmu oraz wychowania, którego celem ma być przy-
wrócenie przestępcy społeczeństwu jako pełnowartościowego obywatela. 

Mimo tych pozytywnych zmian, w treściach analizowanych artykułów „Gazety 
Penitencjarnej” nadal dominuje wątek pracy ideologiczno-wychowawczej. W postę-
powaniu resocjalizującym akcentowana jest konieczność podnoszenia świadomo-
ści politycznej więźniów. Miarą kompetencji  i kwalifikacji  jest dostateczny poziom 
upartyjnienia  funkcjonariuszy  służby więziennej.  Kształcenie  i  doskonalenie  pra-
cowników kadry penitencjarnej ma przede wszystkim polityczny charakter, a trud-
ności wychowawcze tłumaczone są często niedostateczną ideowością pedagogów. 
W opracowaniach mających charakter metodyki pracy wychowawczej z więźniami 
krytykowany jest niedobór określonych treści o charakterze politycznym. 

Analiza zawartości  i charakteru treści numerów z lat 1967–1970 nie pozo-
stawia wątpliwości, że „Gazeta Penitencjarna” jest lojalna wobec władzy, a kwe-
stię  „wychowania  przestępców”  traktuje  jako  działania  na  rzecz  wzmacniania 
istniejącego ustroju socjalistycznego. Wszystkie artykuły, także te o charakterze 
naukowym,  są  nasycone  ideologią  polityczną.  Towarzyszy  temu  uproszczona 
metodologia publikowanych wyników badań oraz powierzchowność głoszonych 
sądów.  Semantyczno-znaczeniowy  charakter  słownictwa  i  frazeologii  tekstów 
–  silne  naznaczenie  treściami  ideologicznymi,  marksistowskimi,  lewicowymi 
i partyjnymi – nie pozostawia wątpliwości co do politycznego charakteru służby 
więziennej w okresie PRL. 

92  Należy zaznaczyć, że więziennictwo funkcjonowało w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości 
w okresie międzywojennym.
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Problemy współczesnej pedagogiki na łamach 
czasopisma „Kultura i Edukacja”

Celem autorki artykułu  jest ukazanie czasopisma „Kultura  i Edukacja”  jako 
źródła wiedzy o kierunkach rozwoju i problemach pedagogiki w XX i XXI w. W roz-
ważaniach  podjęte  zostaną  przede  wszystkim  zagadnienia  dotyczące  zakresu 
uwzględniania przez pismo nowych tendencji w rozwoju kultury i edukacji oraz ich 
wzajemnych  relacji.  Współczesny  świat,  transformacje  polityczne  i  społeczne, 
globalizacja i komputeryzacja stawiają przed pedagogami nowe wyzwania. Warto 
zatem zapytać o model współczesnego myślenia o edukacji widoczny na łamach 
kwartalnika „Kultura i Edukacja”. 

Ogólna charakterystyka pisma

Czasopismo „Kultura  i Edukacja” powstało w roku 1992 w Toruniu z  inicja-
tywy Wydawnictwa Adam Marszałek,  przy  współpracy  toruńskiego  środowiska 
pedagogicznego. Kwartalnik ten, w założeniach jego twórców, miał trafić do sze-
rokiego grona czytelników, a szczególnie do osób zainteresowanych „przeszło-
ścią,  obecnym  stanem  oraz  perspektywami  rozwoju  edukacji  jako  składowego 
elementu kultury”1. Redakcja pisma planowała wówczas skupienie się na  istot-
nych zagadnieniach dotyczących relacji pomiędzy kulturą i edukacją, które zbyt 

*  Dr  hab.,  Pracownia  Historii  Wychowania,  Katedra  Podstaw  Pedagogiki  i  Historii  Wycho-
wania, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 87-100 Toruń, 
ul. Gagarina 9.

1  Od Redakcji, „Kultura i Edukacja” [dalej: KiE] 1992, nr 1, s. 3. 
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rzadko  znajdowały  odzwierciedlenie  na  łamach  czasopism  pedagogicznych. 
W zamieszczonym w pierwszym numerze pisma słowie wstępnym odnajdujemy 
informacje dotyczące profilu periodyku, który miał w znacznej mierze uwzględniać 
dorobek naukowy toruńskiej pedagogiki. Z tych względów teksty tam publikowane 
mogły reprezentować liczne specjalności, od socjologii i historii wychowania, po-
przez pedagogikę społeczną i specjalną, po takie subdyscypliny, jak dydaktyka, 
antropologia czy innowatyka pedagogiczna2. 

Twórcy czasopisma otwarcie wyrażali nadzieję na wykorzystanie przez śro-
dowiska pedagogiczne nowych możliwości w zakresie wydawania własnych pe-
riodyków  pozbawionych  już  ograniczeń  związanych  ze  swobodą  wypowiedzi. 
Zaznaczali, że chociaż „Zawirowania historyczne nie ominęły również polskiego 
czasopiśmiennictwa  pedagogicznego”,  wiele  pism  uległo  likwidacji,  a  ich  „Stali 
czytelnicy […] odnieśli wrażenie, że nic już nie zdoła zrekompensować poniesio-
nych strat”, to nowa sytuacja społeczno-polityczna w znaczącym zakresie umoż-
liwia  przełamanie  dotychczasowego  impasu.  Podkreślali,  że  inicjatywom  takim 
sprzyjają przede wszystkim zjawiska rosnącej autonomii uczelni wyższych, zmian 
dotyczących  funkcjonowania  wielu  wydawnictw,  które muszą  uwzględniać me-
chanizmy rynkowe, demonopolizacji wpływów w środowiskach naukowych oraz 
likwidacja cenzury. 

W ciągu dwudziestu lat istnienia pisma stopniowo ewoluował jego profil i po-
szerzał się zakres problematyki obecnej na jego łamach. Ukształtowany w wyniku 
tej  ewolucji  multidyscyplinarny  profil  kwartalnika,  uwzględniający  problematykę 
pedagogiki, socjologii, kulturoznawstwa, psychologii i filozofii, ale także antropo-
logii, politologii czy społecznych aspektów rozwoju medycyny umożliwia szerokie 
ujmowanie problemów związanych ze współczesną kulturą i edukacją. W ocenie 
obecnego  redaktora  naczelnego  Ryszarda  Borowicza,  „Kultura  i  Edukacja”  od 
wielu lat realizuje postulat „przekraczania granic dość tradycyjnie zdefiniowanych 
dyscyplin naukowych”. W związku z tym „nie jest czasopismem ani socjologicz-
nym, ani pedagogicznym… ani – w sensie tożsamości dyscyplinowej – żadnym 
innym […]. Funkcjonuje na pograniczu humanistyki oraz nauk społecznych”3. 

Zespół redakcyjny „Kultury  i Edukacji”  tworzyli początkowo, poza wydawcą 
A. Marszałkiem, głównie pracownicy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Redaktorem naczelnym pisma był Roman Schulz, a  jego 
współpracownikami m.in. Czesław Kosakowski  i Józef Półturzycki, który w roku 
1995  został  kolejnym  redaktorem  naczelnym.  Wówczas  też  powołano  Radę 
Naukową  czasopisma,  w  skład  której  weszli  przedstawiciele  wielu  krajowych 
ośrodków naukowych. Zespół redakcyjny poszerzył się o kolejnych pracowników 
Instytutu Pedagogiki UMK – Bronisława Siemienieckiego oraz Eugenię Annę We-
sołowską. W roku 1999 na czele Zespołu Redakcyjnego, w składzie: Piotr Petry-
kowski, Ryszard Borowicz oraz Janusz Mucha, stanął Aleksander Nalaskowski. 
Wkrótce jednak (od nr 2–3/1999) zastąpił go Wiesław Ciczkowski. Od roku 2000 
redaktorem naczelnym pisma jest Ryszard Borowicz. Obecnie w skład Rady Na-
ukowej „Kultury i Edukacji” wchodzą naukowcy z trzech kontynentów: Azji, Ame-

2  Tamże.
3  R. B o r o w i c z, Strategia kwartalnika „Kultura i Edukacja”, KiE 2011, nr 3, s. 172.
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ryki Północnej oraz Europy, reprezentujący takie kraje, jak: Chiny, Rosja, Kanada, 
USA, Czechy, Holandia, Niemcy, Słowacja oraz Węgry. 

W  gronie  autorów  tekstów  zamieszczanych  na  łamach  pisma  początkowo 
przeważały osoby związane ze środowiskiem toruńskim, pracownicy Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika. Reprezentowali oni różne wydziały i instytuty tej uczelni – od 
pedagogicznych  po  filozoficzne.  Jednak  już wówczas  odnajdujemy  tam przed-
stawicieli  innych  uczelni,  co  świadczy  o  podejmowaniu  przez Redakcję współ-
pracy  z  wieloma  krajowymi  ośrodkami  akademickimi  i  naukowymi.  Jest  wśród 
nich Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwer-
sytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet 
Szczeciński, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wyższe Szkoły 
Pedagogiczne w Krakowie, w Rzeszowie oraz w Bydgoszczy. Swoje publikacje 
zamieszczali w kwartalniku także pracownicy Akademii Obrony Narodowej oraz 
Polskiej Akademii Nauk (z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Instytutu Studiów 
Politycznych oraz z Instytutu Badań Pedagogicznych). 

Współwydawcami pisma byli kolejno: Instytut Studiów Politycznych Polskiej 
Akademii Nauk  (rok  1994), Akademia Obrony Narodowej  oraz Wyższa Szkoła 
Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu (rok 1995) i Szkoła Wyższa im. Pawła 
Włodkowica w Płocku (od roku 1997). Od roku 2010 współwydawcą pisma jest 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Od  trzeciego  numeru  pismo  podjęło  współpracę  z  autorami  spoza  Polski. 
Swoje teksty drukowali wówczas profesorowie z Uniwersytetu Vrije w Amsterda-
mie  oraz  z Centrum Technologii  Społecznej  w Białogrodzie. W  1996  r.  po  raz 
pierwszy jeden z numerów pisma ukazał się wyłącznie w języku angielskim, co 
w późniejszym okresie było kontynuowane. Dotychczas ukazało się pięć takich 
zeszytów (ich wnikliwej analizy i oceny dokonał ostatnio Janusz Mucha4), a w bie-
żącym roku po  raz pierwszy opublikowano specjalny numer w  języku chińskim 
Spisy treści od pierwszego numeru publikowane są również w języku angielskim 
oraz niemieckim, czasem po rosyjsku. 

Struktura pisma od początku jego istnienia ulegała zmianom. W pierwszym 
numerze odnajdujemy – oprócz charakterystycznego dla periodyków działu po-
lemik-recenzji  i  not  bibliograficznych –  trzy działy  tematyczne. Pierwszy  z nich 
dotyczy  „Antropologicznych  podstaw wychowania”,  kolejne  zostały  zatytułowa-
ne  „Z  historii  wychowania  i myśli  pedagogicznej”  oraz  „O  nowy  kształt  eduka-
cji”. Redakcja zamieściła felieton Józefa Półturzyckiego pt. Rok ‘92 (felietony te, 
podsumowujące  dany  rok  i  odwołujące  się  do ważnych  rocznic  historycznych, 
wpisały się w tradycję pisma i były publikowane przez redaktora naczelnego re-
gularnie do roku 1998). W numerze drugim znalazły się nowe działy tematyczne 
– „Z problemów aksjologii wychowania” oraz „Z problematyki pedagogiki specjal-
nej”. Redakcja zdecydowała się na dodanie części pisma obejmującej informacje 
i kronikę. Nie uwzględniono tym razem problematyki antropologicznej. 

4  J. M u c h a, „Kultura i Edukacja” – wydania angielskojęzyczne i proces umiędzynarodowienia 
pisma, KiE 2011, nr 3, s. 183–194. 
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Kolejny numer zawierał, oprócz znanej  już czytelnikom problematyki peda-
gogiki  specjalnej,  takie  obszary  tematyczne,  jak  „Z  problemów  tożsamości  pe-
dagogiki współczesnej” oraz „Z kulturowo-społecznych uwarunkowań edukacji”. 
Wśród  innych  działów  tematycznych,  zamieszczanych  w  kolejnych  edycjach 
pisma, odnajdujemy zagadnienia dotyczące współczesnej  filozofii wychowania, 
statusu naukowego pedagogiki, edukacji obywatelskiej, problemów współczesne-
go społeczeństwa polskiego i edukacji dorosłych, sztuki i wychowania, edukacji 
w Europie i na świecie, kulturowo-społecznych uwarunkowań edukacji, kompute-
rów i hipermediów czy relacji pomiędzy kulturą, polityką i wychowaniem. 

Znaczące  modyfikacje  w  strukturze  „Kultury  i  Edukacji”  nastąpiły  w  roku 
1999, po objęciu  funkcji  redaktora naczelnego przez Wiesława Ciczkowskiego. 
Wówczas pojawiły się takie działy,  jak: „Na spotkanie XXI w.”, „Krąg podstawo-
wych pytań”, „Zmiana w edukacji i kulturze”, „Wymiary zagrożeń i bezpiecznego 
rozwoju jednostki ludzkiej” oraz „Historyczne odniesienia” i „Interpretacje sztuki”. 

Następna istotna zmiana w tym zakresie nastąpiła w roku 2000. Nowy redak-
tor Ryszard Borowicz wprowadził stałe elementy struktury pisma, na które skła-
dają się artykuły i studia, recenzje i omówienia oraz komunikaty i sprawozdania. 
Struktura ta obowiązuje do dnia dzisiejszego. Dodatkowo w niektórych numerach 
pojawił się  jeszcze  jeden dział – „Komunikaty specjalne”. Zamieszczane w nim 
teksty poświęcone są często jubileuszom pracy naukowej profesorów5 oraz uka-
zaniu  głównych  tendencji widocznych w obradach  i  dyskusjach  naukowych  na 
zjazdach pedagogicznych, socjologicznych, kulturoznawczych czy podczas Kon-
gresu Kobiet Polskich. Jednocześnie w ostatnich  latach pojawiły się w  ramach 
tego działu ogólne debaty nad problemami współczesnej humanistyki oraz roz-
ważania dotyczące konkretnych publikacji6.

Od roku 2000 brak zatem w piśmie konkretnych działów tematycznych, sy-
gnalizujących  zakres  podejmowanej  w  publikowanych  tekstach  problematyki. 
Częściowo  zadanie  to  pełnią  obecnie  właśnie  „Komunikaty  specjalne”.  Jedno-
cześnie pojawiają się pierwsze numery tematyczne pisma. Przykładem jest tutaj 
zeszyt „Kultury i Edukacji” z roku 2010 (nr 2), poświęcony zagadnieniu ukrytego 
programu edukacji pedagogów i nauczycieli.

Należy podkreślić, że Redakcja kwartalnika propaguje idee szerszej dysku-
sji nad najnowszymi wydawnictwami z zakresu humanistyki i nauk społecznych, 
w ramach działu recenzji, gdzie autorzy prac mogą podejmować polemikę z re-
cenzentami7. 

W pierwszych numerach pisma nie  zamieszczano not  o autorach.  Jednak 
stosunkowo szybko, bo już w zeszytach z 1993 r. pojawiły się informacje na ten 
temat. Początkowo dotyczyły one  jedynie  stopni  i  tytułów naukowych  (z  czego 
ostatecznie zrezygnowano) oraz miejsca pracy poszczególnych osób. Obecnie 
informacje te zostały wzbogacone o dokładne adresy instytucji oraz adresy mailo-

5  Przykładowo: KiE 2007,  nr  1  (Doktorat honoris causa prof. Wincentego Okonia; Półwiecze 
pracy naukowej prof. Andrzeja Piskozuba); KiE 2008, nr 1 (Jubileusz prof. Kazimierza Denka).

6  KiE 2009 nr 2 (Dyskusja nad książką E. Matyni pt. „Demokracja performatywna”); KiE 2011, 
nr 2–3 (Cykl publikacji i seminarium poświęcone sytuacji Autora we współczesnej humanistyce). 

7  Por. KiE 2007, nr 3; 2008, nr 1, 3.
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we. W ciągu 20 lat istnienia periodyku zmieniała się również jego szata graficzna. 
Od początku jednak znakiem rozpoznawczym pisma był niebieski kolor okładek. 

Pismo dysponuje własną stroną internetową (również w wersji angielskoję-
zycznej)8. Odnajdujemy na niej  ogólne  informacje  na  temat  czasopisma, Rady 
Naukowej, Redakcji oraz współpracowników periodyku. Istotną rolę odgrywa ar-
chiwum udostępniające spisy treści oraz streszczenia bądź pełne wersje elektro-
niczne dotychczas opublikowanych zeszytów kwartalnika (ta ostatnia konwencja 
obowiązuje dla numerów wydawanych od roku 2003). 

W  związku  z  dwudziestoletnią  obecnością  pisma  na  rynku  wydawniczym 
oraz  jego multidyscyplinarnym charakterem warto  rozważyć wzbogacenie  stro-
ny  internetowej o szczegółowo opracowaną bibliografię zawartości kwartalnika. 
Podjęcie takich działań wydaje się zasadne, jeżeli uwzględnimy zarówno liczbę 
opublikowanych dotychczas na łamach „Kultury  i Edukacji” artykułów i recenzji, 
jak i różnorodność podejmowanych w nich problemów. 

Problematyka prezentowana na łamach pisma

„Kultura i Edukacja” jako pismo, które ukazuje się nieprzerwanie od dwudzie-
stu  lat, obchodziła  już swoje dwa znaczące  jubileusze. Stały się one okazją do 
podsumowania profilu periodyku, dokonania ocen zamieszczanych w nim tekstów 
oraz dalszych perspektyw jego rozwoju. Swoją opinię dotyczącą kwartalnika wy-
raził na jego łamach Zygmunt Kwieciński. W roku 2006 i ponownie w roku 2011 
przedstawił  dotychczasowe osiągnięcia  czasopisma9.  Zaliczył  do nich  zarówno 
wyraźne  starania  o  jego  umiędzynarodowienie,  jak  i  dążenie  do  ukazywania 
aktualnej sytuacji nauk humanistycznych  i społecznych – m.in. poprzez bogaty 
dział recenzji oraz sprawozdań ze zjazdów, kongresów i sympozjów naukowych. 
Wśród prezentowanych w periodyku zagadnień Z. Kwieciński wyróżnił kilka istot-
nych ścieżek tematycznych, do których zaliczył problematykę etyczną, zagadnie-
nia nowych  technologii,  studia nad młodzieżą, edukacją poza granicami Polski 
oraz nad płcią kulturową. Jednocześnie podkreślił, że dostrzega dążenia do uka-
zywania w czasopiśmie „poszukiwania nowych ujęć i odczytań podstawowych ka-
tegorii, teorii i metod w socjologii edukacji” oraz „nowatorskie wątki karnawalizacji 
i kultury śmiechu podejmowane z należytą powagą humanistyczną i badawczą”10.

Jakie zatem problemy współczesnej pedagogiki prezentuje swoim czytelni-
kom „Kultura i Edukacja”? Na początku tych rozważań należy podkreślić, że na 
łamach pisma, oprócz studiów teoretycznych, zamieszczanych jest wiele tekstów 
opartych na wynikach badań empirycznych. Zawierają one interesujące wnioski 

8  http://www.kultura-i-edukacja.pl/strona_glowna.html.
9  Z. K w i e c i ń s k i, A Review of „Kultura i Edukacja” for the Years 1992–2006 for Adam Mar-

szałek Publishing House in Toruń, KiE 2006, nr 4, s. 7–13;  t e n ż e, Recenzja kwartalnika „Kultura 
i Edukacja” za okres 2006–2011, KiE 2011, nr 3, s. 176–182. 

10  Tamże, s. 182. 
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dotyczące  takich kwestii,  jak ogólne kompetencje dziecka11, umiejętności wnio-
skowania12 oraz czytania13, samoocena studentów14, poglądy młodzieży na temat 
małżeństwa i rodziny15, sytuacja dzieci zdolnych w szkole16 czy poczucie samot-
ności  i  alienacji  u  młodzieży17.  Publikowane  wyniki  badań  dotyczą  nauczycieli 
– m.in. ich świadomości pedagogicznej, poziomu samorealizacji i aspiracji18. Pe-
dagodzy mogą  tutaj znaleźć artykuły poświęcone  istotnym kwestiom z zakresu 
metodologii badań19. 

W pierwszym okresie ukazywania  się pisma szeroko uwzględniano w nim 
problematykę pedagogiki specjalnej. Teksty te obejmowały rozwój jej poszczegól-
nych subdyscyplin oraz biologiczne i medyczne uwarunkowania niepełnospraw-
ności. Podejmowano kwestie kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem  integracji oraz właściwego przygotowania na-
uczycieli dla szkolnictwa specjalnego20. 

Ważne miejsce na łamach pisma zawsze zajmowały pedagogika porównaw-
cza  i  edukacja  dorosłych.  Regularnie  prezentowano w  nim  systemy  edukacyj-
ne  innych  krajów  (Francji, Rosji, Grecji, Białorusi, Bułgarii, Niemiec, Portugalii, 
Szwecji, Belgii, a nawet USA, Australii, Japonii, Izraela czy Chin). Jednocześnie 
Redakcja publikowała teksty z dziedziny aksjologii  i filozofii wychowania, antro-
pologicznych podstaw wychowania oraz edukacji obywatelskiej. Wiele artykułów 
podejmowało problemy związane z określeniem tożsamości współczesnej peda-
gogiki oraz nowymi tendencjami rozwoju edukacji. Już na początku lat 90. XX w. 
na łamach „Kultury i Edukacji” odnajdujemy refleksje dotyczące szkolnictwa nie-

11  G. K a p i c a, Dziecięce kompetencje enigmistyczne synonimem kreatywności i perfekcyjno-
ści, KiE 2002, nr 2. 

12  E. N a r k i e w i c z - N i e d b a l e c, K. N a r k i e w i c z, Umiejętności maturzystów i studentów 
w zakresie wnioskowania i wyjaśniania, KiE 2001, nr 3–4.

13  G.  K a p i c a,  Elementarna umiejętność czytania we wczesnym dzieciństwie,  KiE  2001, 
nr 1; E. S z e f l e r, Stan kompetencji czytelniczych dotyczących budowy książki dla dzieci u uczniów 
w młodszym wieku szkolnym, KiE 2003, nr 3–4; G. K a p i c a, Wybrane aspekty kształtowania umiejęt-
ności czytania młodszych uczniów, KiE 2004, nr 2.

14  H. K o n t o r k o v a, Badanie samooceny studentów w zakresie poczucia wewnętrznej odpo-
wiedzialności za ucznia, KiE 2002, nr 1; A. T u r o w s k a, Znaczenie samooceny w funkcjonowaniu 
społecznym – na przykładzie młodzieży maturalnej, KiE 2008, nr 2. 

15  T. B i e r n a t, P. S o b i e r a j s k i, Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie (analiza 
wyników badań pilotażowych), KiE 2002, nr 1.

16  G. K a p i c a, Opinie zdolnych uczniów klas początkowych na temat otoczenia oraz własnej 
osoby, KiE 2001, nr 2. 

17  L. J a k u b o w s k a, Współczesne oblicza samotności wśród młodzieży, KiE 2004, nr 4.
18  KiE 1996, nr 1. 
19  M.in. KiE 1998,  nr  1,  3; M. M a l e w s k i, Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad 

edukacją. Spór o metodologiczną komplementarność, KiE 1997,  nr  1–2; W. S i k o r s k i, Dylematy 
metodologiczne badań nad wzorem osobowościowym uczniów, KiE 1998, nr 1. 

20  Przykładowo  KiE  1993,  nr  1  (H.  B o r z y s z k o w s k a,  O powinnościach pedagoga spe-
cjalnego; D. G r z y b o w s k a, Samokształcenie i samodoskonalenie nauczycieli szkół specjalnych; 
A.  H u l e k,  Szkoła masowa wobec uczniów niepełnosprawnych);  nr  2  (T.  G a ł k o w s k i,  Autyzm 
w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne; A. G i r y ń s k i, Nastawienia empatyczne a poziom wrażliwo-
ści moralnej dzieci lekko upośledzonych umysłowo); nr 3 (Z. S ę k o w s k a, Problemy integracyjnego 
kształcenia i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych); nr 4 (S. S a d o w s k a, Integracja dziecka upośle-
dzonego umysłowo w rodzinie jako pierwszy etap integracji społecznej). 
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publicznego21, zmian w zakresie kształcenia nauczycieli oraz możliwości wyko-
rzystania w nauczaniu najnowszych technologii. 

Nie pominięto także przemian w funkcjonowaniu poszczególnych elementów 
systemu szkolnego w Polsce, przy czym najwięcej uwagi skupiły na sobie szko-
ły wyższe. W  tekstach podejmowano zagadnienia ogólnej wizji współczesnego 
uniwersytetu22, jego miejsca w systemie kapitalistycznym23, sytuacji absolwentów 
studiów wyższych na rynku pracy24, etyki naukowej25, dostępu młodzieży wiejskiej 
do studiów26, prób tworzenia uczelni wyższych w Łodzi27, rozwoju szkół wyższych 
niepublicznych28 oraz ewaluacji jednostek naukowych29. Nie zabrakło jednak rów-
nież rozważań nad edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną30. 

Autorzy  podejmowali  kwestie wpływu  polityki  na  ostateczny  kształt  reform 
szkolnych31 oraz analizowali ich różnorakie aspekty. Przykładowo odnajdujemy na 
łamach pisma teksty dotyczące szans edukacyjnych dzieci32, stosunku nauczy-
cieli do  reform szkolnych33, możliwości  i  zagrożeń  rozwoju edukacji w Polsce34 
oraz wpływu  reform na  kształcenie nauczycieli35.  Jednocześnie Redakcja  „Kul-
tury i Edukacji” przyjmuje do druku teksty dotyczące roli rodziny w wychowaniu, 
zmian jej funkcji w świecie współczesnym czy wpływu rodziców na sukcesy szkol-
ne dzieci. Wiele artykułów dotyka problemu rywalizacji, przemocy i agresji wśród 
dzieci i młodzieży oraz jej różnorodnych uwarunkowań36. 

„Kultura i Edukacja” ukazuje różne oblicza i aspekty badań nad kulturą oraz 
jej relacje z pedagogiką, religią, polityką, kapitalizmem, środowiskami lokalnymi 
czy prawem. Autorzy poszczególnych artykułów podejmują zagadnienia wzorów 

21  M.in. KiE 1997, nr 1–2.
22  K. D e n e k, Ku szkolnictwu wyższemu XXI wieku, KiE 1998, nr 2; K. Wa s i l e w s k i, Między 

„młotem” rynku pracy a „kowadłem” uniwersyteckiego konformizmu, czyli uniwersytet na przełomie 
wieków, KiE 2002, nr 3–4; L. G a w o r, Globalne problemy współczesności a kształcenie uniwersytec-
kie, KiE 2004, nr 4.

23  R. B o r o w i c z, Edukacja (wyższa) w budowie „niekompletnego kapitalizmu”, KiE 2005, nr 2. 
24  K. Wa s i l e w s k i, Między „młotem” rynku pracy…; M. O p i ł o w s k a, Student-gracz jako pro-

dukt umasowienia i urynkowienia szkolnictwa wyższego, KiE 2008, nr 1. 
25  A. D r a b a r e k, Problem etyki naukowej w poglądach filozofów ze szkoły lwowsko-warszaw-

skiej – K. Twardowski, KiE 2003, nr 3–4.
26  K. Wa s i e l e w s k i, Droga młodzieży wiejskiej na studia na podstawie badań studentów UMK 

w Toruniu, KiE 2005, nr 3. 
27  A. K l i m c z a k, Próby tworzenia wyższych uczelni w Łodzi, KiE 2009, nr 2. 
28  M.in. KiE 1996, nr 3; 2001, nr 2. 
29  D. A n t o n o w i c z, Ewaluacja jednostek naukowych z perspektywy podatnika, KiE 2010, nr 3. 
30  M.in. KiE 1998, nr 2–3. 
31  M.  Ś l u s a r c z y k,  Edukacja tematem wyborczym –  polityczne uwarunkowania reform 

systemów oświaty, KiE 2005, nr 3.
32  R. P a w l a k, Wyrównywanie szans edukacyjnych a polska reforma edukacji, KiE 2005 nr 1.
33  KiE 1998, nr 1. 
34  K. D e n e k, Reforma systemu edukacji szkolnej – oczekiwania i obawy, KiE 2000, nr 1–2; 

C. B a n a c h, Szanse i zagrożenia rozwoju edukacji w Polsce, KiE 2005, nr 2.
35  KiE 1998, nr 4. 
36  K. S t a d n i k, Walka młodych kotek. Kultura ukrytej agresji i rywalizacji jako wszechobecny 

element dziewczęcej codzienności w perspektywie socjologii, KiE 2008, nr 4; K. M u d y ń, K. C a d e r, 
Emocjonalno-osobowościowe korelaty tendencji agresywnych wśród licealistów, KiE 2011, nr 1. Por. 
także KiE 1998, nr 3.
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kulturowych w modzie37, psychologicznych badań nad kulturą38, świata konsump-
cji39, postmodernizmu40 czy kultury popularnej41. Uwzględniają takie kwestie, jak 
etyczne aspekty transplantologii czy bioetyka. 

W dobie globalizacji nie można uniknąć tematów związanych z problemem 
zachowania  własnej  tożsamości  oraz  kształtowania  podstaw  edukacji  między-
kulturowej. Na łamach „Kultury i Edukacji” występują zarówno teksty zawierają-
ce ogólne  rozważania nad procesami globalizacji,  jak  i prezentujące konkretne 
problemy. Autorzy podejmują zagadnienia wpływu globalnych przemian cywiliza-
cyjnych na edukację42, prób zachowania tradycji i tożsamości regionalnej wobec 
jednoczącej  się  Europy43  oraz  edukacji  międzykulturowej  na  przykładzie  m.in. 
szkół muzułmańskich i romskich44.

W periodyku często pojawiają się teksty omawiające problematykę emigracji 
i migracji45. Dotyczą one kwestii  tożsamości Polaków na obczyźnie46, szkół pol-
skich za granicą47, uczniów obcokrajowców w szkołach polskich48 oraz możliwości 
integracji cudzoziemców poprzez edukację49. Pojawiły się wyniki badań nad zja-
wiskami mobilności ludzi nauki oraz studentów50. 

Wszelkie nowe zjawiska społeczne niosą ze sobą nie tylko szanse, lecz tak-
że zagrożenia. Na łamach pisma „Kultura i Edukacja” wiele uwagi poświęcono za-

37  D. P o r c z y ń s k i, Dżinsy, skóra i rock’n’roll. Przemiana wzorów kulturowych w modzie, KiE 
2011, nr 1. 

38  B. A r c i m o w i c z, K. C a n t a r e r o, Nowe kierunki w psychologicznych badaniach nad kul-
turą, KiE 2011, nr 1. 

39  Z. R em i s z e w s k a, Świat konsumpcji: przekraczanie własnego „ego”, KiE 2009, nr 1. 
40  S. Ta b o ł, Oblicze (post)modernistycznej Europy, tamże.
41  J. N i k o n i u k, The Matrix has you – postmodernistyczny dyskurs o rzeczywistości i symulacji 

w kulturze popularnej, KiE 2008, nr 2.
42  A. K o b y l a r k a, Edukacja w kontekście globalnych przemian cywilizacyjnych, KiE 2001, nr 2; 

A. M ę c z k o w s k a, Globalizacja jako wyzwanie dla edukacji a problem unifikacji wymagań dydak-
tycznych nauczyciel, KiE 2002, nr 1. 

43  A.  P i s k o z u b, Dziedzictwo tradycji historycznej jako podstawa współczesnej tożsamości 
regionalnej ziem polskich w jednoczącej się Europie, KiE 2000, nr 1–2. 

44  E. O r ł o w s k a, Klasyczna szkoła arabsko-muzułmańskiej geografii regionalnej, KiE 2000, 
nr 1–2; J. C u k r a s - S t e l ą g o w s k a, J. S t e l ą g o w s k i, W kierunku edukacji międzykulturowej. 
Parafialna Szkoła Romska w Suwałkach, KiE 2009, nr 1. 

45  K. Z am o j s k i, Czy pojęcie emigracji coś jeszcze wyjaśnia? Szkic fenomenologiczno-kry-
tyczny, KiE 2009, nr 1; J. K u r z ę p a, Konsekwencje socjokulturowe migracji młodego pokolenia Pola-
ków, tamże; A. P o d g ó r s k i, Obraz życia społecznego z perspektywy młodych emigrantów z Polski. 
Kraj emigracji a kraj własny, KiE 2011, nr 1.

46  K. G r a b o w s k a - G a r c z y ń s k a, I’m from Poland – o tożsamości Polaków na obczyźnie, 
KiE 2009, nr 1. 

47  A. Ż u k o w s k i, Szkolnictwo polonijne w Afryce Południowej, KiE 1995, nr 3; A. K u s z t e l a k, 
Szkoła polska poza granicami kraju animatorem integracji społeczności polskiej, KiE  2004,  nr  4; 
t e n ż e, Aksjologiczne problemy szkół przy polskich placówkach dyplomatycznych, KiE 2009, nr 3. 

48  J.  K a p i c a - C u r z y t e k, Nauczyciel w szkole jako „culture broker” (pośrednik kulturowy) 
wobec uczniów obcokrajowców, KiE 2010, nr 1. 

49  R. S i e l a c z e k, Edukacja jako narzędzie integracji cudzoziemców, KiE 2008, nr 3.
50  M.in. na  łamach KiE 2008, nr 4  (A.  J e r a n, Ludzie nauki w Polsce – między mobilnością 

a migracją; A. L i s, Mobilność studentów i umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego jako czynnik 
wspomagający konkurencyjność Polski w Unii Europejskiej;  B.  S t a c h o w i a k, Młodzi Polacy na 
uczelniach europejskich – realne szanse czy tylko marzenia?). 
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gadnieniom wykluczenia społecznego. Świadczą o tym teksty prezentujące kulturę 
ubóstwa i wykluczenia51, zagadnienia nieprzystosowania społecznego52, selekcji 
społecznej w edukacji53, dostępu młodzieży wiejskiej do edukacji54 oraz awansu 
społecznego dzieci z rodzin robotniczych55. Pisano o kwestii rozwoju feminizmu56 
oraz  zjawiskach  dyskryminacji  kobiet  na  różnych  polach  ich  aktywności  życio-
wej.  Podjęto  zagadnienia  stosunku współczesnych  kobiet  do macierzyństwa57, 
roli kobiecego międzygeneracyjnego przekazu kulturowego58, edukacji zróżnico-
wanej i dyskryminacji płciowej w szkole59, obrazu kobiecości lansowanego przez 
pisma kolorowe60, przyczyn nieobecności kobiet w sferze publicznej61. Pojawiły 
się teksty dotyczące edukacji ekologicznej62 oraz seksualnej63, z uwzględnieniem 
tak trudnych problemów, jak podejście do osób homoseksualnych64 czy stosunku 
nauczycieli do przekazywania uczniom wiedzy na temat HIV i AIDS65. 

51  A. K a r w a c k i, „Kultura biedy” w byłych PGR-ach – geneza problemu i wyzwania dla polityki 
społecznej, KiE 2002, nr 3–4; A. S k u l i m o w s k a, Poziomy kultury ubóstwa wśród mieszkańców 
toruńskiego Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Stowarzyszenia Monar-Markot, KiE 2004, 
nr 4; R. K r u s z k a, Wykluczenie społeczne – rys interpretacyjny i użyteczność badawcza, KiE 2008, 
nr 1; W. D u ż y, Pamiętnik Marcjanny Fornalskiej. Przyczynek do badań nad kulturą ubóstwa, KiE 
2009, nr 3.

52  Przykładowo: KiE 1998, nr 2–3; 2000, nr 1–2; 2002, nr 1–2. 
53  KiE 1998, nr 2; 2005, nr 3. 
54  B.  J e n t s c h,  J. B u r n e t t, Młodzież wiejska w społeczeństwie ryzyka: od kształcenia do 

zatrudnienia,  KiE  2001,  nr  2;  KiE  2005,  nr  3  (K.   Wa s i e l e w s k i, Droga młodzieży wiejskiej na 
studia na podstawie badań studentów UMK w Toruniu, B. B o r a w s k a, Awans edukacyjny młodzie-
ży wiejskiej w okresie zmiany systemowej (na przykładzie dwóch powiatów województwa podlaskie-
go); M. H o ł y, Wpływ położenia gminy na proces edukacji młodzieży wiejskiej z obszaru Małopolski); 
A. Wo j t e w i c z, Czy prowincjonalne szkoły zdolne są do optymalizacji społecznej wartości dzieci – 
rozważania nad kondycją szkół wiejskich w kontekście teorii Jamesa S. Colemana, KiE 2006, nr 2–3.

55  J. G ł u s z e k, Specyfika socjalizacyjna rodziny robotniczej z perspektywy pytania o awans 
społeczny, KiE 2007, nr 1. 

56  I. B u k r a b a - R y l s k a, Kwestia kobieca: od feminizmu do mulieryzmu, KiE 2009, nr 3. Por. 
KiE 2001, nr 2.

57  U. K u s i o, Współczesna kobieta wobec macierzyństwa, KiE 2004, nr 4.
58  B. O w e r c z u k, Obraz kobiety w międzygeneracyjnym przekazie kulturowym: Babka – Matka 

– Córka, KiE 2007, nr 4. 
59  K. N a g ó r n y, Kobiety do szydełkowania, mężczyźni do matematyki. O niejasnościach wokół 

edukacji zróżnicowanej, KiE 2008, nr 3; M. C h om c z y ń s k a - R u b a c h a, Dyskryminacja w szkole 
ze względu na płeć w perspektywie krytycznej socjologii edukacji, KiE 2011, nr 1.

60  D. Z a w o r s k a - N i k o n i u k, Wieloznaczność kobiecości unowocześnianej i wyimaginowa-
nej w magazynach luksusowych dla kobiet (na przykładzie prezentacji ciała), KiE 2008, nr 1.

61  N. K r z y ż a n o w s k a, „Czego Jaś-ia się nie nauczy, tego Jan-ina nie będzie umiał-a”, czyli 
o przyczynach (nie)obecności kobiet w sferze publicznej, KiE 2008, nr 4. 

62  M.  G r u d z i ń s k a - J u r c z a k, A.  B a r t o s i e w i c z  i  in., Świadomość i wiedza na temat 
odpadów komunalnych mieszkańców województw małopolskiego i podkarpackiego, KiE 2002, nr 1; 
K.   K o p c z y ń s k i, Duchowe, społeczne i terapeutyczne walory wychowania proekologicznego, KiE 
2010, nr 3. Por. KiE 1998, nr 2.

63  E. W e j b e r t - W ą s i e w i c z, J. S t a n i s z, Sto lat oświaty seksualnej w Polsce. Ideologia 
i polityka a potrzeby społeczne, KiE 2009, nr 2.

64  P. S k u z a, O jednym nieobecnym dyskursie – homoseksualizm w pedagogice, KiE 2004, 
nr 4; t e n ż e, O pedagogikę odmienności seksualnej (teoria queer), KiE 2006, nr 2–3.

65  J. W o j c i e c h o w s k a, Ocena przygotowania nauczycieli szkół średnich Gdańska do prowa-
dzenia zajęć na temat społecznych aspektów HIV/AIDS, KiE 2010, nr 4. 
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Dużo miejsca poświęcono rozwojowi nowoczesnych technologii informacyj-
nych oraz wynikających z nich możliwości  i zagrożeń. Na łamach pisma odnaj-
dujemy teksty poświęcone możliwościom wykorzystania technik komputerowych 
w  edukacji66,  wpływowi  rewolucji  informatycznej  na  proces  alfabetyzacji67  oraz 
ukształtowanie się społeczeństwa informacyjnego i  jego relacji ze światem poli-
tyki68. Omawiane są zagadnienia cyberprzestrzeni, cyberkultury oraz związanego 
z nimi rozwoju mediów, kompetencji  informatycznych nauczycieli, znaczenia In-
ternetu dla rozwoju różnorakich ruchów religijnych oraz społeczności lokalnych69. 
Omawiano  zagadnienia  trudne,  obejmujące  zagrożenia  i  możliwości  wykorzy-
stania  gier  komputerowych w  edukacji70  oraz  nauczania wirtualnego71,  a  także 
problem wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży za pośrednictwem In-
ternetu72 oraz skutków rozwoju społeczności internetowych73.

W dobie nieograniczonego dostępu dzieci do mediów i technologii informacyj-
nych niepokój pedagogów budzi niski poziom czytelnictwa. Odzwierciedlenie tego 
niepokoju  odnajdujemy w  zamieszczanych w  kwartalniku  tekstach  dotyczących 
edukacji  literackiej. Mają  one  różnoraki  charakter  –  od ogólnych  rozważań nad 
znaczeniem kultury literackiej w pracy pedagogicznej i edukacyjnej funkcji literatu-
ry dziecięcej i młodzieżowej74 po próby zaprezentowania możliwości wykorzystania 
konkretnych tekstów z literatury dziecięcej i młodzieżowej w dydaktyce szkolnej75 
– jest wśród tych propozycji zarówno Harry Potter Joanne Kathleen Rowling, jak 
i Malutka Czarownica Otfrieda Preusslera. Pojawiają się rozważania nad wizerun-
kiem dziecka i dzieciństwa w baśniach, w poezji, w kołysankach, literaturze fanta-
sy, a obok nich – wyniki badań nad rozpoznawalnością cytatów literackich przez 
studentów  czy  rozważania  nad  znaczeniem  ilustracji  w  literaturze  dziecięcej76.

66  B. S i e m i e n i e c k i, Nowe możliwości stosowania techniki komputerowej w edukacji, KiE 
1992,  nr  1;  t e n ż e, Cele kształcenia a komputerowe wspomaganie procesu dydaktycznego, KiE 
1992, nr 2.

67  G. K a p i c a, Wybrane problemy…
68  P.  P s z c z ó ł k o w s k i, Pytanie o model przywódcy politycznego na tle kształtującego się 

społeczeństwa informatycznego, KiE 2002, nr 1. 
69  Teksty takie odnajdujemy na łamach następujących numerów tego pisma: 2002, nr 3–4; 2004, 

nr 1; 2005, nr 2; 2010, nr 4.
70  S. Ta b o ł, Niebezpieczne gry komputerowe, KiE 2006, nr 1. 
71  M. N a w o j c z y k, A. C h r z ą s z c z, Wirtualne nauczanie. Przekraczanie kulturowych i tech-

nologicznych barier. Przypadek icamp, KiE 2008, nr 1.
72  A. G r a b o w s k a, Praktyczne oraz prawne rozważania wokół problemu wykorzystywania sek-

sualnego dzieci, w tym również za pośrednictwem Internetu i nowoczesnych technologii, KiE 2010, nr 4. 
73  A. N o w a k o w s k a, Społeczności internetowe – realny czy nierealny świat społeczny, KiE 

2007, nr 4.
74  KiE 2002, nr 2; 2004, nr 3; 2006, nr 2–3; 2007, nr 2.
75  Przykładowo: KiE 1997, nr 1–2; 2002, nr 2; 2005, nr 4.
76  B.  I w i c k a, Droga, wędrówka, wędrowiec. Poetyka literatury fantasy,  KiE  2000,  nr  1–2; 

Z. O ż ó g, Słuchamy śpiewu drzew i nie boimy się marzyć. Dziecko w poetyckiej przestrzeni wierszy 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, KiE 2001, nr 2; KiE 2004, nr 4 (M. O s t a s z, O kulturze 
dziecięcej. Studium na przykładzie wiersza-kołysanki, E.  S z e f l e r, Kultura literacka dzieci. Anali-
za książki B. Reuter „Hodder ocala świat”); I. S y m o n o w i c - J a b ł o ń s k a, Baśniowość w kulturze 
popularnej jako wyzwanie edukacyjne?, KiE 2005, nr 4; M. K r a s u s k a - B e t i u k, Cytaty literackie 
w świadomości studentów pedagogiki. Relacja z badań, KiE 2006, nr 1; E. S z e f l e r, Wzbogacanie 
wiedzy dzieci o budowie książki na podstawie ilustracji śródtekstowych, KiE 2007, nr 4. 
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Wprowadzanie uczniów w kulturę dokonuje się nie tylko za pomocą książek, 
lecz także filmu, teatru, muzyki czy działalności domów kultury. Na łamach „Kul-
tury i Edukacji” znajdują się teksty dotyczące kina77, edukacji i kultury filmowej78, 
roli  sztuki w wychowaniu79,  teatru  dla  osób  niepełnosprawnych80  oraz  edukacji 
i kultury muzycznej81, roli słuchowisk radiowych82 oraz funkcji domów kultury83. 

Kultura obejmuje zjawiska współczesne, tradycję i dorobek poprzednich po-
koleń. Dlatego też w analizowanym czasopiśmie nie brak tekstów prezentujących 
zagadnienia z zakresu historii, historii wychowania oraz dziejów myśli pedago-
gicznej84. Dotyczą one m.in. ideologii wychowania narodowego85, sytuacji oświaty 
i nauczycieli w okresie II wojny światowej oraz w czasach stalinowskich86, rozwoju

77  M. S o k o ł o w s k i, Kino i sacrum, KiE 2002, nr 2. 
78  E. K o n i e c z n a, Rola edukacji filmowej w złożonym procesie wychowania, KiE 1998, nr 1; 

t a ż, Od edukacji filmowej do edukacji kulturalnej – szkic o roli filmu w edukacji kulturalnej dzieci i mło-
dzieży, KiE 2004, nr 1; E. K o n i e c z n a, B. D z i a d z i a, Film jako wehikuł kultury. Uwarunkowania 
uczestnictwa w kulturze filmowej, KiE 2004, nr 2.

79  H. D e p t a, O wartości wychowawczej sztuki uwagi polemiczne, przekorne i (częściowo) bluź-
niercze, KiE 1994, nr 1; B. B o n n a, Rola sztuki w życiu człowieka, KiE 2003, nr 3–4.

80  J.  M i c h a ł o w s k a, Praktykowanie obecności – strategie budowania relacji widz – aktor 
w teatrze osób chorych i niepełnosprawnych psychicznie, KiE 2011, nr 1.

81  E. S z u b e r t o w s k a, Szkoła jako źródło kultury muzycznej młodzieży, KiE 2003, nr 3–4; 
t a ż, Stosunek do przedmiotu „muzyka” a kompetencje muzyczne młodzieży, KiE 2004, nr 4.

82  K. A l b i ń s k a,  Słuchowisko w erze „nowego radia”. O współczesnym sposobie istnienia 
teatru audialnego i jego statusie, KiE 2011, nr 1.

83  I. To m a l a, Funkcjonowanie domu kultury w mieście gminnym, KiE 2009, nr 1. 
84  Przykładowo: KiE 1994, nr 2–3 (O. S u c h om l i ń s k a, Związki Celestyna Freineta z Ukrainą; 

E. A. W e s o ł o w s k a, Wartości i cele człowieka według Mariana Zdziechowskiego; A. C h o d u b s k i, 
O zasługach Aleksandra Makowiejskiego dla rozwoju nauki i oświaty w Azerbejdżanie; W. K o ł o -
d z i e j, Oświata w Okręgu Szkolnym Krakowskim w latach 1945–1948); J. K w i e k, Związek Harcer-
stwa Polskiego w latach 1944–1950: ciągłość czy zmiana?, KiE 1995, nr 3; KiE 1996, nr 1 (A. P i -
s k o z u b, Od propagandy sukcesu do sukcesu propagandy. Ewolucja polskiej myśli morskiej w ciągu 
XX wieku; L. J. W e l k e r, Falerystyka walcząca); E. A. W e s o ł o w s k a, Wacław Worowski – rosyjska 
myśl krytyczna na rozdrożu, KiE 1996, nr 2; KiE 1997, nr 1–2 (R. J a d c z a k, Helena Słoniewska: 
wierna pamięci i wskazaniom programowym Kazimierza Twardowskiego,  B.  B a r a n i a k, Poglądy 
i działalność edukacyjna Wandy Haberkantówny na tle historii); KiE 1997, nr 3–4 (W. C i c z k o w s k i, 
Aleksandra Kamińskiego droga stawania się wychowawcą i uczonym, M. B y b l u k, Rosyjski dialog 
edukacyjny z przeszłością – własną i obcą; A. P i s k o z u b, Dzieło życia w maszynopisie); D. C i -
c h e c k a, Zenon Parvi – nieznany brat Stanisława Wyspiańskiego, KiE 1998, nr 1; J. D ą b r o w s k a, 
Zapomniane ogniwo kultury polskiej – działalność edytorska 2 Korpusu Polskiego, KiE 2007, nr 1; 
J. O r z e ł, Edukacja szlachcica – ideały i postulaty w staropolskim piśmiennictwie pedagogicznym, 
KiE 2011, nr 2.

85  W. W o j d y ł o, Naród – charakter narodowy – wychowanie narodowe w koncepcjach społecz-
no-politycznych Stanisława Grabskiego w latach 1918–1939, KiE 1993, nr 4; t e n ż e, Wychowanie jako 
forma działania politycznego w koncepcjach obozu narodowego przed I wojną światową, KiE 1995, 
nr 3; S. K i l i a n, Wokół ideału edukacyjnego obozu narodowego w latach 1926–1939, KiE 1997, nr 3–4.

86  KiE 1992, nr 1 (A. W o j t a s, Wpływ środowisk katolickich na politykę oświatową Rządu RP 
w latach II wojny światowej; W. T h e i s s, Szkoła i nauczyciel w okresie stalinowskim. Pytania i obsza-
ry poszukiwań); A. W o j t a s, O potrzebie badań nad procesami wychowania w okresie stalinowskim, 
KiE 1994, nr 4; M. S t r z e l e c k i, Wychowanie samorządowe w koncepcjach i działalności opozycji 
parlamentarnej w latach 1945–1947, KiE 1995, nr 2; W. T h e i s s, Dzieci i młodzież – przeciwnicy 
stalinowskiego reżimu,  KiE  1996,  nr  1; W. W o j d y ł o, Historia zniewolenia. Edukacja historyczna 
w stalinizmie, KiE 1998, nr 4. 
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polskich  czasopism  pedagogicznych87,  działalności  różnorodnych  towarzystw 
opiekuńczych i naukowych88 czy rozwoju pedagogiki akademickiej89.

„Kultura  i  Edukacja”  publikowała  również  teksty  odnoszące  się  do  ideału 
wychowawczego Narodowej Demokracji90 oraz  jej stosunku do mniejszości na-
rodowych91,  koncepcji  oświatowo-wychowawczych  legalnej  opozycji  politycznej 
w Polsce w okresie powojennym92, wojskowej myśli wychowawczej93 oraz prak-
tycznej organizacji wychowania wojskowego94. Uwzględniono szkice dotyczące 
studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z XIX i XX w. i  ich tożsamości narodo-
wej95.  Pismo  przybliża  też  sylwetki  osób  zaangażowanych w  rozwój  oświaty  – 
m.in.  Tadeusza  Łopuszańskiego96,  Wacława  Tokarza,  Janusza  Jędrzejewicza, 
Mariana Kukiela97 oraz Ludwika Jaxy-Bykowskiego98. Jednocześnie wielu autorów 
odwoływało się w swoich tekstach do koncepcji filozoficznych i pedagogicznych 
Cycerona99, Stanisława Staszica100, Bronisława Trentowskiego101, Heleny Radliń-
skiej i Jacka Woronieckiego102, Stefana Baleya103, Józefa Gołuchowskiego104 czy 
Stefana Szumana105.

87  Por. KiE 1992, nr 2.
88  W. T h e i s s, Pomorskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (1918–1948), KiE 1994, nr 4.
89  W. S z u l a k i e w i c z, Powołanie katedr pedagogiki w Uniwersytecie Stefana Batorego i Uni-

wersytecie Jana Kazimierza, KiE 2003, nr 3–4.
90  E. P a r u z e l, „Charakter narodowy” społeczeństwa polskiego według Romana Dmowskiego, 

KiE 1993, nr 2. 
91  G. R a d om s k i, Narodowa Demokracja wobec przejawów aktywności kulturalnej mniejszo-

ści narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej, KiE 2001, nr 2.
92  M. S t r z e l e c k i, Koncepcje oświatowo-wychowawcze legalnej opozycji politycznej w latach 

1945–1947, KiE 1993, nr 2. 
93  B. R u d n i c k i, Wojskowa myśl wychowawcza w okresie staropolskim (X–XVIII w.), cz. I, KiE 

1996, nr 3; cz. II, 1996, nr 4; cz. III, Koncepcje wychowania w Szkole Rycerskiej, 1997, nr 1–2. 
94  R. Tom a s z e w s k i, Spór o oficera polskiego jako historyczny determinant celów kształcenia 

i wychowania w szkolnictwie wojskowym, KiE 1995, nr 1; t e n ż e, Szkic do dziejów Wyższej Szkoły 
Wojennej w Warszawie 1919–1939, KiE 1997, nr 3–4; t e n ż e, Szkic z dziejów szkolnictwa wojskowe-
go w Polsce, KiE 2002, nr 3–4.

95  M. M. Ty t k o, Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae. Zmiany tożsamości narodowo-
ściowej studentów UJ w latach 1850–1918, KiE 2009, nr 2.

96  R. L u b a ń s k a, Tadeusz Łopuszański 1874–1955, KiE 2004, nr 2.
97  R. Tom a s z e w s k i, Wacław Tokarz – Janusz Jędrzejewicz – Marian Kukiel (między oświatą 

a polityką), KiE 2007, nr 1.
98  J. H e l l w i g, Ludwik Jaxa-Bykowski (1881–1948) profesor Uniwersytetu Poznańskiego i kie-

rownik Katedry Pedagogiki, KiE 1996, nr 2.
99  W. P o p i a k, Cyceron, nauczyciel-wychowawca Rzymian, KiE 1994, nr 4; D. K a r n o w s k a, 

Cycero i jego myśl społeczna odczytana w dobie transformacji systemowej w Polsce. O trzech prze-
słaniach Cycerona, KiE 1999, nr 1. 

100  KiE 1994, nr 2–3.
101  S. S z t o b r y n, Badania nad pedagogiką B. Trentowskiego, KiE 1992, nr 2; K. M. W o l i ń -

s k i, O wychowaniu człowieka obywatela na tle koncepcji pedagogicznych Bronisława Ferdynanda 
Trentowskiego, Pierra Bourdieau i Ivana Illicha, KiE 2000, nr 3–4. 

102  J. J a b ł o ń s k a, Autorytet wychowawcy w koncepcjach pedagogicznych Heleny Radlińskiej 
i o. Jacka Woronieckiego OP, KiE 1996, nr 4. 

103  R. J a d c z a k, Z międzywojennej działalności Stefana Baleya (1885–1952) na polu psycho-
logii i pedagogiki, KiE 1995, nr 1.

104  E. Wa s i l e w s k i, Filozofia ducha narodu Józefa Wojciecha Gołuchowskiego, KiE 1998, nr 4.
105  M. M. Ty t k o, Teatr dla dzieci i młodzieży w koncepcji Stefana Szumana, KiE 2011, nr 2.
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„Kultura i Edukacja” ma też pewne osiągnięcia w zakresie publikowania ma-
teriałów źródłowych do dziejów oświaty. Na łamach pisma odnajdujemy bowiem 
m.in. korespondencję Kazimierza Twardowskiego z Anielą Szycówną106 oraz do-
kumenty z archiwów  lwowskich, ukazujące działalność  i drogę naukową cenio-
nych historyków wychowania – Stanisława Łempickiego i Łukasza Kurdybachy107. 
Czasem  teksty dotyczące kwestii historycznych odnajdujemy  również w  innych 
działach pisma108. 

Jak wynika z przeprowadzonych w prezentowanym szkicu analiz,  „Kultura 
i  Edukacja”  prezentuje  swoim  czytelnikom  różnorodne  aspekty  rozwoju współ-
czesnej pedagogiki. Uwzględnia zarówno jej klasyczne subdyscypliny,  jak i naj-
nowsze interdyscyplinarne kierunki poszukiwań badawczych i  to nie tylko w ich 
aspekcie teoretycznym, lecz także empirycznym. Teksty zamieszczone na łamach 
pisma odzwierciedlają różnorodne problemy, z którymi pedagogika zmagała się 
w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Jednocześnie widoczne w poszczególnych ar-
tykułach nawiązania do dotychczasowego dorobku i tradycji oświatowych, filozo-
ficznych czy kulturowych poprzednich pokoleń świadczą o tym, że współczesna 
pedagogika uwzględnia także „historyczne odniesienia”. 

Uwagi końcowe

„Kultura  i Edukacja”  jest obecnie pismem o ugruntowanej pozycji na rynku 
czasopism naukowych. Świadczy o tym dwudziestoletnia tradycja periodyku oraz 
uwzględnienie go na tzw. liście filadelfijskiej. W latach 1992–2011 ewoluował za-
równo skład Rady Redakcyjnej, jak i struktura kwartalnika. Jednocześnie jednak 
analiza tematyki zamieszczanych na jego łamach artykułów, studiów, relacji i ko-
munikatów wskazuje na nieprzemijającą aktualność wielu wyzwań,  jakie stanę-
ły  przed  polską  pedagogiką  po  roku  1989. Na  łamach  pisma  odnaleźć można 
nawiązania do głównych tendencji widocznych w rozwoju społeczeństw, kultury 
i edukacji ostatniego dwudziestolecia, nie tylko w perspektywie Polski, lecz także 
Europy i świata. 

106  R. J a d c z a k, Trzy listy Anieli Szycówny do Kazimierza Twardowskiego, KiE 1992, nr 1.
107  W. W o j d y ł o, M. S t r z e l e c k i (Droga Stanisława Łempickiego do katedry uniwersyteckiej, 

KiE 1995, nr 2; Działalność naukowa Łukasza Kurdybachy w świetle dokumentów Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie, KiE 1996 nr 2).

108  Przykładowo w KiE 1994, nr 2–3, w dziale „Edukacja obywatelska”, zamieszczono artykuły 
o historycznym znaczeniu patriotyzmu oraz o stworzonym przez S. Staszica ideale obywatela, nato-
miast w roku 1995, nr 2 dział zatytułowany „Kulturalno-społeczne uwarunkowania edukacji” zawierał 
teksty dotyczące Janusza Korczaka, pedagogów radzieckich oraz bibliografię prac Aleksandra Lewina. 
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Obraz XIX-wiecznego polskiego szkolnictwa 
położniczego na łamach „Archiwum Historii  

i Filozofii Medycyny” z lat 1924–201011

„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” jest najstarszym polskim periodykiem 
poświęconym dziejom medycyny w Polsce i na świecie. Jego utworzenie związane 
jest z osobą prof. Adama Wrzoska2. Ten wybitny naukowiec uważał, że utworzenie 
„Archiwum” było koniecznością, ponieważ „Historia i filozofia medycyny nie tylko 
zostały wprowadzone  jako egzaminacyjne dla ubiegających się u nas o stopień 
doktora medycyny, a to rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 18 października 
1920 r. w sprawie organizacji studiów lekarskich w uniwersytetach państwowych, 

* Dr, Zakład Pedagogiki Społecznej,  Instytut Pedagogiki  i Psychologii, Wydział Pedagogiczny 
i Artystyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25–029 Kielce, ul. Krakowska 11.

1  Analizie poddano wszystkie numery periodyku z lat 1924–2010, interesujące nas treści wystę-
powały jednak tylko do 2002 r.

2  Adam Wrzosek (1875–1965) – wybitny polski lekarz, patolog, antropolog i historyk medycyny. 
Był związany z największymi polskimi ośrodkami akademickimi: najpierw od 1901  r.  jako asystent, 
a  od 1910  r.  jako profesor  z Uniwersytetem Jagiellońskim,  na  którym wykładał  historię medycyny, 
później od 1918 r. z Uniwersytetem Warszawskim, od 1920 r. do końca życia z Uniwersytetem w Po-
znaniu, na którym zorganizował najpierw Zakład Historii i Filozofii Medycyny, a później Zakład Antropo-
logii. W latach 1920–1923 brał udział w tworzeniu Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Wileńskim. 
Na tej uczelni wykładał w latach 1935–1939. Był założycielem „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, 
pierwszego polskiego pisma naukowego poświęconego dziejom tej dziedziny nauki (1924), Koła Miło-
śników Historii Medycyny i Nauk Przyrodniczych w Poznaniu (1925), Polskiego Towarzystwa Antropo-
logicznego (1925), a ponadto – głównym organizatorem i wykładowcą Wydziału Lekarskiego tajnego 
Uniwersytetu Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie, działającego w czasie  II wojny światowej. 
Od 1930 r. członek PAU. Napisał około 500 prac naukowych z różnych dziedzin. Z. M a ć k o w i a k, 
Teoretyczny i praktyczny wkład Adama Wrzoska do historii filozofii medycyny w Polsce, „Archiwum 
Historii i Filozofii Medycyny” [dalej: AHiFM-I] 1986, z. 2, s. 231–254; http://portalwie-dzy.onet.pl/70308.
wrzosek_adam,haslo.html [dostęp 1.10.2011].
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lecz rzeczy, wchodzące w zakres tych przedmiotów mogą być tematem rozpraw 
doktorskich”3. Kwartalnik  ten był z kolei siódmym na świecie czasopismem (po 
wydawanych w USA, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Danii i Włoszech), poświęco-
nym wyłącznie historii medycyny4.

Pierwszy tom „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” ukazał się w Poznaniu 
w 1924 r., składał się z 4 zeszytów i liczył 422 strony5. Wszystkie prace publiko-
wane na łamach pisma ujęte były w osiem działów: historia medycyny, filozofia 
medycyny,  pamiętniki  i  listy,  drobne  artykuły,  sprawozdania  i  oceny,  wiadomo-
ści  różne, sprostowania, skorowidz  imion  i nazwisk. Dział dziewiąty obejmował 
spis prenumeratorów (zamieszczono 346 nazwisk)6. Pismo to przez krytyków od 
razu zostało pozytywnie ocenione. Wyrazem tej opinii były m.in. słowa doktora 
Zygmunta Srebrnego,  który w  „Warszawskim Czasopiśmie Lekarskim” napisał: 
„Zeszyt  l  tomu  I  «Archiwum Historii  i  Filozofii Medycyny»  stanowi  świetną  za-
powiedź wydawnictwa, którego potrzebę odczuwał każdy światły lekarz polski”7. 
Podobną ocenę zeszytu l i 2 „Archiwum” ogłosił Wiktor Janusz w „Polskiej Gaze-
cie Lekarskiej”, gdzie napisał: „Bogato urozmaicona treść każdego zeszytu jako 
też wytworna szata zewnętrzna zjednały dla «Archiwum» niewątpliwie sympatię 
ogółu oraz dostateczną ilość prenumeratorów dla utrwalenia bytu swego w cza-
sopiśmiennictwie naszym”8.

W 1925 r. nastąpiła zmiana tytułu czasopisma na „Archiwum Historii i Filozo-
fii Medycyny oraz Historii Nauk Przyrodniczych”. Była ona podyktowana dosto-
sowaniem profilu pisma do napływających masowo do wydawnictwa artykułów 
z  zakresu  historii  nauk  przyrodniczych,  poruszających  zagadnienia  sposobów 
stosowania dawnych środków leczniczych w medycynie ludowej i oficjalnej oraz 
dziejów organizacji zawodu  farmaceutycznego. Pod zmienionym tytułem pismo 
ukazywało się w latach 1925–1939 oraz w roku 19489. 

Pomimo wielu słów uznania i dużej ilości materiałów o różnej tematyce prze-
znaczonych do druku, pismo w pierwszych  latach swego  istnienia borykało się 
z problemami finansowymi. Miała na to wpływ m.in. niewielka liczba prenumera-
torów. Nie pomagały nawet pożyczki przyznawane wydawnictwu oraz ofiarność 
społeczeństwa. W 1929 r. sytuacja czasopisma była drastyczna. Rękopisy do dru-
ku przyjmowano pod warunkiem, że autor pokryje część kosztów wydania artyku-

3  A. W r z o s e k, Zadania i zamierzenia polskiego „Archiwum Historii Medycyny i Filozofii Medy-
cyny”, AHiFM-I 1924, z. l, s. 10.

4  G. W r o n a, Naukowe czasopisma medyczne i farmaceutyczne w Polsce w latach 1918–1939, 
„Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2001, t. 4, s. 52.

5  T. M a r c i n k o w s k i, Tematyka przyrodnicza w „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz 
Historii Nauk Przyrodniczych”,  „Archiwum Historii Medycyny”  [dalej: AHM] 1975, z.  l, s. 15; B. B u -
j a ł o w s k a, Wykład lekarzy wielkopolskich do historii medycyny i prace historyczno-medyczne na 
łamach „Nowin Lekarskich”, tamże, s. 23. 

6  S. K o n o p k a, Profesor doktor Adam Wrzosek, redaktor i wydawca „Archiwum Historii i Filo-
zofii Medycyny” w latach 1924–1949, AHM 1975, z. l, s. 5.

7  Tamże, s. 3.
8  Tamże, s. 5.
9  W. G ł o w a c k i, Pharmaceutica na łamach „Archiwum Historii Medycyny’’ (1924–1973), AHM 

1975, z. l, s. 19.
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łu. Tego rodzaju trudności przeżywało pismo aż do 1939 r. Do tego czasu wydano 
osiemnaście tomów. W tym okresie doszło  też do ostatecznego ukształtowania 
programu pisma. Ujęto go ostatecznie w cztery działy. W pierwszym zamieszcza-
no prace naukowe z zakresu historii medycyny w ogóle (w szczególności polskiej) 
– drukowano tu artykuły, rozprawy i monografie historyczne, dotyczące dziejów 
uczelni i towarzystw naukowych lekarskich oraz nauczania medycyny. W drugim 
dominowały rozprawy z filozofii i historii nauk przyrodniczych, prace profesorów 
filozofii. W trzecim publikowano pamiętniki lekarzy w całości lub fragmenty oraz 
listy  znakomitych uczonych medyków. Czwarty  rozdział  zawierał  sprawozdania 
z ruchu naukowego w zakresie historii i filozofii medycyny w Polsce i zagranicą 
oraz życiorysy sławnych lekarzy10. 

W czasie II wojny światowej pismo zawiesiło działalność wydawniczą. Po jej 
zakończeniu władze Polski  Ludowej  zlikwidowały wykłady  z  historii medycyny. 
Rząd nie interesował się czasopismem. Środowiska medyczne zabiegały o jego 
wznowienie,  jednak  brak  środków  materialnych  sprawił,  że  udało  się  wydać 
w 1948 r. tylko jeden tom. Stało się to dzięki determinacji Adama Wrzoska, który 
niezrażony odmową pomocy  ze  strony Poznańskiego Towarzystwa Miłośników 
Historii Medycyny poszukiwał  innych źródeł na wznowienie i sfinansowanie wy-
dawnictwa. Pieniądze na ten cel przekazał do budżetu Lekarskiego Instytutu Na-
ukowo-Wydawniczego Stanisław Konopka, serdeczny przyjaciel Adama Wrzoska. 
Druk tomu XIX trwał 2 lata, a gdy go już ukończono, prof. Wrzosek pisał w liście 
z dnia 22 grudnia 1949, że „Tom XIX leży w Drukarni Uniwersytetu Poznańskiego 
gotowy  do wysyłki,  lecz Drukarnia  nie może  się  doczekać  pozwolenia Urzędu 
Kontroli Prasy i Wydawnictw na rozpowszechnienie tego tomu Archiwum”11. Tom 
XIX dotarł do rąk odbiorców dopiero w drugiej połowie 1950 r.12

Wznowienie cyklicznego wydawania pisma nastąpiło dopiero w roku 1957, 
kiedy wyszedł tom XX. Redaktorem naczelnym „Archiwum” został Stanisław Ko-
nopka  (sprawował  tę  funkcję  do  1972  r.),  historyk medycyny,  a  także  bibliote-
karz  i bibliograf13. Pismo zaczęło się ukazywać pod zmienionym tytułem –  jako 
„Archiwum Historii Medycyny” (nazwa ta funkcjonowała do 1985 r.). Na jego ła-
mach ukazywały się prace poświęcone tematyce społecznej, ochronie zdrowia, 
dziejom organizacji  i  funkcjonowaniu placówek służby zdrowia14. Od 1973 r. re-
daktorami pisma byli kolejno: Jan Władysław Chojna (1973), Tadeusz Bilikiewicz 
(1974–1981), Romuald Wiesław Gutt (1982–1988), Andrzej Środka (1989–1991), 
Tadeusz Brzeziński (1992–1997), Henryk Gaertner (1998–2000), Zdzisław Gajda 
(2000–2007), Roman Meissner  (2007–2010)15. Obecnie  redaktorem naczelnym 

10  75-lecie „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” (l924–1999), AHiFM-I  1999,  z.  1–2,  s.  2; 
A. W r z o s e k, Zadania i zamierzenia…, s. 6–11.

11  S. K o n o p k a, Profesor doktor Adam Wrzosek…, s. 8.
12  Tamże,  s.  9;  S.  K o n o p k a, Działalność naukowa, redakcyjna i wydawnicza prof. Adama 

Wrzoska w świetle jego wypowiedzi i listów, nie ogłoszonych w druku, AHM 1982, z. 1–4, s. 14.
13  H. B o j c z u k, Stanisław Konopka, historyk medycyny, AHiFM-I 1983, z. 4, s. 447.
14  S. M i ł o s z, O niektórych aspektach społecznych służby zdrowia w świetle prac zamieszczo-

nych w „Archiwum Historii Medycyny”, AHM 1975, z. l, s. 11.
15  75-lecie…, s. l.



Małgorzata Stawiak-Ososińska104

jest Andrzej Grzybowski16. Wielokrotnie zmieniana była siedziba  redakcji  „Archi-
wum”.  Najpierw  znajdowała  się  w  Poznaniu,  później  w  Warszawie,  następnie 
w Szczecinie, potem w Krakowie, a obecnie jest w Poznaniu. Wpływały na to zmia-
ny redaktorów naczelnych i wydawców. Obecną historyczną nazwę przywrócono 
w 1985  r.,  „na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego 
Towarzystwa Historii Medycyny na XIII Zjeździe w Katowicach za czasów sprawo-
wania funkcji redaktora naczelnego przez prof. Romualda Wiesława Gutta”17. 

„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” jest organem Polskiego Towarzystwa 
Historii Medycyny  i Farmacji,  „czasopismem naukowym typu humanistycznego, 
przeznaczonym  do  gromadzenia  faktów  z  zakresu  historii  medycyny  i  rozwo-
ju myśli  lekarskiej w odniesieniu przede wszystkim do przeszłości polskiej. Jest 
pismem naukowym”18. Za pierwszy swój obowiązek uważało zawsze publikację 
prac z zakresu historii medycyny ojczystej. Na jego łamach swoje dokonania na-
ukowe popularyzowali wybitni polscy lekarze, historycy i filozofowie, którzy intere-
sowali się rozwojem historii medycyny. Wydawano tu także rozprawy, życiorysy, 
listy,  sprawozdania,  prace  poświęcone  dziejom  lekarskim19.  Czasopismo  było 
i jest informatorem medycznym, pomocnym w kształceniu nowej kadry lekarskiej. 

Mimo  iż  położnictwo  stanowi  najstarszą  dziedzinę  medycyny,  na  łamach 
„Archiwum Historii  i Filozofii Medycyny” nie poświęcono mu zbyt wiele miejsca. 
Trudno też znaleźć informacje na temat fachowego przygotowania do pracy za-
wodowej  pierwszych  akuszerek.  Niemniej  ze  wzmianek  zawartych  w  różnych 
tekstach można nakreślić schematyczny obraz szkolnictwa położniczego funkcjo-
nującego na ziemiach polskich w XIX i na początku XX w. 

Stan  pomocy  położniczej  przed  założeniem  pierwszych  szkół  akuszerek 
przedstawiał się dramatycznie. Ludność, zwłaszcza wiejska, nigdy nie korzysta-
ła  z  pomocy  lekarza,  bardzo  rzadko  z  usług  cyrulika. Najczęściej  osoby  chore 
skazane były na lecznictwo ludowe i dobrodziejstwo znachora20. Ludność polska 
była biedna, ciemna i zacofana. Stwarzało to warunki do leczenia pokątnego, któ-
rym zajmowali się znachorzy, guślarze, a odbieranie porodu, czyli tzw. „babienie” 
spoczywało głównie w rękach kobiet z ludu. Prawie do końca XVIII w. porody od-
bierały proste wiejskie kobiety, które nie miały żadnego przygotowania medyczne-
go, a posługę przy rodzących traktowały jako możliwość zdobycia dodatkowych 
środków do życia. Swoje umiejętności i wiedzę w tym zakresie opierały głównie 
na własnym doświadczeniu  i wieloletniej  praktyce. Były  to  kobiety,  przeważnie 
w starszym wieku, które już same wielokrotnie rodziły. Brak fachowej wiedzy z za-
kresu sztuki położniczej, opieki nad położnicą i narodzonym dzieckiem miał wpływ 
na to, że kobiety te umiały pomóc rodzącej jedynie w przypadku, gdy akcja poro-
dowa przebiegała prawidłowo. Rola „bab” podczas porodu ograniczała się w za-

16  http://www.ahifm.pl [dostęp 10.10.2011].
17  75-lecie…, s. l; Do Czytelników, Autorów, Recenzentów!, AHiFM-I 2001, z. l, s. l.
18  Do Czytelników…, s. l.
19  T. O s t r o w s k a, 50-lecie „Archiwum Historii Medycyny”, AHM 1973, z. 4, s. 231.
20  K. B r o ż e k, Położnictwo i ginekologia ludowa górali Beskidu Śląskiego, AHM 1971,  z.  2, 

s. 203.
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sadzie do wykonania najprostszych czynności: odebrania rodzącego się dziecka, 
przecięcia i zawiązania pępowiny oraz umycia i zawinięcia noworodka. Natomiast 
podczas porodów patologicznych „babki” wykazywały się niestety bezradnością 
i  uciekały się do wykorzystywania wróżbiarstwa,  zabobonów, przesądów  i wie-
rzeń ludowych. Takie praktyki nie spotykały się ze sprzeciwem tych, do których 
były wezwane, gdyż całe ówczesne polskie społeczeństwo, a zwłaszcza ludność 
wiejska,  głęboko wierzyło w  skuteczność  takich  praktyk.  Pomoc  rodzącej  przy 
porodzie patologicznym zazwyczaj była bezskuteczna, a finałem była najczęściej 
śmierć matki i dziecka21.

Poród był tym procesem fizjologicznym, przy którym mogły asystować tylko 
inne kobiety – wyłącznie zamężne, a najlepiej starsze doświadczone niewiasty. 
Ich zadaniem było zadbanie, aby dopełnić wszystkich związanych w tym aktem 
praktyk. Wierzono, że zachowanie pewnych procedur ludowych przyczynia się do 
szczęśliwego rozwiązania22. Obowiązkowo przed rozpoczęciem akcji porodowej, 
gdy pojawiły się pierwsze bóle, należało zaciemnić okna izby, w której leżała po-
łożnica i nad nimi oraz nad drzwiami powiesić różnego rodzaju zioła poświęcone 
w Boże Ciało. Zwyczaj ten miał uchronić rodzącą i jej dziecko przed działaniem 
złych duchów. Aby poród był lżejszy, rodzącą karmiono rosołem (ugotowanym ko-
niecznie z całego koguta). Kazano jej też wdychać opary palącego się w płaskim 
naczyniu spirytusu, a następnie przeprowadzano ją trzykrotnie przez przetak, po-
łożony na środku izby. Ciężarna mogła chodzić do chwili odejścia wód płodowych, 
potem „baby” kładły ją przeważnie do łóżka, a następnie smarowały „części rodne” 
niesolonym masłem lub olejkiem migdałowym. Na szyi rodzącej wiązały bardzo 
mocno chusteczkę, „aby przez to gruczołowate i wolowate szyjne napuchnienie 
zatamować”23. Gdy pojawiły się bóle parte, naciskały na powłoki brzuszne i ka-
zały rodzącej przeć. Po urodzeniu się dziecka szybko przecinały  i zawiązywały 
pępowinę, a niemowlę kąpały i zawijały w płótno. Matce podawały do picia wódkę 
z naparem z ziół, np. rumianku, melisy lub ślazu. Było to uniwersalne lekarstwo 
przeciwko różnym dolegliwościom bólowym, występującym po porodzie. Brzuch 
położnicy mocno owijały płóciennymi opaskami, aby  jak najszybciej przywrócić 
mu pierwotny wygląd24. 

Jeżeli poród przebiegał prawidłowo i nie wystąpiły żadne komplikacje poporo-
dowe, to położnica szóstego dnia wstawała z łóżka, jednak nie mogła opuszczać 
swojego  domu  przed  dopełnieniem  obrządku  kościelnego,  zwanego wywodem. 
Do tego czasu uważana była za nieczystą. Oczyszczenie następowało po chrzcie 
dziecka. Działo się to zazwyczaj po upływie sześciu tygodni od rozwiązania ciąży25. 

Asystujące przy porodzie „baby” nie troszczyły się o zapewnienie odpowied-
nich warunków higienicznych. Wręcz przeciwnie, nie było w zwyczaju, aby „bab-
ka” myła ręce przed udzieleniem pomocy położnicy. Dlatego często dochodziło do 
zakażeń, doprowadzających do śmierci rodzących kobiet. 

21  Z. F i l a r, Pomoc położnicza przed założeniem szkół położnictwa, AHM 1959, z. 4, s. 514. 
22  Tamże, s. 518.
23  Tamże, s. 519.
24  Tamże, s. 521.
25  K. B r o ż e k, Położnictwo…, s. 204. 
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Tragiczny był  los rodzących, u których płód przyjmował złe ułożenie. Dzia-
łalność  babek  samouczek  w  takich  sytuacjach  przynosiła  wiele  szkody,  bólu 
i cierpienia. Nie umiały pomóc, ponieważ nie miały podstawowej wiedzy na temat 
budowy narządów rodnych kobiety i położenia noworodka. Nie potrafiły też zapo-
biec komplikacjom i niebezpieczeństwom, jakie niósł ze sobą poród patologicz-
ny. Podczas takich porodów dochodziło często do wręcz barbarzyńskich praktyk, 
wmawiania rodzącej i jej rodzinie, że taka sytuacja jest następstwem gniewu bo-
gów, karą za złe czyny. Aby odwrócić nieprzychylność losu, „podawano rodzącej 
do trzymania w ustach welon Matki Bożej, to jest skrawki płótna dostarczane ko-
bietom przez najrozmaitsze zakony lub też opasywano biodra paskiem świętego 
Franciszka, a na piersiach zawieszano szkaplerze”26. W przypadku wypadnięcia 
drobnej części, na przykład rączki płodu, kobiety odbierające poród pociągały za 
tę część. Gdy postępowanie takie nie przyniosło efektu, postanawiały zazwyczaj 
(nie zwracając uwagi na zimno) wywieźć rodzącą na drogę i dotąd prowadzać, aż 
płód sam się prawidłowo ułoży. Umęczone, obolałe kobiety zazwyczaj po wielu 
dniach  takich męczarni umierały, często z powodu zakażenia wewnątrzmacicz-
nego lub wykrwawienia się. Tragicznie przebiegały też porody, w których płód był 
w położeniu podłużnym, miednicowym. Taki poród najczęściej kończył się urwa-
niem główki noworodka27. 

Brak wiedzy, higieny i pewnych elementarnych wręcz umiejętności, a także 
zarozumiałość i bezduszność kobiet trudniących się położnictwem prowadziła do 
ciężkich  uszkodzeń  zarówno  rodzącej,  jak  i  dziecka. Noworodki  często  rodziły 
się z uszkodzonymi częściami ciała: złamanymi obojczykami, zniekształceniami 
czaszki,  zwichniętymi  stawami  biodrowymi,  otarciami  naskórka. Matki  umierały 
podczas porodu lub będąc już w połogu z powodu zakażenia, często zostawiając 
kilkoro wcześniej urodzonych dzieci. Kobiety zajmujące się sztuką „babienia” były 
krzewicielkami zabobonu wśród prostej ludności wsi, nie miały żadnych kwalifika-
cji zawodowych i moralnych28. 

Ten stan rzeczy niepokoił postępowe grupy społeczeństwa, zdające sobie 
sprawę z tego, że wielu ludzkich tragedii dałoby się uniknąć, gdyby można było 
zapewnić prostemu ludowi fachowo przygotowaną do odbierania porodów aku-
szerkę. Widzieli, w jaki sposób kobiety z ludu udzielają pomocy położniczej, ile 
bólu,  cierpienia  i  krzywdy wyrządzają  rodzącym  i  noworodkom. Rozumieli  po-
trzebę wyrwania położnicy z rąk brudnych bab i oddania jej pod opiekę wyszko-
lonej akuszerce, która posiadałaby wiedzę położniczą, zarówno teoretyczną, jak 
i praktyczną29. 

Jak wynika z kilku artykułów, pierwsze inicjatywy w zakresie tworzenia szkół 
położniczych wyszły z kręgów arystokratycznych. Reformatorką w swoich dobrach 
była  niewątpliwie  księżna Anna  z Sapiehów  Jabłonowska. Przeprowadziła  ona 
reformy gospodarcze w swoich dobrach, a podążając za ówcześnie panującym 

26  Z. F i l a r, Pomoc położnicza…, s. 523.
27  Tamże, s. 525.
28  Tamże, s. 526.
29  Tamże, s. 535.
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trendem społecznym, dotyczącym pomocy ubogim, postanowiła podnieść poziom 
życia i zdrowia swoich poddanych. Jedną z takich inicjatyw, mającą służyć pomo-
cy zdrowotnej dla jej włościan, było założenie w 1783 r. w Siemiatyczach szkoły 
akuszerek, zwanej szkołą babienia30. Jabłonowska dostrzegła potrzebę założenia 
takiej instytucji, ponieważ widziała, jak wiele młodych kobiet umiera w czasie poro-
du tylko dlatego, że nie ma im kto podczas tego aktu pomóc. Uważała, że istnieje 
potrzeba założenia instytucji, w której proste kobiety mogłyby zdobyć elementar-
ne wiadomości dotyczące higieny oraz postępowania podczas porodów trudnych 
i patologicznych. Księżna, organizując szkołę, pragnęła położyć kres okropnym 
praktykom,  stosowanym  przez  niewyuczone,  brudne  babki  i  znachorki. W  tym 
celu do Siemiatycz sprowadziła dwóch doktorów, obcokrajowców, którzy nauczali 
akuszerstwa. Szkoła przez cały okres istnienia, do 1811 r., była utrzymywana ze 
środków księżnej31. Najprawdopodobniej po jej śmierci przestała funkcjonować. 

Podobna placówka działała przez  jakiś czas w dobrach podskarbiego nad-
wornego litewskiego Antoniego Tyzenhauza w Grodnie. Tyzenhauz zdawał sobie 
sprawę, że w kraju nie ma właściwie ani jednej szkoły przygotowującej przyszłych 
lekarzy. Poziom istniejących wówczas wydziałów lekarskich był tak niski, że mło-
dzi  ludzie  pragnący  zdobywać wiedzę medyczną woleli  wyjeżdżać  za  granicę, 
niż podejmować naukę w Polsce. Chcąc w jakiś sposób zahamować emigrację 
młodych zdolnych ludzi, postanowił – w porozumieniu z królem Stanisławem Au-
gustem (który sfinansował całe przedsięwzięcie) – zorganizować szkołę lekarską 
w swoich dobrach w Grodnie. Zadaniem tym obarczył swego nadwornego lekarza 
Jana Emanuela Giliberta. Prace związane z organizacją szkoły lekarskiej zajęły 
Gilibertowi zaledwie kilkanaście miesięcy, a placówka otworzyła swoje podwoje 
dla adeptów pragnących zgłębiać tajniki wiedzy weterynaryjnej w 1774 r. Kolejnym 
dziełem Giliberta był gabinet anatomiczny, ogród botaniczny oraz lazaret dla cho-
rej ludności. W 1775 r. szkołę weterynaryjną przekształcono w Królewską Szkołę 
Lekarską32. Przy niej Gilibert utworzył dom dla położnic i szkołę dla akuszerek33. 
Teoretyczne podstawy położnictwa prowadził sam Gilibert, który był jednocześnie 
dyrektorem placówki, natomiast szkoleniem praktycznym uczennic zajmowała się 
specjalnie do tego celu sprowadzona z Paryża wykwalifikowana akuszerka34. Nie 
wiadomo dokładnie, kiedy zaprzestano nauczania w szkole akuszerek w Grodnie. 
Prawdopodobnie miało to miejsce w 1781 r., kiedy nastąpiło przeniesienie placów-
ki do Wilna, do uruchomionej przy Uniwersytecie podobnej placówki, zajmującej 

30  Tamże, s. 501; P. S z a r e j k o, Ludwik Perzyna i jego poglądy na położnictwo w 150 rocznicę 
zgonu (1742–1812), AHiFM-I 1963, z. 3–4, s. 241; Z. K l u k o w s k i, Organizacja pomocy lekarskiej 
dla włościan w ordynacji niewieściej Książąt Radziwiłłów w pierwszej połowie XIX wieku, „Archiwum 
Historii i Filozofii Medycyny oraz Historii Nauk Przyrodniczych” [dalej: AHiFM-II] 1925, z. l, s. 43.

31  J. Ś w i e b o d a, Średnie szkolnictwo medyczne w Galicji, AHiFM-I 1995, z.4, s. 398.
32  A. W r z o s e k, Założenie Królewskiej Szkoły Lekarskiej w Grodnie za Stanisława Augusta, 

AHiFM-II 1925, z. 2, s. 151–157; W.   B r a u e r, Polskie piśmiennictwo położnicze XVIII wieku, AHiFM-
-II 1933, z. 2, s. 228; M. H a n e c k i, Środowisko medyczne w czasach Stanisławowskich, AHM 1973, 
z. 4, s. 268.

33  Z. F i l a r, Pomoc położnicza…, s. 501; J. B i t k o w s k i, Położnictwo w Gdańsku od XVI do 
końca XIX wieku, AHM l967, z.2, s. 168.

34  W. B r a u e r, Polskie piśmiennictwo…, s. 229.
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się  kształceniem przyszłych położnych. Do kliniki  uniwersyteckiej  przewieziono 
cały dorobek naukowy szkoły, przeszły tam też niektóre wyuczone już akuszerki35.

Proces  zapoczątkowany  przez  arystokratów  kontynuowały  później  postę-
powe  koła  reformatorów  społecznych  lub  rządy  zaborcze.  W  poszczególnych 
zaborach powstawały kolejne placówki, których celem było przygotowanie wykwa-
lifikowanych akuszerek. Pierwszą szkołą powstałą z inicjatywy władz zaborczych 
była  szkoła  akuszerek we  Lwowie.  10 września  1773  r.  na  podstawie  dekretu 
gubernatora Galicji Pergera otwarto tam Collegium Medicum (Szkołę Medyczną). 
W placówce tej kształcono chirurgów, aptekarzy i położne. Organizatorem, dyrek-
torem i najważniejszym wykładowcą w Collegium został doktor Andrzej Krupiń-
ski. Prowadził on wykłady i ćwiczenia dla studentów oraz zajęcia dla przyszłych 
akuszerek w języku polskim. Wiadomości przekazywane adeptkom położnictwa 
dotyczyły zagadnień związanych z higieną i fizjologią porodu. Collegium Medicum 
istniało do 1784 r. Przez kilkanaście lat wykształcono tam dużą grupę wykwalifi-
kowanych akuszerek36.

16  listopada 1784  r. w miejsce zamkniętego Collegium powołano do życia 
Uniwersytet Lwowski, zwany Uniwersytetem Józefińskim, w którym jednym z wy-
działów był Wydział Lekarski. W 1790 r. rozpoczęto tam wykłady dla akuszerek37. 
Przyszłe  położne  zdobywały  wiedzę  teoretyczną  i  praktyczną  w  szpitalu  po-
wszechnym we Lwowie, który w kolejnych latach przekształcono w szpital krajo-
wy. Przy nim mieściła się klinika uniwersytecka, szkoła dla chirurgów i akuszerów 
oraz szkoła dla położnych wraz z internatem38. Wykłady dla studentów odbywały 
się po polsku, niemiecku i łacinie, natomiast dla akuszerek położnictwo wykłada-
no w języku polskim. Nauka trwała pół roku. Teorii nauczał profesor położnictwa 
i  chirurgii  Jan Walz  (doktor Andrzej Krupiński  już nie  żył),  natomiast  ćwiczenia 
praktyczne prowadził jego asystent. Pierwszy kurs odbywał się po polsku, a dru-
gi po niemiecku (za zgodą ówczesnych władz austriackich). Frekwencja na obu 
kursach, jak na ówczesne czasy, była dość znaczna, brało w nich udział po kilka-
naście osób. W latach 1790–1796 szkołę akuszerek przy Wydziale Medycznym 
Uniwersytetu Józefińskiego ukończyły 54 kobiety39.

W  1805  r.  nastąpiło  przeniesienie  Uniwersytetu  do  Krakowa,  natomiast 
we Lwowie utworzono Liceum40. W tym samym roku w miejsce Wydziału Lekar-
skiego  powołano  Instytut  Medyczno-Chirurgiczny,  który  połączono  z  owym  Li-
ceum. Instytut został urządzony na wzór szkoły średniej, miał dwuletni program 
nauki. Uczono w nim chirurgii, położnictwa i weterynarii. Językiem wykładowym 
dla studentów był niemiecki. Wykłady z położnictwa odbywały się po polsku, po-

35  A. W r z o s e k, Założenie Królewskiej Szkoły Lekarskiej…, s. 156.
36  P.  S z a r e j k o,  Ludwik Perzyna…,  s.  241;  J.  B i t k o w s k i,  Położnictwo w Gdańsku…, 

s. 168–169; W. Z w o ź d z i a k, Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego, AHM 1964, 
z. 1–2, s. 13–14.

37  W. Z w o ź d z i a k, Historia Wydziału Lekarskiego…, s. 15.
38  J. Ś w i e b o d a, Średnie szkolnictwo medyczne…, AHiFM-I 1995, z. 4, s. 400.
39  T. O s t r o w s k a, M. Roliński (1776–1839) profesor anatomii Królewskiego Uniwersytetu War-

szawskiego – w 210 rocznicę urodzin, AHiFM-I 1986, z. 4, s. 471.
40  W. Z w o ź d z i a k, Historia Wydziału Lekarskiego…, s. 20.
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nieważ uczęszczały na nie akuszerki. Szkoła położnych przy Instytucie Medycz-
no-Chirurgicznym we Lwowie funkcjonowała do 1874 r.41

Na początku XIX w.  do  szkoły  uczęszczało 40  słuchaczek. Podlegały  one 
bezpośrednio nadzorowi przełożonej akuszerek. Wiadomości  teoretyczne z za-
kresu położnictwa nadal przekazywano po polsku lub niemiecku. Nauczycielami 
w szkole akuszerek w tamtych latach byli m.in. Jan Machan, Ferdynand Stecher, 
Feliks Pfau, Adam Czyżewicz42. Teorię uczennice opanowywały z podręczników 
Zasady sztuki położniczej dla niewiast tejże sztuce się oddających oraz O sztu-
ce babienia43, a umiejętności praktyczne nabywały, pełniąc dyżury w szpitalu po-
wszechnym. Do szkoły w roku szkolnym 1870/1871 uczęszczało 57 kandydatek 
(38 na kurs polski i 19 na kurs niemiecki, który zawsze był mniej liczebny)44.

W 1874 r. Instytut Medyczno-Chirurgiczny został zamknięty, natomiast szkoła 
położnych przez rok funkcjonowała jako samodzielna placówka z nieuregulowa-
nym statusem prawnym. Nie dysponowała ona własnym lokum, nie miała także 
funduszy  na wynajęcie  pomieszczeń  oraz  zezwolenia  na  prowadzenie  praktyk 
w  szpitalu  przez  kandydatki  na  położne.  Posiadała  tylko  jeden  etat  dyrektora 
i jednocześnie profesora. Dopiero od 1876 r. szkoła ta miała dwuosobową obsa-
dę kadrową. Stało się to możliwe dzięki zgodzie wydanej przez rząd wiedeński, 
który  zgodził  się opłacać odrębnego asystenta,  zatwierdzanego na cztery  lata. 
Uczennice nadal podlegały przełożonej położnych. Wówczas w szpitalu pracowa-
ło dwóch lekarzy, akuszer i asystent. Pierwszy lekarz pełnił obowiązki dyrektora 
i jednocześnie wykładowcy w szkole położnych. Miał także obowiązek zajmowa-
nia się chorymi w szpitalu45. W tym trudnym dla szkoły okresie funkcję dyrektora 
pełnił Adam Czyżewicz46. 

Pod koniec XIX stulecia lwowska szkoła akuszerek była jedną z największych 
i najlepiej prosperujących szkół w Galicji. We Lwowie szpital leczniczo-położniczy 
należał także do największych ośrodków medycznych. Rocznie przyjmował około 
500  chorych  (w  tym dzieci)  i  tyle  samo  rodzących  kobiet. Kształciło  się w nim 
rocznie około 50 kandydatek na akuszerki47. Obserwowano ciągły wzrost  liczby 
kandydatek do szkoły położnych. Dotychczasowy budynek, w którym kształcono 
przyszłe położne okazał się za mały. Dlatego w 1893 r. rozpoczęto budowę za-
kładu dla położnych wraz z kliniką położniczo-ginekologiczną. Od marca 1895 r. 
szkoła położnicza mieściła się w nowym, dużym budynku przy ulicy Piekarskiej 
54 we Lwowie. Uczennice nadal odbywały praktyki w szpitalu krajowym. Wtedy 
oddział położniczy liczył 73 łóżka, a klinika położnicza 88 łóżek. Czas trwania na-
uki w szkole uległ wydłużeniu do dziesięciu miesięcy. Ponieważ nadal kształciły 
się Polki, Rusinki (Ukrainki)  i Żydówki, zajęcia odbywały się w dwóch językach. 

41  Tamże, s. 21–22.
42  Tamże, s. 24; M. H a n e c k i, Polacy na studiach w Wiedniu, AHiFM-I 1986, z. 4, s. 456.
43  J. Ś w i e b o d a, Średnie szkolnictwo medyczne…, s. 401.
44  Tamże, s. 402.
45  Tamże, s. 403.
46  L. M a r i a n o w s k i, R. D ę b s k i, Zarys historii polskiego położnictwa i ginekologii, AHiFM-I 

1989, z. 2–3, s. 285; M. H a n e c k i, Polacy na studiach…, s. 456.
47  J. Ś w i e b o d a, Średnie szkolnictwo medyczne…, s. 403.
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Teorię wykładano w  języku polskim  i niemieckim, natomiast zajęcia praktyczne 
z akuszerii prowadzone były dla Polek w języku ojczystym, a dla Rusinek  i Ży-
dówek w  języku niemieckim. Szkoła była  także dobrze zaopatrzona w pomoce 
naukowe. Uczennice mieszkały w nowym gmachu. W ten sposób miały zapew-
nione odpowiednie warunki do nauki, pracy i wypoczynku. Nauka była bezpłatna. 
W drugiej połowie XIX w. zawód położnej był wybierany przez coraz więcej kobiet 
pragnących zdobyć niezależność i źródło pewnego utrzymania, dlatego do szkół 
tego rodzaju zgłaszało się coraz więcej uczennic. W roku szkolnym 1896/1897 do 
lwowskiej szkoły akuszerek zapisały się 143 słuchaczki, a w następnym aż 22648.

W 1894 r. na Uniwersytecie Lwowskim reaktywowano Wydział Lekarski oraz 
otwarto  Klinikę  Wewnętrzną  (Lekarską),  Chirurgiczną  oraz  Klinikę  Położniczą. 
Uroczyste otwarcie Kliniki Położniczo-Ginekologicznej odbyło się w 1899 r., a jej 
dyrektorem został profesor Antoni Mars49. 

Na terenie Galicji oprócz szkoły lwowskiej funkcjonowała przez cały wiek XIX 
szkoła akuszerek w Krakowie. Podwaliny pod rozwój nowoczesnego szkolnictwa 
medycznego w Krakowie położyła nowatorska działalność Komisji Edukacji Na-
rodowej. Z jej upoważnienia Hugo Kołłątaj dokonał reformy Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, reorganizując istniejące wydziały i nadając im nowoczesny charakter50. 
Przeobrażeniu uległ także Wydział Lekarski, przy którym w 1780 r. utworzono trzy 
kliniki:  lekarską, chirurgiczną i położniczą. Szpital kliniczny znalazł swoje lokum 
w budynku klasztornym, zwanym od tej pory Collegium Świętej Barbary. Zespół 
klinik wraz  z Collegium nazwano Szpitalem Akademickim  lub Szkołą  Lekarską 
i Cyruliczną51. Kliniką Lekarską  (Wewnętrzną)  kierował Andrzej Badurski, nato-
miast Kliniką Chirurgiczną i Położniczą zarządzał Rafał Józef Czerwiakowski, któ-
remu Komisja powierzyła także nadzór nad całością szpitala52.

Przy Klinice Położniczej uruchomiono pierwsze wykłady dla kobiet pragną-
cych w przyszłości „trudnić się położnictwem”. Zajęcia dla słuchaczek odbywały 
się od marca do wakacji w wymiarze półtorej godziny dziennie. Wykłady te z cza-
sem przekształciły się w regularne kursy dla położnych i zaczęto je oficjalnie na-
zywać szkołą akuszerek. Szkoła położnych miała swoje lokum w klasztorze przy 
kościele Świętej Barbary53. Na pierwszy kurs położnictwa zgłosiło  się  zaledwie 
kilka kandydatek. W roku szkolnym 1790/1791 uczęszczało tylko 10 kobiet, w na-
stępnym było 16 uczennic, wszystkie pochodziły z Krakowa i jego okolic. Pierw-
sze przyjęte do szkoły słuchaczki były w różnym wieku; obok 19-latek były kobiety 
50-letnie54. Uczennice podczas całego kursu musiały przyswoić określony zakres 
wiedzy teoretycznej oraz uczestniczyć w zajęciach praktycznych w klinice położ-
niczej. Zajęcia teoretyczne często odbywały się przy łóżkach pacjentek, a w de-

48  Tamże, s. 404.
49  W. Z w o ź d z i a k, Historia Wydziału Lekarskiego…, z. 3, s. 195.
50  Z. K u k u l s k i. Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, AHM 1960, z. l, s. 84.
51  J. Ś w i e b o d a, Średnie szkolnictwo medyczne…, s. 405.
52  Z. S k i b i ń s k i, Rafał Józef Czerwiakowski, profesor anatomii w Uniwersytecie Jagiellońskim 

od 1779 do 1782 r., AHiFM-I 1924, z. 3, s. 328.
53  W. B r a u e r, Polskie piśmiennictwo położnicze…, s. 223.
54  Tamże, s. 225; J. Ś w i e b o d a, Średnie szkolnictwo medyczne…, s. 405.
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monstracjach  i  pokazach  często  wykorzystywano  fantom  „(machinę  babienia), 
machinę skórzaną z dwojgiem dzieci takichże do sztuki połogowania oraz szczyp-
ce żelazne do sztuki babienia”55. Na użytek uczennic szkoły akuszerek R. Czer-
wiakowski napisał pierwsze podręczniki: Nauka połogowania dla kobiet, Prawidła 
położnictwa dla cyrulików oraz Gruntowne podstawy sztuki położniczej56. Profe-
sor Czerwiakowski piastował stanowisko kierownika Katedry Położnictwa przez 
26 lat, aż do przejścia na emeryturę w roku 180557. 

Budynek Świętej Barbary był mały, stał w środku miasta, przy ruchliwej ulicy 
i blisko cmentarza. Takie usytuowanie szpitala źle wpływało na chorych. Dlatego 
w  1787  r.  chorych,  kobiety  ciężarne  i  położnice  przeniesiono  do  odnowionego 
budynku  klasztornego  karmelitów  bosych,  mieszczącego  się  na  przedmieściu 
Krakowa, tworząc w ten sposób szpital św. Łazarza. Do tego pomieszczenia prze-
niesiono również Klinikę Położniczą ze Szkołą Położnych58. 

Po odejściu na emeryturę Rafała Czerwiakowskiego wykładowcą w szkole 
położnych  został  Sebastian Girtler.  Zajęcia  z  uczennicami  prowadził  podobnie 
jak  poprzednik,  zezwolił  jednak,  aby  słuchaczki  niektóre  ćwiczenia wykonywa-
ły wspólnie ze studentami chirurgii,  lecz pod kierownictwem wykwalifikowanych 
już  akuszerek.  Kolejnym  kierownikiem Szkoły  Położnych,  a  także wykładowcą 
położnictwa w klinice został doktor Fryderyk Colland. Klinika miała wtedy 6  łó-
żek położniczych oraz otrzymała prawo nadawania stopnia magistra położnictwa. 
Słuchaczki szkoły położnych w dalszym ciągu na zajęcia praktyczne uczęszczały 
do szpitala wraz ze studentami. Następnym kierownikiem szkoły  i wykładowcą 
był  lekarz  Ignacy Woźniakowski, który wydłużył czas nauki w szkole położnych 
do dwóch lat. Ćwiczenia praktyczne za czasów Woźniakowskiego prowadził  le-
karz asystent59. Po śmierci  Ignacego Woźniakowskiego  teorię w Szkole Położ-
nych wykładał Karol Teodor Soczyński. Tematyka wykładów dotyczyła problemów 
z zakresu położnictwa oraz chorób kobiecych i dzieci. Wykłady jak na owe czasy 
stały na wysokim poziomie. Zaczynały się obszernymi wiadomościami z zakresu 
historii medycyny, począwszy od starożytności, z omówieniem historii ginekologii, 
poprzez anatomię, fizjologię, choroby kobiece, łącznie z psychicznymi, następnie 
patologię aż do metod leczenia zachowawczego, operacyjnego, a nawet balneo-
logicznego. Karol Soczyński wykładał z „rękopisu własnego w godzinach popo-
łudniowych od 5–6.30 we wtorki i piątki, ginekologia i pediatria z teorią akuszerii 
w poniedziałki, środy i czwartki od 12–13.30”60. 

W 1842 r. w Krakowie ukazała się  Instrukcja dla akuszerek praktykujących 
w Mieście Krakowie i jego okręgu. Był to kodeks etyczno-moralny akuszerki. Za-
wierał wzory druków, które w swojej pracy miały wypełniać praktykujące położne 

55  W. B r a u e r, Polskie piśmiennictwo położnicze…, s. 224.
56  Z. K r z y ś, Poglądy Rafała Czerwiakowskiego na wskazania do cięcia, AHiFM-I 1991, z. 3–4, 

s. 125–126.
57  L. Wa c h h o l z, Poczet grona nauczycielskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego od roku 1780 do 1918, AHiFM-II 1934, z. 1–2, s. 7.
58  J. Ś w i e b o d a, Średnie szkolnictwo medyczne…, s. 406.
59  Tamże.
60  M. S k u l i m o w s k i, Karol Soczyński, AHM 1959, z. 2, s. 241.
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(dziennik czynności akuszerki, raport półroczny oraz książeczka służąca do reje-
stracji świadectw wystawionych kobietom, które odbyły poród)61. 

Od drugiej połowy XIX w. szkołą położniczą zarządzał Maurycy Madurowicz. 
Pełnił  również  funkcję  przełożonego  i  wykładowcy  w  Klinice  Położniczej  oraz 
kierował Oddziałem Położniczym. Wprowadził zakaz prowadzenia wykładów na 
salach chorych. Zmienił się  także sposób prowadzenia edukacji akuszerek. Od 
1870 r. pierwszy rok traktowano jako kurs przygotowawczy, natomiast drugi na-
zywano faktycznym jednorocznym cyklem nauki. Zajęcia odbywały się wyłącznie 
w języku polskim, a wykłady miały miejsce w tzw. semestrze zimowym, przez 10 
godzin  tygodniowo,  a w  semestrze  letnim ‒ 5  godzin w  tygodniu. Reszta  dnia 
wypełniona była zajęciami praktycznymi  i dyżurami w szpitalu. Egzamin końco-
wy (można go było zdawać tylko dwa razy) odbywał się w obecności profesora, 
asystenta i przedstawiciela władz krajowych. Oceny, które można było otrzymać 
z egzaminu to: celujący, dostateczny lub niedostateczny. Nauka była bezpłatna. 
Uczennice opłacały tylko 3 złote wpisowego i 10 złotych za egzamin62. 

Po śmierci Madurowicza (1893) powstał problem, kto ma objąć kierownictwo 
kliniki, w której obok działalności naukowej i leczniczej odbywały się lekcje dla przy-
szłych akuszerek. W  tym czasie na Uniwersytecie Jagiellońskim pracowali dwaj 
wybitni  profesorowie  ginekolodzy-położnicy:  Henryk  Jordan  oraz Antoni  Mars. 
Powstał spór, który z nich powinien objąć stanowisko po zmarłym M. Madurowi-
czu. Członkowie ówczesnego Wydziału Lekarskiego podzielili się na dwa obozy, 
jedni dawali pierwszeństwo H. Jordanowi, inni A. Marsowi. Ostatecznie problem 
rozwiązano,  rozdzielając katedrę uniwersytecką od szkoły położnych. 3 czerw-
ca 1895 r. A. Mars został zwyczajnym profesorem Szkoły Położnych, a H. Jor-
dan zwyczajnym profesorem położnictwa i ginekologii na Wydziale Lekarskim63. 
W styczniu 1896 r. nastąpiło wyodrębnienie Szkoły Położnych jako samodzielnej 
placówki. Do jej dyspozycji w Szpitalu św. Łazarza oddano 33 łóżka dla pacjentek 
i 2 sale wykładowe. Oprócz sal dla pacjentek w szkole znajdowały się również po-
mieszczenia szpitalne dla uczennic, gabinet dyrektora, pokój dla asystenta i pokój 
dla przełożonej akuszerek. Część pomocy naukowych, które używane były w kli-
nice przez położne oddano szkole. W krótkim czasie okazało się, że tak zaada-
ptowany budynek nie spełniał wymogów szkoły. Przede wszystkim był za mały, 
pacjentki  rodziły  na  korytarzach.  Powstała  konieczność  wybudowania  dużego, 
przestronnego budynku. Po koniec XIX w. coraz więcej dziewcząt pragnęło zdo-
być zawód położnej. Świadczyła o tym ciągle zwiększająca się liczba kandydatek. 
Na przykład w roku szkolnym 1894/1895 były 52 uczennice, a w roku 1896/1897 
już 74 słuchaczki. Niektóre z nich otrzymywały stypendia64.

Stosunkowo wcześnie, bo już w 1781 r., założono szkołę akuszerek w Wil-
nie. Organizatorem i pierwszym jej kierownikiem został Mikołaj Regnier, który był 

61  J. Ś w i e b o d a, Średnie szkolnictwo medyczne…, s. 407.
62  Tamże, s. 408.
63  L. Wa c h h o l z, Dwie obsady katedr lekarskich w Uniwersytecie Jagiellońskim w wieku XIX, 

AHiFM-II 1930, z. 3, s. 231–233. 
64  J. Ś w i e b o d a, Średnie szkolnictwo medyczne…, s. 408–409.
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również profesorem cyrulictwa i akuszerii oraz pierwszym wykładowcą położnic-
twa w  zreorganizowanej Szkole Głównej  Litewskiej65. Do  celów dydaktycznych 
oprócz szkoły zorganizowano także w 1785 r. oddział położniczy dla dziesięciu 
rodzących kobiet,  zlokalizowany w Szpitalu Świętego Rocha. Fundusze na  ten 
cel pochodziły od biskupa Ignacego Massalskiego. Program wykładów z akuszer-
stwa (obowiązujący w szkole akuszerek w roku szkolnym 1781/1782) obejmował 
przede wszystkim wiadomości z zakresu udzielania praktycznej pomocy podczas 
porodu. Od  kobiet  kończących  kurs wymagano,  by  umiały  rozróżnić  położenie 
płodu (fizjologiczne czy patologiczne), prawidłowy przebieg porodu od nieprawi-
dłowego oraz by wiedziały, co należy robić w przypadku wystąpienia komplikacji. 
Profesor Mikołaj Regnier podczas swoich wykładów zwracał szczególną uwagę 
na umiejętność udzielenia prawidłowej pomocy podczas porodów patologicznych. 
Akuszerki musiały  znać  sposoby udzielenia  prawidłowej  pomocy  i  postępować 
w taki sposób, aby przy życiu zachować rodzącą i dziecko. Ponadto położne były 
zobowiązane udzielić fachowej pomocy ręcznej, nie uszkadzając płodu. Program 
z roku 1788/1789 został rozszerzony o wiadomości dotyczące: anatomii i fizjologii 
żeńskiego  układu  rozrodczego,  teorii  zapłodnienia,  pierwszych  objawów  ciąży, 
poszczególnych etapów  rozwoju płodu  (ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
wielkość głowy). Przyszłe położne poznawały wygląd i funkcje łożyska, zadania 
wód płodowych, uczyły się rozróżniać bóle fałszywe (tzw. przepowiadające) oraz 
właściwe bóle porodowe, opanowywały podstawowe zasady higieny i uczyły się 
rozpoznawać ciążę bliźniaczą. Zdobywały ponadto wiedzę z zakresu prawidło-
wej pielęgnacji ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka. Na zajęcia praktyczne 
akuszerki uczęszczały do kliniki położniczej, mieszczącej się w Szpitalu Świętego 
Rocha, gdzie oddziałem położniczym zarządzał profesor akuszerii. W roku 1799 
nastąpiło przeniesienie kliniki położniczej do Szpitala Świętego Jakuba, w którym 
do  celów  położniczych  przeznaczono  zaledwie  7  łóżek.  Dydaktyka  podzielona 
została wówczas na część teoretyczną, przekazywaną przez nauczycieli w formie 
wykładów, oraz część praktyczną, którą uczennice odbywały, uczestnicząc w dy-
żurach na oddziale położniczym w klinice66. 

Po śmierci Mikołaja Regniera w 1800 r. kierownictwo szkoły akuszerek objął 
Andrzej Matusewicz, który był absolwentem medycyny w Szkole Głównej Litew-
skiej. Kolejnym,  a  zarazem ostatnim dyrektorem kliniki  położniczej  oraz  szkoły 
akuszerek był Mikołaj Mianowski. Sprawował on tę funkcję przez 24 lata (od 1819 
do zamknięcia Akademii Medyko-Chirurgicznej w 1842 r.). M. Mianowski był au-
torem  jednego  z  najlepszych  podręczników  dla  akuszerek.  Jego Nauka sztuki 
położniczej dla niewiast była wielokrotnie wznawiana i polecana oraz wykorzysty-
wana do nauczania położnictwa w podobnych szkołach w Warszawie i Lwowie67.

65  L. M a r i a n o w s k i, R. D ę b s k i, Zarys historii…, s. 284.
66  W.  B r a u e r, Polskie piśmiennictwo położnicze…,  s.  226–228;  J.  Ś n i a d e c k i, Memoriał 

w sprawie założenia klinik na wydziale lekarskim w Szkole Głównej Litewskiej, AHiFM-II 1930, z. 2, 
s. 120–121.

67  M. L e ś n i e w s k i, Początki Kliniki Położniczo-Ginekologicznej Uniwersytetu Stefana Batore-
go w Wilnie i jej korzenie sięgające wieku XVIII, AHiFM-I 2000, z. 3–4, s. 44–45.
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Drugą placówką kształcącą położne, utworzoną na ziemiach polskich włą-
czonych do zaboru rosyjskiego, była szkoła akuszerek w Białymstoku. Powstała 
jako  Instytut Akuszerek w  1811  r.  z  inicjatywy  Jakuba  Feliksa Michelisa68.  Na-
uka w tej instytucji trwała rok. W pierwszym półroczu wykładano tylko teorię, po 
czym organizowano egzamin. Od jego wyniku zależało, czy uczennica zostanie 
dopuszczona do dalszego kształcenia praktycznego. Te z kobiet, które nie zdały 
egzaminu pomyślnie, musiały uzupełniać wiedzę  lub były usuwane z placówki. 
Przyszłe akuszerki czerpały wiedzę teoretyczną nie tylko z wykładów, lecz także 
z książek położniczych autorstwa J. F. Michelisa ‒ Krótkiej nauki dla akuszerek 
oraz Nauki położniczej69.

Jedną z najstarszych szkół położniczych była Szkoła Akuszerek w Poznaniu. 
Założono ją w 1799 r., a pierwszy kurs zorganizowano na początku 1800 r. Na-
uczycielem położnictwa był doktor Liecau z Heilsberga70. Do szkoły uczęszczały 
Polki  i Niemki. Do 1805  r.  nauczanie odbywało  się  tylko w  języku niemieckim. 
Było to dużym utrudnieniem dla uczennic polskich, dlatego drugim nauczycielem 
został doktor Bogumił Ernest Kopinus, mówiący po niemiecku i po polsku. Kurs 
odbywał się każdego roku w obu językach i trwał 4 miesiące. Nauka była bezpłat-
na, a każda uczennica w trakcie trwania kursu otrzymywała wynagrodzenie, po 
3 talary miesięcznie. Mimo tak dogodnych warunków naboru, mało dziewcząt in-
teresowało się tą szkołą. Wiązało się to z brakiem stałego wynagrodzenia za pra-
cę w zawodzie położnej. Akuszerka dostawała zapłatę za poród od rodzącej (od 
bogatych więcej, od biedniejszych mniej). Od kandydatki wymagano umiejętności 
czytania, przynajmniej liter drukowanych, co dawało jej możliwość opanowywania 
wiadomości  także z książek. Zdarzały się przypadki przyjmowania analfabetek. 
Jako przyszłe położne były mile widziane żony wiejskich nauczycieli i ekonomów 
oraz wykształcone mieszczki w wieku od 20 do 30 lat (z czasem wiek podwyższo-
no do 35 roku życia). Nie przyjmowano kobiet ciężarnych i nieślubnie urodzonych, 
a od mężatek żądano zezwolenia od męża. Każda kandydatka, która chciała być 
przyjęta do szkoły, musiała przedstawić trzy zaświadczenia: pierwsze od lekarza 
powiatowego, który miał poświadczyć dobry stan zdrowia oraz umiejętność czy-
tania i pisania, drugie od spowiednika ‒ dotyczyło „moralnego prowadzenia się” 
i trzecie od miejscowej władzy (starostwo, gmina, magistrat), w którym określono 
dokładnie miejsce pracy kobiety po ukończeniu szkoły71.

Od 1816 r. Szkoła Akuszerek zwana była Instytutem Położniczym. Obowią-
zywał tam regulamin składający się z 5 części. W części pierwszej, zatytułowanej 
Ogólna organizacja, zawarto informacje, że szkoła utrzymywana jest z funduszów 
państwowych  i można przyjmować do niej uczennice z obszarów Regencji Po-
znańskiej  i  Bydgoskiej. Do  szkoły  przyjmowane były  także ubogie  ciężarne do 
„odbycia” tam porodu. W części drugiej pt. Wewnętrzne urządzenie umieszczone 

68  Tamże, s. 45.
69  W. B r a u e r, Polskie piśmiennictwo położnicze…, 1934, z. 2, s. 98.
70  Tamże, 1933, z. 2, s. 203.
71  E. B i a d a ł a, Opieka położnicza w Wielkopolsce w okresie rozbiorów Polski – na podstawie 

źródeł urzędowych, AHiFM-I 1991, z. 1–2, s. 47–48.
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były wymogi stawiane kadrze placówki. W myśl regulaminu, w szkole mieli być za-
trudnieni: dyrektor, a zarazem pierwszy nauczyciel, drugi nauczyciel, akuszerka 
instytutowa i posługacz. Pracownicy ci mieszkali w szkole. Część trzecia, Nauka, 
regulowała sprawy nauczania. W ciągu roku odbywały się dwa czteromiesięczne 
kursy,  jeden w  języku polskim, a drugi w niemieckim. Uczennice dostawały na 
własność podręcznik Nauka położnicza dla państw pruskich. W trakcie nauki, po 
opanowaniu pewnej partii materiału, zdawały egzaminy cząstkowe, a na koniec 
kursu końcowy egzamin publiczny przed komisją Regencji. Na zakończenie otrzy-
mywały świadectwo ukończenia kursu z wpisem  informującym, że położna ma 
własny „aparat do babienia służący” oraz prawo wykonywania zawodu w ściśle 
określonym miejscu, przez okres pięciu lat. Niezdany egzamin wymagał powtó-
rzenia kursu. W części czwartej regulaminu podano wymogi dotyczące uczennic. 
Na każdym kursie mogło się uczyć 12 dziewcząt na koszt Regencji. Miały one 
mieszkać  i  żywić  się  poza  szkołą,  na  co  otrzymywały  co miesiąc  stypendium. 
Po ukończeniu  szkoły musiały wrócić  do  tego powiatu,  z  którego  zostały  skie-
rowane  i  pracować  tam  jako położne przez pięć  lat. W  Instytucie Położniczym 
mogło kształcić się więcej osób, ale już na własny koszt. W część piątej, Ciężarne 
i położnice, opisane były zasady przyjmowania ciężarnych do porodu (dzięki tym 
kobietom uczennice miały zapewnioną ciągłą praktykę). Co miesiąc przyjmowano 
6 ciężarnych, na 14 dni przed spodziewanym porodem. Położnica po urodzeniu 
dziecka, jeżeli nie wystąpiły komplikacje, pozostawała w instytucie jeszcze 14 dni. 
Uczennice miały obowiązek pełnić dyżury w dzień i w nocy. Na oddziale pomaga-
ły ciężarnym, uczyły się odbierania porodu, pielęgnowały położnice i noworodki. 
Przyszłe akuszerki mogły wraz ze swoimi nauczycielami chodzić do kobiet, które 
postanowiły rodzić w domu, a nie w instytucie72.

Od 1822 r. położne oraz lekarze, chirurdzy i farmaceuci składali przed pod-
jęciem pracy przysięgę. Położna przyrzekała, że  jako chrześcijanka będzie su-
miennie i wiernie wypełniać swoje obowiązki wobec rodzącej. Podczas przysięgi 
każda akuszerka wypowiadała następujące słowa: „[…] wszelką pomoc dawać, 
tych przed czasem do wyrabiania bólów nie przyniewalać, ale ostrożnie z niemi 
się obchodzić, i one wraz z ich małymi dziećmi tak długo w najlepszym sposobie 
pielęgnować,  ile  to  do mnie  należy  […],  przy  tym  tak  ubogim,  jak  i majętnym, 
skoro zawołaną zostanę, równie chętnie tak bezzwłocznie służyć, tudzież żadnej 
w bólach będącej niewiasty nie opuścić lub zaniedbać; dla czego też wydanym 
przez najjaśniejszego Króla Pruskiego […], najmiłościwszego Króla i Pana zawar-
tym w instrukcji dla babiących przepisom chętnie się poddaję, i takowych każdego 
czasu mocno trzymać się przyrzekam, jak to na wierną, pilną i sumienną akuszer-
kę przystoi”73.

Instytut Położniczy przez szereg lat dobrze funkcjonował. Przyszłe akuszer-
ki były kształcone zgodnie z postępami  i odkryciami naukowymi w położnictwie 

72  Tamże, s. 50–51.
73  E. B i a d a ł a, Przysięgi składane przez pracowników służby zdrowia w Wielkim Księstwie 

Poznańskiem w początkach XIX wieku, AHM 1976, z. 4, s. 451–452.
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i ginekologii, osiągniętymi w ówczesnych latach. Zmieniali się także wykładowcy. 
W 1826 r. etat drugiego nauczyciela otrzymał Polak, doktor Józef Antonii Jagiel-
ski,  który prowadził wykłady w  języku polskim. W kilka  lat później wykładowcą 
w  instytucie  został  lekarz-położnik Ludwik Gąsiorowski.  Lekarze ci  byli  zdania, 
że czas nauki akuszeryjnej  jest za krótki, dlatego proces kształcenia akuszerek 
został wydłużony74. Od 1844 r. kurs trwał już pół roku (wcześniej tylko 4 miesią-
ce), po kilku latach osiem, a następnie dziewięć miesięcy. Organizowano także 
kursy doszkalające dla akuszerek, które wcześniej ukończyły szkołę. Celem kur-
su było pogłębienie wiadomości, zapoznanie się z nowymi wynalazkami, sposo-
bami  leczenia, przyczynami gorączki połogowej. Omawiano  też cele  i potrzeby 
wprowadzania zasad antyseptyki  i  aseptyki. Uczono metod odbierania porodu. 
Kursy akuszeryjne były opłacane przez same położne. Po ich ukończeniu położ-
ne zdawały egzaminy sprawdzające, początkowo co 3 lata, potem co rok. Zmie-
nił się także proces dydaktyczny. Podręczniki wydane w języku niemieckim, były 
natychmiast tłumaczone na język polski. Coraz częściej zdarzały się przypadki, 
że do niektórych książek dołączano przepisy  lub  regulamin obowiązujący aku-
szerki w pracy zawodowej75.

W  Księstwie  Poznańskim,  mimo  systematycznego  kształcenia  akuszerek, 
ciągle brakowało położnych. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy były niere-
gularne i niestety niskie dochody aktywnych zawodowo akuszerek. Brakował po-
nadto zabezpieczenia emerytalnego dla niedołężnych i starych byłych położnych. 
Władze pruskie,  aby  zachęcić  kobiety  do nauki w  szkole  „babienia”  i  stworzyć 
jakieś zabezpieczenie dla nich na starość, wydały zarządzenie o utworzeniu „Fun-
duszu Wsparcia Akuszerek”. Pieniądze przeznaczone na wsparcie dla położnych 
pochodziły z opodatkowania chrztów  i ślubów. Każda położna, która nie mogła 
dalej pracować ze względów zdrowotnych lub podeszłego wieku, miała otrzymy-
wać  rentę  (aż do śmierci)  od gminy76. Osoby,  które udzielały pomocy podczas 
porodów, a nie miały do tego uprawnień, zamierzano karać grzywną lub więzie-
niem od 4 do 8 tygodni. Każda akuszerka oprócz opłaty, jaką pobierała za usługi 
położnicze (co pewien czas wprowadzano nowe, wyższe cenniki), otrzymywała 
miesięczną pensję niezależnie od liczby odebranych porodów. Inny przepis praw-
ny mówił o nakazie wzywania  lekarza do każdego  trudnego porodu. Natomiast 
okres odpracowania nauki akuszeryjnej w okręgu położniczym skrócono z pięciu 
do trzech lat. Od kandydatki, przy naborze do szkoły, nie wymagano już zaświad-
czenia od spowiednika, lecz tylko dokumentu od policji77.

Na przestrzeni lat szkoła wraz z częścią szpitalną została rozbudowana i cie-
szyła się coraz lepszą opinią. Przybywało wykwalifikowanych położnych. Coraz 
więcej kobiet decydowało się na odbycie porodu w szpitalach. W 1909 r. Instytut 
Położniczy otrzymał nazwę Wojewódzkiej Kliniki Kobiecej  i Szkoły Położnictwa. 

74  L. K r a k o w i e c k a, Józef Antonii Jagielski lekarz poznański (19 II 1792 – 21 XII 1865), AHM 
1960, z. 2, s. 184.

75  E. B i a d a ł a, Opieka położnicza, s. 53.
76  Tamże, s. 48.
77  Tamże, s. 56.
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Kierownikiem  został  prof.  Lang. W  klinice  zatrudnionych  było wtedy  4  lekarzy, 
10 pielęgniarek oraz lekarze praktycy. Klinika liczyła wówczas 180 łóżek78.

Podobna sytuacja jak w innych miastach polskich była w Gdańsku. Pomoc 
położnicza w tym mieście, aż do ostatnich dziesięcioleci XVIII w. spoczywała w rę-
kach niewykwalifikowanych kobiet. Przeważnie były to kobiety w starszym wieku, 
które same urodziły  kilkoro dzieci  i  posiadały elementarną wiedzę o przebiegu 
porodu. Brakowało im natomiast wiedzy teoretycznej. Do końca XVIII w. w Gdań-
sku nie było możliwości naukowego przygotowania kobiet do zawodu położnej. 
Władze miasta  widziały  jednak  potrzebę  wyszkolenia  kobiet,  które  udzielałyby 
fachowej pomocy podczas porodu. Wychodząc naprzeciw  tym potrzebom, zle-
cono przygotowanie projektu i zorganizowanie takiej placówki. Mimo że taki plan 
powstał, wstępne próby wyszkolenia akuszerek nie powiodły się. Przyczyn tego 
stanu  rzeczy  było  kilka.  Plan  dydaktyczny  stawiał  bardzo  wysokie  wymagania 
zarówno uczennicom,  jak  i nauczycielowi. Czas  trwania nauki przewidziano na 
pół roku, w czasie którego uczennice musiały opanować rozległą wiedzę teore-
tyczną i praktyczną. Lekarz prowadzący wykłady dla słuchaczek był zobowiązany 
chodzić z uczennicą do ciężarnych i rodzących. Dziewczęta, które pragnęły do-
stać tytuł zaprzysiężonej położnej, miały przez okres 3 lat uczęszczać na naukę 
i co rok zdawać egzamin. Te wysokie wymogi sprawiły, że sam twórca placówki 
nie był w stanie im sprostać i ostatecznie szkoła zaprzestała swojej działalności79.

W 1781 r. komisja Towarzystwa Przyrodniczego przedstawiła Radzie Miasta 
Gdańska projekt ustawy odnośnie do kształcenia położnych. Wnioskowano, aby 
zbudować szpital, w którym rodziłyby kobiety i jednocześnie kształciły się akuszer-
ki. Projekt  ten nie został nigdy zrealizowany, ponieważ w 1793 r. Gdańsk został 
włączony do Prus. W 1796 r. Towarzystwo ponownie wystąpiło do władz pruskich 
z  wnioskiem  o  utworzenie  Zakładu  Położniczego. Wyrazem  tego  było  otwarcie 
1 grudnia 1804 r. Szpitala Położniczego i zorganizowanie pierwszego kursu szko-
lenia dla uczennic. Duży, przestronny budynek szpitalny mieścił się przy ul. Nowe 
Ogrody 11. Szpital miał własne podwórze, ogród oraz wodę. Znajdowały się w nim 
także  pokoje  dla  nauczyciela  i  personelu  szpitala. Oprócz  tego  były  pokoje  dla 
ciężarnych,  rodzących  i położnic oraz dla uczennic. Osobno została wydzielona 
sala porodowa i pokój do nauki80. Szpital spełniał  rolę zakładu położniczego dla 
dwudziestu ciężarnych i prowadził szkolenia dla ośmiu uczennic jednocześnie. Za-
kład rozwijał się i cieszył dobrą opinią bardzo krótko, gdyż w 1807 r. podczas wojny 
prusko-francuskiej budynek spłonął. Placówkę przeniesiono do innego budynku, 
który także ucierpiał podczas wojny. Z powodu trudności finansowych władze pru-
skie wydały decyzję o przeniesieniu szkoły do Elbląga81. 

Zakład  Położniczy  został  w  Elblągu  umieszczony  w  niedużym  budynku. 
W pierwszym roku istnienia szkoły w tym mieście naukę rozpoczęły zaledwie trzy 

78  Tamże, s. 57.
79  J. B i t k o w s k i, Położnictwo w Gdańsku…, s. l71–172.
80  Tamże, s. 173–175.
81  E. S i e ń k o w s k i, K. R a c z y ń s k a, Dzieje nauczania medycyny w Gdańsku, AHiFM-I 2003, 

z. l, s. 42.
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uczennice, w kolejnych latach liczbę zwiększono do sześciu dziewcząt. Dyrekto-
rem był doktor Franciszek Krystian Brunatti, który miał za zadanie przygotować 
plan przeniesienia Zakładu z powrotem do Gdańska, co uczyniono w 1819 r.82

1 marca 1819  r. nastąpiło uroczyste poświęcenie  i  otwarcie szpitala,  który 
nazwano  Królewskim  Zakładem  Położnych  w  Gdańsku.  Urządzono  go  w  no-
wym budynku przy ul. Długie Ogrody 33. Dyrektorem został doktor F. K. Brunatii. 
Królewski Zakład Położny pełnił  dwie  funkcje:  leczniczą, gdyż udzielał pomocy 
i  opieki  ciężarnym  i  położnicom oraz dydaktyczną, ponieważ kształciły  się  tam 
akuszerki. Dziennie mogło tam przebywać 30 osób (razem z uczennicami, ciężar-
nymi i położnicami). W budynku tym mieszkali także: dyrektor, przełożona i położ-
ne. Szpital miał cztery pokoje przeznaczone dla uczennic i ciężarnych, jedną izbę 
porodową, salę do nauki i izbę z możliwością izolowania niebezpiecznie chorych 
położnic. Aby uniknąć zakażeń i łatwiej utrzymać czystość, ściany, podłogi, stoły 
i meble pomalowano olejną farbą. Na łóżkach leżały materace z włosia, składają-
ce się z trzech części, a poduszki i kołdry powleczone były czystymi powłokami. 
Dyrektor przywiązywał dużą wagę do utrzymania higieny na terenie podległego 
mu szpitala83. Do obowiązków dyrektora Zakładu, oprócz ogólnego nadzoru nad 
placówką, należało zarządzanie sprawami administracyjnymi, sprawowanie opie-
ki nad personelem oraz prowadzenie wykładów dla uczennic. Przełożona zobo-
wiązana  była  dbać  o  czystość  pomieszczeń,  zarządzać  bielizną,  pielęgnować 
ciężarne i położnice, asystować przy porodach podczas nieobecności dyrektora. 
Uczennice w Zakładzie otrzymywały mieszkanie, wyżywienie, światło  i bieliznę. 
W zamian za to były zobowiązane dbać o czystość, szyć bieliznę, opiekować się 
położnicami i dziećmi, pomagać w kuchni, dyżurować kolejno w izbie porodowej 
w nocy. Proces nauczania składał się z części teoretycznej i praktycznej. W roku 
Zakład organizował trzy czteromiesięczne kursy położnicze. Każdy kurs był prze-
znaczony dla 16. uczennic. Wykłady prowadzono w języku polskim i niemieckim. 
Teorii uczono z podręczników przeznaczonych dla położnych. W kształceniu bar-
dzo pomocne okazały się przedmioty  i narzędzia położnicze, które wykorzysty-
wano na wykładach do demonstracji (m.in. krzesło położnicze Starka i Siebolda; 
fantom, który przedstawiał naturalny kościec kobiety pokryty skórą, przeznaczony 
do ćwiczenia sposobów udzielania pomocy położniczej; miednice kobiece; wy-
suszone szkielety  ludzkie oraz preparaty z wosku przedstawiające kanał  rodny 
kobiety). Wiedzę  praktyczną  dziewczęta  zdobywały,  pełniąc  dyżury w  szpitalu. 
W  nocy  nie wolno  im  było  spać, musiały  być  zawsze  gotowe  do  przyjęcia  ro-
dzącej. Uczennice obsługiwały również porody poza szpitalem. Każda z nich po 
ukończeniu kursu zdawała egzamin przed dyrektorem Zakładu84. 

Pod koniec 1819 r. zreformowano szkolenie  i wprowadzono kursy sześcio-
miesięczne zamiast czteromiesięcznych. Przyjęty został drugi lekarz, który poma-
gał dyrektorowi w nauczaniu teoretycznym i praktycznym uczennic. Uległ  także 

82  J. B i t k o w s k i, Położnictwo w Gdańsku…, s. 177.
83  E.  B i a d a ł a,  Stan sanitarno-higieniczny Gdańska oraz jego siły i środki służby zdrowia 

w I połowie XIX wieku, AHiFM-I 1998, z. 2–3, s. 172.
84  J. B i t k o w s k i, Położnictwo w Gdańsku…, s. 178; t e n ż e, Działalność Szpitala Położnicze-

go w Gdańsku w XIX i XX wieku, AHM 1971, z. 2, s. 188.
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zmianie rozkład zajęć. Wykłady teoretyczne trwały 4 godziny dziennie (dwie go-
dziny rano i dwie po południu). Szkolenia praktyczne dotyczące pomocy położni-
czej odbywały się codziennie od godziny czternastej, na sali porodowej przy łóżku 
rodzącej, w obecności lekarza. Uczennicom nadal wolno było chodzić, wraz z le-
karzem, do porodów, odbywających się poza Zakładem85. W latach 1819–1868 
wykształcono 1 614 położnych86.

W drugiej połowie XIX w. budynek szpitalny rozbudowano oraz zainstalowa-
no urządzenia kąpielowe. W ten sposób poprawiono warunki sanitarne. Przyjęto 
regułę, że każda ciężarna musi wziąć kąpiel zaraz po przybyciu do szpitala. Do 
Gdańska napływało coraz więcej ludności, rodziło się także dużo dzieci, a więc 
wzrastało zapotrzebowanie na wyszkolone położne. Ze względu na brak miejsc 
w  internacie Zakładu  zorganizowano  kursy,  na  które  przyjmowane były  kandy-
datki w charakterze wolontariuszek. Uczennice dochodzące na szkolenie uczyły 
się na własny koszt87. Przez następne  lata  liczba szkolonych położnych ciągle 
rosła, przyjeżdżały do Zakładu z różnych środowisk. Wzrost liczby uczennic i fakt, 
że  rodzące  i  położnice  zajmowały wspólne pokoje  spowodowały,  że w 1871  r. 
wybuchła epidemia połogowa (gorączka połogowa). Wzrosła śmiertelność wśród 
kobiet  będących  w  połogu.  Z  tego  powodu  szpital  zamknięto  na  kilka  tygodni 
i przeprowadzono dezynfekcję. Od 1880 r. Zakład funkcjonował w nowym, dużym 
i nowoczesnym gmachu. W latach 1881–1886 zostało wyszkolonych 256 uczen-
nic, które otrzymały skierowania do pracy w terenie88.

Oprócz wymienionych szkół przez cały wiek XIX funkcjonowała także szkoła 
akuszerek w Warszawie. Była ona jedyną tego typu placówką w Królestwie Pol-
skim. Niestety, o jej działalności znaleziono na łamach „Archiwum Historii i Filozo-
fii Medycyny” najmniej informacji. Opieka położnicza w stolicy pod koniec XVIII w. 
była w stanie tragicznym. Co prawda w zestawieniach podawano, że np. w roku 
1792 było 37 praktykujących „babek”89, a pod koniec stulecia 55, ale dodawano 
też, że wykonywały swoje „czynności w oparciu o praktykę”90. Brak wykwalifiko-
wanych położnych szybko dostrzegły władze pruskie po trzecim rozbiorze Polski 
i zdecydowały o natychmiastowym uruchomieniu niezbędnej w tych warunkach 
szkoły. Udało się  to zrobić dopiero w 1802  r. Najpierw nazwano  ją Szkołą Ba-
bienia, a w latach następnych przemianowano na Szkołę Akuszerek. Utworzona 
była przy Instytucie Położniczym. Pierwszym dyrektorem tej instytucji został Józef 
Czekierski,  który w 1809  r.  objął  również kierownictwo Katedry Chirurgii  i Aku-
szerii na utworzonej w tym samym roku Szkoły Lekarskiej. Dyrektorowi w Szkole 
Babienia pomagał chirurg Franciszek Brandt91. W ciągu pierwszych dziesięciu lat 
istnienia tejże placówki (1802–1811) wykształcono 217 akuszerek92.

85  J. B i t k o w s k i, Położnictwo w Gdańsku…, s. 179.
86  Tamże, s. 181.
87  J. B i t k o w s k i, Działalność Szpitala Położniczego…, s. 189.
88  Tamże, s. 190.
89  M. H a n e c k i, Środowisko medyczne…, s. 267.
90  Tamże.
91  L. M a r i a n o w s k i, R. D ę b s k i, Zarys historii…, s. 286; L. B a r g, Historiografia medyczna 

i nauczanie historii medycyny w Polsce do roku 1939, AHM 1978, z. 3, s. 301.
92  L. M a r i a n o w s k i, R. D ę b s k i, Zarys historii…, s. 287.
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W  roku  1818  Instytut  Położniczy  został  włączony  do  Katedry  Położnictwa 
utworzonego  dwa  lata  wcześniej  Królewskiego  Uniwersytetu  Warszawskiego. 
Obowiązki dyrektora pełnił nadal Józef Czekierski. Po nim zarządzanie Katedrą 
objęli:  Ignacy Fijałkowski, a następnie Władysław Tyrchowski93. Po upadku po-
wstania listopadowego Uniwersytet został zamknięty. Jednak Szkoła Akuszerek 
najprawdopodobniej funkcjonowała nadal, bo kiedy w 1857 r. została otwarta Aka-
demia Medyczno-Chirurgiczna,  to od  razu przejęła  Instytut Położniczy wraz ze 
szkołą akuszeryjną94. 

Klinika  położnicza  na  początku  lat  50.  XIX  wieku mieściła  się  w  budynku 
Szpitala Dzieciątka  Jezus  na  pierwszym  piętrze.  Przez  pomieszczenia  szpital-
ne można  było  przejść  do  Instytutu Położniczego, mieszczącego  się wówczas 
w dwupiętrowym gmachu przy ul. Marszałkowskiej i Zgody. Parter budynku prze-
znaczono na cele gospodarcze i administracyjne. Na pierwszym piętrze urządzo-
no salę porodową i oddział położniczy. Drugie piętro zajmowały chore ciężarne 
i  położnice95.  Kierownikiem  został  profesor Władysław Tyrchowski,  któremu do 
pomocy przydzielono asystenta – doktora Fickiego. Studenci nazywali profesora 
„dziadzio”, gdyż „był to człowiek podeszły, krótkowidz ze szkłami na nosie, twarz 
miał  jak zmiętoszoną, z grubym wąsem, mówił cicho, spokojnie, flegmatycznie. 
[…] Tyrchowski wykładał  sumiennie,  uczył  nas  cierpliwości  przy  łóżku  położni-
cy”96. W Instytucie Położniczym Akuszerii uczono się z podręczników, przebywa-
jąc bezpośrednio przy  łóżku chorego oraz praktykując na  fantomie skórzanym, 
imitującym miednicę i nogi kobiety, zakładając kleszcze porodowe. Szkoła kształ-
ciła  trzy  typy  położnych:  personel  średni  (tzw.  akuszerki  pierwszego  rzędu  ze 
„starszą” na czele), niższy (kobiety uczące się na akuszerki)  i najniżej notowa-
ne tzw. „babki”, które otrzymywały przede wszystkim wykształcenie praktyczne. 
Po ukończeniu nauki nie dostawały dyplomu, a pracować mogły  tylko na wsi97. 
W Królestwie Polskim  fakt organizowania kursów dla babek wiejskich podykto-
wany był ciągłym brakiem wykwalifikowanych akuszerek. Po ukończeniu owego 
kursu adeptki uzyskiwały formalne uprawnienia do wykonywania tego zawodu98. 
Nauka w Instytucie Położniczym trwała wówczas 2 lata. Po ukończeniu edukacji 
adeptki wyższego i niższego rzędu zdobywały tytuł położnej dyplomowanej. Wa-
runkiem przyjęcia do szkoły było przedstawienie świadectwa ukończenia 4 klas 
szkoły elementarnej. Natomiast kurs na stopień „babki wiejskiej” trwał 4 miesiące. 
Warunkiem uzyskania  zgody  na  rozpoczęcie  nauki  na  kursie  była  umiejętność 
czytania i pisania, którymi musiały się wykazać kandydatki99.

Prawie przez cały wiek XIX w Instytucie Położniczym w ogóle nie przestrze-
gano podstawowych  zasad higieny. Przykładem był  przebieg operacji wykona-

93  Tamże, s. 286.
94  L. B a r g, Historiografia medyczna i nauczanie…, s. 302; Z. F i l a r, Zakażenia połogowe, AHM 

1961, z. 4, s. 409.
95  Z.  F i l a r, Zakażenia połogowe…, z. 4, s. 408.
96  L. C z a r k o w s k i, Sylwetki profesorów Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Warszawskim 

(lata akademickie 1875/76–1880/81), AHiFM-II 1927, z. 2, s. 229.
97  L. C z a r k o w s k i, Sylwetki profesorów…, 1928, z. l, s. 106.
98  T. G a r l e j, Medycyna płocka przed 100 laty, AHM 1975, z. 3–4, s. 303–306.
99  W. B e r n e r, Z dziejów organizacji służby zdrowia w Łodzi, AHiFM-I 2002, z. 4, s. 484.
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nej  przez  doktora  Ludwika  Neugebauera.  Przeprowadzając  zabieg,  w  jednej 
ręce trzymał skalpel, a w drugiej kartkę z notatkami, z której wykładał studentom. 
Profesor ten nigdy nie mył rąk, ani przed, ani po badaniu chorej. Ręce wycierał 
w chusteczkę do nosa. Efektem  takich zachowań były wielokrotnie wybuchają-
ce epidemie gorączki  połogowej. Choroba  ta  czyniła  spustoszenie na oddziale 
położniczym, wówczas prawie wszystkie położnicze umierały. Dyrektor Instytutu 
uważał,  że przyczyna  tkwiła w złych warunkach  lokalowych szpitala100. Do wy-
buchu I wojny światowej Klinika Akuszeryjna (Instytut Położniczy) Uniwersytetu 
Warszawskiego miała tylko 15 łóżek położniczych101. W latach siedemdziesiątych 
XIX w. do warszawskiej Szkoły Akuszerek uczęszczały oprócz Polek  także Ży-
dówki. Liczba wykształconych wówczas Żydówek w pełni zaspokajała potrzeby 
ludności żydowskiej, mieszkającej w tamtych latach w stolicy102.

Pod koniec XIX stulecia w Warszawie zaczęto tworzyć zakłady dla kobiet ro-
dzących, często nazywane przytułkami, w których przyuczano do zawodu kobiety 
pragnące w przyszłości wykonywać pracę akuszerki. Jednym z takich przytułków, 
mieszczącym się w Warszawie przy ul. Prostej 2, zarządzała i pełniła obowiązki 
lekarza przez prawie 29 lat doktor Anna Tomaszewicz-Dobrska103. Była ona pierw-
szą kobietą-lekarzem w stolicy. Wykształcenie medyczne zdobyła w Szwajcarii. 
Do Polski wróciła z dyplomem lekarza w 1878 r., następnie od 1880 r. pracowała 
w  Klinice  Położniczej,  którą  wówczas  zarządzał  profesor Władysław  Tyrchow-
ski104. Kiedy objęła kierownictwo jednego z przytułków położniczych, zaczęła wal-
czyć o zmniejszenie śmiertelności wśród rodzących kobiet. Doskonale zdawała 
sobie sprawę, że można to osiągnąć jedynie poprzez restrykcyjne przestrzeganie 
higieny. Warunki pracy w przytułku były okropne. Mieścił się on w czteropokojo-
wym mieszkaniu,  bez  kanalizacji  i  bieżącej wody. Zimą ogrzewały  go dymiące 
piece, a kopcące lampy naftowe dawały niewiele światła. Rodzącym, co prawda, 
zapewniano czystą bieliznę, ale tylko wypraną, a nie wygotowaną. Mimo tak trud-
nych warunków Dobrska za wszelką cenę starała się przestrzegać higieny. Ciągle 
walczyła z niechlujstwem  i niedbalstwem położnych. Przynosiło  to efekty, gdyż 
śmiertelność wśród położnic zaczęła się stopniowo zmniejszać105. Jeżeli zdarza-
ły się przypadki wystąpienia gorączki połogowej, wtedy przytułek zamykano na 
kilka dni. Pani doktor osobiście przeprowadzała dezynfekcję za pomocą chloru 
i karbolu. W 1889 r. przytułek przeniesiono do nowego lokum, na ul. Żelazną 55. 
Budynek był większy, miał gaz, wodociąg, urządzenia sanitarne, oddzielną pral-
nię, a co najważniejsze były możliwości odosobnienia kobiet gorączkujących i ich 
leczenia106. Oprócz  działalności medycznej w  przytułku  przyuczano  kandydatki 

100  L. C z a r k o w s k i, Sylwetki profesorów…, 1928, s. 104.
101  A. K o r d e k, Początki podyplomowego dokształcania lekarzy na ziemiach polskich w okresie 

zaborów, AHiFM-I 1997, z. 3, s. 221.
102  K. Wa j s, S. Wa j s, O szpitalach żydowskich w Warszawie, cz. I: 1799–1902, AHiFM-I 1992, 

z. 3–4, s. 296.
103  K. Wa j s, S. Wa j s, Anna Tomaszewicz-Dobrska w walce o równouprawnienie kobiet w za-

wodzie lekarza w drugiej połowie XIX wieku, AHM 1977, z. 2, s. 192.
104  Tamże, s. 191.
105  Z. P o d g ó r s k a - K l a w e, Kobiety lekarze Warszawy, AHiFM-I 1965, z. 3, s. 244.
106  K. Wa j s, S. Wa j s, Anna Tomaszewicz-Dobrska…, s. 192.
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do  zawodu  położnej. W  1905  r.  szkoła  przy  przytułku  położniczym  prowadzo-
nym przez dr A. Tomaszewicz-Dobrską uzyskała własną ustawę  i moc prawną. 
Do 1911 r. placówka ta wykształciła około 340 położnych107. Przytułek wraz ze 
szkołą położnych został zamknięty w 1911 r., gdyż w tym samym roku otwarto 
w Warszawie dwa nowe szpitale z oddziałami położniczymi – przy ul. Żelaznej 
i Krajowej108.

Na łamach „Archiwum” znalazły się wzmianki o jeszcze jednej szkole, w któ-
rej nauczanie odbywało się w języku polskim. Była to szkoła założona w Opolu, 
należącym od 1742 r. do Prus. Z pewnością w 1821 r. w Opolu odbyły się dwa 
kursy dla położnych. Pierwszy miał miejsce wiosną, trwał cztery miesiące, a wy-
kłady  prowadzono  w  języku  niemieckim.  Drugi  został  zorganizowany  jesienią. 
Nauczanie odbywało się również przez cztery miesiące,  lecz w języku polskim. 
Kandydatki, aby zakwalifikować się i rozpocząć naukę w szkole, musiały spełniać 
następujące warunki: nie mogły przekroczyć 40. roku życia, powinny okazać za-
świadczenie  lekarskie  stwierdzające,  że są zdrowe, posiadać oświadczenie od 
spowiednika, który zapewniał o uczciwości i dobrym, moralnym życiu dziewczyny. 
Kobiety te były zobowiązane mieć oświadczenie od władz miejskich lub powiato-
wych zapewniające, że po ukończeniu kursu zostaną zatrudnione jako położne. 
Ponadto kandydatki, które chciały rozpocząć naukę na kursie wiosennym, musia-
ły umieć czytać po niemiecku, natomiast na kurs jesienny wymagana była umie-
jętność czytania tylko w języku polskim.

Od  1829  r.  czas  nauki  przedłużono  do  ośmiu miesięcy,  natomiast  zmia-
nie nie uległy warunki przyjmowania kobiet na kursy, które prowadzono już wy-
łącznie w języku polskim. W większości przypadków położnymi pragnęły zostać 
kobiety polskie. Dlatego władze pruskie zostały zmuszone do wydawania za-
świadczeń urzędowych także w języku polskim. Kobiety uczyły się z podręczni-
ka dla położnych Nauka sztuki położniczej, który został przetłumaczony z języka 
niemieckiego na polski. Tylko na Górnym Śląsku do tego podręcznika wydawa-
no dodatek obejmujący polskie mianownictwo położnicze  i  jego odpowiedniki 
gwarowe,  których używała  ludność  zamieszkująca  te  tereny. W Opolu  już od 
1811 r. obowiązywało zarządzenie nakazujące władzom pruskim miast  i gmin 
wiejskich, aby położne kształciły się na koszt miasta. Musiały mieć zapewnione 
bezpłatne mieszkanie  i  opał. Poza  tym akuszerkom przysługiwały  zasiłki  pie-
niężne w wysokości zapomóg,  rozdzielanych między biednych oraz darmowe 
porcje  żywnościowe. Zwolnione były  także  z  różnych prac odpracowywanych 
na rzecz miasta, gminy lub właścicieli ziemskich. Lekarze mieli nakaz, aby do 
pomocy podczas porodu wzywać wyłącznie zarejestrowane położne, które mo-
gły sprawować dalszą opiekę nad położnicą i niemowlęciem. Wysokość wyna-
grodzenia dla akuszerki za wykonywanie poszczególnych czynności określona 
została w urzędowym zarządzeniu z 1833 r.109

107  Tamże, s. 193.
108  Z. P o d g ó r s k a - K l a w e, Kobiety lekarze Warszawy…, s. 245.
109  W. B i n i s z k i e w i c z, W. K i c z k a, Z działalności położnych na Śląsku od XVII do XIX wieku, 

AHM 1965, z. 4, s. 383–385.
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Jak wynika z powyższych rozważań, na ziemiach polskich przez cały wiek 
XIX funkcjonowało zaledwie kilka szkół przysposabiających do pracy przyszłe po-
łożne. Fragmentaryczne informacje dotyczące ich działalności nie ukazują w pełni 
specyfiki  tego  typu placówek. Można  jednak dzięki  tym wzmiankom wyciągnąć 
pewne wnioski. Wszystkie opisane szkoły przyjmowały w swoje podwoje proste 
kobiety pragnące własną pracą zapewnić sobie środki do życia. Przypuszczalnie 
dla wielu z nich wybór zawodu położnej był też swego rodzaju awansem społecz-
nym w czasach, kiedy kobiecie raczej nie wypadało pracować zawodowo. Nauka 
we wszystkich placówkach zapewne była bardziej nastawiona na wykształcenie 
określonych nawyków higienicznych i praktyczne zapoznanie się ze sposobami 
postępowania  podczas  różnych  rodzajów  porodów.  Można  śmiało  stwierdzić, 
że zakres przekazywanej wiedzy teoretycznej był bardzo wąski, bo w ciągu trzech 
czy czterech miesięcy nauki nie można było przyswoić jej zbyt dużo. Wobec ta-
kich faktów nasuwa się spostrzeżenie, że tak niewiele było potrzeba, aby zwykłe 
domorosłe „babki” przeistoczyć w użyteczne i pomocne położne. W tym miejscu 
należy sobie uzmysłowić, jak długą drogę pokonało szkolnictwo przysposabiają-
ce do profesjonalnego odbierania porodów, aby mogło stać się domeną kobiet 
w wieku XX. 
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Problemy szkolnictwa i oświaty 
na łamach prasy olsztyńskiej (1945–1947)

Kształtujący się w Polsce, po II wojnie światowej, system prasowy nie mógł 
być – w nowych warunkach ustrojowych – kontynuacją tradycji czasopiśmienni-
czej poprzednich okresów. Zmiany miały być radykalne1 i zakładały:

 – likwidację prywatnej formy własności wydawnictw prasowych, wprowadzenie systemu konce-
syjnego, cenzury, reglamentacji papieru,

 – stworzenie warunków do upowszechnienia czytelnictwa pracy co miało umożliwić realizację 
zapowiadanego przez nowe władze programu demokratyzacji kultury,

 – pełną „reprezentację prasową” tych sił politycznych, które poparły nową władzę przy zachowa-
niu uprzywilejowanej pozycji partii komunistycznej (PPR),

 – nawiązywaniu w miarę potrzeby do tytułów i wzorów czasopiśmienniczych z okresu między-
wojennego,  które uznano za  „postępowe  i  demokratyczne” po  to,  aby podkreślić  ewolucyjny a nie 
rewolucyjny charakter zmian ustrojowych – różnicowaniu się prasy pod względem tematycznym, peł-
nionych funkcji i adresata oraz unikania natrętnej indoktrynacji,

 – zaangażowania prasy na rzecz walki zbrojnej z Niemcami, odbudowy zniszczeń wojennych 
i afirmowania poczynań władzy2.

W latach 1945–1946 rozwój prasy w Polsce był stosunkowo dynamiczny, ale 
zarazem żywiołowy i charakteryzował się kształtowaniem systemów prasowych 
partii politycznych. Wyrazem tego jest fakt, że pod koniec 1946 r. wychodziło już 
618  tytułów prasowych, w  tym 53 dzienniki, które wydawane były we wszyst-
kich województwach oraz 565 periodyków. Jednak już w 1947 r. zlikwidowano 
60 tytułów prasowych, a dla kilkudziesięciu innych ograniczono przydział papieru. 

* Dr hab., prof. WSInf, Katedra Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych, Wydział Pedagogiki i Pro-
mocji Zdrowia, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, 93-008 Łódź, ul. Rzgowska 17a.

**  Dr,  Katedra  Dydaktyki  i  Historii  Wychowania,  Wydział  Nauk  Społecznych,  Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski, 10-725 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 13.

1  Kluczową rolę w tych zmianach odegrał Jerzy Borejsza, który otrzymał nominację na redaktora 
naczelnego „Rzeczpospolitej” – organu prasowego PKWN.

2  D. G r z e l e w s k a  i in., Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, Warszawa 2001, s. 144.
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Postanowiono też nie wydawać zezwoleń na edycję nowych tytułów prasowych 
do 1 września 1947 r. Decyzja ta była wynikiem wcielenia w życie polityki infor-
macyjnej, propagandowej i wydawniczej PPR, która zakładała ujednolicenie treści 
większości gazet i czasopism3.

Powyższe fakty  i uwarunkowania ogólnopolskie znalazły swoje odzwiercie-
dlenie w  tworzeniu prasy w Olsztyńskiem, gdzie w  latach 1945–1947 powstały 
i wydawane były dwa tytuły prasowe: „Głos Ziemi” (fot. 1) i „Wiadomości Mazur-
skie” (fot. 2).

Pierwszy – w maju 1945 r. – ukazał się „Głos Ziemi” jako organ prasowy Za-
rządu Okręgowego Stronnictwa Ludowego Ziemi Mazurskiej. W słowie od redak-
cji tak określono założenia programowe gazety oraz jej adresatów:

Wydajemy go jako pierwszą gazetę polską w wyzwolonej z długowiekowej niewoli Ziemi Mazur-
skiej. Przeznaczamy ją dla Ludu. Dla Ludu pracującego wsi i miast naszych. Niechaj polskie słowo 
dotrze do każdej chałupy, do każdego poddasza. „Ojców mowo słyń na nowo”. „Głos Ziemi” jest dal-
szym ogniwem w prasie miejscowej Ziemi Mazurskiej. […] „Głos Ziemi” jak i jego poprzednicy, niechaj 
buduje polskość na tych odwiecznie polskich ziemiach. Niechaj  jednoczy zahartowanych w długich 
bojach o ojców mowę Warmiaków  i Mazurów z Braćmi  z Warszawy, Krakowa, Poznania, Torunia, 
Lublina i każdego zakątka ziemi, gdzie brzmi polskie słowo. „Głos Ziemi” niech będzie kamieniem do 

fundamentu, na którym stanie silny gmach nie-
zależnej, silnej, równej i demokratycznej Nowej 
Polski4.

Pierwsze  numery  „Głosu  Ziemi” 
były  wydane  na  powielaczu,  miały 
przede  wszystkim  charakter  informa-
cyjny  i  zawierały  takie  elementy,  jak: 
artykuły,  cykl  „Na  Mazurach”,  wiersz, 
„Wiadomości agencyjne ze świata”, in-
formacje „Z życia Olsztyna”. 

Dopiero  23  października  1945  r. 
ukazał  się  drukowany  numer  gazety, 
jednak już z końcem 1945 r. zaprzesta-
no wydawania pisma. Próbę reaktywo-
wania „Głosu Ziemi” podjęto w 1946 r., 
lecz  wówczas  ukazał  się  tylko  jeden 
numer  (17  marca),  noszący  podtytuł 
„Tygodnik  społeczno-gospodarczy”5. 
Najczęściej na łamach pisma porusza-
no  problematykę  ludności  rodzimej, 
spustoszenia  moralnego,  będącego 
wynikiem  wojny,  dewastacji  życia  go-

3  Tamże, s. 149–150.
4  „Głos Ziemi”  [dalej: GZ] 1945, nr 1, za: B. Ł u k a s z e w i c z, Prasa informacyjno-polityczna 

Warmii i Mazur 1945–1975, Warszawa 1982, s. 51.
5  W 1948 r. ponownie podjęto próbę wznowienia pisma, lecz wydano wówczas jedynie trzy nu-

mery – jednodniówki posiadające okolicznościowy charakter.

Fot. 1. Pierwszy drukowany numer 
„Głosu Ziemi”, 23 października 1945 r.
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spodarczego, ciężkiej sytuacji aprowizacyjnej, różnych przejawów życia społecz-
nego, walki o polskość. Najwięcej miejsca poświęcono zagadnieniom społecznym 
(około  28%  całej  objętości  wszystkich  numerów  pisma),  tematyce  politycznej 
(około 15%), regionalnej tematyce historycznej (około 11%). Poza wymienionymi 
tematami,  żadna  inna problematyka nie  zajęła więcej  niż  10% objętości  pisma, 
a zaledwie około 27% zawartości  treściowej wszystkich numerów „Głosu Ziemi” 
poświęcono problematyce administracji, ideologii, sportu, gospodarki, obronności, 
kultury, wychowania, szkolnictwa i oświaty6. Oznacza to, że interesująca nas pro-
blematyka była marginalnie potraktowana na łamach „Głosu Ziemi”.

„Wiadomości Mazurskie”  powstały  z  inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu  In-
formacji  i  Propagandy w Olsztynie. Wydawane  były  od  1  sierpnia  1945  r.  trzy 
razy w  tygodniu, w objętości  jednokartkowej,  formacie kancelaryjnym  (A-4), na 
papierze pakowym. W okresie do października 1945 r. ukazało się 36 egzempla-
rzy  jednokartkowych, następnie wydawanie pisma zostało przerwane w efekcie 
zmian w „składzie redakcyjnym”. Od 15 grudnia 1945 r. „Wiadomości” ukazywały 
się jako popołudniówka, a ich ostatni numer wydano 30 kwietnia 1947 r. Likwida-
cja czasopisma była skutkiem rozwiązania Ministerstwa Informacji i Propagandy 
i  większości  firmowanych  przez  nie wydawnictw7.  Likwidowane  pismo  przejęła 
Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa „Czytelnik” w celu kolportowania w Olsztyń-

skiem mutacji „Życia Warszawy”.
„Wiadomości  Mazurskie”  w  za-

mierzeniach  organizatorów  miały  wy-
pełniać lukę związaną z brakiem prasy 
codziennej  w  Olsztyńskiem  i  „od  po-
czątku, jako główny cel swego istnienia 
zakładały informowanie społeczeństwa, 
integrację  środowiska  olsztyńskiego 
oraz  służbę  tzw.  «nowej  demokracji». 
Faktycznie  jednak,  były  narzędziem 
propagandowym  i  «pismo  to  odegrało 
istotną rolę w oddziaływaniu na społe-
czeństwo w duchu programu głoszone-
go przez Polską Partię Robotniczą»”8. 
Wśród różnorakiej tematyki poruszanej 
na łamach czasopisma najwięcej uwa-
gi  poświęcono  aktualnym  problemom 
regionu.  Informowano  o  warunkach 
osadnictwa  miejskiego  i  wiejskiego 
na Warmii  i Mazurach, w  tym o nega-
tywnych  zjawiskach  towarzyszących 
akcji  osiedleńczej  (np.  szabrownictwo 
i nadużycia gospodarcze), potrzebach 

6  B. Ł u k a s z e w i c z, Prasa informacyjno-polityczna…, s. 64–66.
7  B. Ł u k a s z e w i c z, Prasa Warmii i Mazur w latach 1945–1989, Olsztyn 1991, s. 1.
8  Tamże.

Fot. 2. „Wiadomości Mazurskie”, 
styczeń 1946 r.
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i problemach integracji społecznej, problemach ludności autochtonicznej, zagad-
nieniach  politycznych  (zwłaszcza  dotyczących  działalności  partii  politycznych 
PPS, PPR, SD i PSL krytycznie oceniając działalność tej ostatniej), referendum 
1946  r., wyborów do Sejmu Ustawodawczego 1947  r.9 Sporo uwagi poświęca-
no także sprawom oświatowym, zwłaszcza w porównaniu z omawianiem tej pro-
blematyki  na  łamach  „Głosu  Ziemi”.  Jak  stwierdza  prof.  Bohdan  Łukaszewicz 
– badacz prasy na Warmii  i Mazurach – głównym celem dziennika  „Wiadomo-
ści Mazurskie” było oddziaływanie na czytelnika w duchu programu głoszonego 
przez Polską Partię Robotniczą. Było to „pismo regionalne ze znaczną zawarto-
ścią materiałów agitacyjno-propagandowych, spełniających funkcję społecznego 
oddziaływania na odbiorcę”10.

Z dokonanej charakterystyki celów i zawartości treściowej prasy olsztyńskiej 
wynika,  że  tematyka  szkolnictwa  i  oświaty,  szczególnie  pewnych  jej  aspektów, 
była w kręgu zainteresowań redakcyjnych. Poniżej przedstawiamy wybrane za-
gadnienia, które stały się przedmiotem zainteresowania prasy olsztyńskiej w la-
tach 1945–1947.

W pierwszych latach powojennych na Warmii i Mazurach, oprócz problemów 
politycznych, gospodarczych i  ludnościowych, bardzo istotną sprawą było orga-
nizowanie szkolnych i pozaszkolnych placówek oświatowych, pozyskanie odpo-
wiedniej  liczby nauczycieli, działalność edukacyjna na rzecz zróżnicowanej pod 
wieloma względami społeczności regionu. O tych zagadnieniach niejednokrotnie 
pisano na  łamach prasy  lokalnej, w  tym  także w  „Wiadomościach Mazurskich” 
i „Głosie Ziemi”. 

Pierwsze  szkoły  i  przedszkola  powstały  na  Warmii  i  Mazurach  w  kwietniu 
1945 r., zaś jak pisano w „Wiadomościach Mazurskich”: „pierwszą zorganizowaną 
grupą polskiej  ludności napływowej byli nauczyciele-repatrianci ze wschodu.  […] 
Los ich rzucał w najbardziej nieoczekiwane miejsca, gdzie też powstawały szkoły. 
Nikt wówczas nie pytał o nominacje, kwalifikacje, uprawnienia, co więcej – nikt z na-
uczycieli nie liczył na żadne wynagrodzenie”11. Nie były to jednak pełne informacje 
na  temat pierwszych organizatorów szkół, pominięto w artykule nauczycieli war-
mińskich, uczniów Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie oraz nauczycieli – Warmia-
ków z pochodzenia, uprzednio przygotowanych na kursach  językowych, a  także 
tych, związanych w okresie międzywojennym z Polskim Związkiem Zachodnim12.

Pomimo braku pełnych informacji na temat stanu kadry nauczycielskiej cie-
kawe  są  informacje  zamieszczane  w  czasopismach  lokalnych,  dotyczące  uru-
chamiania  szkół  przygotowujących  kandydatów  do  zawodu  nauczycielskiego. 
Przykładem może być artykuł traktujący „[…] o uruchomieniu w Morągu Państwo-
wego Liceum Pedagogicznego, dającego fachowe przygotowanie do zawodu na-
uczycielskiego.  […] Dla młodzieży z ukończoną szkołą powszechną organizuje 

9  B. Ł u k a s z e w i c z, Prasa informacyjno-polityczna…, s. 75.
10  Tamże, s. 93.
11  Roczny dorobek nauczycielstwa na odzyskanej ziemi warmińsko-mazurskiej,  „Wiadomości 

Mazurskie” [dalej: WM], 24 XI 1946, s. 3.
12  U.  P u l i ń s k a, Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ogólnokształcących na Warmii 

i Mazurach w latach 1945–1989, Olsztyn 2005, s. 24 [maszynopis rozprawy doktorskiej].
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się przy liceum skrócone kursy gimnazjalne. […] Dla młodzieży warmijskiej i ma-
zurskiej organizuje się wstępny kurs ogólnokształcący”13. Liceum to przeniesiono 
do Ostródy w 1947 r. Kwestia ta pojawiła się także w następnym artykule z cyklu 
„Z życia Olsztyna”, w którym tak przedstawiono zadania nowo powstałego Liceum 
Pedagogicznego w Olsztynie:

Państwowe Liceum Pedagogiczne ma za zadanie kształcenie młodzieży i dorosłych do zawo-
du  nauczycielskiego.  […] Ponadto  dyrekcja  liceum pedagogicznego  organizuje  szereg  kursów pe-
dagogicznych dla osób pragnących poświęcić się zawodowi nauczycielskiemu. […] Brak nauczycieli 
nakłada na organizacje młodzieży obowiązek skierowania do liceum i na kursy najbardziej czynnych 
i uzdolnionych członków14. 

W  późniejszych  numerach  „Wiadomości  Mazurskich”  (do  końca  istnienia 
czasopisma) nie kontynuowano jednak bardzo ważnego i trudnego do rozwiąza-
nia problemu zapotrzebowania na kadrę pedagogiczną. Brak było też informacji 
o rozpoczęciu od 1 września 1946 r. działalności liceów pedagogicznych w Mrą-
gowie i Szczytnie, a także w 1947 r. – w Bartoszycach15.

Problematyka  zapotrzebowania na kadrę nauczycielską była natomiast  te-
matem artykułu zamieszczonego na łamach „Głosu Ziemi”. Podkreśla się w nim 
udział zasłużonych nauczycieli w odbudowie polskości tych ziem, a także zaan-
gażowanie  młodego  pokolenia:  „ponad  30  dziewcząt,  Warmiaczek  i  Mazurek, 
ukończyło kurs dla wychowawczyń przedszkola  i poszło w  teren szczepić myśl 
i krzewić słowo polskie wśród najmłodszych dzieci”16. W tej samej publikacji pisa-
no też o udziale nauczycieli w procesie repolonizacji: „Szczególne zadanie speł-
niają tu nauczyciele Mazurzy i Warmiacy, przeważnie starzy, zasłużeni bojownicy, 
którzy w najcięższym nawet okresie nie wątpili w słuszność sprawy polskiej na 
tych ziemiach”17.

Oddziaływania  wychowawcze  i  oświatowe  na  młodzież  i  dorosłych  ukie-
runkowane były m.in. na szybkie opanowanie  języka polskiego przez Mazurów 
i Warmiaków. W procesie repolonizacji ważną rolę spełniały kursy repolonizacyj-
ne. W  „Wiadomościach Mazurskich” poświęcono  im kilka artykułów. W  jednym 
z nich pisano:

Kursy te stworzone w lipcu z inicjatywy Oddziału Kobiecego Str. Ludowego, z maleńkiej grupki 
rozwinęły się do poważnych rozmiarów. Pierwszy stopień – liczący około siedemdziesięciu słuchaczy 
– daje podstawy do opanowania  języka  tym wszystkim,  którzy pod wpływem niemieckiego  terroru 
zapomnieli już mowę ojczystą. Drugi stopień – mniej liczny – przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy 
język ojczysty zachowali w całym bogactwie gwary warmijskiej czy mazurskiej, a którzy obecnie za-
znajamiają się z dorobkiem naszej bogatej kultury18.

13  Liceum Pedagogiczne w Morągu, WM, 16–18 VIII 1945, s. 3.
14  Z Życia Olsztyna, WM, 25–27 VIII 1945, s. 2. 
15  Szkolnictwo w woj. olsztyńskim w przeddzień reformy. Materiały na sesję WRN w Olsztynie, 

Olsztyn, czerwiec 1966, Archiwum Państwowe w Olsztynie, zesp. KOS, sygn. 444/25, za: U. P u l i ń -
s k a, Doskonalenie zawodowe…, s. 64.

16  Młodzież warmijska i mazurska przy pracy wychowawczej, GZ, 16 XII 1945, s. 4.
17  Tamże.
18  Nie rzucim ziemi skąd nasz ród. Choinka na kursach repolonizacyjnych, WM, 22 XII 1945, s. 4.
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Organizatorzy kursu z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowali spo-
tkanie gwiazdkowe, na którym, w celu pogłębienia więzi z kulturą i tradycją polską 
„wrażenie wywołane silnymi akcentami hymnu wzmocniły jeszcze pieśni O War-
mio moja miła  czy Olsztyński my hufiec,  odśpiewane  przez Warmiaków  i Ma-
zurów.  […] nastąpiły  deklamacje  chłopców  i  dziewcząt  […] Zabrzmiały  dźwięki 
pradawnych kolęd w  radosnym nastroju  serdecznej  spójni  z odzyskaną Ojczy-
zną”19. Cała uroczystość zakończyła się rozdaniem skromnych upominków i od-
śpiewaniem hymnu narodowego.

W lutym 1946 r. dwukrotnie poruszono kwestię kursów repolonizacyjnych na 
łamach „Wiadomości Mazurskich”. Jak wynika z doniesień prasowych, uroczystość 
otwarcia kursów w Biskupcu „zbiegła się z 200ną rocznicą urodzin Tadeusza Ko-
ściuszki. […] Na pierwszy kurs zgłosiło się przeszło 40 osób w wieku od 17 do 60 
lat”20. Podobny kurs, o czym czytamy w „Wiadomościach Mazurskich”, uruchomio-
no w Szymanowie, w gminie Pawłowo, w powiecie reszelskim. Szczególnie mocno 
podkreślano obowiązkowość  i  punktualność uczestników, pomimo że  „niektórzy 
kursanci mają  do  przebycia  2,  3  i  5  kilometrów w  jedną  stronę”. W omawianej 
publikacji zwrócono też uwagę na „brak drukowanego słowa polskiego w postaci 
książek,  gazet,  broszur,  itp.”21 Z okazji Święta Oświaty Komitet Wojewódzki  or-
ganizujący obchody wzywał czytelników do współpracy w zakresie gromadzenia 
polskich książek w celu repolonizacji ludności mazurskiej i warmińskiej: 

W dniu Święta Oświaty należy przede wszystkim pomyśleć o tym, ażeby rodaków naszych i bra-
ci, Mazurów i Warmiaków, którzy odcięci byli przez wieki od Macierzy Polskiej zdobyć, pozyskać dla 
niej. Polską książkę dać do  ręki każdemu Mazurowi  i Warmiakowi – młodemu  i starcowi – niechaj 
ją pokocha, niech mu się stanie najmilszym skarbem. Kiedy umiłuje książkę polską – pokocha Polskę, 
Ojczyznę ojców i dziadów22.

Nawiązując do tradycji bożonarodzeniowych, jeden z artykułów zamieszczo-
nych na łamach „Wiadomości Mazurskich” poświęcony został gwiazdce zorgani-
zowanej dla dzieci ze szkół powszechnych. Był to jeden z nielicznych artykułów 
prasowych  traktujący  o  szkolnictwie  najniższego  szczebla.  Podkreślono w  nim 
ogromny entuzjazm uczestniczących w uroczystości dzieci, ich radość wynikającą 
z uczestnictwa w tradycyjnych obrzędach świątecznych i możliwości otrzymania 
prezentu gwiazdkowego. Po stronie organizatorów zaakcentowano zaangażowa-
nie władz w pierwsze Święta Bożego Narodzenia oraz w „utrzymanie ładu wśród 
rozbawionej młodzieży” ze strony nauczycieli. 

W ogromnej Sali Z.O.E.M. zebrało się około 2000 dzieci. Wrzało jak w ulu. […] Do zebranych 
przemówił prezydent Pałucki – inicjator akcji gwiazdkowych dla dzieci. W krótkich słowach dał wyraz 
radości z jaką obchodzimy pierwsze święta Bożego Narodzenia w wolnej Polsce i pierwsze od wielu 
stuleci na Ziemi Warmijskiej.  […] Z prawdziwym przejęciem dzieci odegrały szopkę.  […] Nastąpiła 
chwila najbardziej radosna i oczekiwana przez dziatwę: rozdanie paczek gwiazdkowych, pochodzą-

19  Tamże.
20  Kursy repolonizacyjne i uzupełniające w Biskupcu, WM, 20 II 1945, s. 3.
21  Kursy repolonizacyjne w powiecie reszelskim, WM, 21 II 1945, s. 3.
22  Święto Oświaty, WM, 30 IV 1946, s. 2.
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cych z daru Zarządu Miejskiego, który przeznaczył na ten cel specjalne fundusze. Dzieci otrzymały po 
1 kg cukru, 1 kg bułki pszennej, konserwy i cukierki. Dzieci warmijskie najbiedniejsze dostały ponadto 
przydział materiałów włókienniczych23.

Jedną z pierwszych powojennych szkół uruchomioną na terenie Olsztyna była 
Szkoła Muzyczna.  Informacje prasowe dotyczące  tego wydarzenia pojawiły się 
w czasopiśmie lokalnym dwukrotnie. W sierpniu i wrześniu 1945 r. odnaleźć moż-
na w „Wiadomościach Mazurskich” notatkę zapowiadającą uruchomienie szkoły 
i organizację pierwszych koncertów. Nabór do szkoły rozpoczął się w dniach 3–5 
września, zaś w niedzielę 9 września zaplanowano jej uroczyste otwarcie. Szkoła 
przeznaczona była dla dzieci od lat 7 i starszych. 

Innym tematem prasowym było szkolnictwo zawodowe (w tym rolnicze) na 
poziomie gimnazjalnym i średnim.

Dziennikarze  prasy  lokalnej  nie  poświęcili  wiele  uwagi  przekształceniom 
w obrębie szkolnictwa zawodowego. W ciągu dwóch lat istnienia czasopisma na 
łamach  „Wiadomości Mazurskich” pojawiło się 5 artykułów  traktujących  jedynie 
o wymaganiach rekrutacyjnych do tego typu szkół oraz poświęceniu im większej 
uwagi ze strony władz. Pierwszy z nich ukazał się w pierwszej dekadzie sierp-
nia 1945 r. Zamieszczano w nim informacje o uruchomieniu w Warszawie 4-let-
niego gimnazjum i 3-letniego  liceum komunikacyjnego  i zasadach rekrutowania 
do nich chłopców24.

Bezpośrednim  nawiązaniem  do  kwestii  tworzenia  szkół  zawodowych w  re-
gionie Warmii  i Mazur była krótka publikacja dotycząca zapisów do Państwowe-
go Liceum Komunikacyjnego w Olsztynie. Autor artykułu  informował, że  „zapisy 
przyjmuje Kancelaria Szkoły,  […] od godz. 9-tej do 12-tej. Do podania  i życiory-
su  należy  dołączyć:  Świadectwo  ukończenia  Gimnazjum  Ogólnokształcącego 
lub zawodowego, metrykę urodzenia. Dla kandydatów, którzy mają ukończonych 
3 klas gimnazjum ogólnokształcącego lub zawodowego będzie uruchomiony kurs 
przygotowawczy.  Do  Gimnazjum  Mechaniczno-Komunikacyjnego  przyjmuje  się 
kandydatów ze świadectwem ukończenia 6 oddziałów szkoły powszechnej. Przy 
przyjmowaniu kandydatów, pierwszeństwo mają dzieci pracowników kolejowych”25. 

Mimo że w ciągu kolejnych dwóch lat na terenie Olsztyna uruchomiono na-
stępne szkoły zawodowe (Szkołę Handlową stopnia licealnego oraz Państwowe 
Żeńskie Gimnazjum Krawieckie), a cztery pozostawały w fazie organizacji (Pań-
stwowe Gimnazjum Mechaniczne w Ostródzie,  Państwowe Gimnazjum Stolar-
skie w Reszlu, Zbiorcza Żeńska Szkoła Zawodowa w Olsztynie i Dokształcająca 
Szkoła Zawodowa w Olsztynie), tematyka ta nie została podjęta na łamach prasy 
olsztyńskiej. 

Nieco więcej uwagi poświęcono szkolnictwu rolniczemu, gdyż w okresie nie-
spełna dwóch lat ukazywania się „Wiadomości Mazurskich” szkolnictwu rolnicze-
mu i  jego organizacji w regionie poświęcono cztery publikacje. Pierwsza z nich 

23  Gwiazdka dzieci olsztyńskich, WM, 29 XII 1945, s. 2–3.
24  Z Życia Okręgu, WM, 9–10 VIII 1945, s. 2.
25  Tamże, WM, 18–19 IX 1945, s. 2.
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dotyczyła  powołania  Wydziału  Oświaty  Rolniczej  przy  Wojewódzkim  Urzędzie 
Ziemskim.  Informowano,  że  zadaniem  tej  instytucji  jest  organizacja  i  kontrola 
szkół rolniczych w regionie, a za realizację tych zadań na szczeblu powiatowym 
odpowiedzialne były jego organa terenowe, czyli Inspektoraty Oświaty Rolniczej 
przy  Powiatowych  Urzędach  Ziemskich.  „Zorganizowanych  jest  jedenaście  in-
spektoratów, brak jeszcze sześciu. […] Szkół jest nie dużo. Mamy ich na razie 12. 
Uczęszcza do nich przeszło 350 uczących się obojga płci”26.

Oceniano,  że  organizacja  szkół  rolniczych  napawa  optymizmem  i  rokuje 
nadzieje na przyszłość ze względu na aktywny w niej udział kadry pedagogicz-
nej,  która  obok  pracy  dydaktycznej  „prowadziła  pionierską  pracę  w  terenie”27. 
„Tworzący się zespól personelu nauczycielsko-instruktorskiego, który już rozpo-
czął i prowadzi prace w szkołach czynnych, w szkołach będących w organizacji 
i  ogródkach  szkolnych.  Sami własnoręcznie  czyszczą,  reperują,  doprowadzają 
budynki mieszkalne i gospodarcze do porządki oraz sieją, uprawiają ogródki wa-
rzywne…”28.

Uruchamianie szkół rolniczych w Okręgu Mazurskim stało się jednym z prio-
rytetów edukacyjnych dotyczących szkolnictwa zawodowego ‒ obok szkół o pro-
filu przemysłowym  i  handlowym. Mimo że pod koniec 1946  r. w województwie 
olsztyńskim działało już 27 niższych szkół gminnych i powiatowych, zaś w kolej-
nym roku gminne szkoły rolnicze zostały przekształcone w szkoły przysposobie-
nia rolniczego, a ich liczba wzrosła do 31 placówek z łączną liczbą 667 uczniów, 
ich problematyce nie poświęcono w prasie lokalnej większej uwagi. 

Przebudowa  ustroju  szkolnego  oraz  zapotrzebowanie  na  kwalifikowanych 
pracowników w dużych gospodarstwach  rolnych  spowodowały  zmiany w orga-
nizacji średniego szkolnictwa rolniczego. Szczególną uwagę zwrócono więc na 
rozwój dwóch typów szkół, jakimi były gimnazjum i liceum.

Pierwszymi  szkołami  średnimi  o  profilu  rolniczym na  terenie województwa 
olsztyńskiego były: Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Szczytnie, Gimna-
zjum  i  Liceum Ogrodnicze  w Olsztynie,  Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego 
w  Giżycku,  Liceum  Rybackie  w  Giżycku,  Gimnazjum  i  Liceum  Gospodarstwa 
Wiejskiego w Olsztynie29, zaś pod koniec roku 1946 utworzono nowe szkoły stop-
nia gimnazjalnego i licealnego. Były to: Gimnazjum i Liceum Rolniczo-Hodowlane 
w Dobrocinie,  Żeńskie Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Morągu, Gim-
nazjum Rolnicze w Pasłęku30. Jednak w prasie  lokalnej  tej  tematyce poświęco-
no  jedynie  trzy publikacje  zamieszczone na  łamach  „Wiadomości Mazurskich”. 

26  Oświata rolnicza w województwie Mazurskim, WM, 25 IV 1946, s. 3.
27  Tamże.
28  Tamże.
29  Sprawozdanie na sesję Wojewódzkiej Rady Narodowej z dn. 8 września 1947 r., APO, zespół: 

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej  i Urząd Powiatowy w Olsztynie, sygn. 451/92, za: A. S u -
c h o w i e c k a, Edukacja zawodowa młodzieży na Warmii i Mazurach w latach 1945–1989, Olsztyn 
2007, s. 38 [maszynopis rozprawy doktorskiej].

30  Rozwój oświaty rolniczej na Warmii i Mazurach, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego w Olsztynie, zespół: Zbiory Specjalne, sygn. R-158/IV/4, za: A. S u c h o w i e c k a, Edu-
kacja zawodowa…
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Pierwsza z nich ukazała się w grudniu 1946 r. i dotyczyła pracy Gimnazjum Go-
spodarstwa Wiejskiego w Olsztynie. Pisano, że było to pierwsze gimnazjum wiej-
skie założone na Warmii  i Mazurach, przygotowujące nauczycieli  i  instruktorów 
dla przyszłych szkół rolniczych oraz dla podniesienia poziomu wykształcenia fa-
chowego gospodyń wiejskich31. Dobrze wykształcone kadry miały stać się podpo-
rą  gospodarstw  rolnych,  stanowiących  podstawę  funkcjonowania województwa 
o ściśle rolniczym i hodowlanym charakterze. Pojawiły się także informacje o za-
pale do nauki młodzieży wiejskiej: „Uczniowie w 90% pochodzą ze wsi, przeważ-
nie z terenu naszego województwa. Młodzież garnie się z zapałem do nauki i uczy 
się świetnie”32.

Jak wynika z doniesień prasowych, trudności lokalowe będące konsekwen-
cją dzielenia budynku gimnazjum z Liceum Ogrodniczym uniemożliwiały dalsze 
funkcjonowanie  obydwu  szkół.  Stąd,  z  uwagi  na wyjątkowość  gimnazjum  jako 
jedynej tego typu placówki w województwie, powinna ona „zasługiwać na większą 
troskliwość władz”33.

Z końcem grudnia 1946 r. w 32 gminnych szkołach rolniczych  i 8 średnich 
kształciło  się  400 uczniów  i  uczennic. W  „Wiadomościach Mazurskich”  pojawi-
ła się publikacja wskazująca na bardzo ciężkie położenie materialne młodzieży 
uczęszczającej do średnich szkół rolniczych, rekrutującej się głownie spośród re-
patriantów  i przesiedleńców z Polski centralnej. Autorzy artykułu apelują w nim 
o pomoc materialną, „która umożliwi kontynuowanie normalnej pracy w średnich 
szkołach rolniczych naszego województwa, które zapewnią chętnej i pilnej mło-
dzieży chłopskiej należyte wyżywienie w okresie intensywnej pracy naukowej”34.

Nieco więcej  uwagi  poświęcono  przygotowaniu  zawodowemu  kandydatów 
na fachowych rybaków z uwagi na funkcjonowanie gospodarstwa rybnego w Łu-
czanach. Pierwszą informacją, jaką zamieściły „Wiadomości Mazurskie” o rozpo-
częciu kształcenia kadr rybackich, była notatka o przeprowadzeniu przeszkolenia 
rybackiego w liczbie 120 osób z Hufca Ligi Morskiej „pod kierunkiem ob. Dr Sto-
larzewicza, aby po przeszkoleniu udać się do Gdyni w celu kontynuowania nauki 
w Szkole Morskiej”35. W notatce znajdujemy  też zapowiedź uruchomienia obok 
gimnazjum i średniej szkoły rolniczej, średniej szkoły rybackiej w Łuczanach.

W kolejnym roku ukazał się artykuł, w którym poinformowano o zadaniach, 
jakie miała realizować Państwowa Niższa Szkoła Rybacka w Łuczanach. Zasad-
ność jej funkcjonowania argumentowano następująco:

[…] nie posiadamy odpowiedniej  ilości  fachowo wyszkolonego personelu rybackiego, rybaków, któ-
rzy by nie tylko mieli chwilowy dzisiejszy interes zarobkowy na celu, lecz patrzyli w przyszłość i pra-
gnęli dla przyszłych pokoleń położyć podwaliny racjonalnego zagospodarowania  jezior mazurskich, 
przyszłej podstawy jednej z najważniejszej gałęzi wyżywienia szerokich mas ludności. […] Zadaniem 

31  Na troskliwszą opiekę zasługuje Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Olsztynie,  WM, 
1 VII 1946, s. 4.

32  Tamże.
33  Tamże.
34  Dopomóżmy młodzieży szkół rolniczych, WM, 31 XII 1946, s. 3.
35  Z życia Olsztyna, WM, 9 IX 1945, s. 3.
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Szkoły Rybackiej będzie położenie naukowych podstaw naukowych pod gospodarkę rybną, zbadanie 
naukowe ważniejszych jezior mazurskich […] przygotowanie odpowiedniej ilości materiału zarybienio-
wego dla jezior mazurskich, aby nie tylko uczniowie szkoły, ale i  inni rybacy mieli możność przeko-
nania się naocznie o wzroście, o koniecznych warunkach życia dla pewnych gatunków ryb ucząc się 
praktycznie i teoretycznie przychodzić matce naturze z pomocą w rozmnażaniu rybostanu36.

Z  informacji  prasowych wynika,  że  szkoła  ta  cieszyła  się wielkim uznaniem 
Mazurskiego Towarzystwa Rybackiego. Od początku swego istnienia „stało ono na 
stanowisku, iż lokalny interes rybactwa woj. olsztyńskiego wymagał powołania do 
życia przede wszystkim dobrze zorganizowanej państwowej niższej szkoły rybac-
kiej dla kształcenia liniowego rybaka zawodowego, którego brak najbardziej daje 
się  we  znaki  w  ogóle,  przede  wszystkim  zaś  miejscowej  gospodarce  rybnej”37. 
Z uwagi na fakt, że obie strony wyrażały chęć nawiązania współpracy, wielkim za-
skoczeniem dla przedstawicieli Towarzystwa okazał się fakt przekształcenia szkoły 
w Gimnazjum Rybackie „nie tylko bez porozumienia z zainteresowanymi w tej spra-
wie czynnikami rybackimi, lecz przeciwnie wbrew wyraźnej opinii tych czynników”38. 
W efekcie współpraca ze szkołą nie została nawiązana, co znalazło potwierdzenie 
w braku odpowiedzi na list członków Towarzystwa ze strony władz szkolnych. Ar-
tykuł zawierał też informacje o wystosowaniu w tej sprawie pisma do Ministerstwa 
Rolnictwa i Reform Rolnych, dotyczący rozpatrzenia omawianej sprawy.

Kwestia zapotrzebowania na kwalifikowane kadry znalazła odzwierciedlenie 
w publikacji pt. Musimy kształcić fachowców dla ruchu spółdzielczego. W artyku-
le rozważano stworzenie odrębnego pionu edukacji na potrzeby przygotowania 
„fachowego  pracowników  spółdzielczych,  gdyż  […]  tylko  niewielki  procent  pra-
cowników spółdzielczych pracę swoją wykonuje prawidłowo”39. Cel  taki miałyby 
realizować szkoły spółdzielcze. Celowość ich tworzenia autor artykułu uzasadnia 
„naprawieniem błędów przeszłości”  i  „osiągnięciem właściwej  formy współżycia 
między ludźmi”40.

W ciągu dwóch lat wydawania „Wiadomości Mazurskich” na ich łamach poja-
wiły się 4 publikacje, których treść dotyczyła uruchomienia Uniwersytetu Ludowe-
go w Rudziskach Pasymskich. Pisano, że z uwagi na potrzebę krzewienia oświaty 
wśród mas  ludowych,  głównym celem  jego  powstania  była  działalność  repolo-
nizacyjna wśród młodego pokolenia Mazurów, a także podtrzymywanie tradycji, 
zwyczajów i kultury rodzimej. Instytut Mazurski został założony 1 grudnia 1945 r. 
z inicjatywy Karola Małka i był jedną z dwóch placówek (obok Uniwersytetu Lu-
dowego w Jurkowym Młynie) tego typu w regionie. Z informacji prasowych wyni-
ka, że „wykłady na Uniwersytecie prowadzili: ob. Sukiertowa-Biedrawina – Dzieje 
Mazur i Warmii,  ob.  Skurpski  – Sztuka Mazurska,  ob.  Korolewicz-Wilamowski 
– Spółdzielczość, dr. Witkowski [w cytacie brakuje tytułu wykładu – A.K. i U.P.], 

36  Zagospodarowanie jezior mazurskich zadaniem Państwowej Szkoły Rybackiej w Łuczanach, 
WM, 25 IV 1946, s. 3.

37  Niższa szkoła czy gimnazjum. Za niższą szkołą rybacką wypowiada się Mazurskie Towarzy-
stwo Rybackie, WM, 18 II 1947, s. 3.

38  Tamże.
39  Musimy kształcić fachowców dla ruchu spółdzielczego, WM, 5 IV 1947, s. 3.
40  Tamże.
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ob. Leiding-Milecki, autor Słownika nazw na Mazurach i Warmii oraz dr. Szymań-
ski, autor dzieła Ratujmy Mazury Prus Wschodnich przed zagładą”41. O urucho-
mieniu Uniwersytetu informował także „Głos Ziemi”, w notatce znalazła się także 
zapowiedź zorganizowania drugiej tego typu placówki dla młodzieży warmińskiej 
– w Morągu42.

Doniesienia prasowe zawierają także oceny wartości  tych placówek, na co 
wskazują  sformułowania autorów artykułu,  że Uniwersytet  stał  się  „pożyteczną 
placówką oświatową i wychowawczą dla młodzieży autochtonicznej w wieku po-
zaszkolnym. […] Zrywając pokost niemczyzny z młodych dusz daje ona Polsce 
nowe kadry ideowych obywateli, którzy naprawdę skutecznie będą mogli prowa-
dzić szeroko zakrojoną akcję repolonizacyjną pośród swoich braci”43.

Uczestnicy  kursów  wywodzili  się  głównie  ze  środowisk  rolniczych  (70%), 
w przeważającej liczbie były to dziewczęta. Jak relacjonują dziennikarze „Wiado-
mości Mazurskich”, skład personalny uczestników drugiego kursu przedstawiał się 
następująco: „pod względem posiadanego wykształcenia słuchaczy M.U.L. moż-
na podzielić  na dwie  zasadnicze grupy:  z wykształceniem szkoły powszechnej 
[…] i 4–6 klas gimnazjum niemieckiego. Oprócz tego jest jeden akademik i jed-
na maturzystka. Wiek waha  się w  granicach  od  18  do  25  lat”44.  Przedmiotami 
wykładanymi były: język polski, historia Polski, literatura polska, kultura ludowa, 
spółdzielczość, buchalteria i rachunkowość handlowa, rolnictwo, teatr ludowy i in.

Z  rozmowy z Karolem Małkiem, dyrektorem Mazurskiego Uniwersytetu Lu-
dowego  w  Pasymiu,  zamieszczonej  w  grudniowym  numerze  „Wiadomości Ma-
zurskich” wynika, że trudności materialne, z jakimi borykali się organizatorzy nie 
przyćmiły celów, jakimi było „wychowanie dobrego człowieka i obywatela oraz prze-
budzenie narodowe ludu mazurskiego poprzez kulturę ludową do narodowej”45. 

Organizacją powojennej kultury i oświaty pozaszkolnej zajęło się także Towa-
rzystwo Uniwersytetów Robotniczych (TUR). Powstała w 1923 r. socjalistyczna 
organizacja oświatowo-kulturalna zajmowała się samokształceniem, organizacją 
akcji odczytowych, działalnością wydawniczą, animowała ruch artystyczny wśród 
robotników. Organizowała także uniwersytety powszechne. W 1944 r. reaktywo-
wało się z inicjatywy „lubelskiej” PPS, do 1948 r. liczyło 192 oddziałów wojewódz-
kich  i  powiatowych  oraz  ukierunkowało  działalność  na  zintensyfikowanie  form 
pracy z dorosłymi adekwatnie do realiów powojennej rzeczywistości. 

Na łamach „Wiadomości Mazurskich” odnotowano także inicjatywy oświato-
we TUR46 w regionie Warmii i Mazur. Poświęcono im w czasopiśmie 5 publikacji. 

41  Pierwszy Uniwersytet Ludowy na Mazurach, WM, 21 XII 1945, s. 4.
42  Mazurski Uniwersytet Ludowy w Pasymiu, GZ, 25 XII 1945, nr 13, s. 3.
43  Serca budzące się z letargu. Zwiedzamy Uniwersytet Ludowy w Rudziskach pod Pasymiem, 

WM, 9 XI 1946, s. 3.
44  Poprzez kulturę ludową do narodowej. Rozmowa z Karolem Małkiem, dyrektorem M.U.L., 

WM, 1 IX 1946, s. 3.
45  Tamże.
46  Organizacją powojennej kultury i oświaty pozaszkolnej zajęło się także Towarzystwo Uniwer-

sytetów Robotniczych (TUR). Powstała w 1923 r. socjalistyczna organizacja oświatowo-kulturalna zaj-
mowała się samokształceniem, organizacją akcji odczytowych, działalnością wydawniczą, animowała 
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W listopadzie 1946 r. ukazał się artykuł zapowiadający uruchomienie w regionie 
pierwszego  Uniwersytetu  Powszechnego  w Olsztynie.  Jak  wynika  z  doniesień 
prasowych, „słuchaczami mogą być wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i mogą wyka-
zać się świadectwami, względnie sprawdzonymi wiadomościami z zakresu sied-
miu klas szkoły powszechnej. […] Nauka jest bezpłatna i odbywa się w godzinach 
popołudniowych  (3  godz.  dziennie).  Kurs  Uniwersytetu  powszechnego  przewi-
dziany jest na lat 2”47. W ramach potwierdzenia nabytych kwalifikacji uniwersytet 
wydawał świadectwa honorowane przez Ministerstwo Oświaty. Na pierwszy kurs 
zgłosiło się 100 kandydatów w wieku od 24 do 28 lat.

W kolejnej publikacji z 23 listopada jej autorzy informowali o ukonstytuowa-
niu się 28 sierpnia Zarządu Wojewódzkiego TUR, jego składzie osobowym oraz 
planach w zakresie realizacji najważniejszych zadań dotyczących budowy Domu 
Kultury  i  organizacji  uruchomionego  Uniwersytetu  Powszechnego.  Obok  za-
mieszczenia ponownych informacji o zasadach rekrutacji kandydatów i programie 
nauki w kolejnych dwóch latach działalności autorzy zwrócili uwagę na entuzjazm 
młodzieży robotniczej z województwa olsztyńskiego w związku ze stworzeniem 
możliwości  kontynuowania nauki  i  uzyskiwania  kwalifikacji  zawodowych w  róż-
nych dziedzinach gospodarki. Pisano:

W ten sposób przygotowuje się w Polsce ludzi, którzy mogą być nie tylko świadomymi pionie-
rami,  ale  i  fachowymi  pracownikami w  spółdzielczości,  administracji  państw.  i  samorządowej  oraz 
kierownikami placówek oświatowych48.

Bezpośrednią realizacją zadań oświatowo-kulturalnych zajęły się koła powia-
towe, których „szlachetna rywalizacja  […] przyniesie pożytek  i zadowolenie nie 
tylko TUR-owcom, ale i szerokim masom społeczeństwa”49.

Trzecia publikacja pt. Dom Kultury stanie się ośrodkiem życia kulturalnego50, 
obok ogólnych informacji o potrzebie organizacji Uniwersytetu Powszechnego, zo-
stała w dużej mierze poświęcona kwestii budowy domu kultury w Olsztynie. Znaj-
dujemy w niej wyszczególnienie poniesionych kosztów i subwencji przyznanych na 
jego tworzenie ze strony lokalnych władz administracyjnych i oświatowych.

Krótką notatkę prasową poświęcono  także organizowaniu  przez TUR Uni-
wersytetu Niedzielnego, przeznaczonego „dla ludzi pracy, którzy chcą się kształ-
cić, by móc brać aktywny udział w życiu państwa”51.

Już w 1926  r.  z TUR wyłoniła się odrębna socjalistyczna organizacja mło-
dzieżowa  (OM  TUR),  ukierunkowana  na  działalność  kulturalną  i  sportową  dla 
młodzieży wywodzącej się ze środowiska  robotniczego. Jak wynika z wywiadu 

ruch artystyczny wśród robotników, organizowała także uniwersytety powszechne. W 1944 r. reakty-
wowało się z inicjatywy „lubelskiej” PPS i do 1948 r. liczyło 192 oddziałów wojewódzkich i powiatowych 
oraz ukierunkowało działalność na zintensyfikowanie form pracy z dorosłymi adekwatnie do realiów 
powojennej rzeczywistości.

47  Uniwersytet Powszechny TUR powstaje w Olsztynie, WM, 9 XI 1946, s. 3.
48  TUR szerzy oświatę i kulturę na Warmii i Mazurach, WM, 23 XI 1946, s. 4.
49  Tamże.
50  Dom Kultury stanie się ośrodkiem życia kulturalnego, WM, 31 XII 1946, s. 3.
51  Uniwersytet Niedzielny TUR nowym ośrodkiem kształcenia w Olsztynie, WM, 16 II 1947, s. 5.
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przeprowadzonego  z  sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego OM TUR,  Jerzym 
Eljasiewiczem,  zamieszczonym  na  łamach  „Wiadomości  Mazurskich”  w  lutym 
1946 r., praca oświatowo-kulturalna koncentrowała się wokół organizowania od-
czytów w obrębie kół prelegentów oraz działalności sekcji: sportowej, dyskusyj-
nej, imprezowej i innych, w zależności od zainteresowań młodzieży52.

Dopełnieniem organizacji oświaty pozaszkolnej w Olsztyńskiem były: działal-
ność spółdzielni księgarskich  i wydawniczych, organizacja kół prelegentów, ak-
cje upowszechniania bibliotek i księgarni. Informacje na ten temat zamieszczono 
trzykrotnie na łamach „Wiadomości Mazurskich”.

W początkowym okresie organizacji oświaty w  regionie szkoły powstawały 
w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, „słowem rosły szkoły… rosły dziko – 
od przypadku do przypadku”53. Stan taki utrzymywał się do września 1946 r., do 
momentu  utworzenia  Kuratorium Okręgu  Szkolnego,  które  przejęło  72  „dzikie” 
szkoły i 117 nieopłacanych nauczycieli54.

Stopniowe zwiększanie się  liczby nauczycieli powodowało objęcie naucza-
niem  coraz większej  liczby  dzieci  i młodzieży.  Dynamikę  zmian  zachodzących 
w organizacji szkolnictwa na poszczególnych szczeblach edukacji przedstawiono 
szczegółowo w publikacji z 24  listopada 1946 r. zatytułowanej Roczny dorobek 
nauczycielstwa na odzyskanej ziemi warmińsko-mazurskiej.  Autorzy  dokonali 
w niej prezentacji danych liczbowych obrazujących dorobek oświatowy w regio-
nie. Jak wynika z doniesień prasowych, w październiku 1946 r. na terenie Okręgu 
Mazurskiego czynnych było 635 szkół powszechnych z ponad 1500 nauczycie-
lami, sprawującymi opiekę nad 54 500 dzieci objętych obowiązkiem szkolnym55. 

Repolonizacja  miejscowej  ludności  stanowiła  po  wojnie  jeden  z  głównych 
celów oświatowych. Poprawa znajomości języka polskiego traktowana była jako 
sposób podniesienia wykształcenia, ale też jako „instrument przyspieszania pro-
cesu integracji i wiązania ludności rodzimej z polskością”56. Dlatego uczęszcza-
nie do szkól powszechnych ponad 10 tysięcy polskiej  ludności autochtonicznej, 
będące m.in. efektem przeprowadzonej akcji weryfikacyjnej, stanowiło ‒ zdaniem 
dziennikarzy ‒ „ogromny czynnik postępu”. 

Jak wynika z  informacji zamieszczonych w wymienionej publikacji, ogółem 
czynnych było 15 szkól średnich ogólnokształcących z 2374 uczniami  i 111 na-
uczycielami, przy jednoczesnym braku 62 nauczycieli57. Stan liczbowy szkól za-
wodowych również wskazywał na ich powolny rozwój. Funkcjonowały trzy szkoły 
przemysłowe,  dwie  handlowe  i  spółdzielcze,  jedna  dokształcająca  zawodowa 
oraz  kilka  liceów pedagogicznych,  kształcących 611 nauczycieli. Po  raz pierw-
szy zwrócono uwagę na rozwój przedszkoli, w których pod koniec października 
1946 r. pracowało 245 wychowawczyń opiekujących się 7 tys. dzieci58.

52  Organizacja młodzieżowa TUR, WM, 17 II 1946, s. 4.
53  Roczny dorobek…, s. 3.
54  Tamże.
55  Tamże.
56  U  P u l i ń s k a, Doskonalenie zawodowe…, s. 23.
57  Roczny dorobek…
58  Tamże.
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W  artykule  zamieszczono  informacje  dotyczące  dorobku  kuratorium w  ra-
mach organizacji oświaty  i kultury dorosłych. Wynika z nich, że „na 92 kursach 
repolonizacyjnych o 106 klasach uczęszczało 2747 autochtonów, w tym 2130 ko-
biet, przy czym nauka trwała 15527 godzin, pracowało zaś 112 nauczycieli. […] 
Na kursach dokształcających w zakresie szkoły powszechnej uczęszczało 1739 
uczniów. […] W dwóch szkołach powszechnych dla dorosłych o 5 klasach uczęsz-
czało 118 uczniów, zaś […] w 31 klasach gimnazjum dla dorosłych pobierało na-
ukę 368 mężczyzn i 292 kobiety”59.

Tekst zamyka informacja o działalności dwóch uniwersytetów ludowych, re-
alizujących zajęcia dla 26 mężczyzn i 61 kobiet, pracy kół prelegentów oraz pro-
wadzeniu zajęć świetlicowych dla 2672 uczestników. 

Z uwagi na wielkie zapotrzebowanie na absolwentów uczelni wyższych, waż-
nym wydarzeniem stało się otwarcie pierwszej w regionie szkoły wyższej – Aka-
demii Administracyjnej dla Ziem Odzyskanych. Pierwsze informacje prasowe na 
ten  temat pojawiły  się w sierpniu 1945  r.  na  łamach  „Wiadomości Mazurskich” 
i „Głosu Ziemi”. Informowano o powołaniu Oddziału Olsztyńskiego Akademii Ad-
ministracji Publicznej oraz składzie Komitetu Organizacyjnego Akademii. Jak wy-
nika  z  doniesień  prasowych,  stanowili  go:  pełnomocnik  rządu R.P.  płk Prawin, 
wicewojewoda Burski, prof. dr Hilarowicz i inni60. Podkreślano znaczenie utworze-
nia uczelni wyższej na terenie Ziem Odzyskanych dla szybszego rozwoju regionu 
ponownie przywróconego w granice Rzeczypospolitej Polskiej i kształcenia kadr 
dla administracji kraju.

Z kolejnych publikacji wynika, że rektorem uczelni został prof. dr T. Hilaro-
wicz,  jednocześnie rektor Akademii Administracyjnej w Łodzi, zaś wśród wykła-
dowców  znaleźli  się  m.in.  prof.  Sukiertowa-Biedrawina,  była  kustosz  Muzeum 
Mazurskiego w Działdowie, prof. Mokulski i in. Na pierwszy kurs zapisało się 100 
kandydatów61. Studenci przystąpili do utworzenia Koła Samopomocy, zajmujące-
go się przede wszystkim przygotowaniem skryptów do nauki62

Z uwagi na trudności lokalowe, wykłady odbywały się w sali konferencyjnej 
Urzędu Pełnomocnika Rządu, której rozmiary nie pozwalały jednak na stworzenie 
dogodnych warunków nauki: „Wielu słuchaczy stoi na wykładach, co uniemożliwia 
robienie notatek, które stanowią przecież podstawę nauki”63.

Z biegiem czasu  informowano czytelników o planowanych zmianach w or-
ganizacji  uczelni.  Z  powodu  braku  profesorów,  którzy mieliby  na  stałe  przeby-
wać w Olsztynie oraz niesprostania wymogom formalnym, stawianym uczelniom 
o prawach akademickich, podjęto decyzję o przekształceniu Akademii w Wyższą 
Szkołę Prawa  i Administracji. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Oświaty,  „upraw-
nienia oczywiście będą mniejsze, bo absolwenci Wyższej Szkoły Prawa i Admini-
stracji w Olsztynie nie będą mogli ubiegać się o doktora czy magistra. Nie ma to 

59  Tamże.
60  Zob. Okręg Mazurski zyskuje wyższą uczelnię, WM, 16–18 VIII 1945; zob. także: Wiadomości 

z Olsztyna, GZ, sierpień 1945, s. 3.
61  Akademia Administracyjna – pierwsza wyższa uczelnia w Olsztynie, WM, 18 XII 1945, s. 3. 
62  Z Akademii Administracyjnej w Olsztynie, GZ, 18 XI 1945, nr 19, s. 4.
63  Tamże.
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jednak większego praktycznego znaczenia, bo można będzie wszystkie te tytuły 
uzyskać na każdym Uniwersytecie”64.

Uruchomienie Wyższej Szkoły Prawno-Ekonomicznej65 stało się ważnym osią-
gnięciem naukowo-kulturalnym Olsztyna. Pomimo  trudności  lokalowych  i kadro-
wych było przykładem sprawnej organizacji, wynikającej z dobrej woli i nastawienia 
jej twórców oraz pracującej kadry naukowo-dydaktycznej. Już po półrocznym okre-
sie działalności  rozszerzył  się  program studiów prawno-ekonomicznych. W  jed-
nym  z  artykułów  informujących  o  dorobku  uczelni,  zamieszczonym  na  łamach 
„Wiadomości Mazurskich” w kwietniu 1946  r.  zaprezentowano szeroki wachlarz 
wykładanych przedmiotów, zaś wśród wykładowców pojawiły się takie nazwiska, 
jak: E. Sukiertowa-Biedrawina (historia Warmii i Mazur oraz lokalnego ruchu na-
rodowego), prof. dr T. Hilarowicz  (ogólna  teoria prawa  i  konwersatorium, nauka 
administracji i ogólna teoria prawa administracyjnego, prawo kościelne, postępo-
wanie administracyjne oraz wstęp do nauki prawa rzymskiego i wstęp do historii 
prawa na Zachodzie Europy), ob. J. Sekita, prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie 
(ogólna teoria prawa), mgr J. Trzopek, b. wiceprezydent Olsztyna (historia ustroju 
państw na zachodzie Europy, postępowanie administracyjne z ćwiczeniami), sę-
dzia Sądu Okręgowego A. Wojskiewicz (dawne prawo sądowe polskie, historia i in-
stytucje prawa rzymskiego), mgr A. Feliksiewicz (teoria prawa administracyjnego 
i konwersatorium z teorii prawa), ob. F. Moczulski (stosunki gospodarcze Związku 
Radzieckiego na tle historii lat ostatnich) i inni66. W artykule pisano:

Tygodniowo słuchacze mają 19 godzin wykładów. Wykłady odbywają się od godz. 16 do 20, 
aby umożliwić pracującym uczęszczanie na wykłady. Do uczelni zapisanych  jest 1897 słuchaczów 
i słuchaczek, wśród nich wielu z maturami licealnymi. Prawie wszyscy są pracownikami administracji 
publicznej  (urzędu wojewódzkiego,  zarządu miejskiego,  dyrekcji  kolejowej,  izby  skarbowej,  urzędu 
ziemskiego, itd.)67.

W niedalekiej przyszłości wykłady z zakresu historii ziem odzyskanych i hi-
storii ustroju Polski rozpocząć miał także prof. dr S. Zajączkowski, były prorektor 
uniwersytetu w Wilnie68. Jak podkreśla autor artykułu, biorąc pod uwagę program 
studiów, uwzględniono w nim zarówno wiedzę specjalistyczną,  jak  i  regionalny 
charakter treści.

We  wrześniu  1946  r.  ukazała  się  informacja  prasowa  o  wizycie  delegacji 
Wyższej Szkoły Prawno-Ekonomicznej u ministra Czesława Wycecha w sprawie 

64  Młodzież akademicka na start, WM, 1 II 1946, s. 3.
65  Według S. Achremczyka, Akademia Administracyjna przekształcona została w Wyższą Szko-

łę Prawno-Ekonomiczną, a ta z kolei w filię Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika pod nazwą Studium Prawno-Administracyjne. W artykułach prasowych autorzy stosują peł-
ną dowolność w nazewnictwie placówki, używając także nazwy Wyższa Szkoła Prawa i Administra-
cji,  co nie  jest zgodne z  faktycznym nazewnictwem. Por. Olsztyn 1353–2003,  red. S. Achremczyk, 
W. Ogrodziński, Olsztyn 2003, s. 446.

66  T.  H i l a r o w i c z,  Poważne osiągnięcie naukowo-kulturalne. Półroczny dorobek pierwszej 
wyższej uczelni w Olsztynie, WM, 26 IV 1946, s. 3.

67  Tamże.
68  Tamże.
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utworzenia w Olsztynie Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Toruń-
skiego (Studium Prawno-Ekonomiczne), co stało się faktem kilka miesięcy póź-
niej. Istotnym wydarzeniem medialnym stało się przydzielenie lokalu na Studium 
w gmachu starego Ratusza. Informacje dotyczące remontu budynku oraz powo-
łania Komitetu Organizacyjnego pod przewodnictwem wojewody dr Z. Robla uka-
zały się w „Wiadomościach Mazurskich” w marcu 1947 r. Wskazywano na „wielką 
ofiarność studentów  i studentek uczelni, której przedstawiciele w komitecie za-
deklarowali na odbudowę sumę 100 000 zł”69. Jako główne źródło finansowania 
„środki pieniężne mają być zebrane w drodze zbiórki powszechnej. W tym celu 
komitet odwoła się do ofiarności społeczeństwa z wiarą, że ogół ludności woje-
wództwa, a zwłaszcza m. Olsztyna, nie odmówi mu swego poparcia”70. Kwestia 
stałej lokalizacji Studium okazała się o tyle istotna, o ile „w łonie Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego powstała myśl rozszerzenia studium o wydziały humanistycz-
ne i matematyczno-przyrodnicze”71.

W roku akademickim 1946/1947 studium liczyło już 420 słuchaczy, a w ko-
lejnym roku ich liczba sięgała 800 osób. Jednak pomimo znacznego liczebnego 
wzrostu studiujących, Ministerstwo Oświaty zdecydowało o likwidacji szkoły w po-
łowie 1948 r. Ostatecznie, żywot Studium zakończył się wiosną 1950 r.72

Jak wynika z przedstawionego omówienia, problematyka szkolnictwa i oświa-
ty  nie była  tematem pierwszoplanowym na  łamach prasy olsztyńskiej w  latach 
1945–1947. Nie oznacza to jednak, że badacz dziejów edukacji na Warmii i Ma-
zurach nie odnajdzie tam interesujących informacji.

69  Stary Ratusz będzie odbudowany dla Studium Prawno-Administracyjnego, WM, 30 III 1947, s. 5.
70  Tamże.
71  Rozbudowa uczelni olsztyńskiej zależy od pomocy społeczeństwa, WM, 9 II 1947, s. 3.
72  Olsztyn 1353–2003…
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O zmianach w systemie polskiej edukacji 
na łamach „Dziennika Polskiego” (z lat 1956–1961)

Lata 1956–1961 w historii polskiego szkolnictwa to okres ważnych przemian 
w systemie polskiej edukacji. Dotyczyły one właściwie wszystkich poziomów na-
uczania – od szkolnictwa podstawowego do wyższego – i były wprowadzane po-
przez odpowiednie akty prawne,  istotne dla  funkcjonowania polskiego systemu 
szkolnego. 

Dekret z dnia 23 marca 1956 r. o obowiązku szkolnym (ze zmianami wynika-
jącymi z art. 43 ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania)1 usankcjonował 
powszechne i obowiązkowe kształcenie młodzieży (w wieku od 7 do 16 lat) w za-
kresie ośmiu klas szkoły podstawowej. Z kolei ustawa z dnia 10 września 1956 r. 
o przejęciu szkolnictwa zawodowego przez ministra oświaty2 łączyła to szkolnictwo 

* Dr, Zakład Filologii Polskiej,  Instytut Humanistyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8.

1  Dz. U. 1956, nr 9, poz. 52. 
2  Dz. U. 1956, nr 41, poz. 186. Koordynacją spraw kształcenia zawodowego od 1949 r. zajmo-

wał się Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego (CUSZ), powołany na mocy rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r.  (Dz. U. 1949, nr 40, poz. 283). Do  jego zadań należało m.in. 
„przygotowanie dla podstawowych gałęzi gospodarki narodowej kadr, niezbędnych do wykonania za-
dań określonych przez narodowe plany gospodarcze  i zabezpieczenie prawidłowego podziału  tych 
kadr pomiędzy poszczególne gałęzie gospodarki narodowej. […] Do zakresu działania Centralnego 
Urzędu Szkolenia Zawodowego należą sprawy szkolenia i przysposobienia zawodowego dla potrzeb 
przemysłu,  rękodzieła  i handlu”; Organizacja i funkcjonowanie współczesnych systemów edukacyj-
nych, cz. II: Organizacja systemu edukacyjnego w Polsce w latach 1932–1993. Antologia dokumentów 
i materiałów, wybór i oprac. T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski, Kielce 1994, s. 139. CUSZ został 
zniesiony ustawą z dnia 10 września 1956 r., a sprawy szkolnictwa zawodowego przekazano ministro-
wi oświaty – tamże, s. 175. Por. także: A. O r c z y k, Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, 
Warszawa 2008; M. P ę c h e r s k i, M. Ś w i ą t e k, Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917–1977. 
Podstawowe akty prawne, Warszawa 1978; T. W i l o c h, Ustrój szkolny, Warszawa 1973.
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z całym systemem edukacji. Od roku 1958 w większości techników i innych śred-
nich szkołach zawodowych nauka trwała 5 lat, natomiast w zasadniczych szko-
łach zawodowych – 3 lata.

Reforma szkolna wprowadzona ustawą z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju sys-
temu oświaty i wychowania3 utrzymała obowiązek szkolny dla uczniów w wieku 
od 7 do 17  lat. Podstawą systemu kształcenia  i wychowania stała się  jednolita 
programowo, powszechnie obowiązująca, 8-klasowa szkoła podstawowa. Na jej 
podbudowie zostały oparte 4-letnie  licea ogólnokształcące; 4-  lub 5-letnie  licea 
i technika zawodowe (kończące się egzaminem dojrzałości uprawniającym – po-
dobnie jak w liceach ogólnokształcących – do ubiegania się o przyjęcie do szkół 
wyższych); 2-  lub 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe (absolwenci  tych szkół 
mogli kształcić się dalej w szkołach średnich ogólnokształcących i zawodowych). 
Ustawa o szkolnictwie wyższym przyjęta 5  listopada 1958  r.4  dawała  swobodę 
twórczych badań, zliberalizowała dyscyplinę studiów  i zwiększała  rolę organów 
wybieralnych  (senatu  i  rad wydziałów)5.  Jednym  z  podstawowych  zadań  szkół 
wyższych było „[…] kształcenie i wychowywanie kadr wysoko kwalifikowanej in-
teligencji zawodowej, przygotowanej do wykonywania zawodów wymagających 
naukowego opanowania określonej dziedziny wiedzy […]”6. 

Problemy polskiego szkolnictwa, reformy systemu edukacji w latach 1956–
1961 były obecne na łamach „Dziennika Polskiego”, gazety codziennej wydawa-
nej w Krakowie i obejmującej swym zasięgiem region Małopolski7. Zamieszczone 
w gazecie i wybrane teksty prasowe (informacyjne i publicystyczne) z tego okresu, 
dotyczące zagadnień szkolnictwa, stanowią podstawę materiałową przedstawia-
nych rozważań. W publikacjach prasowych z lat 1956–1961 omawiano bowiem 
zmiany strukturalne i programowe w polskiej edukacji oraz zastanawiano się nad 
rolą  szkoły  i  nauczycieli  w  kontekście  dokonujących  się  przemian.  Te  kwestie 
przedstawiano albo  rozdzielnie albo  łącznie, podkreślając znaczenie  i  koniecz-
ność wprowadzenia reform w polskim szkolnictwie różnych szczebli w zmieniają-
cej się rzeczywistości. 

Zmiany strukturalne i programowe w systemie polskiej oświaty

Za  zapowiedź  przygotowywanych  zmian  w  polskim  szkolnictwie  można 
uznać felieton zamieszczony w „Dzienniku Polskim” w związku z rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego 1956/1957. W opublikowanym tekście znalazły się m.in. 
takie słowa: 

3  Dz. U. 1961, nr 32, poz. 160. 
4  Tekst ustawy opublikowano w: Dz. U. 1958, nr 68, poz. 336; natomiast w Dz. U. 1965, nr 16, 

poz.  114  znalazło  się Obwieszczenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 1965 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym.

5  A. L. S o w a, Od Drugiej do Trzeciej Rzeczpospolitej (1945–2001), t. 10: Wielka historia Polski, 
Kraków 2001, s. 223. 

6  Ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 1958, nr 68, poz. 336. 
7  Media. Leksykon PWN, red. E. Banaszkiewicz-Zygmunt, Warszawa 2000, s. 53.
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Niech młodzi będą coraz mądrzejsi. Lepiej poprowadzą kraj i świat po drodze postępu. Trzeba 
nam coraz bardziej wykształconych i kulturalnych ludzi o szerokich horyzontach wiedzy. Czeka na nich 
przemysł, gospodarka – plan pięcioletni i dużo następnych. Niech tylko młodzi się uczą8. 

To zreformowana szkoła powinna więc wykształcić młodych ludzi i właściwie 
przygotować ich do wykonywania różnych zawodów, zatem przeobrażenia w pol-
skim szkolnictwie są konieczne. 

Z  kolei  1 września  1956  r.  zamieszczono  relację  z  konferencji  nauczycieli 
szkół zawodowych okręgu krakowskiego9. Podczas dwudniowego spotkania pod 
koniec sierpnia 1956 r. nauczyciele dyskutowali nad  tym, w  jaki sposób należy 
przygotować młodzież do wykonywania przez nią w przyszłości wybranego za-
wodu. 

Poddano ostrej krytyce dotychczasowy schematyczny system nauczania. Najwięcej miejsca po-
święcono nauczaniu przedmiotów zawodowych, wiadomo bowiem, że zakres wiadomości absolwen-
tów zasadniczych szkół zawodowych nie zawsze odpowiada wymogom stawianym im w pracy jako 
wykwalifikowanym pracownikom. Winę za to ponosi przede wszystkim szkoła i personel nauczycielski, 
który nie potrafi przygotować należycie ucznia do zawodu. Oprócz wykładów teoretycznych ucznio-
wie szkół zawodowych dużą część zajęć szkolnych odbywają w warsztatach przyszkolnych lub w za-
kładach pracy. Niestety warsztaty przyszkolne mają przeważnie przestarzałe maszyny i urządzenia, 
dlatego uczniowie nie mają możności zapoznać się z najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki, 
co odbija się w ich późniejszej pracy. Poza tym bardzo często w warsztatach brak jest odpowiednich 
surowców potrzebnych do ćwiczeń praktycznych10.

Podczas tego spotkania wypowiadano się również na temat nauczania przed-
miotów ogólnych, oceniając, że „wprost katastrofalnie przedstawia się sytuacja, 
jeśli chodzi o naukę języka polskiego, historii  i  literatury polskiej”11. Nauczyciele 
zapoznali się również z projektem ustawy o przejęciu szkolnictwa zawodowego 
przez Ministerstwo Oświaty. 

W październiku 1956 r. w „Dzienniku Polskim” opublikowano krótką notatkę 
zatytułowaną Nowe projekty struktury szkolnictwa12, w której znalazła się informa-
cja o posiedzeniu głównej komisji szkolno-pedagogicznej przy Związku Zawodo-
wym Nauczycielstwa Polskiego. Podczas spotkania omawiano projekt przyszłej 
struktury polskiego szkolnictwa, czyli zastąpienia istniejącej 7-letniej szkoły pod-
stawowej – 10-letnią. Po  jej ukończeniu młodzież mogłaby kontynuować naukę 
w szkołach zawodowych lub w dwuletnich liceach ogólnokształcących przygoto-
wujących do studiów wyższych. Uczestnicy spotkania opowiedzieli  się  również 
za zmianami w systemie kształcenia nauczycieli, które polegałyby na  likwidacji 
liceów pedagogicznych i zastąpieniu ich trzyletnimi instytutami nauczycielskimi. 

W  rozpoczynającym  się  roku  szkolnym  1957/1958  wprowadzono  nowe 
programy  nauczania  i  nowe  podręczniki  do  wielu  przedmiotów.  W  „Dzienniku 

8  Powitanie szkoły, „Dziennik Polski” [dalej: DP] 1956, nr 210, s. 5.
9  (s), W nowym roku szkolnym poziom nauki w szkołach zawodowych musi być podniesiony!, 

DP 1956, nr 209, s. 4. 
10  Tamże.
11  Tamże.
12  Nowe projekty struktury szkolnictwa, DP 1956, nr 250, s. 1.
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Polskim” tę informację opatrzono komentarzem, że to „stawia przed naszymi wy-
chowawcami szczególnie trudne zadania i dodatkowe obowiązki”13. 

Kwestie zmian w polskim szkolnictwie znalazły się również w otwierającym 
nowy  rok szkolny 1958/1959 przemówieniu ministra oświaty Władysława Bień-
kowskiego, który stwierdził, że „rok szkolny rozpoczyna całe społeczeństwo, […] 
nie ma bowiem takiej dziedziny życia, która by bezpośrednio nie wiązała się ze 
sprawą szkoły, ze sprawą kształcenia”14. Niezwykle ważne staje się zatem „wzmo-
żenie społecznego wysiłku w dziedzinie budownictwa szkolnego”15, ale  jeszcze 
ważniejsze –  „podniesienie poziomu pracy szkół. Poprawa wyników nauczania 
musi iść w parze z udoskonaleniem pracy wychowawczej”16. 

Rok akademicki 1958/1959 przyniósł z kolei nową ustawę o szkolnictwie wyż-
szym, „zmiany w systemie stypendialnym, podniesienie na wyższy poziom pracy 
wychowawczej w uczelniach, wzmocnienie dyscypliny studiów”17. Te kwestie po-
ruszył premier Józef Cyrankiewicz w przemówieniu skierowanym do studentów 
UJ18, biorąc udział wraz z ministrem szkolnictwa wyższego Stefanem Żółkiewskim 
i wicemarszałkiem sejmu Jerzym Jodłowskim w inauguracji roku akademickiego 
w Uniwersytecie Jagiellońskim. Odwołując się do ustaleń, jakie zapadły podczas 
partyjnej  narady  działaczy  oświatowych  pod  przewodnictwem Władysława Go-
mułki, a dotyczących spraw ustrojowych szkolnictwa niższego, podkreślił że „Pol-
ska Rzeczpospolita Ludowa z większym niż kiedykolwiek zrozumieniem odnosi 
się  do  nauki  i  jej  potrzeb.  […]  Szkoła wyższa musi  otwierać  przed  studentem 
współczesne horyzonty ideowe”19. Premier odniósł się także do rządowego pro-
jektu  ustawy  o  szkolnictwie wyższym, mówiąc,  iż  został  on  złożony w Sejmie. 
Zwrócił uwagę, że nowa ustawa  „zapewnia właściwy wpływ władzy  ludowej na 
kierunek  rozwojowy  wyższych  uczelni,  potwierdza  wypróbowane  w  dwuletnim 
doświadczeniu  formy  bezpośredniego  zarządzania  szkołami  przez  obieralnych 
rektorów  i  dziekanów  oraz  wzmacnia  zasady  decydowania  przez  kolektywne 
ciało szkolne o sprawach wewnętrznych uczelni, o szczegółowych programach, 
kadrach asystenckich, o nadawaniu stopni doktorskich i przeprowadzaniu prze-
wodów habilitacyjnych”20. 

Rok szkolny 1960/1961 poprzedzał wprowadzenie reformy systemu oświato-
wego. Był to okres podsumowań i analizy dotychczasowych osiągnięć: „Ostatnie 
lata w szkolnictwie  charakteryzowały  się  stałym podnoszeniem stopnia organi-
zacyjnego szkół podstawowych, dużym rozwojem szkolnictwa zawodowego, po-

13  (n), Witaj szkoło!, DP 1957, nr 208, s. 8.
14  Ponad 4 mln dzieci zasiada na ławie szkolnej. Nowy rok szkolny rozpoczęty. Przemówienie 

radiowe ministra Bieńkowskiego, DP 1958, nr 208, s. 1. 
15  Tamże, s. 2.
16  Tamże.
17  Wyższe uczelnie wkroczyły w nowy rok. Przemówienie Józefa Cyrankiewicza do młodzieży 

akademickiej, DP 1958, nr 234, s. 1. 
18  Zasadniczą płaszczyzną zbliżenia wyższych uczelni do życia jest oparcie nauki i praktyki ba-

dawczej o ideologię socjalistyczną. Przemówienie premiera J. Cyrankiewicza do studentów, DP 1958, 
nr 234, s. 4. 

19  Tamże. 
20  Tamże.
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ważnymi wkładami inwestycyjnymi w budownictwo szkół, a także zwiększeniem 
się kadry nauczycielskiej  i podnoszeniem stopnia  jej kwalifikacji”21. Był  to  także 
rok,  w  którym Ministerstwo  Oświaty  podjęło  próby  pewnych  reform  dotyczące 
m.in. „zbliżenia szkoły do życia”22 poprzez zmianę treści oraz metod pracy zmie-
rzających  do wprowadzenia  nowego  systemu  szkolnego. Do  pracowników  na-
uki, studentów  i administracji wyższych uczelni Krakowa zwrócił się  I sekretarz 
KW PZPR w  Krakowie,  Lucjan Motyka.  Stwierdził,  że  „wychowankowie  uczel-
ni wyższych muszą  być  ludźmi  światłymi  i  postępowymi,  którzy  będą  uczucio-
wo zaangażowani w wykonywaniu zadań, jakie stoją przed narodem w związku 
z  koniecznością  odrobienia wynikających  z  przeszłości,  a  dziedziczonych  strat 
i  zaniedbań oraz spełnienia społecznych, ekonomicznych  i  kulturalnych zamie-
rzeń w budownictwie socjalistycznym”23. 

Wprowadzenie reformy oświaty poprzedzały działania nie tylko ministerstwa, 
lecz także władz lokalnych. W Krakowie 19 czerwca 1961 r. zebrało się Plenum 
Komitetu Miejskiego PZPR24, a głównym tematem posiedzenia była analiza licz-
by i typów szkół (podstawowych, liceów i techników zawodowych, zasadniczych 
szkół zawodowych, szkół mistrzów) na terenie miasta. Stwierdzono, że „w wyniku 
[…] prac Kuratoryjnej Komisji i jej zespołów roboczych opracowano już sieć szkół 
8-klasowych, ustalając, iż do r. 1967 ilość ich z 82 wzrośnie do 116, przy czym 115 
będzie 8-klasowych, jedna zaś tylko niepełna”25.

O  reformie  systemu  oświatowego  „Dziennik Polski”  poinformował  czytelni-
ków  w  lipcu  1961  r.,  zamieszczając  na  pierwszej  stronie  obszerną  informację 
o uchwaleniu ustawy przez Sejm26. Posłowie wypowiadający się w debacie na 
temat zmian w szkolnictwie byli zgodni, że ustawa będzie miała ogromne znacze-
nie dla podniesienia poziomu oświaty w Polsce; wskazywali, że „ustawa stawia 
sobie  niezwykle  ambitne  cele,  których  realizacja wymagać  będzie wiele wysił-
ku”27,  zwracali  uwagę na nowe  i  trudne obowiązki,  jakich podejmą się nauczy-
ciele i wychowawcy, apelowali „do władz państwowych o zwiększenie opieki nad 
nauczycielstwem,  przede  wszystkim  na  wsi”28.  Podkreślali  również,  że  ustawa 
sankcjonuje świeckość szkoły, gdyż „historia współczesnej epoki idzie drogą so-
cjalizmu  opartego  na  naukowych  podstawach marksistowsko-leninowskich. Na 
tej drodze rozwija się nasz kraj i […] na tej drodze działa i działać będzie szkoła 
polska”29. Sejm uchwalił ustawę przy 5 głosach wstrzymujących się. 

21  M. K r u p o w a, Rozmowa z wiceprezesem Zarządu Głównego ZNP. Wychowankowie i wy-
chowawcy, DP 1960, nr 208, s. 3. 

22  Tamże.
23  Przed nowym rokiem akademickim. Życzenia KW PZPR, DP 1960, nr 234, s. 1. 
24  (kr), Kraków ma dobre warunki realizacji reformy oświatowej. Pogłębienie działalności wycho-

wawczej wymaga pracy nad kadrą nauczycielską, DP 1961, nr 144, s. 1.
25  Tamże. Autor  tej publikacji zwrócił  także uwagę na fakt, że „sprawność szkół, która w skali 

krajowej wynosi w szkolnictwie podstawowym 53,8%., w Krakowie osiąga poziom 78,3%, stawiając 
nas na pierwszym miejscu w Polsce”. 

26  Uchwalenie ustawy o reformie oświaty. Wiosenna sesja Sejmu zamknięta, DP 1961, nr 167, s. 1. 
27  Tamże.
28  Tamże. 
29  Tamże.
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Misja szkoły i nauczycielstwa w kontekście zmian  
w systemie oświaty

W dyskusjach dotyczących zmian wprowadzanych w systemie oświaty zwra-
cano  także uwagę na  rolę  szkoły,  a  zwłaszcza na  szczególną  funkcję nauczy-
cieli  i wychowawców w procesie kształcenia. Podkreślano również, że w owym 
procesie nie można pominąć wpływu środowiska (domu rodzinnego, organizacji 
np. harcerskiej,  rówieśników, placówek pozaszkolnych) na ucznia  lub studenta. 
Mimo że szkoła stanowi główne miejsce wychowania, to jednak „trzeba widzieć 
«ucznia» powiązanego gęstą siecią wzajemnych zależności z wszystkimi innymi 
kategoriami wychowawczych wpływów […]”30. Odpowiedzialność za wychowanie 
młodych  ludzi ponoszą  i  szkoła,  i  rodzice,  i  społeczeństwo, a  redukowanie  roli 
domu i nadmierna rozbudowa placówek i form pracy pozaszkolnej i opiekuńczo-
-wychowawczej nie są właściwe. „Szkoła w procesie wychowania wykonać może 
tylko swoją część zadań wyznaczonych jej programem dydaktyczno-wychowaw-
czym, nie może natomiast zastępować rodziców w wypełnianiu ich rodzicielskich 
obowiązków. […] rodzice winni wychowywać własnym przykładem, dbać o dobrą 
atmosferę wychowawczą życia rodzinnego”31. 

To zagadnienie pojawiło się w przemówieniu ministra oświaty W. Bieńkow-
skiego, który stwierdził, że szkoła i sprawy z nią związane powinny „w większym 
niż  dotychczas  stopniu  stać  się  ośrodkiem  zainteresowania  całego  społeczeń-
stwa.  Od  współdziałania  ze  szkołą,  od  opieki  i  pomocy  udzielanej  przez  całe 
środowisko  społeczne  zależy w  poważnej mierze  rezultat  jej  pracy”32. Minister 
stwierdził, że należy dbać o podniesienie poziomu pracy szkół  i udoskonalenie 
pracy  wychowawczej,  dlatego  apelował  do  nauczycieli  i  pracowników  oświaty, 
aby  „wzmogli  swój wysiłek  nad  doniosłym  dziełem wychowania  nowego  poko-
lenia dziedziców i kontynuatorów naszej pracy i naszego dorobku”33. Podkreślał, 
że co roku państwo przeznacza coraz większe środki na budowę nowych szkół 
i poprawę warunków pracy nauczycieli. Świadczy to o docenianiu pracy tej grupy 
zawodowej i „jest poważnym krokiem ku pełnemu społecznemu uznaniu […] roli 
chorążych postępu, budowniczych socjalistycznej przyszłości”34. 

Podobne przesłanie kierował do nauczycieli szkół wyższych premier J. Cy-
rankiewicz,  mówiąc,  iż  „kształcenie  specjalistów  i  jednocześnie  wychowanie 
ideowych ludzi określa kierunek wysiłków […] zarówno młodzieży, jak i profesu-
ry”35. Premier określił wprost misję kadry wykładowców uczelni wyższej, stwier-
dził, że powinna ona przekazywać wiedzę i wychowywać studentów, kształtować 
nawyki  sumienności  i  systematyczności,  wdrażać  do  samodzielnej  pracy,  aby 

30  W. M o l i k, Dom i szkoła, DP 1957, nr 208, s. 3.
31  Tamże. 
32  Ponad 4 mln dzieci…, s. 2. 
33  Tamże. 
34  Tamże.
35  Zasadniczą płaszczyzną…, s. 4. 
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w przyszłości potrafili zmierzyć się z zacofaniem i zastojem w tych dziedzinach, 
w których będą pracować36. 

W sprawozdaniach z inauguracji roku akademickiego 1958/1959 w wyższych 
uczelniach Krakowa37 znalazł się fragment wystąpienia doc. dr. Wincentego Dan-
ka, rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W swoim przemówieniu rektor bardzo 
wyraźnie określił funkcje, jakie musi spełnić uczelnia powstała „z konkretnych po-
trzeb szkoły polskiej”38 i kształcąca kadrę specjalistów dla potrzeb krajowego szkol-
nictwa. Za podstawowe uznał więc wychowanie studentów „w oparciu o świecki 
pogląd na świat, wszczepianie […] umiłowania nauki i zawodu nauczycielskiego”39. 
O tej szczególnej misji krakowskiej uczelni wspominano także w „Dzienniku Pol-
skim” z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 1960/1961. Inauguracja 15. roku 
akademickiego była szczególnie uroczysta, z udziałem m.in. Wojciecha Pokory, 
dyrektora generalnego Ministerstwa Oświaty, który wskazał obowiązki „i rolę uczel-
ni w związku z nadchodzącymi przemianami w szkolnictwie”40. 

Na  temat  obowiązków  nauczycieli  i  wychowawców  wypowiedział  się  rów-
nież Władysław Osiadacz,  wiceprezes  ZG  ZNP41.  Stwierdził,  że  „Związek  Na-
uczycielstwa Polskiego przyjmuje na siebie zadanie stałego rozwoju działalności 
wychowawczej w kierunku kształtowania właściwej postawy ideowo-moralnej na-
uczyciela – entuzjasty  i  świadomego bojownika  idei wychowania nowego czło-
wieka na zasadach moralności socjalistycznej”42. Podkreślił jednak, że „obok […] 
wysokich walorów  ideowych  –  każdego  nauczyciela  cechować  powinno  odpo-
wiednie przygotowanie zawodowe”43, a także umiejętność samokształcenia i dla-
tego „Związek Nauczycielstwa wraz z władzami oświatowymi prowadzi kształcenie 
drogą konferencji  rejonowych w zakresie ogólnopedagogicznym i specjalistycz-
nym, przedmiotowym. Mają one […] rozbudzić ruch umysłowy wśród nauczyciel-
stwa i przygotować właśnie do samokształcenia”44. 

Na znaczenie kształcenia kadry nauczycieli, właściwego ich przygotowania 
i pełnienia  roli wychowawców młodego pokolenia zwracano szczególną uwagę 
w  związku  z wprowadzaniem  reformy  systemu  oświaty.  Podkreślano,  iż  każdy 
z nauczycieli powinien stale podnosić swoje kwalifikacje, gdyż  to on  „decyduje 
i decydować będzie o wynikach pracy szkoły, o jej właściwym obliczu ideowo-wy-
chowawczym, o postawie ideowej wychowanków”45. Reforma oświaty pogłębiała 
świeckie  wychowanie  młodzieży,  co  wymagało  także  intensyfikacji  pracy  ide-
owo-politycznej obejmującej kadrę nauczycielską.  „Ostatnie  lata zaznaczyły się 
wzrostem szeregów partyjnych w środowisku nauczycielskim, przy czym wśród 

36  Tamże.
37  (zg), Rok akademicki 1958/59 otwarty, DP 1958, nr 234, s. 6. 
38  Tamże.
39  Tamże. 
40  (sd), Rozpoczął się nowy rok akademicki, DP 1960, nr 235, s. 1. 
41  M. K r u p o w a, Rozmowa…, s. 3.
42  Tamże.
43  Tamże.
44  Tamże.
45  (kr), Kraków…, s. 1.
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kandydatów do partii mamy wielu młodych nauczycieli. Jest to rękojmia pomyślnej 
realizacji wyznaczonych zadań w dziedzinie oświatowej”46. 

„Dziennik Polski”, regionalne pismo o charakterze informacyjno-publicystycz-
nym, informował swoich czytelników o kwestiach dotyczących szkolnictwa w Pol-
sce w  latach 1956–1961, o  reformach  i  zmianach wprowadzanych w systemie 
oświaty, a także o nowej – w kontekście dokonywanych przemian – roli nauczy-
cieli i wychowawców. W zamieszczanych tekstach prasowych zagadnienia te były 
poruszane albo w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym (aka-
demickim), albo oddzielnie, jako informacje z obrad sejmu, sprawozdania z kon-
ferencji nauczycieli czy też wywiady z przedstawicielami ZNP. Znamiennym rysem 
publikacji prasowych z tego okresu jest dominująca w nich opinia o konieczności 
wprowadzenia reform, uzasadniana hasłami „budowy lepszej socjalistycznej przy-
szłości dla naszego narodu”47, podniesienia poziomu wiedzy i  lepszego przygo-
towania zawodowego, ponieważ „w całym świecie trwa gigantyczny wyścig […], 
w którym o zwycięstwie decyduje wiedza, technika i sprawność organizacyjna”48. 
W latach 1956–1961 „Dziennik Polski” był więc źródłem różnorodnych informacji 
o zmianach dokonujących się w polskim szkolnictwie. 

46  Tamże.
47  Ponad 4 mln dzieci…, s. 1.
48  Tamże, s. 2. 
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Publikowane listy czytelników miesięcznika  
„Szkoła i Dom” jako źródło do badania współdziałania 

szkoły z rodziną. Zarys problematyki

List jako forma wypowiedzi osobistej

Wśród różnych kategorii materiałów źródłowych, mało dotąd wykorzystywa-
nym źródłem narracyjnym1 do dziejów historii edukacji  jest korespondencja. Do 
korespondencji zaliczamy zarówno listy prywatne, jak i listy „kierowane do osób, 
instytucji  czy  urzędów  reprezentujących  w  oczach  nadawcy  władzę  lub  uzna-
wanych za zdolne do podjęcia interwencji w jakiejś konkretnej sprawie”2. List to 
pisemna wypowiedź skierowana do osób lub instytucji, natomiast koresponden-
cja to zbiór informacji (listów) jednego autora o cechach bardziej szczegółowych 
i złożonych3. List i korespondencja mieszczą się w szerokim pojęciu dialogu spo-
łecznego,  „ujawniają  i  kształtują więź  społeczną”4.  Jako  twory  językowe obsłu-

* Dr, Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski, 10-725 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 13.

1  Podział źródeł narracyjnych (opisowych, opowiadających) przyjmuję za Jerzym Serczykiem, 
który wśród nich wyróżnia: dzieła historiograficzne, biografię, hagiografię, pamiętniki, wspomnienia, 
relacje, twórczość publicystyczną (czasopisma, gazety, dzienniki, ulotki, materiały propagandowe itp.) 
oraz korespondencję prywatną i półprywatną; M. P a w l a k, J. S e r c z y k, Podstawy badań historycz-
nych, Bydgoszcz 1991, s. 21, 25.

2  T. S z a r o t a, Baza źródłowa, wiedza pozaźródłowa i literatura przedmiotu w warsztacie histo-
ryka współczesności, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” 2004, nr 6, s. 14.

3  J. T r z y n a d l o w s k i, List i pamiętnik – dwie formy wypowiedzi osobistej, „Pamiętnikarstwo 
Polskie” 1975, nr 1–4, s. 81.

4  S. S k w a r c z y ń s k a, Wokół teorii listu. Paradoksy, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1972, nr 4, s. 37.
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gują potrzeby życia  codziennego,  świetnie odzwierciedlając  „stan świadomości 
społecznej, nastroje chwili, bogaty wachlarz  ludzkich postaw  i opinii”5. Stąd  też 
należy je zaliczyć do dziedziny kontaktów międzyludzkich. Ze względu na usłu-
gowy charakter codzienności bazą języka pisanego listu jest język potoczny. List 
jako  utwór  użytkowy  charakteryzuje  się  licznymi  strukturalnymi  odmianami.  Ze 
względu na adresata listu wyróżnia się m.in.  list prywatny, list  literacki,  list apo-
stolski, list rodzinny, list otwarty. Biorąc pod uwagę stosunek wiążący piszącego 
z adresatem wymienia się takie odmiany listu jak: list do członka rodziny np. żony, 
list przyjacielski czy list miłosny6.

Zarówno list, jak i korespondencja pełnią rolę informacyjną i dokumentacyjną.
Chociaż  listy zawierają  interesujące  informacje o wydarzeniach7,  to  jednak 

ich wartość jest różna i zależna od wielu czynników. Podczas krytyki źródła nale-
ży zwrócić uwagę m.in. na to, czy listy wysłane i otrzymane zostały zachowane 
w  całości,  jaki  był wzajemny  stosunek osób  korespondujących8. Strukturę  listu 
wyznacza  też  jego cel,  sytuacyjne okoliczności  tworzenia  listu, osoba epistolo-
grafa i konwencje epistolograficzne9. Z tych też powodów analiza materiałów ko-
respondencyjnych  jest  pracochłonna  i  przez  to  dość  rzadko  sięga  się  do  tego 
rodzaju przekazu źródłowego10. 

Analizie zostaną poddane listy od osób prywatnych, które zostały opubliko-
wane na łamach miesięcznika „Szkoła i Dom”. Będą to zarówno „wycinki” listów 
czytelników do  redakcji,  jak  i  ich zbiór. Korespondencja czytelników z  redakcją 
czasopisma „Szkoła i Dom” posłuży do przedstawienia problematyki współdziała-
nia szkoły z rodziną11.

Powstanie i rozwój czasopisma „Szkoła i Dom”

Wraz z przejęciem władzy w państwie przez Polską Zjednoczoną Partię Ro-
botniczą zaczął się kształtować nowy system prasowy. Prasa przyjęła na siebie 
rolę  aktywnego  kreowania  rzeczywistości,  pełniąc  przy  tym  dwie  podstawowe 

5  T. S z a r o t a, Dokumenty autobiograficzne w badaniach dziejów najnowszych, „Pamiętnikar-
stwo Polskie” 1972, nr 4, s. 80.

6  S. S k w a r c z y ń s k a, Wokół teorii…, s. 43.
7  D.  J a r o s z, Listy do centralnych instytucji państwa stalinowskiego jako źródło do badania 

życia codziennego w Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1996, nr 3, s. 297–302.
8  M. P a w l a k, J. S e r c z y k, Podstawy badań…, s. 25.
9  S. S k w a r c z y ń s k a, Wokół teorii…, s. 43.
10  T. S z a r o t a, Baza źródłowa…, s. 15.
11  Analizą czasopisma „Szkoła  i Dom” zajmowali się m.in.: K. J a k u b i a k, Problematyka wy-

chowania rodzinnego i relacji rodziny i szkoły w polskim piśmiennictwie pedagogicznym w latach 
1945–1956, [w:] Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Pol-
ski Ludowej (1945–1989), red. R. Grzybowski, Toruń 2004, s. 211–219; A. O s s o w s k a - Z w i e r z -
c h o w s k a, Wizerunek rodziców i dzieci w czasopiśmie dla „nowych komitetów rodzicielskich” („Szko-
ła i Dom” 1949–1958), „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2010, Pedagogika XXVI, z. 394.
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funkcje – opiniotwórczą i propagandową. Z jednej strony przekazywała treści (za-
zwyczaj propagandowe) zgodnie z życzeniami dysponenta politycznego12, z dru-
giej  zaś  stosowała  różne  sposoby perswazji w  celu manipulowania  odbiorcą13. 
Niezależnie od środków  i  intensywności propagowania  treści propagandowych, 
prasa była narzędziem służącym do przebudowy świadomości społeczeństwa. 

Za prasę nowego typu, czyli „łącznik między partią a społeczeństwem”14 nale-
ży uznać miesięcznik „Szkoła i Dom”15. Czasopismo to powstało w 1949 r. Pierw-
szy numer ukazał się we wrześniu pod patronatem Ministerstwa Oświaty i Związku 
Nauczycielstwa Polskiego (fot. 1). Był to miesięcznik adresowany do rodziców i ko-
mitetów rodzicielskich. Oficjalnie informacja ta, jako podtytuł, pojawiła się na stro-
nie tytułowej w pierwszym numerze z 1954 r. (fot. 2). Dwa lata później w jednym 
z numerów zakomunikowano, że „pismo jest w zasadzie przeznaczone dla aktywi-

stów komitetów rodzicielskich pracują-
cych w szkołach podstawowych”16.

Czasopismo „Szkoła i Dom” reda-
gował zespół Instytutu Wydawniczego 
„Nasza  Księgarnia”,  mieszczący  się 
w  Warszawie  na  ul.  Smulikowskiego 
4,  następnie  na  Placu  Dąbrowskiego 
8. Wśród  twórców  pisma  znaleźli  się 
Henryk Garbowski, Elżbieta Jackiewi-
czowa, Aleksander Lewin, Jan Szurek. 
Od 1952 r. redakcję pisma objęła Na-
talia Obrębka. W zespole redakcyjnym 
była też prof. Lidia Wołoszynowa.

Pismo  ukazywało  się  najpierw 
w  formacie A5 (24 cm), następnie A4 
(29 cm) w wersji czarno-białej. Jedynie 
umieszczone  na  okładce  informacje 
wstępne  były w  kolorze  szaro-niebie-
skim. Szata graficzna pisma pozostała 
niezmienna do 1952 r., z wyjątkiem nu-
merów 10 i 11 z 1952 r., gdzie zamiesz-
czono hasła bądź fragmenty programu 
Frontu  Narodowego.  Od  pierwszego 
numeru w 1953 r. na okładce pojawia 
się  ilustracja. W 1957 r. zwiększył się 

12  B. Łu k a s z e w i c z, Prasa Olsztyna drugiej połowy XX stulecia, [w:] Olsztyn 1945–2005. Kul-
tura i nauka, red. S. Achremczyk, W. Ogrodziński, Olsztyn 2006, s. 551–552.

13  A. K o z i e ł, Prasa w latach 1944–1989, [w:] Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, 
red., D. Grzelewska i in., Warszawa 1999, s. 126; M. C z y ż n i e w s k i, Propaganda polityczna władzy 
ludowej w Polsce 1944–1956, Toruń 2005, s. 112–123.

14  M. C z y ż n i e w s k i, Propaganda polityczna…, s. 116.
15  A. O s s o w s k a - Z w i e r z c h o w s k a, Wizerunek rodziców…
16  L.F., Po III Krajowym Zjeździe Korespondentów i Czytelników czasopisma „Szkoły i Domu”, 

„Szkoła i Dom” [dalej: SiD] 1956, nr 1, s. 3.

Fot. 1. Strona tytułowa miesięcznika 
„Szkoła i Dom” 1952, nr 6

Źródło: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Peda-
gogiczna im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie 
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nakład oraz format (33 cm) i wewnętrzna szata graficzna. Pismo zaczęto druko-
wać techniką rotograwiurową (obustronną). Drukowaniem zajmowały się Zakłady 
Graficzne „Nasza Księgarnia”. Papier drukarski był klasy V, oznaczony symbolem 
B1/60 o zmiennej gramaturze. Pojedynczy egzemplarz miał objętość dwóch arku-
szy drukarskich. Objętość pisma była raczej stała. Zazwyczaj pojedynczy egzem-
plarz zawierał 30–34 strony. Numery podwójne, które ukazywały się w miesiącach 
czerwiec–wrzesień nie przekraczały 70 stron.

Rozprowadzaniem pisma zajmowało się Państwowe Przedsiębiorstwo Kol-
portażu  „Ruch”.  Czasopismo  można  było  prenumerować  kwartalnie,  półrocz-
nie  i  rocznie. Cena  jednego egzemplarza w  latach  1949–1951 wynosiła  20  zł, 

w 1952 r. wzrosła do 60 zł, w 1953 do 
80  zł,  a  w  latach  1955–1958  wahała 
się od 1 do 2 zł. Trudno ustalić nakład 
pisma,  ale  z wyjaśnień  redakcji  wyni-
ka, że kolportażem powinien się zająć 
każdy inspektorat szkolny17, stąd mnie-
mam, że powinno ono być w każdym 
przedszkolu,  w  szkole  ogólnokształ-
cącej  stopnia  podstawowego  i  liceal-
nego czy szkole zawodowej podległej 
Ministerstwu  Oświaty,  gdyż  w  tych 
placówkach w lutym 1949 r. w ramach 
współpracy  rodziców ze szkołą powo-
łano komitety rodzicielskie18.

Biorąc  pod  uwagę  strukturę  cza-
sopisma, do 1952 r. składało się na nią 
pięć  stałych  rubryk,  tj.  „Aktualne  za-
gadnienia”; „W trosce o dziecko”; „Kro-
nika”;  „Czytelnicy  piszą”;  „Co  czytać”. 
W 1952 r. miesięcznik „Szkoła  i Dom” 
podwoił  liczbę  swoich  rubryk  stałych, 
stąd spis rzeczy był następujący: „Ak-
tualne zagadnienia”;  „W szkole”;  „Wy-
chowanie  rodzinne”;  „Pogadanka  dla 

rodziców”; „Wychowanie pozalekcyjne”; „W trosce o zdrowie”; „Kronika”; „Czytel-
nicy piszą” (fot. 3); „Porady wychowawcze”; „Co czytać”19. Kolejna zmiana miała 
miejsce w styczniu 1955 r. Zmieniono układ pisma, jedynym stałym działem była 

17  Rubryka „Czytelnicy piszą”: Redakcja, „Szkoła i Dom” leży w Inspektoratach, SiD 1949, nr 4, s. 29.
18  Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 lutego 1949 […] o organizacji i zakresie działania 

Komitetów Rodzicielskich w przedszkolach, szkołach ogólnokształcących stopnia podstawowego i li-
cealnego i szkołach zawodowych podległych Ministrowi Oświaty, Dz. U. MO 1949, nr 3, poz. 25.

19  Spis rzeczy, SiD 1952, nr 1, s. 2.

Fot. 2. Strona tytułowa ostatniego numeru  
miesięcznika „Szkoła i Dom” 1958, nr 12

Źródło: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Peda-
gogiczna im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie
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rubryka  „Czytelnicy  piszą”20. Od  1957  r.  nie  publikowano  spisu  treści.  Powsta-
ło wiele nowych działów, np. „Prawnik radzi”. We wszystkich przeanalizowanych 
przeze mnie  egzemplarzach  (93)  rubryka  ta  nie  pojawiła  się  w  24  numerach, 
w tym aż w ośmiu numerach z 1955 r.

Podstawową bazę źródłową stanowiło czasopismo „Szkoła i Dom”, które jest 
przechowywane  w  Warmińsko-Mazurskiej  Bibliotece  Pedagogicznej  im.  Tade-
usza Kotarbińskiego w Olsztynie. W  latach 1949–1958 ukazało  się 112 nume-
rów, z których przebadano 93. W okresie funkcjonowania pisma, na jego łamach 
ogłoszono 12 konkursów na różne tematy oraz dwa stałe konkursy dla osób pre-
numerujących  i  korespondentów21. W  rubryce  „Czytelnicy piszą” prezentowano 
fragmenty oraz streszczenia  listów od  rodziców, kierowników/dyrektorów szkół, 

20  Treść, SiD 1955, nr 1, s. 21.
21  W numerze 3. (1956) redakcja ogłosiła „Stały konkurs na najlepszą korespondencję miesią-

ca”. Wśród wymagań  uwzględniono:  objętość wypowiedzi  (do  5  stron maszynopisu),  problematykę 
rozważań nad jednym konkretnym zagadnieniem (np. doświadczenia, trudności i osiągnięcia w pracy 
wychowawczej w szkole i w domu, współpraca rodziców ze szkołą, z drużyną harcerską, praca komi-
tetów rodzicielskich i opiekuńczych). Autorzy dwóch najlepszych korespondencji miesiąca otrzymywali 
nagrody pieniężne: 1. nagroda – 150 zł, 2. nagroda – 100 zł. Redakcja, Stały konkurs na najlepszą ko-
respondencję miesiąca, SiD 1956, nr 3, s. 20; Redakcja, Stały konkurs dla prenumerujących, SiD 1955, 
nr 7–8, s. 4; Redakcja, Stały konkurs na najlepszą korespondencję miesiąca, SiD 1957, nr 9, s. 14.

Fot. 3. Rubryka „Czytelnicy piszą”, „Szkoła i Dom” 1954, nr 5, s. 24–25
Źródło: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie
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członków komitetów rodzicielskich  i opiekuńczych, uczniów,  listy nie podpisane 
od  osób  prywatnych  oraz  listy  korespondentów22.  Za  korespondentów  należy 
uznać nieformalnych dziennikarzy z terenu, którzy zbierali informacje na potrzeby 
czasopisma. Przypuszczam, że (podobnie jak w innych pismach) korespondenci 
otrzymywali wynagrodzenie w postaci honorarium (fragment opublikowanej wypo-
wiedzi: „Nasz korespondent z Gdyni, ob. Czesław Strzelec pisze: Prosiłbym bar-
dzo, ażeby pieniądze za artykuły zostały przekazane w moim imieniu na «Budowę 
Warszawy». […] O ile w przyszłości będzie mi się należało honorarium autorskie 
za nadesłane wiadomości, proszę od razu przekazać na budowę szkół w War-
szawie”23) bądź prenumeraty. Redakcja miesięcznika „Szkoła i Dom” w numerze 
8–9/1952 podała informację, że w najbliższych numerach wykorzysta nadesłaną 
korespondencję  z  terenu  oraz wymieniła  10  nazwisk  obywateli,  którym bezpo-
średnio na łamach pisma odpowie na listy do redakcji24. O roli korespondentów 
w ówczesnej prasie, a także w czasopismach pedagogicznych świadczy zasada 
procedencji w adresowaniu treści życzeń z okazji przerwy wakacyjnej: „Wszyst-
kim korespondentom, czytelnikom, nauczycielom, członkom komitetów rodziciel-
skich i opiekuńczych, rodzicom i dzieciom jak najlepszego wypoczynku w czasie 
wakacji, nabrania sił do jeszcze lepszej, ofiarniejszej pracy w nowym roku szkol-
nym życzy Redakcja «Szkoła i Dom»”25.

Biorąc pod uwagę dzieje listów publikowanych na łamach miesięcznika „Rodzi-
na i Szkoła”, należy wyodrębnić dwa okresy: 1949–1953/1954 i 1954/1955–1958. 
Pierwszy  okres  charakteryzuje  się  zainicjowaniem  i  rozwojem  korespondencji 
prywatnej. Nadawca opublikowanego  listu był  znany z  imienia  i  nazwiska oraz 
pełnionej funkcji. W latach 1954/1955–1958 w rubryce „Czytelnicy piszą” pojawia-
ją się streszczenia listów czytelników, w mniejszym zakresie fragmenty ich kore-
spondencji. Brakuje danych identyfikujących autorów listów, np. pełnionej funkcji 
czy tytułów listów. 

Pewną trudność podczas analizy stanowi też brak informacji, kto zajmował 
się  redagowaniem  działu  „Czytelnicy  piszą”26.  Ponadto  listy  nie  są  oznaczone 
czasowo,  dlatego  nie  wiemy,  czy  korespondencja  ukazywała  się  na  bieżąco. 
W numerze 9/1957 w rubryce „Czytelnicy piszą” znalazł się podtytuł następującej 

22  Redakcja  czasopisma  organizowała  Krajowe  Zjazdy  Korespondentów  i  Czytelników,  które 
gromadziły „ludzi głęboko przejętych sprawami wychowania, świadomie szukających dróg doskonale-
nia pracy wychowawczej”. L.F., Po III Krajowym Zjeździe…, s. 1–4. Problematyka zjazdów dotyczyła 
spraw bezpośrednio związanych z rozwojem pisma oraz zagadnień dotyczących wychowania dzieci 
i młodzieży oraz poszukiwania sposobów przezwyciężania trudności. Niektóre wypowiedzi uczestni-
ków prezentowano na łamach czasopisma. Relację z pierwszego krajowego zjazdu korespondentów 
odnajdujemy w  liście  kierownika  szkoły w Komornikach:  „Cieszę  się,  że mogłem wziąć  udział  […] 
Wśród wielu pomysłów, przedstawionych w czasie dyskusji, które mogą przyczynić się do zwiększenia 
popularności  i poczytności  tego pisma, z największą radością powitałem nowy dział  […] «Poradnik 
dla rodziców». Chcę wyrazić Redakcji wyrazy uznania za zapoczątkowanie tak interesującej i cennej 
współpracy z rodzicami”. A. Z a w i d z k i, Echa zjazdu korespondentów czasopisma „Szkoła i Dom”, 
SiD 1952, nr 1, s. 25.

23  C. S t r z e l e c, Na budowę Warszawy, tamże, nr 3, s. 28.
24  Redakcja, Odpowiadamy naszym czytelnikom i korespondentom, tamże, nr 8–9, s. 56.
25  Redakcja [bez tytułu], SiD 1954, nr 6 [4. strona okładki].
26  Redakcja, Czytelnicy piszą, SiD 1955, nr 1, s. 19.
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treści: „Opracowano na podstawie korespondencji nadesłanej w ub. roku szkol-
nym”27. Stąd też można sądzić, że nadsyłane do redakcji listy czekały na swoją 
publikację. Nie należy też wykluczyć, że listy w imieniu czytelników były pisane 
przez  samych  redaktorów miesięcznika  „Szkoła  i  Dom”,  co  stanowiło  zjawisko 
typowe dla tamtych czasów.

Problematyka współdziałania szkoły z rodziną  
w świetle listów czytelników

Przyjmuję,  że współdziałanie  to  „uczestnictwo podmiotów, w  tym przypad-
ku rodziny ucznia  i nauczycieli, w sytuacji zadaniowej, występujących wspólnie 
i z własnej woli oraz posiadających uświadomiony cel”, jakim jest dobro dziecka-
-ucznia28. Dwa podmioty, jakimi są rodzice i nauczyciele, stanowią zarazem „dwa 
różne  i uzupełniające się środowiska wychowawcze”29. Dzięki dziecku/uczniowi 
środowiska  te wchodzą we wzajemne  relacje  i  „mają  szereg wspólnych płasz-
czyzn działania”30.

Przedsięwzięcia  te  wyznaczała  nowa  polityka  oświatowo-wychowawcza, 
sprowadzająca się do ukształtowania socjalistycznego modelu wychowania dzie-
ci, przeciwstawnego modelowi wychowania tradycyjnego. Potępiając i wyśmiewa-
jąc tradycyjną obyczajowość rodziny wiejskiej, propagowano wzór rodziny opartej 
na równouprawnieniu małżonków i „demokratycznych” stosunkach pomiędzy ro-
dzicami a dziećmi31. W urzeczywistnieniu nowego modelu wychowania chodziło 
o ukształtowanie w dzieciach/uczniach „naukowego poglądu na świat”, propago-
wania norm moralności socjalistycznej czy socjalistycznych wzorców. Dla dziecka 
wzorem do naśladowania stawał się ojciec-przodownik bądź matka-przodownica, 
którzy ponosili odpowiedzialność wobec społeczeństwa za swoje potomstwo32. Po-
nieważ szkoła zajmowała się „produkowaniem” przyszłych pracowników, w związku 
z tym w domu rodzinnym sprawy życia zawodowego zyskiwały przewagę nad kwe-
stiami rodzinnymi33. W nowym modelu wychowania dzieci praktykowano zbiorowe 
formy  spędzania  czasu  wolnego.  Poddawano  kontroli  instytucje  zajmujące 
się  wychowaniem  dzieci.  Kryterium  klasowe  wyznaczało  sposób  traktowania 
dzieci  i  ich  rodziców. W  różny  sposób  realizowano  politykę  ateizacji  oświaty34. 

27  Redakcja, Czytelnicy piszą, SiD 1957, nr 9, s. 14.
28  K. J a k u b i a k, Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 

1997, s. 15.
29  M. Ł o b o c k i, O współpracy nauczycieli i rodziców w rozumieniu tradycyjnym, [w:] Nauczy-

ciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, red. I. Nowosad, M. J. Szy-
mański, Zielona Góra 2004, s. 87.

30  A. R a d z i w i ł ł, O współdziałaniu między szkołą a domem, Warszawa 1975, s. 4.
31  K. J a k u b i a k, Problematyka wychowania…, s. 214.
32  N. O b r ę b s k a, Wychowanie w rodzinie, Warszawa 1953, s. 4.
33  F. M i e l c z a r e k, Dziecko jako przedmiot indoktrynacji w świetle analizy treści wybranych 

podręczników szkolnych z lat 1945–1956, [w:] Dziecko w społeczeństwie i rodzinie. Dzieje nowożytne, 
t. 2, red. K. Jakubiak, W. Jamrożak, Bydgoszcz 2002, s. 275.

34  D. J a r o s z, Polacy i stalinizm 1948–1956, Warszawa 2000, s. 186–226.
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W  okresie  PRL  próbowano  stworzyć  „rodzinę  socjalistyczną”,  gdyż  takie 
pojęcie pojawiało się w języku oficjalnej propagandy. Nowy wzór rodziny socja-
listycznej miał funkcjonować jako podstawowa komórka komunistycznego społe-
czeństwa. W związku z tym należało wpierw poddać przyspieszonemu procesowi 
„reedukacji” rodzinę tradycyjną. Proces reedukacji z jednej strony miał „wspierać”, 
a  z  drugiej  ograniczać wpływy wychowawcze  rodziny. W  ten  sposób  ideologia 
komunistyczna ingerowała również w sferę prywatności rodziny, spychając ją do 
rangi wroga  systemu35.  Zaczęto  popularyzować mit  kontrdomu,  czyli  „instytucji 
i miejsc  życia  publicznego ważniejszych  niż  dom  i  rodzina”36.  Stopniowo mini-
malizowano  rolę  rodziców  i  rodziny  jako środowiska wychowawczego na  rzecz 
nauczycieli i młodzieży37. 

O ile w pierwszych latach powojennych związek rodziny ze szkołą opierał się 
na harmonii i współpracy, o tyle po 1948 r. relacje tych dwóch podmiotów cecho-
wało upolitycznienie i zideologizowanie wymuszające podporządkowanie obszaru 
stosunków rodziny ze szkołą polityce oświatowej, władzy monopartii38. W związku 
z  tym ustalono nowe cele wychowawcze, do których urzeczywistnienia starano 
się pozyskać rodziców39. W ramach świadczenia czynnej współpracy szkoły z do-
mem władze oświatowe powołały następujące organizacje rodzicielskie:

 – Sekcję Rodzicielską do Spraw Wczasów Letnich (1948); 
 – Komitety Rodzicielskie (KR) (1949)40 
 – Szkolne Komitety Opiekuńcze (KO)41
 – Komisje Oświatowe przy Radach Narodowych42. 
Aktywności rodziców w wymienionych organizacjach rodzicielskich, a zwłasz-

cza  w  komitetach  rodzicielskich  sprzyjały  różnorodne  formy  współdziałania43. 
Wśród tradycyjnych form współpracy szkoły z domem i odwrotnie wyróżnia się:

35  K. J a k u b i a k, Problematyka wychowania…, s. 212.
36  Tamże. 
37  Tamże, s. 217.
38  A. W. J a n k e, Współpraca rodziny i szkoły, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 7, 

red. nauk. T. Pilch, Warszawa 2008, s. 296–297.
39  R. G r z y b o w s k i, Pedagogizacja rodziny jako próba włączenia jej do procesu laicyzacji wy-

chowania dzieci i młodzieży w PRL, [w:] Orientacje i kierunki w badaniach historyczno-pedagogicz-
nych, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2009, s. 128–130.

40  Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 lutego 1949… 
41  Szkolne Komitety Opiekuńcze powstawały z  inicjatywy partii politycznych  i organizacji spo-

łecznych w zakładach pracy, fabrykach, majątkach państwowych i spółdzielniach wiejskich, współpra-
cowały z komitetami  rodzicielskimi. Komunikat w sprawie Szkolnych Komitetów Opiekuńczych, Dz. 
U. MO, 1949, nr 3, poz. 45.

42  Do zakresu działań Komisji Oświatowych należało m.in. współdziałanie i nadzór nad Komi-
tetami Szkolnymi, czuwanie nad wykonywaniem powszechności nauczania (np. rozpatrywanie wnio-
sków kierowników szkół o ukaranie  rodziców za niewypełnienie przez dzieci obowiązku szkolnego 
i dopilnowanie wyegzekwowania nałożonych kar przez właściwą gminę). Plan pracy na rok szkolny 
1949/50 Inspektoratu Szkolnego w Węgorzewie, APO, zespół: KOS, sygn. 495/31, k. 247–248.

43  W literaturze przedmiotu można znaleźć podział na różnorodne tradycyjne oraz innowacyjne 
formy współpracy szkoły z rodziną, a wśród nich – formy wiodące, uzupełniające i wspierające. Zob. 
E. Z y z i k, Tradycyjne i innowacyjne formy współpracy szkoły z rodzicami, „Nauczanie Początkowe” 
2009/2010, nr 2, s. 61–66. 
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 – wzajemne odwiedzanie się (wizyty wychowawców w domach swych wycho-
wanków i hospitacje rodziców w zakresie różnych dziedzin i form pracy szkoły);

 – wywiadówki; 
 – specjalne zebrania rodziców (ogólne, dla wszystkich rodziców, i specjali-

styczne, z udziałem pewnych kategorii rodziców);
 – dzienniczek ucznia;
 – kolportaż materiałów propagandowych i korespondencja;
 – wszelkie formy doraźnych kontaktów rodziców ze szkołą44.
Duże możliwości popularyzacji wiedzy na temat współpracy szkoły z rodziną 

miało czasopismo „Szkoła i Dom”. Było to jedyne pismo, jak twierdził Stanisław 
Dobosiewicz, Dyrektor Departamentu MO, które w szerokim zakresie prowadziło 
akcję zbliżania szkoły z rodziną45. Tytuł periodyku wskazywał na pierwszorzędną 
rolę środowiska szkolnego w realizowaniu ideałów wychowawczych PRL.

Na podstawie  listów publikowanych w miesięczniku „Szkoła  i Dom” można 
dokonać analizy problemu dotyczącego współdziałania szkoły z rodzicami w la-
tach 1949–1958 w następujących obszarach: powstanie komitetów rodzicielskich 
i ich rozwój poprzez realizację działań w zakresie nauczania i wychowania, rozpo-
znania i zaspokajania potrzeb szkoły, współudział w organizowaniu uroczystości 
szkolnych, wycieczek itp., dbałość o zaspokajanie potrzeb gospodarczych i sani-
tarnych szkół. Zakres współpracy szkoły z rodziną regulował Regulamin Komite-
tów Rodzicielskich46, który decydował też o formie współdziałania.

Zgodnie  z  Regulaminem  Komitetów  Rodzicielskich,  współpraca  wycho-
wawcza  z  nauczycielami miała  przede wszystkim  opierać  się  na  harmonijnym 
współdziałaniu szkoły i domu, a zwłaszcza na stałym zaznajamianiu się z pracą 
i potrzebami szkoły. To zaznajamianie się odbywało się za pośrednictwem bezpo-
średnich kontaktów szkoły z rodziną47.

Szczególnie  popularną  i  często  popularyzowaną  na  łamach  czasopisma 
„Szkoła  i Dom”  formą współpracy były zebrania  rodziców, zarówno ogólne, dla 
wszystkich rodziców bądź członków organizacji rodzicielskich, jak i specjalistycz-
ne,  przeznaczone  dla  pewnych  kategorii  rodziców.  W  zależności  od  kategorii 
rodziców  zebrania  odbywały  się  cyklicznie  –  semestralnie  dla  ogółu  rodziców 
i miesięcznie dla członków KR. Zebrania KR miały swój określony porządek obrad 
i charakter, co zostało zauważone m.in. przez członka KR ze szkoły podstawowej 
w Grudziądzu, który pisał: 

Zebrania […] cieszą się zawsze dużą frekwencją. Jest to znak, że rodzice współpracując z kie-
rownictwem szkoły,  interesują  się nauką  i wychowaniem swych dzieci.  […] Na  jednym z ostatnich 
zebrań  Komitetu  Rodzicielskiego  wystąpili  w  części  artystycznej mali  artyści  –  dzieci  tejże  szkoły 
w barwnych tańcach ludowych48. 

44  F. K o w a l e w s k i, Wychowawcza i społeczna działalność szkoły w środowisku, Warszawa–
Poznań 1976, s. 124–125. 

45  S. D o b o s i e w i c z, [bez tytułu], SiD 1954, nr 12, s. wew. okładki.
46  Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 lutego 1949…
47  A. R a d z i w i ł ł, O współdziałaniu…, s. 141.
48  A. O l k i e w i c z, Zgodna współpraca, SiD 1951, nr 4, s. 28.
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Czytelnicy w listach do redakcji, podejmując problem organizacji zebrań KR, 
zwracali uwagę na takie kwestie, jak: staranność w przygotowaniu zebrań, dba-
łość o frekwencję rodziców49, ich zaangażowanie w przebieg zebrań poprzez wy-
głaszanie pogadanek50  czy udział w dyskusji.  Istotnym elementem zebrań były 
dyskusje, podczas których –  jak podkreśla członek Komisji Propagandowej KR 
w Gościszewie – „krytycznie i samokrytycznie oceniamy naszą pracę, aby coraz 
mniej popełniać błędów”51. Kontynuując ten wątek, na łamach czasopisma opu-
blikowano list czytelnika, który udzielał rad, jak przygotować wyborcze zebranie 
komitetu rodzicielskiego w ramach akcji wyborów do Sejmu. Autor listu tak wypo-
wiadał się w tej sprawie: 

Komitet Rodzicielski  powinien zwołać zebranie,  jak najliczniej  zgromadzić  rodziców  i  omówić 
z nimi naszą ordynację wyborczą, nasze zdobycze. Aktyw rodziców powinien […] dobrze obmyśleć 
i  zebrać  argumenty,  które  powinny  być  dostosowane  do  środowiska  życia wsi.  […] mówić  na  ze-
braniach  i  jednocześnie  pokazywać  nasze  dotychczasowe  osiągnięcia,  podawać  realne  przykłady 
z najbliższego otoczenia. […] Członkowie Komitetu Rodzicielskiego winni […] rozmawiać również ze 
swoimi sąsiadami, znajomymi i w rozmowie z każdym człowiekiem mówić, jak wielkim wydarzeniem 
politycznym są wybory”52.

W  kolejnym  z  listów  przedstawiono  wypowiedź  dotyczącą  łamania  prawa 
przy wyborach do KR. Anonimowy czytelnik, opisując zdarzenie, zwrócił się więc 
z prośbą do redakcji o „konkretną odpowiedź”. Była ona następująca: 

Stanowisko  naszego  czytelnika  jest  zupełnie  słuszne. Członków  komitetu  rodzicielskiego  po-
winni wybrać rodzice drogą głosowania. Sprawę przekazujemy Komisji Oświaty  i Kultury przy PRN 
w Kole – do wiadomości i załatwienia53. 

Przykład specjalistycznego zebrania przeznaczonego dla pewnych kategorii 
rodziców odnajdujemy w liście czytelnika ze SP nr 2 w Tuszynie. Autor listu, re-
lacjonując problem chuligaństwa w szkole, zwraca uwagę na podjęte działania, 
wymierzone  w  bumelantów,  wagarowiczów  i  przywódców  łobuzerskich  szajek. 
Jednym z nich było zwołanie specjalnego zebrania wszystkich rodziców wagaru-
jących uczniów. Jak zauważa korespondent – „Na zebraniu tym rodzice z przera-
żeniem dowiedzieli się od wychowawców i Komitetu Rodzicielskiego o wyczynach 
swych dzieci”54.

Oprócz zebrań do tradycyjnych form współpracy rodziców ze szkołą należą 
hospitacje w zakresie różnych dziedzin i form pracy szkoły. Z listów do redakcji 

49  H. K u l e t a, Czytelnicy piszą, SiD 1956, nr 12, s. 19.
50 W Szkole Podstawowej nr 8 w Warszawie na zebraniach KR w 1952 r. odbyły się pogadanki 

na następujące  tematy: Współpraca rodziców ze szkołą; Walka z chuligaństwem na terenie i poza 
szkołą; Program wychowania i nauczania; Higiena w szkole i w domu; Dyscyplina w szkole i w domu; 
Frekwencja i regulamin uczniowski; Politechnizacja; J. K a c p r z a k, Dobre wychowanie dzieci – pa-
triotyzm obowiązkiem rodziców, SiD 1953, nr 10, s. 30.

51  L. S i e l e n i e w i c z, Razem z gromadą, tamże, nr 2, s. 29.
52  P. U r b a n e k, Jak należy przygotować wyborcze zebrania rodzicielskie, SiD 1952, nr 10, s. 32.
53  Redakcja, Czy tak się przeprowadza wybory?, tamże, nr 12, s. 28.
54  M.Cz, Zwalczyliśmy wagary i bumelanctwo, SiD 1954, nr 2, s. 36.
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wynika, że rodzice zrzeszeni w KR odwiedzali szkoły, najczęściej prowadząc ho-
spitacje lekcji, co potwierdza poniższy fragment: 

Rodzice często odwiedzają lekcje. W pierwszym półroczu szkolnym 97 lekcji, a w drugim znacz-
nie więcej, szczególnie w klasach szóstych i siódmych, biorąc pod uwagę to, że w klasach tych mło-
dzież zdawała egzaminy55.

W epoce stalinowskiej szczególnym rodzajem zebrań były narady. W szko-
łach  praktykowano  narady  produkcyjne,  zamiennie  określane  też  jako  narady 
wytwórcze. W przeciwieństwie do składu Rady Pedagogicznej, w skład narady 
wchodzili, oprócz nauczycieli, rodzice, uczniowie, a nawet działacze ZMP, aktywi-
ści partyjni. Zgodnie z założeniem szkoły, narady opierały się na wprowadzaniu 
w życie dyscypliny socjalistycznej, stąd kładziono nacisk na akcję propagandową, 
dyscyplinę56. Również do redakcji „Szkoły i Domu” przychodziły listy, zwłaszcza 
od nauczycieli, którzy relacjonowali przebieg narad tzw. trójek z rad klasowych. 
Trójki z rad klasowych spotykały się raz w miesiącu z nauczycielem w celu omó-
wienia zagadnień wychowawczych. Spotkania te określano mianem narad, które 
„kończyły się podjęciem właściwych wniosków czy decyzji”57. W innym liście czy-
telnik  informuje:  „Na miesięcznych naradach wytwórczych członkowie Komitetu 
Rodzicielskiego wraz z niestrudzonym w pracy kierownictwem szkoły omawiają 
i wytyczają pracę poszczególnym sekcjom”58. 

Jak  wynika  z  analizy  korespondencji,  w  niektórych  szkołach  inspiracją  do 
zwoływania narad czy zebrań stało się analizowane czasopismo, co potwierdza 
list nauczycielki z powiatu bytowskiego: 

Otrzymując  czasopismo  „Szkoła  i  Dom”  zwołuję  co miesiąc  komitet  rodzicielski  na  zebranie 
szkoły. Opierając się na tym piśmie, wygłosiłam referat pt. „Współpraca domu ze szkołą” i pogadanki 
na różne tematy. Zapoznałam również Komitet Rodzicielski z tym pismem59. 

Czasopismo „Szkoła i Dom” było też przedmiotem dyskusji wielu zebrań ko-
mitetów rodzicielskich (np. w Szkole Podstawowej w Wagowie dyskutowano „nad 
walorami czasopisma «Szkoła i Dom» względnie nad ulepszeniem tego czasopi-
sma i  jego uzupełnieniem w pewnych dziedzinach. Mamy nadzieję, że nawiąże 
się wkrótce stały kontakt z redakcją”60). Odgrywało również istotną rolę w zakresie 
samokształcenia ideologicznego członków komitetów rodzicielskich: 

Pismo  „Szkoła  i  Dom”  oddaje  mi  nieocenione  usługi  w  pracy  społecznej,  w  dokształcaniu  ide-
ologicznym  nowo  obranego  Komitetu  Rodzicielskiego.  Uchwaliliśmy,  aby  czasopismo  to  w  porządku 
alfabetycznym docierało do każdego  rodzica  […],  z  tym zastrzeżeniem, że musi ono być przeczytane 
w 48 godzinach i natychmiast doręczone następnemu czytelnikowi wymienionemu w kurendzie obiegowej61. 

55  R. M e l l e r o w a, Rodzice dziękują nauczycielom, SiD 1953, nr 8–9, s. 47.
56  K.  K o s i ń s k i, O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945–1956,  Warszawa 

2000, s. 125–126.
57  K. G r o n d k o w s k i, Rodzicielskie zespoły, SiD 1957, nr 9, s. 16.
58  R. M e l l e r o w a, Rodzice…, s. 47–48.
59  K. L i n k e, O zadaniach domowych, SiD 1957, nr 7–8, s. 31.
60  A. Z a w i d z k i, „Szkoła i Dom” pomaga w pracy, SiD 1951, nr 3, s. 28.
61  Tamże.
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Poprzez wybrane fragmenty korespondencji przekazywano treści propagan-
dowe, zwracając uwagę czytelników na właściwe postawy rodziców. Jako przy-
kład zacytuję dłuższy fragment wybranego przez Redakcję listu dwóch matek ze 
szkoły podstawowej, dotyczącego sprawozdania z wyborów do komitetów rodzi-
cielskich. Redakcja argumentowała w następujący sposób: „Wybory do Komite-
tów Rodzicielskich w naszych szkołach już się odbyły. Sprawozdanie z zebrania 
wyborczego w szkole nr 12 w Bytomiu ze względu na ciekawy jego przebieg i wła-
ściwą postawę  rodziców oraz  kierownictwa  zamieszczamy”62. W  sprawozdaniu 
tym korespondentki napisały:

Komitet współpracował wydatnie  i zgodnie z kierownictwem szkoły, z gronem nauczycielskim 
i starszą dziatwą w sposób planowy, systematyczny i zespołowy. Współpraca ta polegała na zdoby-
waniu funduszów przez urządzanie imprez, zaspokajanie potrzeb materialnych, pomoc w uzyskaniu 
dobrej frekwencji (wywiady), pomoc w sporządzaniu pomocy naukowych, zasilaniu biblioteki w książ-
ki, na pracy w związku z akcją letnią (rozprowadzanie i zaopiniowanie kart dziecka). Opieka szkolna 
zaś opiekowała się w szczególny sposób półsierotami, zaopatrując je w obuwie. […] W skład komitetu 
weszło 34 osób, w tym 50% robotników, 30% pracowników umysłowych, inni – 20%, mężczyzn 11, 
kobiet 23. […] kierowniczka szkoły wręczyła siedmiu osobom z Komitetu Rodzicielskiego – aktywistom 
pracy – pisemne podziękowanie63. 

Z kolei z listu od czytelnika z Katowic, który również ma formę sprawozdania, 
dowiadujemy się o przebiegu narady aktywu rodzicielskiego szkół  i przedszkoli 
TPD, której jednym z celów była „wymiana doświadczeń zdobytych przez komi-
tety rodzicielskie”64. 

Na rozwój bezpośrednich kontaktów szkoły z rodziną szczególny wpływ miał 
nauczyciel. Świadczy o tym liczba opublikowanych listów do redakcji, a także ich 
problematyka. Najczęściej  nauczyciele  pisali  o  organizacji  komitetów  rodziciel-
skich, a także ich funkcjonowaniu. Nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Radzion-
kowie donosił: 

Komitet Rodzicielski ma w naszej szkole dużo pracy. […] postanowił zorganizować szereg ze-
brań, konferencji  rodzicielskich, wygłoszone będą referaty z dziedziny wychowania oraz zagadnień 
polityki naszej – jak „Plan 6-letni”, „Walka o pokój”, „Socjalizacja wsi” itp. Dobrze zorganizowana pra-
ca Komitetu Rodzicielskiego w naszej szkole  jest wielką pomocą dla nauczycieli. Nie czują się oni 
odosobnieni w  swej  pracy.  Z  drugiej  zaś  strony  rodzice widzą,  że  sprawa  frekwencji, wychowania 
i wyników nauczania nie jest tylko sprawą nauczyciela, ale jest to sprawa ogólna – wspólna sprawa 
całego społeczeństwa65. 

Oprócz wymienionych zagadnień, podczas zebrań komitetów rodzicielskich 
z nauczycielami w przedszkolach ważna była kwestia „wychowania socjalistycz-
nego w przedszkolu”66, zaś w szkole podstawowej ‒ „ciekawe fragmenty z dzie-
dziny ideologicznej i z zagadnień wychowawczych”67.

62  Redakcja, Dla dobra dziatwy szkolnej, SiD 1951, nr 3, s. 29.
63  Tamże.
64  F. B y t o m s k i, Czytelnicy piszą, SiD 1956, nr 12, s. 19.
65  F. To r o ń, Na nowej drodze, SiD 1951, nr 4, s. 29.
66  J. U r b a ń c z y k, Dobrze pracujące komitety rodzicielskie w przedszkolach cieszyńskich, SiD 

1953, nr 8–9, s. 46.
67  A. Z a w i d z k i, „Szkoła i Dom”…, s. 28.
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Nauczyciele-korespondenci  słali  do  czasopisma  wyrazy  wdzięczności  dla 
konkretnych  komitetów  rodzicielskich68.  Redakcja  publikowała  sporo  listów  od 
kierowników  szkół,  nauczycieli,  wychowawców,  którzy  zwracali  się  z  prośbą 
o umieszczenie na  łamach pisma  „słów uznania  i wdzięczności  dla Komitetów 
Rodzicielskich za ofiarną pracę, za okazaną nauczycielowi pomoc na wszystkich 
odcinkach życia społecznego”69. W związku z powyższym  redakcja od numeru 
5/1952 wprowadziła  rubrykę  „Wzorcowo pracujące Komitety”, w  której  umiesz-
czano takie informacje jak: nazwę komitetu, krótką notatkę o jego osiągnięciach, 
nazwiska najbardziej wyróżniających się członków KR70. W numerach 5‒7/1952 
w specjalnie wyszczególnionej rubryce zaprezentowano 24 przykłady wzorcowo 
pracujących KR71. Z czasem dział „Czytelnicy piszą” zdominowała problematyka 
prezentacji  osiągnięć KR. Czytelnicy  informowali  o  różnych  formach  pożytecz-
nej pracy społecznej aktywu rodzicielskiego, jak np. organizowaniu imprez arty-
stycznych i pomocy finansowej, podejmowaniu się remontów72. Jak podkreślali, 
współpraca rodziców ze szkołą dotyczyła „zarówno spraw wychowawczych,  jak 
i gospodarczych”73. Nauczyciele przybliżali osiągnięcia komitetów rodzicielskich, 
„aby pobudzić  i zachęcić do coraz  lepszej pracy  i współzawodnictwa wszystkie 
komitety  rodzicielskie, aby podobnie  jak nasz mogły otrzymać zaszczytne mia-
no przodującego”74. O zasługach dla członków komitetów rodzicielskich pisali też 
uczniowie, którzy na łamach pisma składali podziękowania za „tak wielką troskę 
o nas”75. Szczególną uwagę zwracali na zasługi rodziców, zwłaszcza matek, na-
leżących do aktywu opieki klasowej76.

O zaangażowaniu  rodziców w życie  szkoły  świadczy m.in.  korespondencja 
nauczyciela, który zachęcał do wygłaszania „szereg[u] referatów z zakresu wycho-
wania młodzieży”77 w ramach szkolenia pedagogicznego, mającego na celu pod-
niesienie czytelnictwa książek pedagogicznych wśród rodziców. Inni nauczyciele 
apelowali do rodziców o aktywność „w pracy kół przyjaciół harcerstwa, o pomoc 
doświadczonych rodziców w organizowaniu zajęć drużyn i w zakupie konieczne-

68  W numerze 4. z 1952 r. na łamach czasopisma opublikowano list czytelnika wypowiadającego 
się w sprawie pracy komitetów rodzicielskich. Czytelnik pisał: „W czasie wyjazdów w teren spotykam 
tu  i ówdzie dobrze pracujące Komitety Rodzicielskie. Jednym z nich  jest Komitet Rodzicielski przy 
Szkole Podstawowej w Woli Książęcej koło Poznania. Członkowie tego Komitetu nie tylko zachęcali 
chłopów w swojej gromadzie do budowy szkoły, ale stale pomagają kierownictwu szkoły w  trudnej 
pracy wychowawczej. Często bywają w szkole, odwiedzają lekcje, interesują się stopniami i zachowa-
niem dzieci. potem razem z nauczycielem obmyślają różne sposoby: jak pomóc dzieciom, które mają 
złe warunki materialne,  jak zachęcać do pracy tych, którym nauka z trudem przychodzi,  jak pomóc 
w odrabianiu lekcji”. T. Tom k i e w i c z   z  Warszawy, Dawniej i dziś, SiD 1952, nr 4, s. 29.

69  Dobrze pracujące komitety rodzicielskie, SiD 1950, nr 8–9, s. 42–43.
70  Redakcja, Pracujemy dla dobra młodzieży. Wzorowo pracujące Komitety, SiD 1952, nr 5, s. 29.
71  Tamże, s. 29–30; nr 6, s. 29; nr 7, s. 28.
72  Czytelnicy piszą, SiD 1957, nr 4, s. 19.
73  Tamże, nr 7–8, s. 39.
74  Grono Nauczycielskie SP nr 4 w Stargardzie Gdańskim, Dobrą pracą cementujemy jedność 

narodu, SiD 1952, nr 12, s. 29.
75  K. S t e f a ń s k i, Dziękujemy rodzicom, SiD 1953, nr 3, s. 31.
76  Uczennica kl. VIIa SP nr 27 w Poznaniu, Młodzież szkolna razem z rodzicami, tamże, nr 5, s. 30.
77  A. Z a w i d z k i, Rodzice uczą się, SiD 1952, nr 7, s. 27; F. J e s i o n o w s k i, Dziękujemy Pol-

sce Ludowej za piękną szkołę, SiD 1954, nr 10, s. 36.
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go sprzętu”78. Szczególnie podkreślali zaangażowanie rodziców w kolektywizację 
wsi, m.in. poprzez rozmowy „z dziećmi o swej pracy na roli, o podnoszeniu plonów 
z hektara, o wypełnianiu swych obowiązków wobec państwa”79. O udziale aktywu 
rodzicielskiego w pracy społecznej na wsi pisał do „Szkoły i Domu” kierownik jed-
nej ze szkół w powiecie hrubieszowskim:

Komitet rodzicielski ma również duże zasługi w upowszechnianiu wiedzy rolniczej. […] W okre-
sie zimowym nauczyciele i rodzice, wspólnie z dziećmi i młodzieżą dorosłą organizują przedstawienia. 
Z przygotowaną sztuką objeżdżamy okoliczne wsi, krzewiąc w ten sposób kulturę80. 

W  innym  liście  kierownik SP w Suchostrudze  obszernie  opisał  akcję  obo-
wiązkowych dostaw dla państwa. Szczególne wyróżnił nauczycieli i członków KR 
– aktywistów tej akcji81.

Na łamach działu „Czytelnicy piszą” nauczyciele niejednokrotnie przypomina-
li o obowiązkach komitetów rodzicielskich. Oprócz wsparcia w zradiofonizowaniu 
szkoły, KR powinien opiekować się sprzętem radiowym, tak, „aby radio szkolne 
znajdowało się w należytym stanie, było stale zdatne do użytku”82. Zdarzały się 
też listy, w których czytelnicy utyskiwali na małe zainteresowanie rodziców współ-
pracą ze szkołą: „Bolączką […] jest mała aktywność niektórych członków komitetu 
rodzicielskiego i anemiczna dzielność kilku rad klasowych”83. W innych opisywali, 
jak  za  sprawą  czasopisma  „Szkoła  i Dom”  ich  relacje  z  rodzicami  ulegały wy-
raźniej  poprawie,  co  potwierdza  list  kierownika  szkoły w Zembrzu, w  powiecie 
brodnickim: 

Obecnie każde dziecko otrzymuje pismo dla swoich rodziców. Od czasu gdy rodzice czytają pi-
smo, coraz więcej interesują się szkołą i dziećmi. Coraz częściej przychodzą do szkoły i proszą o radę 
w wychowaniu dzieci. interesują się o wiele więcej sprawami gospodarczymi szkoły84. 

Zgodnie z koncepcją socjalistycznego wychowania dzieci i młodzieży, szko-
ła  i  dom miały  czuwać nad demokratycznym kierunkiem  ich wychowania. Na 
łamach czasopisma publikowano wypowiedzi czytelników w sprawach wycho-
wania młodzieży. 

Komitety rodzicielskie miały realizować działania w zakresie nauczania i wy-
chowania. W  związku  z  tym  sporo  listów  do miesięcznika  „Szkoła  i  Dom”  po-
dejmowało problem uczestnictwa rodziców w zorganizowaniu systematycznego 
uczęszczania dzieci do szkół. Jak wynika z ustaleń redakcji, „Na wielkie znaczenie 
domu rodzinnego i jego wpływu na wychowanie dzieci” zwracało uwagę wielu czy-
telników85. Najczęściej autorzy listów opisywali takie działania, jak np. zorganizo-
wanie stałych dyżurów wychowawczych rodziców, otwieranie Gabinetów Komitetu 

78  J. D e r e c k i, Czytelnicy piszą, SiD 1957, nr 9, s. 15.
79  Z. S i w c z y ń s k a, Dobrze pracuje się z takimi rodzicami, SiD 1953, nr 3, s. 31.
80  Z. B a r a ń s k i, Czytelnicy piszą, SiD 1956, nr 7–8, s. 39.
81  T. K u r p i e w s k i, Komitet Rodzicielski pomaga w skupie zboża, SiD 1954, nr 9, s. 28–29. 
82  N. J ę d r z e j c z y k, O wykorzystaniu w szkole audycji radiowych, SiD 1957, nr 2, s. 15.
83  J. G r u c h a ł a, Czytelnicy piszą, SiD 1956, nr 4, s. 19.
84  K. B ł a s z k i e w i c z, Rodzice lepiej pracują, SiD 1952, nr 3, s. 28.
85  Redakcja, Czytelnicy piszą, SiD 1956, nr 9, s. 15.
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Rodzicielskiego, co miało miejsce w jednej ze szkół podstawowych w Szczecinie. 
W Gabinecie dyżurowali członkowie komisji naukowo-wychowawczej oraz rodzi-
ce, którzy zajmowali się udzielaniem „porad i pomocy uczniom słabszym w nauce 
[…]. W gabinecie  tym uruchomiono  także czytelnię dla  rodziców oraz  rozdziel-
nię czasopisma «Szkoła i Dom»”86. W celu uściślenia współpracy z nauczycielem 
komitety rodzicielskie pracowały nad „uświadamianiem rodziców o konieczności 
regularnego posyłania dzieci do szkoły, wdrażania ich do systematycznej nauki, 
do  starannego  odrabiania  zadań  domowych”87,  upowszechnianiem  i  przestrze-
ganiem regulaminu uczniowskiego, będącego „narzędziem pracy wychowawczej 
z dziećmi dla szkoły i dla rodziców”88 czy organizacją gabloty, „którą umieścimy 
na widocznym miejscu i tam będziemy umieszczać każdorazowo, przy większym 
zebraniu rodziców, specjalną gazetkę, komunikaty itp.”89.

W kwestii wychowania dzieci nadawcy listów najczęściej zwracali uwagę na 
organizowanie  opieki. Rodzice w  tym zakresie  szczególnie wymieniali  takie  jej 
formy, jak: opieka nad świetlicą90, opieka nad dziećmi w czasie wolnym od zajęć 
szkolnych (np. „Doskonała kuchnia i wytworne kierownictwo kolonii, która prowa-
dziła nauczycielka Danuta Molska z Łodzi,  spełniły  swoje zadanie”91). Ponadto 
autorzy listów prezentowali KR, które troszczyły się o uczniów słabych i zaniedba-
nych, prowadziły dożywianie92, organizowały opiekę nad dziećmi podczas wakacji 
czy wycieczek szkolnych93. 

W listach pojawiają się też zagadnienia dotyczące trudności w wychowaniu 
dzieci  i młodzieży. Na niewłaściwe zachowanie się młodzieży w miejscach pu-
blicznych zwrócił uwagę autor  listu z numeru 2/195294. Jedna z członkiń sekcji 
naukowo-wychowawczej95 KR w Świdrze zastanawiała się, gdzie jest granica do-
puszczająca młodzież do kina na niedozwolone filmy: 

[…] o ile jedne filmy mogą mieć na rozwój dziecka wybitnie dodatni wpływ, to istnieje szereg zasadni-
czych powodów, by innych filmów młodzieży nie pokazywać […] należałoby wprowadzić jeden seans 
młodzieżowy do wszystkich kin (np. dni powszednie godz. 15, niedziela godz. 12), lub stworzyć spe-
cjalne kina dla młodzieży96. 

86  J. B e h n k e, Szczecin, tamże, nr 2, s. 19.
87  Redakcja, Czytelnicy piszą, SiD 1955, nr 3, s. 19.
88  J. K a r d a c h, O współpracy domu ze szkołą, SiD 1958, nr 10, s. 15.
89  A. M i c o r e k, Gazetka Komitetu Rodzicielskiego, SiD 1952, nr 11, s. 31.
90  K.G., W wiejskiej świetlicy, SiD 1951, nr 4, s. 28–29.
91  K. G a s e k, Na koloniach, SiD 1958, nr 9, s. 15.
92  A. Wa c h t a r c z y k, Z dużym poczuciem odpowiedzialności, SiD 1953, nr 5, s. 30.
93  Redakcja, Czytelnicy piszą, SiD 1955, nr 10, s. 15.
94  F. N o w a k, Zachowanie się dziecka na ulicy, SiD 1950, nr 2, s. 31.
95  W latach szkolnych 1949/50–1953/54 KR powoływał takie komisje jak: naukowo-wychowaw-

cza,  finansowa,  dożywiania,  wczasów,  gospodarcza,  kulturalno-rozrywkowa  (Zarządzenie Ministra 
Oświaty z dnia 26 lutego 1949…). Od 1954 r. w ramach KR powoływano w miarę potrzeby spośród 
członków i rad klasowych komisje takie jak: naukowo-wychowawcza, szerzenia wiedzy pedagogicznej 
wśród rodziców, kulturalno-rozrywkowa, sanitarno-gospodarcza, dożywiania, wczasów  itp.  (Regula-
min Komitetów Rodzicielskich w przedszkolach, szkołach ogólnokształcących i szkołach zawodowych 
podległych Ministrowi Oświaty, [w:] Zarządzenie Ministra Oświaty z 7 października 1954 r. w sprawie 
komitetów rodzicielskich, Dz. U. MO 1954, nr 14, poz. 115).

96  J. V i w e g e r, O filmach dla młodzieży niedozwolonych, SiD 1950, nr 6–7, s. 53–55.
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Inna autorka  listu zwracała się do członków KR  i matek z prośbą o udział 
w  dyskusji  w  sprawie  zwalczanie  plagi,  jaką  są wulgaryzmy w  języku  polskim 
wśród dzieci i młodzieży97. 

Biorąc pod uwagę założenia stalinowskiej koncepcji wychowania, należy pod-
kreślić propagowanie w prasie „egzempli” rodziców, nie tylko jako przodowników 
i aktywnych członków komitetów rodzicielskich (których „pracy szkoła zawdzięcza 
w dużej mierze uświadomienie  rodziców,  ich przyjazny stosunek do szkoły,  ich 
pomoc w wychowaniu dzieci”98), ale także jako bumelantów. Czasopismo „Szko-
ła  i Dom” prezentowało sylwetki  rodziców, z których nie należy brać przykładu. 
Przedmiotem do dyskusji na łamach pisma stał się opis zachowania ojca, który 
nie przestrzegał zasad praworządności w szkole99.

W związku z powrotem religii do szkół na łamach pisma opublikowano długi 
list N. Dziewanowskiej, która zaniepokojona przykładami nietolerancji osób wie-
rzących w stosunku do ateistów, apelowała do redakcji o serdeczny artykuł: „do 
rodziców wierzących  i katolików, aby wpłynęli na dzieci,  tak, aby nie dokuczały 
one kolegom niewierzącym, żeby zachowywały się z miłością do bliźniego”100.

Spośród  stale  pojawiających  się  wypowiedzi  czytelników  szczególnie  ak-
centowano kwestię edukacji domowej uczniów. Nauczyciele jako nadawcy listów 
podkreślali  rolę  rodziców  w  organizowaniu  warunków  do  wykonywania  pracy 
domowej  dzieci  oraz  podejmowania  przez  nich  działań  kontrolnych  „w  sposób 
uzgodniony z nauczycielem”101. Rodzice zaś zwracali się z prośbą do nauczycieli 
o  „uważne przeglądanie  zeszytów uczniowskich” w  celu  uniknięcia  np.  błędów 
ortograficznych102. 

Istotnym elementem środowiska szkolnego i rodzinnego dotyczącym edukacji 
domowej uczniów/dzieci była nieustanna kontrola, która wynikała z wprowadzenia 
Ustawy o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy z 19 kwietnia 1950 r.103 
Nowa ustawa pociągała za sobą szereg niestosowanych w szkolnictwie rygorów. 
Szczególną rolę w kontrolowaniu postępów uczniów odgrywały dzienniczki ucznia 
oraz  inne  formy dokumentacji,  o  czym świadczą wypowiedzi  listowne zarówno 
nauczycieli104, jak i rodziców. Na przykład w liście członka KR przy SP w Mszadli 
Nowej  czytamy:  „Komitet Rodzicielski  postanowił wzmóc kontrolę nad wykony-
waniem prac domowych – przez codzienne przeglądanie dzienniczków uczniow-

97  J. U r b a n o w a, W obronie czystości naszej pięknej mowy, SiD 1954, nr 2, s. 34.
98  S. C w e n a r, O ludziach z podgórskiej wsi, tamże, s. 33–34.
99  J. Z i e l i ń s k i, Co na to inni rodzice?, tamże, s. 35.
100  N. D z i e w a n o w s k a, List, SiD 1957, nr 2, s. 5.
101  M. M a j c h e r c z y k, Czytelnicy piszą, SiD 1956, nr 12, s. 19.
102  K. P e l e c, Czytelnicy piszą, SiD 1957, nr 9, s. 15.
103  Por. Okólnik nr 8 z dn. 9 czerwca 1950 r. w sprawie wykonania postanowień ustawy o socja-

listycznej dyscyplinie pracy, AAN, zespół: Ministerstwo Oświaty, sygn. 7303, k. 7–9.
104  Wypowiedź  nauczycielki  ze  szkoły  w  Andrychowie  ws.  upowszechniania  dzienniczka 

uczniowskiego:  „Gdy  rozpoczęłam  pracę  na  nowej  placówce,  zastałam  dzieci  niezdyscyplinowane 
i lekceważące często regulamin uczniowski. Należało od razu opanować klasę i wdrożyć ją do syste-
matycznej pracy. Z wielką pomocą przyszedł mi dzienniczek uczniowski prowadzony według wzoru 
podanego w czasopiśmie «Szkoła i Dom»”. E. G o ł d o w a, Korzystamy z dzienniczka uczniowskiego, 
SiD 1952, nr 2, s. 28.



Publikowane listy czytelników miesięcznika „Szkoła i Dom”… 165

skich. Rodzice  po  sprawdzeniu  odrobionych  zadań  podpisywali  dzienniczki”105. 
Rodzice zrzeszeni w tzw. trójkach klasowych również odnotowywali swoje opinie 
i spostrzeżenia, z których korzystali nauczyciele. Do tych celów np. w SP nr 34 
w Łodzi KR „wprowadził specjalne zeszyty uwag. Jest to forma pracy nie wszędzie 
znana i stosowana, a przynosząca dobre wyniki”106. Nadawcy listów polecali też 
notatnik  jako narzędzie, z  jednej strony ułatwiające współpracę opieki klasowej 
z domem rodzinnym ucznia, a z drugiej pełniące funkcję ewidencyjną i kontrolują-
cą. Notatnik – zdaniem jednej z członkiń opieki klasowej w Grudziądzu – powinien 
zwierać następujące elementy: nazwisko ucznia i miejsce zamieszkania; charak-
terystykę dziecka; warunki domowe ucznia; uwagi z odwiedzin w domu; uwagi na-
uczyciela107. W innej szkole w ramach opieki klasowej narzędziem kontrolującym 
okazał się zeszyt, co egzemplifikuje wypowiedź uczennicy SP: 

Otóż nasza wychowawczyni zorganizowała na terenie naszej klasy kółko przedmiotowe języka 
polskiego. Zebrania odbywają się raz w tygodniu – i za każdym razem u innej koleżanki, pod opieką 
rodziców. Przewodnicząca każdej grupy prowadzi zeszyt, w którym zapisuje temat, obecność itd. A na 
koniec parę słów zapisują rodzice – czy pracowaliśmy sumiennie i jak zachowywaliśmy się108.

Wraz w wprowadzeniem zmian w regulaminie KR w 1954 r., również na ła-
mach  czasopisma  korespondenci  przypominali  rodzicom  o  wykorzystywaniu 
w pracy wychowawczej w domu regulaminu uczniowskiego. Szczególnie dobit-
nie eksponował to zagadnienie korespondent z Warszawy: „Rodzice mogą i po-
winni (w swoim własnym interesie) znać regulamin szkolny”109. Warto też dodać, 
że wszelkie przejawy kontroli na terenie szkoły przeprowadzano nie tylko na ze-
braniach rodzicielskich, lecz także w formie propagandy w prasie110, aby poprzez 
wskaźnik podać konkretny dowód dokonującego się postępu (np. lepsze wyniki 
nauczania)111.

Współudział w urządzaniu uroczystości szkolnych i pozaszkolnych stanowił 
ważny element aktywności  rodziców  i nauczycieli. Nadawcy  listów wypowiadali 
się na temat organizacji  i przebiegu różnorodnych imprez  i uroczystości, wśród 
których wymieniali np. uroczystość składania przyrzeczeń harcerskich112 lub za-
kończenie roku szkolnego połączone z wystąpieniem przewodniczącego KR oraz 
wręczaniem nagród i upominków uczniom113. W ramach pracy społecznej komite-
ty rodzicielskie angażowały się w różnorodną działalność kulturalno-artystyczną. 
W SP w Łaziskach Średnich KR powołał Sekcję Teatralną, która wówczas była 

105  K. A b r a m c z y k, Z pracy komitetów rodzicielskich, SiD 1953, nr 10, s. 31.
106  Z. M a r c i n i a k, Z pracy komitetów rodzicielskich, tamże.
107  m.a., O pracy rodzicielskiej opieki klasowej, SiD 1953, nr 12, s. 29. 
108  Uczennica klasy VI a Szkoły Podstawowej w Poznaniu, Śladami przodowników, SiD 1952, 

nr 2, s. 28.
109  S. G i z a, Moje uwagi o współpracy rodziców z nauczycielami, SiD 1954, nr 9, s. 27. 
110  M. J. R a d z i s z e w s k a, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Ma-

zurach (1945–1956), Kraków 2011, s. 121.
111  Walczymy o wyniki nauczania, SiD 1950, nr 2, s. 30–31. 
112  E. K r z y w o b ł o c k a, Wielka uroczystość, SiD 1954, nr 5, s. 34.
113  J. L i w a r s k a, Niezapomniane chwile, SiD 1952, nr 8–9, s. 56.
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jedynym ośrodkiem kulturalnych w tej miejscowości i dlatego jej występy stały się 
„wielkim wydarzeniem artystycznym”114. Przy okazji analizowania kwestii imprez 
autorzy  listów apelowali o zaprzestanie organizacji zabaw tanecznych połączo-
nych  z  serwowaniem  napojów  alkoholowych,  pomimo  zmniejszenia  dochodów 
i  zwiększenia  wkładu  pracy115.  Szczególnie  popularną  formą  imprez  był  udział 
członków komitetów  rodzicielskich w  loteriach  fantowych,  co potwierdza wypo-
wiedź przewodniczącej komisji naukowo-wychowawczej SP nr 8 w Warszawie: 

Muszę Ci jeszcze, kochana Redakcjo, powiedzieć, że pomiędzy zbierającymi fanty wyłoniło się 
współzawodnictwo. Dzieci i rodzice byli z tej inicjatywy bardzo zadowoleni. Nasi rodzice zrozumieli, ze 
nie tylko swoja pracą zawodową lub społeczną przyczyniają się do budowy socjalizmu, ale osiągną ten 
cel, jeżeli dobrze, w duchu patriotyzmu ludowego, szybciej wychowają dzieci116. 

Rodzice  ‒  członkowie  komitetu  rodzicielskiego  wspierali  działalność  orga-
nizacji młodzieżowych,  np. Szkolnych Kół Odbudowy Warszawy117,  brali  udział 
w obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka118, o czym skrzętnie donosili ko-
respondenci miesięcznika „Szkoła i Dom”.

W ramach współpracy szkoły z  rodziną ważne miejsce zajmowała dbałość 
komitetu  rodzicielskiego  o  zaspokajanie  potrzeb  gospodarczych  i  sanitarnych 
szkół. Nadawcy  listów  informowali o podejmowaniu  inicjatyw na rzecz poprawy 
warunków  lokalowych  budynków  szkolnych  oraz  ich  wyposażenia.  W  Szkole 
Podstawowej  nr  7  w  Białymstoku  członkowie  Komitetu  Rodzicielskiego  podjęli 
się budowy sali gimnastycznej. Ten czyn sprawił,  że ‒ zdaniem przewodniczą-
cego KR ‒ „Rodzice są zadowoleni z dobrze spełnionego obowiązku względem 
szkoły i własnych dzieci. Rośnie autorytet aktywu szkolnego i komitetu rodziciel-
skiego, który może wiele zdziałać dla własnej szkoły”119. W innej szkole: „Komitet 
w zgodnej współpracy ze szkołą wybudował dom mieszkalny dla nauczycieli […] 
świetlicę  szkolną”120. W  jednej  ze  szkół w powiecie wyrzyskim KR przeznaczył 
pierwsze fundusze na zakup pomocy naukowych, zasłon do okien w klasie, na 
zaopatrzenie biblioteki oraz wspierał organizowanie dwuletniej Szkoły Przyspo-
sobienia Rolniczego121. 

W związku z  rozpoznaniem potrzeb gospodarczych szkoły przez  rodziców 
autorzy listów zwracali się do redakcji z prośbą o pomoc w załatwieniu różnych 
spraw, takich jak: wyjaśnienie ws. ubezpieczeń szkolnych122, zakup pomocy na-
ukowych, np. mikroskopu („Będę Redakcji «Szkoły  i Domu» bardzo wdzięczny. 

114  A. L i s o ń, Zaczęliśmy od… „Zemsty”, SiD 1954, nr 4, s. 32.
115  S. W o y n a r o w s k a, Zabawy rodzicielskie – ale bez wódki, SiD 1953, nr 8–9, s. 46–47.
116  J. K a c p r z a k, Dobre wychowanie dzieci…, s. 31.
117  A. O l k i e w i c z, Wzorcowo pracuje Koło Odbudowy Warszawy w szkole nr 8 w Grudziądzu, 

SiD 1952, nr 1, s. 25–26.
118  C. S t r z e l e c, Jak szkoły wiejskie obchodziły Międzynarodowy Dzień Dziecka, SiD 1953, 

nr 7, s. 31.
119  J. B a r t n i c k i, Będzie sala gimnastyczna, SiD 1958, nr 1, s. 15.
120  J. J a k u b o w s k a, O komitecie rodzicielskim, tamże, nr 4, s. 14.
121  J. K u b a c k i, Politechnizacja w miniaturze, tamże, nr 12, s. 16.
122  Redakcja, Ubezpieczenia szkolne, SiD 1951, nr 1, s. 30.
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Po  feriach  rozpocznie  swą  działalność  «Kółko Młodych Miczurinowców»  –  tak 
bardzo przydałby się mikroskop”123. Odpowiedź redakcji: „«Cezas» na skutek in-
terwencji naszej Redakcji zarezerwował dla Szkoły w Przeuszynie 1 mikroskop 
typu  M-100”124)  czy  narzędzi  stolarskich  dla  świetlicy  w  Szkole  Podstawowej 
w Maszewie125. O interwencję przy remoncie szkoły prosił m.in. członek KR ze wsi 
Łuczyna w powiecie trzebnickim: 

Szkoła nasza miała być pokryta całkowicie dachówką, a pokryto zaledwie 1/8 części dachu i na 
tym pracę zakończono. […] Światły obywatel nie może patrzeć na tę sprawę obojętnie i mam nadzieję, 
że Redakcja wpłynie na odpowiednie władze126. 

W powyższej sprawie „Redakcja interweniowała w Wydziale Oświaty PRN” 
i ostatecznie pomyślnie zakończono remont dachu127. Natomiast członkowie KR 
z miejscowości Klementowice w powiecie puławskim prosili  o wskazówki doty-
czące budowy budynku szkolnego. Redakcja w odpowiedzi na  list udzieliła wy-
jaśnień i informacji potrzebnych przy podejmowaniu tej inwestycji128. Na łamach 
czasopisma, podobnie  jak w innych periodykach, wzrosła  liczba publikowanych 
listów wymagających interwencji i pośrednictwa redakcji. W tym celu w stałej ru-
bryce  „Czytelnicy piszą” albo w osobnych działach pojawiły się nowe kolumny, 
np.  „Śladem  Interwencji”129  czy  „Odpowiadamy…”130.  Zainteresowanie  redakcji 
codziennymi sprawami czytelników zwiastowało nadejście Odwilży, dawało od-
czuć czytelnikowi, że jego potrzeby i oczekiwania też są brane pod uwagę131.

Osobne miejsce w zakresie współpracy szkoły z domem zajmuje podejmo-
wanie  zobowiązań  przez  komitety  rodzicielskie.  Zagadnienie  to  bardzo  często 
było poruszane przez korespondentów  i autorów  listów prywatnych. Większość 
zobowiązań dotyczyła podjęcia się przez KR pomocy w zakresie osiągania do-
brych wyników nauczania  i wychowania, prac budowlanych, gospodarczych na 
rzecz poprawy funkcjonowania szkoły, ale były też zobowiązania, w ramach któ-
rych KR postanowiły „prowadzić zdecydowaną walkę z przejawami chuligaństwa” 
lub  deklarowały,  „że  więcej  będą  prenumerować  i  czytać  czasopismo  «Szkoła 
i Dom»”132. Treść niektórych propozycji wynikała z kalendarza imprez szkolnych, 
np.  z  okazji  Święta  Pracy  KR  zobowiązywały  się  do  zakupu  nagród  książko-
wych dla przodowników nauki oraz dekoracji budynków szkolnych133. Przy okazji 

123  M. B i e r n a t, Szkoła będzie miała mikroskop, tamże, nr 2, s. 32.
124  Redakcja, Szkoła będzie miała mikroskop, tamże.
125  Redakcja, Odpowiedź redakcji, tamże, nr 3, s. 30.
126  Śladem interwencji. Budynek szkolny pod dachem, SiD 1952, nr 3, s. 28.
127  Redakcja, Budynek szkolny pod dachem, tamże. 
128  Redakcja, Budujemy szkołę, tamże, nr 7, s. 27.
129  Redakcja, Śladem naszych interwencji, SiD 1953, nr 1, s. 23.
130  Redakcja, Odpowiadamy… SiD 1954, nr 10, s. 38.
131  Por. M. R a d z i s z e w s k a, Kreowanie modelu nauczyciela szkoły socjalistycznej w prasie 

województwa olsztyńskiego w latach 1951–1956, [w:] Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku 
jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010, s. 81–82.

132  Redakcja, Czytelnicy piszą, SiD 1955, nr 1, s. 19.
133  Redakcja, Nasze zobowiązania, SiD 1954, nr 5, s. 34.
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uczczenia Święta Pracy treść zobowiązania KR przy Szkole Podstawowej w Wi-
lamowie,  w  województwie  olsztyńskim,  została  wyeksponowana  pogrubionym 
drukiem z  informacją:  „Wzywamy wszystkie komitety do podejmowania zo-
bowiązań dla uczczenia Święta Klasy Robotniczej”134. Kolejne zobowiązania 
KR podejmowały z okazji dziesięciolecia PRL, o czym informował list sekretarza 
KR Szkoły TPD nr 20 w Krakowie: „kierowniczka szkoły […] zaproponowała, aby 
dla uczczenia dziesięciolecia PRL i dziesiątej rocznicy wyzwolenia Krakowa przez 
Armię Czerwoną, Komitet podjął zobowiązanie budowy piętra. Słowa jej trafiły do 
serc zebranych”135. 

Na łamach czasopisma ukazywały się też treści zobowiązań, których autora-
mi byli rodzice. W jednym z listów do redakcji napisali, że „postanowiono w czynie 
społecznym opodatkować się na rzecz budowy domu mieszkalnego dla nauczy-
cieli w Konopnicy i rozbudowy szkoły w Stasinie”136.

Jedną z form wspierających systematyczne kontakty szkoły z domem rodzin-
nym są działania  podejmowane  sporadycznie  bądź okresowo w zależności  od 
potrzeb. Można do nich zaliczyć prowadzenie zajęć przez rodziców. Jedna z na-
uczycielek w liście do redakcji szczegółowo opisała przygotowywanie uczniów do 
egzaminów. Zwróciła też uwagę na rolę rodziców w tym zakresie: 

Z dużą pomocą spieszyli nam także rodzice, którzy znając wymagania stawiane dzieciom przez 
szkołę w odpowiedni sposób kierowali pracą uczniów w domu. Wielu członków Komitetu Rodziciel-
skiego zorganizowało komplety douczania z przedmiotów egzaminacyjnych  i  innych. Douczanie  to 
prowadzili rodzice przy pomocy nauczycieli137.

W  zakresie  propagowania  wśród  rodziców  i  społeczeństwa  zasad  postę-
powego  wychowania  dzieci  w  szkole  i  w  domu  autorzy  listów  wskazywali  na 
obecność  rodziców  nie  tylko  na  zebraniach,  lecz  także  na  apelach  szkolnych. 
Jak relacjonuje nauczyciel – udział rodziców w apelach szkolnych „wpływa w du-
żym stopniu na podniesienie wyników pracy szkolnej”138. Oprócz apeli doraźnymi 
formami pomocy rodzicom w rozwiązywaniu różnych kłopotów wychowawczych 
były m.in.  odwiedziny  rodziców  i  zakładów pracy,  gdzie  „przedstawiciele  komi-
tetów […] wyjaśniają nieporozumienia, sygnalizują zaniedbania uczniów. W tro-
sce o kulturę pedagogiczną rodziców zorganizowano Studium Rodzicielskie. […] 
Oprócz wykładów wyświetlane są filmy o  treści wychowawczej”139.  Istotne zna-
czenie w tym zakresie spełniają też Uniwersytety Powszechne, a w nich zwłasz-
cza sekcje szerzenia wiedzy pedagogicznej dla rodziców140. Zachętę do sięgania 
po  lektury z dziedziny wychowania odnajdujemy w poniższym fragmencie  listu: 
„Trzeba, aby rodzice sięgali po nie, aby je czytali, aby książki stały się ich dorad-

134  Redakcja, Zobowiązanie, SiD 1955, nr 3, s. 19.
135  E. M i l d n e r, Na dziesięciolecie, SiD 1954, nr 12, s. 26.
136  (wic.), Pożyteczna inicjatywa, SiD 1958, nr 5, s. 15.
137  A.S., Refleksje poegzaminacyjne, SiD, 1954, nr 9, s. 25–26.
138  K. U n i e j e w s k i, Rodzice na apelach szkolnych, SiD 1953, nr 5, s. 29–30.
139  K. C z a r n om s k i, Studium Rodzicielskie, SiD 1958, nr 7–8, s. 25.
140  J. J a n k o w s k i, [bez tytułu], tamże, nr 10, s. 15.
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cami w pracy wychowawczej”141. Do bezpośrednich form współpracy rodziny ze 
szkołą zaliczyć należy „Regularne uczęszczanie na klasowe zebrania rodziców, 
pełnienie różnego rodzaju dyżurów w szkole, udział w pracach komitetu rodziciel-
skiego”142 oraz propagowanie wśród rodziców czytelnictwa książek  i czasopism 
pedagogicznych143.

Natomiast  z  punktu  widzenia  nauczycieli  w  pogłębianiu  współdziałania 
szkoły  z  rodzicami  bezpośrednimi  formami  współpracy  były:  „odwiedziny  do-
mów rodzicielskich, rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami, wspólne ob-
serwacje zachowania się dziecka, korespondencja, dzienniczek uczniowski”144. 
Nauczyciele w listach do redakcji zwracali też uwagę na sposoby komunikowa-
nia się z rodzicami: 

W rozmowie z rodzicami nie ograniczajmy się  jedynie do skarg i zażaleń. W każdym bowiem 
dziecku można znaleźć coś dobrego i od tego należałoby znaleźć rozmowę z rodzicami. Mówiąc zaś 
o ujemnych cechach ucznia, wskazujemy  rodzicom środki zmierzające do poprawy  jego zachowa-
nia145.

Wśród pośrednich  form współpracy nauczyciela  z  rodzicami można wska-
zać w szkołach podstawowych „wieczorne repetycyjne lekcje otwarte, które mają 
częstokroć charakter wieczorów  literackich”146,  zaś w przedszkolach  „specjalne 
kąciki, w których znajdują się dobre książki o wychowaniu dziecka, plany pracy, 
jadłospisy i różne czasopisma”147. 

Na odrębną refleksję zasługuje szczególnie popularna forma współpracy śro-
dowiska  rodzinnego  i  szkolnego w okresie PRL,  jaką  jest kolportaż materiałów 
propagandowych i korespondencja. Zarówno czasopismo pedagogiczne „Szkoła 
i Dom”, jak i prasa partyjna były uważane za samodzielny środek propagandowy 
lub „środek wspomagający agitację bezpośrednią”148. Dlatego też nie dziwi akcja 
rozpowszechniania pisma i obowiązkowej prenumeraty przez placówki oświato-
we. Również w  rubryce  „Czytelnicy piszą”  toczyła się polemika wokół wyników 
kolportażu. W  listach  korespondenci  zapewniali  o  rozpowszechnianiu pisma149, 
jednocześnie podawali dokładne dane odnośnie do zaprenumerowanych egzem-
plarzy: „Wszystkie kierownictwa szkół podstawowych w powiecie płońskim w licz-
bie 96 zaprenumerowały po  jednym egzemplarzu czasopisma «Szkoła  i Dom» 
dla szkoły i po jednym egzemplarzu dla każdego Komitetu Rodzicielskiego”150. Na 
łamach czasopisma publikowano też wypowiedzi czytelników przyczyniające się 
do rozpowszechniania tego periodyku, do wskazania jego roli wychowawczej „na 

141  Z. V i g e l, [bez tytułu], tamże, nr 11, s. 15.
142  L. Tom a s z e w s k a, [bez tytułu], tamże. 
143  K. S z u b e r t, W zamku świetlica, SiD 1957, nr 9, s. 16.
144  M. M a j c h e r c z y k, Czytelnicy piszą, SiD 1956, nr 12, s. 19.
145  W. M a j c h e r c z y k, O pracy z rodzicami, SiD 1957, nr 7–8, s. 31.
146  Redakcja, Czytelnicy piszą, SiD 1955, nr 3, s. 19.
147  J. U r b a ń c z y k, Dobrze pracujące komitety…, s. 46.
148  M. C z y ż n i e w s k i, Propaganda polityczna…, s. 112.
149  F. S m y k, „Szkoła i Dom” pomaga w pracy, SiD 1951, nr 3, s. 28.
150  Wydział Oświaty Prezydium PRN w Płońsku, „Szkoła i Dom” pomaga w pracy, tamże. 
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odcinku uaktywnienia Komitetów Rodzicielskich i ściślejszego powiązania ich ze 
szkołą […]. Ażeby organ Wasz mógł zadanie to wykonać, musi być spopularyzo-
wany, musi dotrzeć do każdego członka Komitetu Rodzicielskiego, do tysięcznych 
rzesz  rodziców, stać się  ich przewodnikiem  i doradcą w wychowaniu dzieci”151. 
W numerze 11/1952 pojawił się list, w którym czytelniczka z entuzjazmem opisuje 
moment otrzymania czasopisma „Szkoła i Dom”: 

W dniu 5 października 1952  r. na walnym zebraniu  rodziców. Dzieci  klasy  IIIa  i  IIIb wręczyły 
rodzicom czasopismo „Szkoła i Dom” wraz z wiązankami kwiatów. […] Rozczuleni tym serdecznym 
obrazkiem rodzice postanowili zbierać się w szkole raz na 2 tygodnie na tzw. „czwartki dyskusyjne” 
i omawiać zagadnienia poruszane w tym czasopiśmie. Prosimy wydrukować nasz list, aby tak samo 
postępowały inne nowo wybrane komitety152. 

O  akcji  propagandowej  zdobywania  nowych  prenumeratorów  pisma  infor-
mowali  też nowi nadawcy  listów do redakcji153. Czasopismo „Szkoła  i Dom” nie 
ustrzegło się manipulowania opinią społeczną. Wyraźnie kreowało ideał stalinow-
skiej koncepcji wychowania  dzieci154,  co  eksponuje wypowiedź  jednego  z  póź-
niejszych stałych korespondentów pisma: „Po przeczytaniu kilku numerów pisma 
doszedłem do przekonania, że przy jego pomocy i za jego pośrednictwem będę 
mógł  lepiej  służyć  naszej  wspólnej  sprawie  –  wychowaniu  nowego  człowieka, 
wartościowego obywatela naszej Ludowej Ojczyzny”155. Czasopismo podporząd-
kowane potrzebom propagandy zamieszczało obowiązkowy komentarz pod lista-
mi czytelników, podkreślający rolę i znaczenie komitetów rodzicielskich, jak np.: 

Redakcja ze swej strony chciałaby dodać, że niemałą również zasługę nauczycielki J. Misygar 
jest dobrze działający Komitet Rodzicielski w Faliszówce. Młoda, zdolna i pełna zapału nauczycielska 
potrafi w najmniej dogodnych warunkach z Komitetem Rodzicielskim owocnie i zgodnie współpraco-
wać156. 

W  innym  dopisku  pod  korespondencją  czytamy:  „Redakcja  miesięcznika 
«Szkoła  i Dom» dziękuje za nadesłaną korespondencję  i prosi o napisanie ar-
tykułu na temat: «Co zrobił Komitet Rodzicielski dla Szkoły w Ołpinach»”157. Od-
nośnie do zwiększenia udziału komitetów rodzicielskich w akcji zbierania złomu, 
szkła i papieru napisano: „Redakcja miesięcznika «Szkoła i Dom» sądzi, iż apel 
młodzieży zmobilizuje komitety rodzicielskie do tej ze wszech miar pożytecznej 
i wychowawczej akcji”158. W następnym numerze wypowiedź  ta brzmi następu-
jąco: „Redakcja zwraca się z prośbą do przewodników Drużyn Harcerskich, aby 
w  swych wypowiedziach  dyskusyjnych  uwzględnili  pracę  Komitetów Rodziciel-

151  A. S u ł k o w s k i, Dzielimy się doświadczeniami na łamach „Szkoły i Domu”, SiD 1952, nr 4, 
s. 30.

152  Nowo wybrany KR SP nr 7 w Białymstoku, „Szkoła i Dom” w darze od dzieci, tamże, nr 11, s. 31.
153  E. M i l d n e r, Jak nam pomaga „Szkoła i Dom”, SiD 1954, nr 5, s. 38.
154  K. J a k u b i a k, Problematyka wychowania…, s. 214.
155  J. Z i e l i ń s k i, Co na to inni…, s. 35.
156  Redakcja, Rodzice dziękują nauczycielce za ofiarną pracę, SiD 1951, nr 2, s. 30.
157  Redakcja, Do naszego korespondenta, tamże, nr 1, s. 30.
158  Redakcja, Młodzież zbiera złom, tamże, nr 2, s. 31–32.
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skich i Szkolnych Komitetów Opiekuńczych w organizacji harcerskiej”159. Oprócz 
obowiązkowych treści na łamach pisma pojawiały się też obowiązkowe przedruki 
listów z innych gazet (np. z „Gromady”160), a także publikowano listy adresowane 
do Ministerstwa Oświaty161.

Reasumując, z lektury i analizy publikowanych listów czytelników do redakcji 
miesięcznika „Szkoła  i Dom” wynika, że na łamach pisma toczyła się dyskusja, 
wymiana  zdań,  refleksji,  propozycji  wokół  zagadnienia  współpracy  środowiska 
szkolnego  z  domem  rodzinnym.  Choć współdziałanie  przybierało  różne  formy, 
to jednak dominującym podmiotem w relacji szkoła ‒ dom byli nauczyciele, a nie 
rodzice.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  pełniejszy  obraz  problematyki  współdziała-
nia rodziny ze szkołą w okresie PRL pozwoliłaby nakreślić analiza innych źródeł 
historycznych, w  tym  także  listów w czasopiśmie  „Rodzina  i Szkoła”, będącym 
miesięcznikiem dla rodziców i wychowawców (1959–1989), stanowiącym konty-
nuację miesięcznika „Szkoła i Dom”.

159  Redakcja, O pracy w organizacjach młodzieżowych, tamże, nr 3, s. 30.
160  Redakcja, Rady narodowe troszczą się o szkołę, tamże, nr 2, s. 30–31.
161  T. Tc h ó r z e w s k i, Składam podziękowania Ludowej Władzy, SiD 1953, nr 6, s. 30.
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Problematyka szkolnictwa i oświaty 
na łamach kwartalnika „Białostocczyzna”

Kwartalnik „Białostocczyzna” był pismem regionalnym, które w zamierzeniu 
miało dostarczać różnorodnych informacji dotyczących przeszłości oraz danych 
o współczesnych problemach regionu, jego życiu naukowym, prezentować doro-
bek naukowy badaczy, jak również placówek naukowo-badawczych zlokalizowa-
nych na Białostocczyźnie.

Do stworzenia czasopisma skłaniała nieobecność na rynku prasy naukowej 
w  województwie  białostockim  periodyku  tego  rodzaju.  Pomimo  istnienia  kilku 
szkół wyższych w Białymstoku, nie było czasopisma, które w sposób systema-
tyczny przedstawiałoby dorobek naukowy badaczy zajmujących się problematyką 
regionalną.

Jak wspominał Henryk Majecki1: 

Wprawdzie w owych  czasach wychodził  „Rocznik Białostocki”,  lecz  rzadsza niż w  latach 70. 
dwudziestego wieku częstotliwość ukazywania się poszczególnych jego tomów spowodowała, że pe-
riodyk był  rocznikiem tylko z nazwy.  Informacje podawane w dziale „Recenzje” oraz „Kronika życia 
naukowego” były nieaktualne, a ponadto zawartość poszczególnych tomów coraz bardziej ograniczała 
się do problematyki muzealnej, drobnych informacji o znaleziskach. Brak natomiast tam było opraco-
wań o charakterze syntetycznym. Również Filia UW nie wydawała w tym czasie żadnego periodyku 
o tematyce regionalnej2.

*  Dr, Katedra Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedago-
giczna w Białymstoku, 15–703 Białystok, Aleja Jana Pawła II 91.

1  Doktor Henryk Majecki ur. w 1932 r. w Jędrzejowie, zmarł w 2009 r. Autor wielu publikacji z za-
kresu historii  regionu białostockiego w  latach międzywojennych oraz okresu 1945–1956. Wieloletni 
pracownik i dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, członek władz Białostockiego Towarzy-
stwa Naukowego, redaktor naczelny „Białostocczyzny” przez cały okres wydawania tego periodyku 
(1986–2002).

2  H. M a j e c k i, Dziesięć lat „Białostocczyzny”, „Białostocczyzna” [dalej: B] 1996, nr 1, s. 3–4.
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W  takiej  sytuacji  w  środowisku  Białostockiego  Towarzystwa  Naukowego 
(BTN)  zrodziła  się  potrzeba wydawania  pisma,  które w  sposób  systematyczny 
prezentowałoby wyniki badań nad problematyką regionalną. Założono, iż pismo 
to  będzie  dostępne badaczom  reprezentującym wiele  dziedzin  nauki,  co miało 
się przyczynić do integracji miejscowego środowiska naukowego. Zgodzono się, 
że forma przekazu powinna być przystępna dla jak najszerszego grona czytelni-
ków, a nie tylko dla specjalistów. Ustalono także, że periodyk ten będzie kwartalni-
kiem, co pozwoli na systematyczne przekazywanie najnowszych wyników badań.

Proces  powstawania  pisma  był  długi  i  pomimo  przychylności  władz  woje-
wódzkich  napotykał  na  trudności  specyficzne  dla  tamtego  okresu. Wśród  nich 
były  tak prozaiczne z dzisiejszego punktu widzenia sprawy,  jak brak przydziału 
papieru. Jednak wszystkie one zostały pokonane i na początku 1986 r. ukazał się 
pierwszy numer „Białostocczyzny”.

W pierwszym numerze pisma jego redaktor naczelny Henryk Majecki w słowie 
Od Wydawcy sprecyzował regionalny obszar eksploracji badawczej, której wyniki 
będą publikowane na łamach kwartalnika, opisując go, jako „obszar województwa 
białostockiego w jego aktualnych granicach. W historii zmieniały się jednak granice 
poszczególnych  regionów, w  tym  również białostockiego. Ponadto  region biało-
stocki posiada wiele problemów, wspólnych z ziemiami sąsiednimi.  […] W prze-
szłości wchodził w skład różnych organizmów państwowych i jednostek podziału 
administracyjnego. Zasiedlony był przez różne grupy etniczne, leżał na styku róż-
nych języków i kultur. Ta specyfika regionu występuje również obecnie”3. 

Na  łamach pisma zamierzano również przedstawiać problematykę związa-
ną z białostockimi szkołami wyższymi i placówkami naukowymi, a także sylwetki 
miejscowych naukowców. Wydawca deklarował również, że kwartalnik w sposób 
syntetyczny i kompleksowy będzie prezentować współczesne problemy placówek 
działających w obszarze kultury i sztuki. Stałe miejsce na łamach pisma miał zaj-
mować dział recenzji publikacji dotyczących regionu4.

Po zmianie ustroju kwartalnik znalazł się w nowej rzeczywistości, która zmie-
niła  także  rynek wydawniczy w kraju. O  ile przed  tego  typu periodykami otwo-
rzyły  się  nowe możliwości  związane  z  brakiem  cenzury,  zniknęły  ograniczenia 
zawartości  i objętości zamieszczanych artykułów, o  tyle pojawiły się  równocze-
śnie trudności z pozyskiwaniem środków finansowych na prowadzenie tego typu 
działalności  wydawniczej.  Państwo  przestało  dofinansowywać  stowarzyszenia 
naukowe w tym także Białostockie Towarzystwo Naukowe (BTN). Zdobycie środ-
ków na wydawanie nowych numerów pisma związane było z uzyskaniem dofinan-
sowania ze strony sponsorów. W wielu wypadkach sponsorami były samorządy 
terytorialne5 lub np. Ministerstwo Kultury i Sztuki, które przekazywało potrzebne 
pieniądze  za  pośrednictwem Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury. 
Dzięki temu udało się, jak wspominał w 1996 r. w artykule podsumowującym dzie-
sięciolecie pisma H. Majecki, wydać 40 numerów pisma. Dalej redaktor naczelny 

3  H. M a j e c k i, Od Wydawcy, B 1986, nr 1, s. 1.
4  Tamże.
5  B 1995, nr 1. Numer ten został wydany dzięki dofinansowaniu przez Urząd Gminy w Suchowoli.
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pisze, że „profil pisma jest generalnie zgodny z koncepcją jego twórców. Pismo 
znalazło wielu sympatyków, o czym świadczą listy do redakcji, a także telefony 
od zniecierpliwionych czytelników, oczekujących na kolejny jego numer. Spełnia 
też rolę integrującą miejscowe środowisko naukowe. Wśród autorów poszczegól-
nych artykułów znajdujemy pracowników białostockich uczelni, placówek kultural-
no-oświatowych, Archiwum Państwowego, nauczycieli”6.

W tym okolicznościowym, rocznicowym artykule autor samokrytycznie stwier-
dził, że nie do końca udało się nadać kwartalnikowi interdyscyplinarny charakter, 
ponieważ dominuje w nim nadal problematyka historyczna. Jedynie językoznaw-
cy wnieśli  zauważalny wkład w  zawartość  pisma,  nadal  jednak niewiele mate-
riałów  z  zakresu  etnografii,  ekologii,  socjologii  i  nauk  ekonomicznych  znalazło 
miejsce na jego łamach. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywano w niewielkiej 
aktywności środowiska etnografów, którzy – zdaniem autora – w inny sposób de-
monstrują  swoje  osiągnięcia,  a  pozostali  przedstawiciele  dyscyplin  naukowych 
nie posiedli umiejętności przedstawiania wyników swych badań w formie prefero-
wanej przez redakcję pisma.

Do niepowodzeń kwartalnika zaliczono także fakt, że liczono na powiększają-
ce się grono prenumeratorów, które jednak skurczyło się z powodu braku pienię-
dzy w jednostkach oświatowych i kulturalno-wychowawczych.

Pismo  rozprowadzane  było w  „biurze BTN,  Instytucie Historii  Filii  UW, w Ar-
chiwum  Państwowym  i  kilku  innych  miejscach  wyłącznie  na  terenie  miasta”7.

Od pierwszego numeru w kwartalniku przyjęto zasadę, że główną część pisma 
stanowić będą artykuły autorów reprezentujących różne dziedziny nauki. Stąd też 
wśród tekstów opublikowanych jako pierwsze odnaleźć możemy publikacje doty-
czące medycyny oraz psychologii. Jednak w miarę upływu czasu „Białostocczyzna” 
przekształciła  się w pismo historyczne, a historia  regionu stanowiła dominującą 
część publikowanych materiałów. Wśród nich w ciągu siedemnastu  lat  istnienia 
zamieszczono kilkadziesiąt artykułów, które w sposób bezpośredni  lub pośredni 
odnosiły się do problematyki szkolnictwa, oświaty, wyższych uczelni, młodzieży, 
uczniów czy studentów. Część z tych artykułów niejednokrotnie została napisana 
na podstawie unikalnych dokumentów źródłowych, wykorzystywano w nich prasę 
codzienną  lub  czasopisma  regionalne,  a  nawet  trudno  dostępną prasę  religijną 
przechowywaną w archiwach Rosji, Litwy czy Białorusi. Olbrzymie znaczenie miał 
fakt, iż co najmniej dwóch autorów w tym czasie zajmowało stanowisko dyrektora 
lub pracowało w Archiwum Państwowym w Białymstoku, co pozwalało na o wiele 
szerszą eksplorację zasobów tej placówki. Kilku autorów dokładnie poznało i opi-
sało Archiwa Państwowe w Brześciu nad Bugiem, gdzie znajduje się do dnia dzi-
siejszego duża część archiwaliów związanych z polską, a szczególnie białostocką 
oświatą i szkolnictwem, zwłaszcza z okresu międzywojennego.

Zdecydowana większość artykułów dotyczących omawianej problematyki to 
teksty charakteryzujące się wysokim walorem poznawczym, zwłaszcza te, które 
wykorzystywały  unikalne źródła archiwalne. 

6  H. M a j e c k i, Dziesięć lat…, s. 5.
7  Tamże, s. 6.



Andrzej Puliński176

Niezwykle interesującym aspektem odkrywanym w trakcie lektury artykułów 
związanych z szeroko rozumianą oświatą czy edukacją są postacie autorów, któ-
rzy efekty swojej pracy zamieszczali na  łamach „Białostocczyzny” w okresie  jej 
istnienia. Wśród nich byli pracownicy naukowi miejscowych uczelni, osoby zwią-
zane zawodowo z Archiwum Państwowym, ale także nauczyciele czy pasjonaci 
historii lokalnej.

Jednym z nich był Piotr Bajko, który na łamach kwartalnika zamieszczał artyku-
ły dotyczące życia kulturalnego, sportowego i oświatowego na terenie Białowieży, 
głównie w okresie międzywojennym. Ten znany dziennikarz-historyk regionalista, 
z zawodu leśnik, autor ponad 2000 różnego rodzaju publikacji zamieszczonych 
w około 70 periodykach, autor sześciu książek, których treść dotyczyła zagadnień 
ściśle związanych z Białowieżą i Puszczą Białowieską, na łamach „Białostocczy-
zny” zamieścił trzy artykuły dotyczące m.in. edukacji, kultury, szkolnictwa i oświa-
ty8. Swoje pierwsze kroki na drodze naukowej stawiała w omawianym periodyku 
Joanna Sadowska  z Uniwersytetu w Białymstoku  umieszczając w  latach  1995 
i 1999 artykuły dotyczące kształcenia nauczycieli w latach 1919–1936 i odbudowy 
szkolnictwa białostockiego w pierwszych latach niepodległości9.

Kolejnym autorem, który publikował na łamach „Białostocczyzny” był Marek 
Kietliński, obecny dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, który korzy-
stając z zasobów kierowanej przez siebie instytucji zamieścił artykuły dotyczące 
placówek oświatowych na terenie regionu w różnych okresach historycznych10.

Problematyką organizacji młodzieżowych, związanych z Polską Partią Socja-
listyczną w okresie międzywojennym w regionie zajmował się na łamach kwartal-
nika Jan Jerzy Milewski11.

Postacie wybitnych pedagogów i nauczycieli, a także jeden ze związków mło-
dzieżowych reprezentujący ruch ludowy okresu międzywojennego opisała w swo-
ich artykułach Zofia Tomczonek12.

Dwukrotnie  na  łamach  pisma  zamieścił  swoje  artykuły  dotyczące  Związku 
Harcerstwa Polskiego w Bielsku Podlaskim ks. Kazimierz Kułakowski13.

8  P. B a j k o, Trześciańska kuźnica oświaty i postępu rzemieślniczo-rolnego, B 1989, nr 14; t e n -
ż e, Kultura, oświata i sport w międzywojennej Białowieży, B 1990, nr 18; t e n ż e, Organizacje i zrze-
szenia społeczne międzywojennej Białowieży, B 1990, nr 20.

9  J. S a d o w s k a, Odbudowa szkolnictwa w Białymstoku w pierwszym roku po odzyskaniu nie-
podległości w świetle „Dziennika Białostockiego”, B 1995, nr 4 (40);  t a ż, Seminaria nauczycielskie 
w Białymstoku w latach 1919–1936, B 1999 nr 4.

10  M. K i e t l i ń s k i, Białostocki Instytut Panien Szlacheckich (1841–1918), B 1998, nr 3; t e n ż e, 
Szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Białymstoku w okresie międzywojennym, B 1999.

11  J. J.  M i l e w s k i,  Z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej w powiecie bielsko-podlaskim, 
B 1999, nr 19; t e n ż e, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w okręgu białostockim, B 1990, nr 20.

12  Z.  Tom c z o n e k,  Związek Młodzieży Ludowej na Białostocczyźnie w latach 1928–1937, 
B 1992, nr 1 (26); t a ż, Maria Kolendo – pedagog i działacz społeczny (1984–1980), B 1994, nr 4; 
t a ż, Michał Wacław Goławski nauczyciel i pedagog Białegostoku, B 1994, nr 4.

13  K.  K u ł a k o w s k i,  Początki działalności organizacyjnej Związku Harcerstwa Polskiego 
w Bielsku Podlaskim, B 1994, nr 4  (36);  t e n ż e, Początki działalności reaktywowanego po wojnie 
Związku Harcerstwa Polskiego w Bielsku Podlaskim (1944–1945), B 1996, nr 1.
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Problematyką aspiracji społecznych i zawodowych studentów trzykrotnie na 
łamach kwartalnika zajmował się profesor Henryk Bronakowski14.

Dwa artykuły dotyczące badań nad sensem życia, będącym regulatorem za-
chowań młodzieży zamieścił w omawianym periodyku Wenancjusz Panek15.

Kolejnym autorem, który opublikował na łamach „Białostocczyzny” dwa arty-
kuły dotyczące szkolnictwa zawodowego, jakim były szkoły handlowe istniejące 
w okresie międzywojennym w Białymstoku był Piotr Liedke16.

Jednak  najbardziej  „płodnym”  autorem,  publikującym  artykuły  dotyczące 
szkolnictwa i edukacji w regionie białostockim, był przez cały, kilkunastoletni okres 
istnienia „Białostocczyzny” jej redaktor naczelny Henryk Majecki17.

Kwestie  związane z polskim szkolnictwem powszechnym  i  średnim w  róż-
nych okresach historycznych były kilkakrotnie poruszane na łamach kwartalnika 
„Białostocczyzna”. Artykuły dotyczyły zarówno szkół zawodowych,  jak  i ogólno-
kształcących, ośrodków kształcenia nauczycieli, a także problematyki związanej 
z funkcjonowaniem uczelni wyższych na terenie województwa podlaskiego. Od-
nosiły się do całego regionu i do poszczególnych szkół lub oświaty w danej miej-
scowości.

Szkolnictwa  ogólnokształcącego  na  poziomie  średnim  w  dwudziestoleciu 
międzywojennym  dotyczył  artykuł  napisany  przez  Marka  Kietlińskiego18.  Autor 
rozpoczyna opis od sierpnia 1915 r., kiedy to w wyniku działań wojennych Biały-
stok został zajęty przez wojska niemieckie.

Niemieckie władze okupacyjne pozwoliły na otwieranie polskich szkół, z cze-
go skorzystało Towarzystwo Pomocy Szkół Polskich w Białymstoku  i otworzyło 
z pomocą Wydziału Oświecenia miasta stołecznego Warszawy pierwszą szko-
łę  średnią w Białymstoku,  jaką było Polskie Gimnazjum Realne  składające  się 
z dwóch odrębnych zakładów, żeńskiego  i męskiego. Placówka w  takiej  formie 
przetrwała do 1919 r., kiedy to została upaństwowiona i od tej pory działała jako 
Państwowe Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. Większość treści tej publi-
kacji poświęcona jest właśnie tej szkole. O wiele mniej miejsca poświęca autor 
Gimnazjum Żeńskiemu im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej i Gimnazjum Hebraj-
skiemu, opisywanemu jako przykład szkoły prywatnej19.

Zdecydowanie pełniejszy obraz działalności Państwowego Gimnazjum Żeń-
skiego uzyskujemy po lekturze artykułu Heleny Żylińskiej-Żyłkiewicz, który ukazał 

14  H.  B r o n a k o w s k i, Studenci Politechniki Białostockiej o uczelni i o sobie, B 1986, nr  3; 
t e n ż e, Nauki społeczne w Politechnice Białostockiej, B 1987, nr 7; t e n ż e, Cele życiowe, aspiracje 
społeczne i zawodowe studentów Politechniki Białostockiej i Akademii Medycznej, B 1988, nr 11.

15  W. P a n e k, Sens życia jako główny regulator w normalnym zachowaniu młodzieży, B 1986, 
nr 2; t e n ż e, Brak sensu życia jako wyznacznik zaburzeń w zachowaniu się młodzieży i przestępczo-
ści, B 1986, nr 2.

16  P. L i e d k e, Polskie szkoły handlowe w Białymstoku lat międzywojennych, B 1999, nr 4. 
17  H.  M a j e c k i, Legion Młodych na Białostocczyźnie (1932–1939), B 1992, nr 1; t e n ż e, Or-

ganizacje Młodzieży Pracującej na Białostocczyźnie (1933–1939), B 1992, nr 1; Źródła do dziejów 
oświaty na Białostocczyźnie w okresie międzywojennym w zasobie Archiwum Państwowego Obwodu 
Brzeskiego Republiki Białorusi, B 1996, nr 4, s. 72–74; Oświata żydowska na Białostocczyźnie w okre-
sie międzywojennym, B 1998, nr 1. 

18  M. K i e t l i ń s k i, Szkolnictwo średnie…, s. 38–48.
19  Tamże, s. 47–48.
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się w  kwartalniku w  roku  199820. Autorka  będąca  absolwentką  tego Gimnazjum 
zaznacza, że nie pretenduje do przedstawienia w pełni działalności placówki, po-
nieważ  nie  zachowało  się  archiwum  szkoły,  „materiały  archiwalne  Kuratorium 
Okręgu Szkolnego znajdują się poza granicami naszego kraju, a lokalna prasa nie 
zachowała się w komplecie  i  rozproszona  jest w różnych bibliotekach pozabiało-
stockich”21. Jednak po lekturze artykułu czytelnik nie odnosi wrażenia, że pominięto 
wiele z historii szkoły, a niebywale cenne wydają się własne wspomnienia  i spo-
strzeżenia autorki  z okresu, gdy była uczennicą  tej  znanej placówki oświatowej.

Problematyka odbudowy szkolnictwa polskiego w pierwszym roku po odzy-
skaniu niepodległości była także tematem pracy Joanny Sadowskiej, która swój 
artykuł oparła na informacjach uzyskanych na podstawie lektury lokalnej gazety 
codziennej, a mianowicie „Dziennika Białostockiego”22. Autorka zamieszcza wiele 
cytatów pochodzących z artykułów ukazujących się na łamach tego jedynego pol-
skiego dziennika ukazującego się w Białymstoku w latach 1919–1920, dotyczą-
cych wszelkich spraw związanych ze szkolnictwem i oświatą w tym jakże trudnym 
okresie odbudowy polskiej państwowości.

Charakteryzując swoje źródło pisze, że „częste pojawianie się tematyki oświa-
towej na łamach «Dziennika Białostockiego» było odbiciem zainteresowania się 
nią społeczeństwa miasta. Ton informacji, początkowo entuzjastyczny, z czasem 
stał się spokojniejszy  i bardziej  rzeczowy, a duma przeplatała się z  troską.  […] 
Gazeta spełniała rolę informatora odnośnie kwestii organizacyjnych, pośrednika 
pomiędzy szkołami a  rodzicami, a  także władzami miejskimi. Pomagała w  roz-
wiązywaniu problemów materialnych, np. apelując o pomoc w zdobyciu opału. 
Udzielała swych łamów pedagogom, którzy opowiadali o swojej wizji szkolnictwa 
w nowej Polsce, o kłopotach i osiągnięciach, apelowali do społeczeństwa o zro-
zumienie i pomoc”23.

Niezwykle  interesujące  źródła  archiwalne  dotyczące  dziejów  oświaty  pol-
skiej a znajdujące się w Archiwum Państwowym Obwodu Brzeskiego na Białorusi 
przedstawił Henryk Majecki, który po zbadaniu znajdujących się tam dokumentów 
napisał, że zespół akt „zawiera cenne źródła do badań nad rozwojem oświaty na 
Białostocczyźnie. Występujące tam materiały dotyczą organizacji szkolnictwa, bu-
dowy obiektów szkolnych, pracy dydaktycznej i kulturalno-oświatowej szkół, sta-
tystyki szkolnej. Kilka tysięcy jednostek to oryginalne teczki z napisami w języku 
polskim zawierające akta osobowe nauczycieli. Mogą być one przydatne również 
do  badań  genealogicznych,  opracowań  biografii  nauczycieli. Wiele materiałów 
dotyczy  konkretnych  szkół. W  dużej  ilości  zachowały  się  okólniki Ministerstwa 
oraz Kuratorium Okręgu Szkolnego, zarówno Brzeskiego, jak i Białostockiego”24.

Na  łamach  „Białostocczyzny”  zajmowano  się  również  historią  działalności 
placówek szkolnych i edukacyjnych, znajdujących się w mniejszych miejscowo-
ściach regionu.

20  H. Ż y l i ń s k a - Ż y ł k i e w i c z, Z dziejów Gimnazjum Państwowego im. Anny z Sapiehów Ja-
błonowskiej w Białymstoku (1915–1939), B 1998, nr 3, s. 55–63.

21  Tamże, s. 55.
22  J. S a d o w s k a, Odbudowa szkolnictwa…, s. 34–40.
23  Tamże, s. 40.
24  H. M a j e c k i, Źródła do dziejów oświaty…, s. 74.
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Rys  historyczny  oświaty w Knyszynie  i  jego  okolicach  przedstawił w  swo-
im  artykule  Edmund Chodorowski25.W  efekcie  otrzymaliśmy  syntetyczny  obraz 
oświaty  w  tej  miejscowości  poczynając  od  pierwszych  wzmianek  w  kronikach 
z 1609  r. poprzez  lata zaborów  i dwudziestolecia międzywojennego, następnie 
odbudowy i rozwoju szkolnictwa po II wojnie światowej aż do początku lat 90tych 
ubiegłego stulecia.

Podobna problematyka związana z przekrojowym ukazaniem dziejów szkol-
nictwa w jednej miejscowości ukazana została w artykule Wojciecha Orłowskie-
go a dotyczyła miejscowości Brańsk. Przedstawiono w nim dzieje oświaty w tym 
mieście poczynając od wieku XVI, aż do roku 1994. Opis dotyczy zarówno szkół 
polskich, jak i placówek oświatowych mniejszości narodowych. Interesujący wy-
daje się Aneks sporządzony przez autora, w którym odnajdujemy spis nauczycieli 
pracujących w tych jednostkach edukacyjnych na przestrzeni kilkuset lat26.

Dzieje  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Suchowoli  przedstawił  ks.  Edward 
Anuszkiewicz27. Artykuł ten zamieszczony został w dziale „Materiały” w 35. nume-
rze kwartalnika z 1995 r. i ukazuje historię powstałej w 1945 r. jedynej placówki 
kształcenia średniego, ogólnokształcącego w tej miejscowości.

Kolejną  przedstawioną  na  łamach  kwartalnika  szkołą  z  obszaru  Podlasia, 
było Państwowe Gimnazjum im. J. J. Kraszewskiego w Drohiczynie. Artykuł ten 
autorstwa  Jarosława  Maciejczuka  napisany  został  na  podstawie  dokumentów 
przechowywanych w Archiwum Państwowym Obwodu Brzeskiego w Brześciu na 
Białorusi. W jego zasobach znajduje się wiele cennych jednostek archiwalnych, 
powstałych w przedwojennym Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS) w Brześciu 
nad Bugiem z lat 1921–1939, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku w la-
tach 1927–1932 czy KOS Warszawskiego z okresu 1933–1939.

Autor publikuje w swoim artykule niezmiernie  interesujące dane dotyczące 
np. liczby uczniów w poszczególnych latach z uwzględnieniem ich narodowości, 
wyznania i pochodzenia społecznego, którzy uczęszczali do tej placówki w opisy-
wanym okresie28.

Kolejnym obszarem zainteresowania badaczy białostockich było szkolnictwo 
zawodowe. Po raz pierwszy artykuł na ten temat zamieścił w 1999 r. Piotr Liedke, 
który w swoim przeglądowym tekście przedstawił zarys dziejów szkół handlowych 
w Białymstoku – począwszy od roku 1900 aż do końca II Rzeczypospolitej. Inte-
resujące w tym artykule wydaje się wykorzystanie materiałów wspomnieniowych 
spisanych przez nauczycielkę i kronikarkę szkoły handlowej Zofię Liedke29.

Problematykę kształcenia zawodowego podjął także na łamach kwartalnika 
Jarosław Czeropski, który w swoim artykule nakreślił problematykę kursów za-
wodowych organizowanych w okresie międzywojennym.

25  E. C h o d o r o w s k i, Od szkolnictwa parafialnego do powszechnego i średniego w Knyszynie 
i jego okolicach, B 1993, nr 3, s. 38–53.

26  W. O r ł o w s k i, Dzieje szkolnictwa w Brańsku, B 1994, nr 4, s. 51–60.
27  E. A n u s z k i e w i c z, Z przeszłości Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli, B 1995, nr 1, 

s. 84–88.
28  J. M a c i e j c z u k, Gimnazjum Państwowe im. J. J. Kraszewskiego w Drohiczynie w okresie 

międzywojennym, B 2000, nr 3–4, s. 96–103.
29  P.  L i e d k e, Polskie szkoły handlowe w Białymstoku lat międzywojennych,  B  1999,  nr  4, 

s. 72–81.
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W 1999 r. ukazał się artykuł przeglądowy autorstwa Joanny Sadowskiej do-
tyczący działalności Seminariów Nauczycielskich w Białymstoku w latach 1919–
1936. Autorka  opisała  proces  ich  powstawania  i  działalność  oraz  okoliczności 
wygaszenia tego typu szkolnictwa w kraju i w Białymstoku w wyniku reformy Ję-
drzejewiczowskiej z 1932 r.30

Jednym z pierwszych artykułów zamieszczonych na  łamach „Białostocczy-
zny” dotyczących szkół  innych narodowości  i wyznań, zamieszkujących obszar 
Podlasia  był  artykuł Piotra Bajki  z  czternastego  numeru  kwartalnika,  opisujący 
szkolnictwo cerkiewne w miejscowości Trześcianka w gminie Narew. Na podsta-
wie  prasy  rosyjskojęzycznej wydawanej w  owym  czasie w Sankt  Petersburgu, 
Grodnie  i Wilnie autor szczegółowo przedstawia historię powstania  tej w owym 
czasie  wzorcowej  szkoły  cerkiewno-nauczycielskiej31.  W  artykule  odnajdujemy 
szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli, profili kształcenia, wyposażenia, 
liczby uczniów w poszczególnych latach, finansowania placówki itp. Autor czerpał 
informacje z prasy religijnej wydawanej na terenie państwa rosyjskiego. Można tu 
wymienić takie tytuły jak: „Cerkownyja Wiedomosti” wydawane w Sankt Peters-
burgu,  „Grodnienskija  Jeparchialnyja Wiedomosti”  wychodzące  w  Grodnie  czy 
„Litowskije Jeparchialnyje Wiedomosti” ukazujące się w Wilnie.

Kontynuując wątek szkolnictwa mniejszości białoruskiej zamieszkującej tere-
ny Podlasia, należy wymienić artykuł Ireny Matus, w którym pomieszczono źródła 
do dziejów szkolnictwa cerkiewno-parafialnego na terenie powiatu bielskiego na 
przełomie XIX i XX w.32 Obszar ten związany z historią szkolnictwa na ziemiach 
polskich pod zaborem rosyjskim był słabo eksplorowany z powodu ubogiego za-
sobu  dokumentów  w  polskich  archiwach.  Autorka  przedstawia  jednak  zasoby 
archiwów rosyjskich, takich jak Rosyjskie Archiwum Historyczne w Sankt Peters-
burgu, gdzie umieszczone są dokumenty wytworzone przez Radę Szkolną przy 
Świątobliwym Synodzie. Ten olbrzymi zespół (oznaczony sygnaturą 803) szcze-
gółowych sprawozdań,  raportów dotyczących szkolnictwa cerkiewnego, według 
słów autorki:  „Nie był dotychczas w ogóle wykorzystywany”33. W tym archiwum 
znajdują się również inne zespoły dokumentów związany z oświatą.

Poszukiwania  autorki  nie  ograniczyły  się  jedynie  do  placówek  rosyjskich. 
W artykule znajdujemy również dane dotyczące tej problematyki a znajdujące się 
w archiwach litewskich i białoruskich. Wskazała także najważniejsze tytuły prasy 
i czasopism z epoki, które zawierają informacje dotyczące szkolnictwa cerkiewne-
go na terenie białostocczyzny. 

Problematyka  szkolnictwa  białoruskiego  w  latach  powojennych  na  terenie 
Polski  została  przedstawiona  w  artykule  Sławomira  Iwaniuka34. Autor,  głównie 
na podstawie dokumentów archiwalnych, ukazał kwestie związane z tworzeniem 
oświaty mniejszości białoruskiej i jej dalsze losy w PRL aż do roku 1980.

30  J. S a d o w s k a, Seminaria…, s. 63–71.
31  P. B a j k o, Trześciańska kuźnica oświaty…, s. 16–19.
32  I. M a t u s, Źródła do dziejów szkolnictwa cerkiewno-parafialnego w byłym powiecie bielskim 

w latach 1884–1915, B 2000, nr 2, s. 40–44.
33  Tamże, s. 42.
34  S. I w a n i u k, Prawny status szkolnictwa białoruskiego na Białostocczyźnie w latach 1944–

1980, B 1998, nr 2, s. 31–39.
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Problematyka  szkolnictwa wyznaniowego  związanego  z Kościołem prawo-
sławnym poruszana była również w artykułach, które bezpośrednio nie odnosiły 
się do oświaty czy edukacji mniejszości, ale niejako przy okazji poruszanych wąt-
ków związanych np. ze stowarzyszeniami religijnymi miejscowej ludności odnosiły 
się również do form kształcenia duchownych związanych z religią prawosławną. 
Problematyka  szkolnictwa  prawosławnego  w  świetle  działań  polonizacyjnych 
podjętych przez władze polskie w okresie międzywojennym, a także działalność 
Stowarzyszenia Polaków Prawosławnych opisana została w artykule Eugeniusza 
Mironowicza35, natomiast sytuację i kondycję Kościoła prawosławnego po drugiej 
wojnie światowej w latach 1944–1956, ukazując kwestie kształcenia duchownych 
w seminariach duchownych, zreferował w swoim artykule Kazimierz Urban36.

Kolejną mniejszością narodową, która posiadała w okresie międzywojennym 
swoje własne szkoły, była mniejszość żydowska.

Szkolnictwu  tej  grupy  narodowościowej  poświęcono  w  kwartalniku  „Biało-
stocczyzna” dwa artykuły. Pierwszy z nich pióra Henryka Majeckiego ukazał się 
w 1998 r.  i dotyczył oświaty żydowskiej  jako całości37. Autor zaznacza, iż obraz 
szkolnictwa żydowskiego na tym terenie jest trudny do całkowitego odtworzenia, 
ponieważ brakuje źródeł, a te, które istnieją są rozproszone, niekompletne i wy-
magają bardzo pracochłonnych badań.

Autor na podstawie materiałów źródłowych dostępnych w Archiwum Państwo-
wym w  Białymstoku  przedstawia  kilka  znamienitszych  placówek  edukacyjnych 
mniejszości, jak to wówczas określano, wyznania mojżeszowego, szczególny na-
cisk kładąc na ukazanie sylwetek założycieli, dyrektorów i nauczycieli kierujących 
i nauczających w tych szkołach.

Szkolnictwem tej mniejszości, na poziomie średnim, zajął się także Witold Je-
mielity, publikując w 1994 r. artykuł oparty na własnych badaniach źródłowych38. 
W tekście odnajdujemy rzetelny i systematyczny opis szkół średnich ogólnokształ-
cących oraz podział szkół zawodowych prowadzonych przez osoby  i  instytucje 
żydowskie w okresie międzywojennym w Białymstoku.

Pośrednio tej problematyki dotyka, również artykuł z 1989 r. autorstwa Toma-
sza Wiśniewskiego, który przedstawia historię gminy żydowskiej w miejscowości 
Krynki niedaleko Białegostoku. Opisując wydarzenia i działania tej gminy wyzna-
niowej, ukazuje również poczynania społeczności żydowskiej w kwestii szkolnic-
twa głównie na początku XX wieku, kiedy to społeczność ta była bardzo liczna. 
W  kilku  zdaniach  wymienia  organizacje  kulturalno-oświatowe,  które  zakładały 
i prowadziły szkoły na terenie tej małej podlaskiej miejscowości39.

Jedynym artykułem dotyczącym  innej grupy etnicznej zamieszkującej  tere-
ny Białostocczyzny, a mianowicie mniejszości litewskiej, była praca Ireny Aleksy 

35  E. M i r o n o w i c z, Stowarzyszenie Polaków Prawosławnych, B 1989, nr 16, s. 21–24.
36  K. U r b a n, Kościół Prawosławny na Białostocczyźnie w latach 1944–1956, B 1991, nr 21, s. 34.
37  H. M a j e c k i, Oświata żydowska na Białostocczyźnie w okresie międzywojennym, B 1998, 

nr 1, s. 49–58.
38  W. J e m i e l i t y, Szkoły żydowskie średnie i zawodowe w Białymstoku w latach 1919–1939, 

B 1994, nr 3, s. 49–55.
39  T. W i ś n i e w s k i, Gmina Żydowska w Krynkach, B 1989, nr 15, s. 9.
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o gwarach litewskich w Polsce. Autorka zamieszcza w swojej publikacji dane do-
tyczące dzisiejszej  liczby mieszkańców pochodzenia  litewskiego, miejscowości, 
w których znajdują się szkoły podstawowe i średnie, gdzie językiem wykładowym 
jest język litewski oraz te, gdzie ten język jest przedmiotem nadobowiązkowym40.

Ostatnią  kwestią  spoza  obszaru  szkolnictwa  polskiego,  przedstawioną  na 
łamach  „Białostocczyzny”  była  sprawa  kształcenia  dzieci  i młodzieży w  czasie 
tzw. „pierwszej okupacji sowieckiej” w latach 1939–1941, kiedy to Białostocczy-
zna na podstawie ustaleń tajnego protokołu do układu Ribbentrop–Mołotow we-
szła w skład państwa radzieckiego.

Na ten temat w kwartalniku ukazał się jeden artykuł pióra Wojciecha Śleszyń-
skiego, który przedstawił strukturę szkolnictwa sowieckiego w Białymstoku w tym 
okresie. Na szczególną uwagę zasługują przedstawione dane statystyczne doty-
czące liczby godzin poświęcanych na poszczególne przedmioty, języków wykła-
dowych w poszczególnych szkołach, liczby klas i uczęszczających do nich dzieci 
z podziałem na klasy, gdzie zajęcia odbywały się w językach narodowych. Autor 
w  tych zestawieniach przedstawił  także przynależność partyjną nauczycieli,  ich 
pochodzenie społeczne i ogólną liczbę zatrudnionych w oświacie pedagogów41.

Problematyka związana z kształceniem na poziomie wyższym, studentami 
i samymi uczelniami była kilkukrotnie poruszana na łamach omawianego czaso-
pisma na przestrzeni kilkunastu lat.

Już w pierwszym numerze kwartalnika „Białostocczyzna” z 1986 r. odnajdu-
jemy artykuł ekonomisty Wiktora Pukniela dotyczący Białegostoku jako ośrodka 
akademickiego. Autor snuje refleksje o roli i miejscu Białegostoku na akademickiej 
mapie ówczesnej Polski. Z artykułu dowiadujemy się o pomysłach przekształce-
nia Filii Uniwersytetu Warszawskiego działającego w tym mieście w Uniwersytet 
Podlaski. Autor przedstawia  także rolę,  jaką w rozwoju Białegostoku – ośrodka 
akademickiego odegrała Akademia Medyczna i Politechnika Białostocka. W. Puk-
niel  na  koniec  konstatuje,  że  „Białystok  jest  ośrodkiem akademickim w  trakcie 
rozwoju”42.

Kolejny artykuł opisujący szkolnictwo wyższe ukazał się w szóstym numerze 
kwartalnika z 1987 r. Jego autorem był Bazyli Czeczuga, a tekst dotyczył Zakła-
du Biologii Ogólnej Akademii Medycznej w Białymstoku. Znalazł się w nim opis 
początków  Zakładu,  postaci  profesora Wiktora  Sławińskiego,  jego  pierwszego 
kierownika, a także podstawowe dane ilustrujące działalność dydaktyczną i na-
ukową. Wymieniono najważniejsze konferencje, których organizatorami był opi-
sywany Zakład oraz obszary badawcze, w których ta jednostka specjalizowała się 
na przestrzeni prawie 35 lat43.

W  następnym  numerze  „Białostocczyzny”  Henryk  Bronakowski  zamieścił 
artykuł  poświęcony  naukom  społecznym  na  Politechnice  Białostockiej  (PB). 

40  I. A l e k s a, O gwarach litewskich w Polsce, B 1987, nr 5, s. 1.
41  W. Ś l e s z y ń s k i, Struktura szkolnictwa sowieckiego w Białymstoku, B 1999, nr 1, s. 127–136.
42  W. P u k n i e l, Białystok – ośrodek akademicki, B 1986, nr 1, s. 5–9.
43  B. C z e c z u g a, Zakład Biologii Ogólnej Akademii Medycznej w Białymstoku, B 1987, nr 6, 

s. 35–38.
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Autor zaznacza, że wykłady z  tej dziedziny prowadzone były  już w okresie po-
przedzającym powstanie PB w istniejącej w latach pięćdziesiątych Wyższej Szko-
le  Inżynierskiej  i  składały się na nią zajęcia z ekonomii politycznej  i  z podstaw 
marksizmu-leninizmu,  które  następnie  zamieniono  na  filozofię  marksistowską 
i socjologię. Od 1977 r. zaczyna na Politechnice funkcjonować Zakład Nauk Spo-
łecznych, zatrudniający ok. 30 osób. W dalszej części artykułu zamieszczono in-
formacje  o aktualnym  i  poprzednim stanie  kadry naukowej,  jej  zaangażowaniu 
politycznym  i  społecznym,  działalności  dydaktycznej,  stażach  i współpracy  za-
granicznej. Całość zamyka indeks publikacji naukowych pracowników Zakładu44.

Podobna problematyka była zawarta w artykule Andrzeja Sadowskiego opu-
blikowanym w 1989 r. Dotyczyła działalności  Instytutu Nauk Społecznych  funk-
cjonującego w ramach Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Jest on 
opisywany jako jednostka akademicka, która „w krótkim czasie przeszła ewolu-
cję od zakładu pełniącego jedynie funkcje usługowo-dydaktyczne względem Filii 
do Instytutu przygotowanego naukowo i dydaktycznie do podjęcia kierunkowego 
kształcenia w zakresie nauk społecznych”45. Autor dzieli historię Instytutu na trzy 
okresy i opisuje każdy z nich, wymieniając m.in. tworzącą ją kadrę naukową, za-
dania naukowo-dydaktyczne i publikacje naukowe pracowników.

Białystok,  jako  ośrodek  akademicki  i  konsekwencje  z  tego  wynikające, 
zwłaszcza  w  obszarze  kształcenia  kadr  na  poziomie  wyższym,  były  tematem 
artykułu Henryka Sasinowskiego. Autor  postawił  przed  sobą  zadanie  ukazania 
struktury  kształcenia  w  białostockim  ośrodku  akademickim  i  jej  dostosowanie 
do potrzeb społeczno-gospodarczych nie tylko województwa białostockiego, ale 
również  istniejących  wówczas  województw:  łomżyńskiego  i  suwalskiego,  które 
w opinii autora składały się na tzw. region północno-wschodni. Interesujące dane 
dotyczą kadry nauczycielskiej, która jedynie w 50% mogła wykazać się wyższym 
wykształceniem46.

Kolejnym tematem badawczym, który był obecny na łamach kwartalnika byli 
studenci białostockich uczelni  i  ich opinie o sobie  i uczelniach, na których stu-
diowali.  Badaniom,  przeprowadzonym  przez  pracowników  Zakładu  Nauk  Spo-
łeczno-Politycznych w 1985  r.,  poddani  zostali w pierwszej  kolejności  studenci 
Politechniki Białostockiej. Współautorem projektu był Henryk Bronakowski, który 
zamieścił wyniki badań w jednym z pierwszych numerów „Białostocczyzny”47. Ba-
daniom poddano 66% studentów tej uczelni, a ich głównym celem było poznanie 
„niektórych poglądów i postaw młodzieży studiującej i ich społeczno-demograficz-
nych, środowiskowych uwarunkowań”. W analizie danych wynikających z badań 
przedstawiono m.in.  strukturę  społeczną,  rodzaje  ukończonych  szkół  średnich, 
dotychczasowe  miejsce  zamieszkania,  przynależność  organizacyjną.  Zbadano 

44  H. B r o n a k o w s k i, Nauki społeczne w Politechnice Białostockiej, tamże, nr 7, s. 39–40.
45  A. S a d o w s k i, Instytut Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 

Etapy kształtowania się i kierunki rozwoju, B 1989, nr 16, s. 40–41.
46  H. S a s i n o w s k i, Problemy kształcenia kadr w białostockim ośrodku akademickim a kierun-

ki rozwoju regionu, B 1988, nr 9, s. 33–35.
47  H. B r o n a k o w s k i, Studenci Politechniki Białostockiej o uczelni i o sobie,  B  1986,  nr  3, 

s. 28–30.
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poziom zadowolenia studentów z dokonanego wyboru rodzajów studiów, a także 
cele życiowe, jakie respondenci sobie wyznaczyli oraz zebrano opinie na temat 
szans ich realizacji. W badaniu pytano również o inne kwestie, takie jak: opinie 
na  temat autorytetu naukowego  i moralnego nauczycieli akademickich, metody 
oddziaływania wychowawczego wobec studentów, ocenę dynamiki ówczesnej sy-
tuacji społeczno-politycznej i gospodarczej kraju, zagrożenia i przeszkody w wy-
chodzeniu kraju z kryzysu.

Zapytano  również,  co  wydaje  się  interesujące  z  dzisiejszej  perspektywy, 
czy respondenci chcieliby,  „by świat zmierzał w kierunku  jakiejś  formy socjali-
zmu?” Odpowiedzi studentów również wydają się zaskakujące, ponieważ (jak 
podaje H. Bronakowski) 40% wypowiedziało się za jakąś formą socjalizmu, „ra-
czej nie” odpowiedziało 21,8% ankietowanych, a jedynie 11,7% było zdecydo-
wanie przeciw48.

Dwa lat później ten sam autor opublikował na łamach „Białostocczyzny” inny 
artykuł dotyczący wyników badań o zbliżonej problematyce. Tym razem dotyczył 
on celów życiowych, aspiracji społecznych i zawodowych studentów. Grupę ba-
dawczą  stanowili  studenci  Politechniki  Białostockiej  oraz Akademii  Medycznej 
w Białymstoku49.

Analiza wyników badań przedstawiona została w kilku częściach. Pierwsza 
z nich zatytułowana „Ogólna charakterystyka respondentów” zawierała informacje 
dotyczące: zastosowanej metody, techniki i narzędzia badawczego, którym była 
ankieta audytoryjna, podziału procentowego badanych grup z obu uczelni,  po-
chodzenia społecznego oraz przynależności do organizacji studenckich i społecz-
nych. Druga część dotyczyła zadowolenia ze studiów, a trzecia – celów i planów 
życiowych studentów, natomiast czwarta odnosiła się do oczekiwań związanych 
z przyszłą pracą. Badania przeprowadzono w 1987 r.

W kwartalniku, zwłaszcza w dwóch pierwszych latach ukazywania się na ryn-
ku, często zamieszczano artykuły odnoszące się swoją treścią do przeprowadzo-
nych badań, których przedmiotem była młodzież. Publikacje te dotyczyły badań 
związanych z historią, do których zaliczyć należy artykuł Waldemara Mankiewicza 
poruszającego temat zbrodni hitlerowskich popełnionych na dzieciach i młodzie-
ży na  terenie Podlasia w  latach 1941–194450. Autor przytacza szokujące dane 
na temat zbrodni dokonanych na najmłodszych, zarówno Polakach, jak i Żydach, 
a jego badania zostały oparte na ustaleniach źródłowych, takich jak dokumenty 
i wspomnienia, przechowywane w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerow-
skich w Białymstoku. Część artykułów poświęcono młodzieży współczesnej.

Do tej drugiej grupy zaliczyć należy publikacje przeglądowe, które zamieścił 
na łamach kwartalnika psycholog Wenancjusz Panek. Pierwszy z nich zamiesz-
czony  w  pierwszym  numerze  dotyczył  badań  nad  sensem  życia  stanowiącym 
główny regulator zachowania młodzieży51, a drugi (w następnym numerze czaso-

48  Tamże, s. 30.
49  H. B r o n a k o w s k i, Cele życiowe…, s. 33–36.
50  W. M o n k i e w i c z, Zbrodnie hitlerowskie na dzieciach i młodzieży w regionie białostockim, 

B 1986, nr 4, s. 17–24. 
51  W. P a n e k, Sens życia…, s. 32–35.
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pisma) odnosił się do braku sensu życia jako regulatora w normalnym zachowa-
niu się młodzieży i dzieci52.

Refleksją na  temat zdrowia polskiej młodzieży  i zależności  tej problematy-
ki  od uwarunkowań cywilizacyjnych zajął  się  swoim artykule Piotr Boroń,  który 
przedstawia przyczyny i rodzaje zachorowań młodego pokolenia Polaków w dru-
giej połowie XX w. Szczególnie interesujący wydaje się fragment pracy odnoszący 
się do narkomanii, coraz bardziej powszechnej w owym czasie wśród młodzieży53.

Innym obszarem badawczym, któremu poświęcono miejsce w kwartalniku, 
było zjawisko czynów samobójczych, dokonywanych przez młodzież na terenie 
województwa białostockiego. Autorka artykułu, Halina M. Iwaniuk, zajęła się psy-
chologiczno-społecznymi uwarunkowaniami tego rodzaju czynów. Badania zosta-
ły przeprowadzone w 1987 r., a dotyczyły zdarzeń z lat 1984–1986. Zastosowano 
w nich metodę indywidualnych przypadków, bezpośrednio odnosząc się do bio-
grafii  ludzkich,  oraz  wywiady,  środowiskowy  i  psychologiczny,  które  badaczka 
określiła jako najwłaściwsze dla badań dotyczących losów ludzkich54. 

Kolejnym interesującym artykułem w ramach badań empirycznych nad biało-
stocką młodzieżą jest praca Ryszarda Grębowskiego, który zbadał opinie młodych 
czytelników na temat prasy lokalnej. Badacz przyjął technikę ankiety realizowaną 
na tzw. próbie warstwowej, w której ostatecznie wykorzystano 1117 kwestionariu-
szy spełniających wymogi formalne. Warstwy badanych podzielono na: uczniów 
i studentów, młodzież  robotniczą z miast, młodzież pracującą w rolnictwie oraz 
pracowników umysłowych (w tym podkategorię kierowników). Ustalono także ran-
king tematów prasowych, uwzględniając preferencje  i zainteresowania młodych 
czytelników55. 

Na  szczególną  uwagę  zasługują  publikacje  dotyczące  historii  organizacji 
młodzieżowych różnego rodzaju, o zróżnicowanych proweniencjach politycznych 
i  ideologicznych,  działających  na  białostocczyźnie,  głównie  w  dwudziestoleciu 
międzywojennym.

W  trzecim  numerze  kwartalnika  odnajdujemy  artykuł  poświęcony  Central-
nemu  Związkowi  Młodzieży  Wiejskiej,  działającemu  na  terenie  województwa 
białostockiego w  latach 1912–1928. Autorka, Maria Mioduchowska, głównie na 
podstawie prasy wydawanej przez  tę organizację,  ale  również w świetle doku-
mentów źródłowych w postaci akt zgromadzonych w ówcześnie funkcjonującym 
Centralnym Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (CAMSW), wytworzo-
nych przez Urząd Wojewódzki Białostocki (UWB) dokonuje szczegółowej analizy 
genezy, działalności, struktur oraz tendencji ideologicznych tego młodzieżowego 
związku, skupiającego młodzież wiejską56.

52  W. P a n e k, Brak sensu życia jako regulator w normalnym zachowaniu się dzieci i młodzieży, 
B 1986, nr 2, s. 27–29.

53  P. B o r o ń, Cywilizacyjne uwarunkowania zdrowotne młodzieży polskiej, B 1987, nr 8, s. 27–29.
54  H. M. I w a n i u k, Z badań nad psychologiczno-społecznymi uwarunkowaniami czynów samo-

bójczych młodzieży na terenie regionu białostockiego, B 1988, nr 10, s. 37–40.
55  R. G r ę b o w s k i, Prasa lokalna w opiniach młodych czytelników, B 1990, nr 19, s. 29–30.
56  M. M i o d u c h o w s k a, Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej w województwie białostockim 

w latach 1912–1928, B 1986, nr 3, s. 4–9. 
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Innemu  rodzajowi  zorganizowanej  działalności  młodzieży  poświęcona  jest 
publikacja zamieszczona w 9. numerze omawianego czasopisma, która dotyczy-
ła organizacji nielegalnych, konspiracyjnych działających na terenie białostockich 
szkół  gimnazjalnych na przestrzeni  pięciu  lat,  tj.  od 1821 do 1826  r.  Jej  autor, 
Jarosław Czeropski, przypomina powiązania między młodzieżą skupioną w wi-
leńskich grupach filomatów (później filaretów) a młodzieżą białostocką. Przywołu-
je założoną w białostockim gimnazjum organizację uczniowską, noszącą nazwę 
„Zgodnych Braci”,  która przekształciła  się w konspiracyjny  związek pod nazwą 
„Zorzanie”. Jego przywódcy zostali przez władze carskie skazani za swoją dzia-
łalność na wieloletnie zesłanie lub karną służbę wojskową57.

Inną formą organizowania się młodzieży opisywaną na  łamach kwartalnika 
było harcerstwo. Ruchowi harcerskiemu na terenie całej Białostocczyzny został 
poświęcony artykuł Jana Dworakowskiego, który – wykorzystując m.in. materiały 
archiwalne znajdujące się w Archiwum Akt Nowych w zespole Związku Harcer-
stwa Polskiego oraz Księgi protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej Realnych 
Gimnazjów  Polskich  w  Białymstoku  –  przedstawił  kompletny  obraz  początków 
działalności ruchu skautowego na terenie Białegostoku58. 

Sprawom  Związku  Harcerstwa  Polskiego  na  terenie  Bielska  Podlaskiego 
poświęcono  dwa  artykuły.  Ich  autorem  był  ksiądz  Kazimierz  Kułakowski59,  który 
korzystał  z  dokumentów  źródłowych,  ujętych w  zespołach ZHP,  zgromadzonych 
w Archiwum Akt  Nowych  w Warszawie,  a  także  kronik  poszczególnych  drużyn 
harcerskich. Pierwszy artykuł dotyczył powstania i działalności ZHP w pierwszych 
dwóch  latach  po  odzyskaniu  niepodległości,  natomiast  drugi,  który  ukazał  się 
w 1996 r., opisywał sytuację harcerstwa w Bielsku Podlaskim w latach 1944–194560.

Organizacjom młodzieżowym związanym z Polską Partią Socjalistyczną po-
święcono miejsce w numerze 19. kwartalnika z 1990 r., w którym zamieszczono 
artykuł Jana Jerzego Milewskiego o międzywojennych dziejach PPS w powiecie 
bielsko-podlaskim, ale w  jego części zostały omówione kwestie związane z or-
ganizacjami młodzieżowymi  skupionymi wokół  tej  partii,  takimi  jak Organizacja 
Młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych i Czerwone Harcerstwo61. 

Organizację młodzieżową związaną z obozem sanacyjnym, noszącą nazwę 
„Legion Młodych”, opisał w swoim artykule redaktor naczelny „Białostocczyzny” 
Henryk Majecki. Autor stwierdza, że organizacja ta, w myśl „założeń programo-
wych,  miała  być  organizacją  studencką  wychowującą  kadrę  dla  całego  ruchu 
młodzieży związanej  z obozem  rządowym. Wkrótce  jednak wyszła poza obręb 
wyższych uczelni, grupując w swoich szeregach młodych urzędników, rzemieśl-
ników,  robotników.  Legion  kierował  na  terenie  szkół  średnich Organizacją Pra-

57  J. C z e r o p s k i, Tajne związki młodzieży gimnazjum białostockiego – ich działalność i dekon-
spiracja w latach 1821–1826, B 1988, nr 9, s. 3–8.

58  J. D w o r a k o w s k i, Z dziejów harcerstwa na Białostocczyźnie (1913–1918), B 1989, nr 15, 
s. 12–17.

59  K. K u ł a k o w s k i, Początki działalności organizacyjnej…, s. 72–77.
60  K. K u ł a k o w s k i, Początki działalności reaktywowanego po wojnie Związku Harcerstwa Pol-

skiego w Bielsku Podlaskim (1944–1945), B 1996, nr 1, s. 96–104.
61  J.  J.  M i l e w s k i,  Z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej w powiecie bielsko-podlaskim, 

B 1999, nr 19, s. 7–11.
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cy Obywatelskiej Młodzieży «Straż Przednia»”62. Autor na podstawie źródłowych 
dokumentów zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Białymstoku  i  prasy 
regionalnej  przedstawił  działalność  tej  organizacji  na  terenie  Białostocczyzny 
w latach 1932–1939.

Inną  organizację,  początkowo  związaną  z  ruchem  ludowym,  a  następ-
nie  z  obozem  sanacyjnym  przedstawia  Zofia  Tomaczonek.  Opisując  powstały 
w 1927 r. Związek Młodzieży Ludowej, ukazuje jego działalność na terenie Biało-
stocczyzny w latach 1928–1937 aż do momentu wchłonięcia tej organizacji przez 
Związek Młodej Polski. Autorka korzystała z zasobów APB oraz prasy organiza-
cyjnej i lokalnej63.

Kolejną mało znaną organizacją młodzieżową działającą w latach trzydzie-
stych  na  Białostocczyźnie,    wspieraną  finansowo  i  organizacyjnie  przez  admi-
nistrację  rządową,  była  Organizacja  Młodzieży  Pracującej.  Jej  działalność  na 
podstawie  prasy  organizacyjnej  i  materiałów  źródłowych  przechowywanych 
w APB przedstawił na łamach kwartalnika Henryk Majecki64.

Artykuły  poświęcone  różnym  formom  oświaty  pozaszkolnej  ukazywały  się 
w  kwartalniku  od  samego  początku  jego  istnienia.  Pierwszy  z  nich  zamieścił 
w trzecim numerze „Białostocczyzny” Stanisław Janicki, który na podstawie róż-
nych zespołów Archiwum Akt Nowych  i prasy  lokalnej opisał oświatę w okresie 
międzywojennym na terenie powiatu bielsko podlaskiego65.

Kolejne publikacje na ten temat ukazały się dopiero w 1990 r. W numerze 20. 
ukazały się dwa artykuły, dwóch różnych autorów. Pierwszy z nich napisany przez 
Piotra Bajko dotyczył terenu Białowieży w okresie międzywojennym i jego głów-
nym celem było ukazanie procesu powstawania zrzeszeń społecznych. W części 
publikacji autor zawarł informacje dotyczące działań oświatowych i kulturalnych, 
prowadzonych przez około 20 różnego rodzaju zrzeszeń, takich jak „Rodzina Le-
śnika” czy Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (TUR)66. To drugie towarzy-
stwo i jego działalność na terenie okręgu białostockiego zostało opisane przez Jana 
Jerzego Milewskiego. Autor przedstawił wiele przykładów działalności oświatowej 
i kulturalnej prowadzonej przez TUR w wielu miejscowościach Podlasia w latach 
Drugiej RP67.

Temat kształcenia zawodowego podjął  także na  łamach kwartalnika Jaro-
sław Czeropski, który przedstawił problematykę kursów zawodowych organizo-
wanych w okresie międzywojennym przez działające na terenie Białostocczyzny 
stowarzyszenia społeczne i zawodowe. Na podstawie dokumentów źródłowych 

62  H. M a j e c k i, Legion Młodych na Białostocczyźnie 1932–1939, B 1992, nr 1, s. 38–39.
63  Z. Tom a c z o n e k, Związek Młodzieży Ludowej na Białostocczyźnie w latach 1928–1937, B 

1992, nr 1, s. 16–19.
64  H. M a j e c k i, Organizacja Młodzieży Pracującej na Białostocczyźnie (1933–1939), B 1992, 

nr 1, s. 55–56.
65  S.  J a n i c k i, Oświata pozaszkolna w powiecie bielsko-podlaskim w latach 1918–1939,  B 

1986, nr 3, s. 9–12.
66  P. B a j k o, Organizacje i zrzeszenia społeczne międzywojennej Białowieży, B 1990, nr 20, 

s. 34–36.
67  J.  J. M i l e w s k i, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w okręgu białostockim,  tamże, 

s. 13–15.
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zgromadzonych w APB, a także lokalnej prasy przedstawił liczbę kursów, ich ro-
dzaje i organizatorów68.

Na  łamach  kwartalnika  zamieszczano  również  teksty  prezentujące  sylwet-
ki oraz drogę życiową  i zawodową  ludzi zasłużonych dla oświaty  i edukacji na 
Białostocczyźnie. Można w tym miejscu wymienić dwa teksty autorstwa Zofii To-
maczonek, zamieszczone w czwartym numerze „Białostocczyzny” z roku 1999. 
Pierwszy  z  nich  dotyczył  Marii  Kolendo,  nauczycielki,  społecznika,  historyka, 
znanej  i  darzonej  szacunkiem  osoby,  zawodowo  związanej  z  Białymstokiem 
i Podlasiem69. W drugim przedstawiono postać Michała Wacława Goławskiego, 
wieloletniego  nauczyciela  historii  w  kilku  białostockich  szkołach  gimnazjalnych 
i średnich w okresie międzywojennym70.

W latach 1986–2002 kwartalnik „Białostocczyzna” ukazał się w liczbie 66 nu-
merów. Część z nich, zwłaszcza w ostatnim okresie istnienia pisma, była numera-
mi podwójnymi. Czasopismo to funkcjonujące na rynku periodyków regionalnych 
przechodziło wiele zmian, także tych związanych z przeobrażeniami społeczno-
-politycznymi, jakie miały miejsce w naszym kraju na przełomie lat 80. i 90. XX w. 
Zmieniająca się rzeczywistość polityczna i gospodarcza wymusiła zmiany w spo-
sobie finansowania pisma. Skończyły się dotacje płynące ze strony państwa lub 
zostały  w  sposób  istotny  ograniczone.  Wydawca  musiał  poszukiwać  środków 
finansowych  z  innych  źródeł. W przypadku  „Białostocczyzny”  poradzono  sobie 
z tym problemem, zwracając się w stronę samorządów terytorialnych. Stąd kilka-
naście numerów pisma poświęconych było kwestiom historycznym, odnoszącym 
się  bezpośrednio  do  zagadnień  związanych  z  konkretnymi  miejscowościami71. 
Tak więc, gdy sponsorem był np. Urząd Miejski w Białymstoku, to większość ar-
tykułów dotyczyła właśnie  tego miasta. Niekiedy w finansowanie kolejnego nu-
meru angażowały się stowarzyszenia  lokalne. Również w takim wypadku treści 
zamieszczone w kwartalniku odnosiły się do zagadnień związanych z konkretnym 
miastem lub regionem72. 

Innym  źródłem  współfinansowania  były  dotacje  przepływające  przez  Re-
gionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Białymstoku73. 
Ośrodek  ten  przekazywał  systematycznie  część  funduszy  potrzebnych  na wy-
dawanie czasopisma. Wśród instytucji finansujących kolejne wydania „Białostoc-
czyzny” znajdujemy także placówki naukowe, takie jak Uniwersytet Białostocki74.

Poszukiwania źródeł finansowania wydawnictwa nie ograniczały się jedynie do 
instytucji regionalnych. Kilka numerów pisma zostało wydanych przy udziale środ-

68  J. C z e r o p s k i, Kursy zawodowe na Białostocczyźnie w okresie międzywojennym, B 1992, 
nr 1, s. 20–23.

69  Z. Tom c z o n e k, Maria Kolendo – pedagog i działacz społeczny (1894–1980), B 1999, nr 4, 
s. 134–143.

70  Z.  Tom c z o n e k,  Michał Wacław Goławski, nauczyciel i pedagog Białegostoku,  tamże, 
s. 143–147.

71  Por. B 1993, nr 2, s. 1.
72  Por. B 1994, nr 2, s. 1.
73  Por. strona tytułowa, B 1993, nr 1.
74  Por. B 1997, nr 2, s. 2.
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ków finansowych pochodzących z Komitetu Badań Naukowych w Warszawie75. In-
formacje o kolejnych sponsorach umieszczano w ramce zazwyczaj na 1.  lub 2. 
stronie, podając pełną nazwę.

Pomimo iż kwartalnik stawał się pismem, w którym zamieszczano coraz wię-
cej artykułów, rosła jego objętość i wydawało się, że dobrze sobie radzi na rynku 
wydawnictw naukowych, w 2002 r., po wydaniu pierwszego podwójnego numeru  
(65 i 66), Białostockie Towarzystwo Naukowe zrezygnowało z jego dalszego wy-
dawania. W ten sposób zakończono siedemnastoletni okres ukazywania się tego 
regionalnego czasopisma.

Na  łamach  „Białostocczyzny”  ukazało  się  ponad  600  artykułów  z  zakresu 
historii  regionu,  etnografii,  lingwistyki,  psychologii,  a  nawet  medycyny.  Proble-
matyka  szeroko  pojętej  oświaty  stanowiła  niewielki  procent  publikacji.  Jednak 
zdecydowana większość z nich jest nieocenionym źródłem wiedzy z zakresu hi-
storii szkolnictwa i oświaty na terenie dzisiejszego Podlasia. 

75  Por. B 1993, nr 4, s. 1.
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Powiedz tylko, że jestem…
Jana Dormana Eksperymentalny Teatr Dziecka

Otrzymałem zaproszenie na otwarcie „Teatru Dziecka”.
[…] Zastanowiła mnie nazwa, „Teatr Dziecka”, a więc nie tylko teatr dla dziecka. Mała, lecz za-

sadnicza różnica. […] Po oglądnięciu widowiska przekonałem się, że praca ta oparta jest na rzetelnym 
studium psychiki dziecka, nie hamuje instynktownych i wartościowych odruchów dziecka przejawiają-
cych się w formach niedocenionych i niezrozumiałych niejednokrotnie przez człowieka dorosłego, lecz 
przeciwnie, pobudza je i rozwija. Teatr dziecka jest wielką zabawą dzieci dla dzieci. Przekonał mnie 
o tym sposób przeprowadzenia widowiska1. 

Tak oto, ponad pięćdziesiąt  lat  temu, o  teatrze Jana Dormana wypowiadał 
się  na  łamach  „Dziennika  Zachodniego” Stanisław Marcinow. Mimo  upływu  lat 
J. Dorman  i  jego  koncepcja  teatru  dziecięcego  nadal wzbudzają  kontrowersje. 
Dzieje  się  tak,  ponieważ artysta  zerwał  z  ogólnie przyjętymi  zasadami  tworze-
nia  przedstawień  dla  dzieci  i  z  dziećmi  jako  aktorami.  Dorman  konsekwentnie 
trzymał się swoich założeń, które oparte były na własnych doświadczeniach te-
atralnych  wyniesionych  z  dzieciństwa,  przeżyciach  związanych  z  tworzeniem 
spektakli  w  teatrze  szkolnym  Męskiego  Seminarium  Nauczycielskiego,  wresz-
cie na obserwacjach pedagogicznych, prowadzonych na Podlasiu i w Krakowie, 
gdzie studiował na Akademii Sztuk Pięknych. Bogate i pracowite artystycznie ży-
cie J. Dormana zaowocowało  licznymi  inscenizacjami, które przeszły do historii 
teatru dziecięcego, jego zaangażowanie i wysiłek twórczy często doceniane były 
dopiero po latach. Sam Dorman nieustannie rozwijał i doskonalił swoje pomysły, 

*  Dr hab., prof. UŁ, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Wydział Nauk o Wy-
chowaniu, Uniwersytet Łódzki, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48.

1  S. M a r c i n o w, Wielka zabawa, „Dziennik Zachodni” 1947, nr 182 (855), s. 12.
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wizje i zamierzenia. We własnym teatrze był reżyserem, scenografem, aktorem, 
organizował szkolenia dla nauczycieli, przeglądy teatralne, działał na rzecz spo-
łeczności lokalnej. Był człowiekiem o rozległych zainteresowaniach, zawsze go-
towym do dalszego rozwoju i kształcenia, otwartym na świat i ludzi, zwłaszcza na 
potrzeby dzieci. Kilka lat po śmierci artysty Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek 
przy teatrze Arlekin w Łodzi, wydająca zeszyty pt. „Lalkarze”, dziesiąty numer se-
rii poświęciła dokonaniom artystycznym J. Dormana. Podsumowując osiągnięcia 
twórcy, Lucyna Kozień pisała:

Jan Dorman  tworzył  teatr autorski,  pisał  bądź adaptował  teksty,  reżyserował,  tworzył  oprawę 
plastyczną i opracowania muzyczne, projektował programy teatralne i pisał do nich teksty, osobiście 
wprowadzał widzów do teatru, a czasami nawet grał w swoich spektaklach zastępując nieobecnych 
aktorów. Był niezmiernie aktywny i pełen pasji działania. Organizował spotkania, przeglądy teatralne, 
dyskusje, seminaria i odczyty z udziałem znaczących naukowców i krytyków sztuki, chętnie uczestni-
czył w kursach i warsztatach teatralnych, szkolił aktorów i adeptów sztuki, był znanym społecznikiem 
Będzina, działał w SPATIFie i ministerialnych komisjach, współpracował z teatralnym ruchem amator-
skim, pisał do gazet (lubił pisać recenzje teatralne), wygłaszał referaty, urządzał wystawy plastyczne, 
wykładał w szkole teatralnej, zbierał pieśni i wyliczanki, i zajmował się tysiącem innych spraw ważnych 
dla teatru, dla miasta i dla niego samego2. 

Tak  liczne dziedziny zainteresowania  i działalności  sprawiają,  że komplek-
sowa ocena jego dokonań jest niezwykle trudna, niewątpliwie jednak J. Dorman 
zasługuje na trwałe miejsce w panteonie osób mających znaczący wpływ na me-
tody pracy  twórczej z dziećmi. Przy rozważaniach o eksperymentalnym teatrze 
dziecięcym trzeba wyraźnie zaznaczyć, że Dorman był założycielem dwóch scen: 
teatru  dziecięcego  –  tzw.  teatru  zabawy  i  zawodowego  teatru  dla  dzieci. Oby-
dwie te sceny prowadził według własnych koncepcji i spójnych założeń, w których 
szeroko pojęty rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka był priorytetem. Każdy 
ze wspomnianych teatrów miał w sobie pierwiastek nowości  i niekonwencjonal-
ności, scena ekspresji to zabawa dzieci w teatr, scena impresji to profesjonalny 
teatr  aktorski  dla  dzieci.  Na  deskach  obydwu  scen  dochodziło  do  niespotyka-
nych wcześniej w teatrze doświadczeń, eksperymentów na dziecięcej wyobraźni, 
wrażliwości i empatii. Zawodowy teatr aktorski wsławił się „trudnym” repertuarem, 
poważnym  traktowaniem  swojego  widza,  oryginalną  oprawą  wizualną  spekta-
kli,  ciekawą muzyką, nowymi  technikami  kreowania wydarzeń na scenie. Teatr 
amatorski, dziecięca scena ekspresji – to autentyczna, nieskrępowana twórczość 
dziecka, wywodząca się z zabawy, z ledwie nakreślonym scenariuszem, w dużej 
mierze oparta na improwizacji. 

Choć  na  przestrzeni  lat  patronat  nad  działalnością  artystyczną  Dormana 
przejmowały różne  instytucje, zmieniając nazwy teatru, miejsca  jego usytuowa-
nia i metody pracy, to jednak założenia twórcy pozostały niezmienne – teatr miał 
rozwijać, prowokować do myślenia, pobudzać wyobraźnię. Burzliwe losy Dorma-
nowskiej idei teatru dla dzieci powiązane były z Międzyszkolnym Teatrem Dziecka 
przy  Inspektoracie Szkolnym w Sosnowcu  (1945), Eksperymentalnym Teatrem 

2  Zob. L. K o z i e ń, Jan Dorman, „Lalkarze” 1996, z. 10, s. 54. 



Powiedz tylko, że jestem… Jana Dormana Eksperymentalny Teatr Dziecka 195

Dziecka Centralnego Związku Zawodowego Górników w Sosnowcu (1946), Eks-
perymentalnym Teatrem Dziecka Centralnego Związku Zawodowego Pracowni-
ków Przemysłu Chemicznego w Będzinie (1949), by od roku 1950 połączyć się na 
trzydzieści lat z będzińskim Teatrem Dzieci Zagłębia. 

W roku 1959 Teatr Dzieci Zagłębia został  „upaństwowiony”  i przypisany do 
teatru  lalkowego, co spowodowało zmiany konwencji  i działań tejże sceny. Arty-
styczne wizje  Dormana musiały  się  „zmieścić”  w  koncepcyjnych  ramach  teatru 
lalki, w efekcie czego „po drodze zaginęła niestety dziecięca scena ekspresji. Do-
świadczenia te jednak pozostały w praktyce teatralnej Dormana: dziecko było tu 
zawsze poważnie traktowanym partnerem; jego zabawa – inspiracją artystyczną”3. 

Mimo modyfikacji narzuconych  „odgórnie”, zgodnych z wymogami  „planów 
usługowych”, którym zaczął podlegać Teatr Dzieci Zagłębia, Dorman nie podpo-
rządkowywał się panującym stylom, tworząc niekonwencjonalne przedstawienia, 
„przemycał” dziecięcą zabawę na deski swojej sceny. Mówiąc o eksperymental-
nym teatrze dziecięcym J. Dormana myślimy – jak już wspomniałam – nie tylko 
o scenie ekspresji,  lecz  także o scenie  impresji, gdyż obydwa nurty wyróżniały 
się awangardową formą i poddawały dziecięce umysły niespotykanej stymulacji. 

Dormanowska koncepcja teatralna sprowadzała się do kilku innowacyjnych 
założeń, które w znaczący sposób wpływały na całokształt procesu przygotowań, 
realizacji i samego wystawienia spektaklu. Dla dobrego zrozumienia zamysłu ar-
tystycznego Dormana należy przywołać jego słynne motto: „Dziecko – to nie jest 
mały człowieczek. To jest INNY CZŁOWIEK”4. Tej myśli podporządkował Dorman 
repertuar, wybór scenografii, muzyki, sposób reżyserii, słowem wszystkie działa-
nia twórcze. Dziecko znajdowało się w centrum uwagi, nie było postrzegane jako 
nieukształtowana istota ludzka, ale jako odrębna jednostka, wymagająca specy-
ficznego języka, jednak przekazywane jej treści miały być wartościowe i przydat-
ne. Pedagog Dorman widział w dziecku pełnoprawnego partnera, któremu należy 
się szacunek i zrozumienie, w tym duchu pracował i tworzył swe spektakle. Jego 
najmłodsza  córka  Iwona  Dowsilas,  założycielka  Fundacji  im.  Jana  Dormana, 
wspomina: „Ojciec zawsze był przekorny, tworzył teatr, w którym nie było miejsca 
na infantylizm”5. Ten niezwykle wyraźny przejaw poważnego traktowania swoich 
aktorów i widowni podkreślał sam zainteresowany przy każdej nadarzającej się 
okazji. Świadczyć o tym mogą przytaczane przez jego wieloletniego przyjaciela, 
Andrzeja Linerta, słowa samego twórcy: „Dziecko to taki sam człowiek jak dorosły, 
tylko że mniejszy. Nie można zatem traktować go infantylnie”6. 

Postrzeganie dziecka jako indywidualnej jednostki, która nie ma ograniczeń, 
a tylko specyficzny sposób rozumienia świata, przekładało się na wybór repertu-
aru Teatru Dzieci Zagłębia, który wielokrotnie krytykowali przeciwnicy Dormana. 
Na scenę impresji wybierał teksty trudne, nieprzystające do kanonu dziecięcego 
repertuaru,  odrzucane  były miałkie  opowiastki  na  rzecz  historii  pobudzających 

3  T. O g r o d z i ń s k a, Dormana teatr dla dzieci, „Dialog” 1987, nr 2, s. 150.
4  F. N e t z, Teatr Dormana, „Panorama” 1979, nr 3, s. 8. 
5  I. D o w s i l a s, Niezwykły teatr Dormana, „Trybuna” 2000, nr 24, s. 3.
6  A. L i n e r t , Dziedzictwo Dormana, „Śląsk” 1997, nr 3, s. 70.
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wyobraźnię, zmuszających do refleksji i budowania własnej wizji świata. Twórca 
postrzegał życie jako swoistą całość, uważał że każdy okres istnienia ludzkiego 
jest ważny – dlatego nie należy dzieciństwa traktować jako nieistotnego epizodu 
i podawać w tym czasie dzieciom schematycznych i banalnych treści. Dorman, 
poszerzając krąg swojego oddziaływania  i poszukując coraz  to nowych odbior-
ców,  dzieciństwo  pojmował  jako  fragment  integralnej  całości  życia  człowieka. 
Stąd te same prawa i ten sam stosunek do efektów własnej pracy obowiązywały 
u niego niezależnie od tego, czy tworzył z myślą o dziecku, czy też o dorosłych7. 
Dzięki  takiemu  spojrzeniu  na  okres  dzieciństwa,  sztuki  wystawiane  na  scenie 
Teatru Dzieci  Zagłębia  poruszały  tematy ważne,  uniwersalne  i  ponadczasowe. 
Wiara w możliwości percepcyjne małoletnich widzów była u Dormana niezwykle 
silna  i  pewna, mimo  że  i  ten  aspekt  pracy  artysty  spotykał  się  niejednokrotnie 
z nieprzychylnymi komentarzami. Nowością na scenie dziecięcej było wystawia-
nie przedstawień przygotowywanych na motywach twórczości klasyków literatury 
dla dorosłych. Dorman uważał, że: „Jego Teatr jest winien małym widzom wielką 
literaturę i rzeczywiście wystawiał repertuar, o jakim nie mógł marzyć żaden teatr 
dla dzieci – np. dzieła Maeterlincka, Szekspira, Tołstoja, Wilde’a, Błoka, Majakow-
skiego, Woltera, Witkacego, Goethego”8. 

Koncepcja  Dormana  zakładała,  że  młody  człowiek  jest  gotowy  na  odbiór 
nawet  trudnych widowisk,  ponieważ dziecięce  rozumienie odbywa się na  innej 
płaszczyźnie, w sferze wrażliwości, duchowości  i estetycznych doznań. Trywia-
lizowanie treści przekazywanych dzieciom nie służy ich rozwojowi, gdyż blokuje 
możliwości  poznawcze,  a  przecież  dzieci  potrzebują  bodźców  do  rozkwitu,  do 
poszukiwania swojej drogi, do właściwego rozumienia emocji. Dorman, tworząc 
swoje spektakle, opierał się głównie na tekstach znanych, uznanych, ale je prze-
rabiał. Twierdził,  że  taki  sposób  zbliża  go  do  kształtu  scenariusza,  o  który mu 
chodzi. Jak podkreśla Tadeusz Byrski: 

Dorman ma w portfelu  i Makuszyńskiego,  i Kownacką,  i Saint-Exupery’go,  i Błoka,  i Diderota. 
Czerpie pełną ręką z literatury. Chyba słusznie, nie może dziecko ciągle być karmione przeżutą papką 
lukrującą świat i życie; zamykającą wszystkie troski do „bubu pluszowy niedźwiadek” i do czerwonego 
kapturka9.

Dorman widział swoją rolę bardzo konkretnie – po pierwsze był pedagogiem, 
dydaktykiem,  po  drugie  reżyserem,  twórcą,  kreatorem  wrażeń  estetycznych. 
W wywiadzie udzielonym Marii Mikołajczyk dla „Gazety Zachodniej” wyjawił swój 
punkt widzenia na rolę teatru w kształtowaniu młodych umysłów: 

Chcę kształtować dziecko, właśnie nie kształcić, lecz kształtować. Teatr może być ważnym ele-
mentem wpływającym na dziecięcą osobowość, może dopomagać we właściwej selekcji sumy wrażeń 
i informacji, które do dziecka docierają. Często nasze przedstawienia zawierają ładunek artystyczny, 
którego pełen odbiór nie jest dla dziecka możliwy. Np. aktor mówi tekst Błoka; dziecko nie może pojąć 
go w pełni,  jednak uczy się przez  takie zjawiska, czym  jest poezja. Także w stosunku do odbiorcy 

7  Tamże.
8  I. D o w s i l a s, Niezwykły teatr…, s. 3.
9  T. B y r s k i, Pieśń i praktyczność, „Więź” 1973, nr 2, s. 5. 
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dziecięcego nie powinniśmy „iść na łatwiznę”. Nie powinniśmy się dostosowywać do stereotypowych 
upodobań wpajanych małemu widzowi, my musimy mieć ambicję kształtowania tych upodobań10. 

Jako pedagog z dużym doświadczeniem Dorman znał dziecięcy sposób od-
bierania  rzeczywistości, dlatego uważał,  że warto  rozwijać w dziecku chęć po-
znawania świata, ciekawość, oddziaływać na wyobraźnię, pobudzać wrażliwość 
estetyczną i wspierać artystyczną aktywność. 

W koncepcji Jana Dormana działalność teatrów impresji i ekspresji miała na 
celu rozwijanie szeroko rozumianych wartości wychowawczych, była swoistą lek-
cją estetyki, otwierała dzieciom drogę do pełniejszego rozumienia i przeżywania 
literatury, sztuki oraz wszelkiej działalności artystycznej. 

Kolejnym niezwykle istotnym elementem koncepcji Dormana było założenie, 
że tekst spektaklu jest jedynie punktem jego wyjścia, scenariusz może być luźno 
oparty na podstawie literackiej, kurczowe trzymanie się pierwowzoru nie przynie-
sie efektów w postaci żywego, niosącego radość przedstawienia:

Dorman jest zwolennikiem integralności teatru jako sztuki. Wynika z tego służebna rola utworu 
scenicznego; staje się – w ręku reżysera jedynie tworzywem, z którego buduje on spektakl według 
własnych, częściowo tylko sugerowanych przez dramatopisarza koncepcji11. 

Według Dormana,  sztuka powinna się przeobrażać,  żyć własnym  rytmem, 
ewoluować, za każdym razem na nowo się odradzać. Jak podkreśla Teresa Ogro-
dzińska:

Znamienny jest stosunek Dormana do tekstu literackiego. Traktując słowo jako jeden z elemen-
tów teatralnego tworzywa, z tekstami dramatycznymi obchodzi się Dorman bezceremonialnie. Swo-
bodnie kompiluje, skraca, dodaje tekst własny i wyliczanki, miesza stylistyki i konwencje12. 

Siłą przedstawień dla dzieci i z dziecięcymi aktorami ma być zabawa, przy-
jemność wynikająca bądź z aktywności na scenie, bądź z oglądania widowisk pre-
zentowanych w sposób bliski dziecięcym wyobrażeniom o rozrywce. W teatrze 
ekspresji  to dzieci wyznaczały kształt  i  sposób  realizacji  spektaklu,  reżyser nie 
trzymał się sztywno nawet własnych założeń, pozwalając swoim przedstawieniom 
rozwijać się zgodnie z nastrojem chwili. Na scenie impresji taka postawa wobec 
tekstu scenicznego  również nie przysparzała  twórcy eksperymentalnego  teatru 
sojuszników. Seweryn Pollak w roku 1971 na łamach „Dialogu” zwracał uwagę na 
toczącą się w środowisku teatralnym dyskusję na temat znaczenia pierwotnego 
tekstu literackiego i implikacji związanych z jego przeróbkami. Jak pisał: 

Wielka, zasadnicza dyskusja o prawie reżysera do naruszania integralnej jedności tekstu literac-
kiego, do niejako współtwórczej interwencji w dzieło, dyskusja o granicach interpretacji scenicznej dra-
matu trwa i trwać będzie niewątpliwie, istnieje bowiem zbyt zasadnicza sprzeczność pomiędzy dwoma 
ścierającymi się koncepcjami. Zwolennicy jednej z nich w imię poszanowania nienaruszalności intencji 

10  M. M i k o ł a j c z y k, Dzieci nauczyły mnie teatru, „Gazeta Zachodnia” 1978, nr 80, s. 5.
11  S. P o l l a k, Teatr wielkiej przygody, „Teatr” 1967, nr 22, s. 15.
12  T. O g r o d z i ń s k a, Dormana teatr…, s. 154.



Irena Szewczyk-Kowalewska198

twórcy żądają bezwzględnego zachowania przez  reżysera  tekstu utworu scenicznego  i działalność 
jego sprowadza się do interpretacji utworu; zwolennicy koncepcji drugiej pojęcie interpretacji traktują 
bardzo szeroko – aż do przyznania reżyserowi prawa nie tylko do cięć, ale do przeróbek, uzupełnień, 
wstawek, wszelkich instrukcji, które mają na celu nie tyle ukazanie dzieła dramaturga, ile stworzenie 
na jego bazie przez reżysera dzieła samoistnego, odrębnego13. 

Dzisiaj  nikogo nie gorszą daleko  idące przeróbki  pierwowzorów  literackich 
na potrzeby teatru czy kina, reżyserzy, scenarzyści dowolnie eksponują albo eli-
minują wybrane wątki, w efekcie czego powstają obrazy  lub widowiska mające 
niewiele wspólnego z oryginałem. Obecnie nikogo nie dziwią opisy spektakli za-
wierające sformułowania typu „swobodna wariacja artystyczna na podstawie…” 
czy „spektakl luźno inspirowany powieścią”, ale czterdzieści, pięćdziesiąt lat temu 
tego rodzaju eksperymenty z tekstem budziły kontrowersje i często nie znajdowa-
ły zrozumienia wśród krytyków. Reżyser Dorman miał jednak swoją wizję, którą 
konsekwentnie realizował, jakby na przekór obowiązującym zasadom i kanonom. 
Wbrew krytycznym ocenom, mimo swobodnego podejścia do „bazy wyjściowej”, 
jaką jest pierwotny tekst literacki lub sceniczny, Dorman potrafił wybrane fragmen-
ty utworów połączyć w spójną całość, która miała sens, zachowywała wymowę 
i intencje autorów. Istotnym elementem przedstawienia był dla niego rytm, to on 
wskazywał wybór  poszczególnych  scen,  które  reżyser  łączył  w  jednolity  utwór 
sceniczny. Przy opisie swojej metody Dorman najchętniej posługiwał się pojęcia-
mi  z  zakresu sztuk plastycznych  i muzycznych. Szczegółowe zapisy przedsta-
wień nazywał partyturami,  odrzucając określenie  „scenariusz”. Każda partytura 
obejmuje zapis działań aktora z przedmiotem, zapis intencji, wreszcie zapis ruchu 
aktorów14. Eksperymentalny  teatr Dormana w kontekście ówczesnych zagorza-
łych sporów o wagę i „czystość” scenariusza jawił się jako oaza innowacyjności 
i nowatorstwa. Jak każdy człowiek postępu, Dorman spotykał się z brakiem zro-
zumienia, a czasami wręcz z odrzuceniem. 

Znajomość psychologii dziecka poparta dobrym warsztatem pedagogicznym 
zaowocowała specyficznym podejściem twórcy do pracy z dziećmi. Mali aktorzy 
na scenie ekspresji nie byli marionetkami w rękach reżysera, byli autentycznymi 
współtwórcami scenariusza, scenografii i granych przez siebie postaci. Dorman 
pozostawiał swoim aktorom swobodę, która nie tylko potwierdzała zaufanie mi-
strza do wychowanków,  lecz  także przynosiła  zaskakujące efekty artystyczne. 
Reżyser z powagą traktował swojego widza i poważnie traktował swojego aktora, 
dlatego przemawiał do podopiecznych  ich  językiem,  językiem zabawy. Nie ma 
w  tym  sprzeczności  ani  konfliktu,  szacunek  do  dzieci  wymaga  bowiem  próby 
ich zrozumienia, współdziałania z nimi na dostępnej  im płaszczyźnie. Wrodzo-
ną  aktywnością  dziecka  jest  zabawa,  dziecko  funkcjonuje  i  rozwija  się  prawi-
dłowo wtedy, kiedy może w sposób nieskrępowany wyrażać swój świat poprzez 
swobodne działanie przynoszące mu przyjemność.  Iwona Dowsilas przez  lata 
przypatrywała się pracy ojca,  jej  spostrzeżenia  to kompleksowe spojrzenie na 
koncepcje Dormana:

13  S. P o l l a k, Błok w dziwnym teatrze, „Dialog” 1971, nr 2, s. 125.
14  T. O g r o d z i ń s k a, Dormana teatr…, s. 155.
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Jego  spektakle  nie  miały  wątków  fabularnych.  Był  to  teatr  improwizowany,  podbudowany  ryt-
micznością  tekstu  i  dobrą muzyką. W swoim założeniu miał przemawiać do wrażliwości  i wyobraźni 
dziecięcej, miał wywoływać skojarzenia. Dziecięcy instynkt zabawy przekształcał w instynkt teatralny15. 

Odczucia  córki,  której  z  uwagi  na  pokrewieństwo  zawsze można  zarzucić 
mitologizowanie postaci ojca, potwierdzają słowa innych ludzi powiązanych z te-
atrem. Teresa Ogrodzińska, krytyk zajmujący się  teatrem  lalkowym, na  łamach 
miesięcznika „Dialog” szczegółowo opisywała Dormanowską koncepcję „zabawy 
w teatr”. Jej zdaniem:

Obserwacje zabaw dzieci –  tych zbiorowych  i  tych samotnych, z  lalką czy misiem, które uru-
chamiają wyobraźnię – zwróciły uwagę Dormana na rolę zabawy w życiu i spontanicznej twórczości 
dziecka. Myśląc kategoriami wychowawcy przenosił zabawę do teatru, uważając, że jest to konwencja 
dziecku najbliższa, więc  taka, która pozwoli na nawiązanie szybkiego, ścisłego porozumienia z wi-
dzami. Myśląc kategoriami artysty preparował zabawę na potrzeby swojego teatru, wydobywał z niej 
czystą formę, a więc przede wszystkim rytm, rytualną powtarzalność zachowań16. 

Sam Dorman wielokrotnie podkreślał, że  inspiracją dla  jego koncepcji były 
spostrzeżenia wyniesione z obserwacji dziecięcych zabaw, były to dla niego na 
tyle wartościowe  doświadczenia,  że  na  ich  podstawie  opracował  program  „za-
bawy w teatr”. Oddając głos samemu zainteresowanemu, który w miesięczniku 
„Scena” podzielił się z czytelnikami swoimi przemyśleniami, należy zwrócić uwa-
gę na sposób, w jaki opisuje Dorman urok dziecięcych działań i żywiołowy efekt, 
jaki one przynoszą:

Spontaniczność leżąca w naturze aktu twórczego dziecka sprawia, że dzieło sceniczne mimo 
swojej nieporadności i naiwności zawsze jest świeże, oryginalne, a przede wszystkim niepowtarzalne. 
Słowo, ruch, przestrzeń ujęte w formę zabawy, podporządkowane schematowi tej zabawy, przez ma-
gię nowych zestawień objawia nam zjawisko „świeżego znaczenia”17. 

Teatr Dormana nie bez powodu nazywano  „laboratorium doświadczeń sce-
nicznych”, nowatorstwo zastosowanych w nim środków wyrazu zaskakuje do dnia 
dzisiejszego. Autor rezygnuje z teatru ilustrującego rzeczywistość, zastępując go 
teatrem skojarzeń, zmuszającym do myślenia i konfrontacji z własną wyobraźnią. 
Niezwykle  trafnie działania artystyczne Dormana podsumowała  Irena Sławińska 
w artykule Poszukiwanie nowego modelu. Teatr w środowisku robotniczym, pisząc: 

Trudny jest teatr Dormana i wymyka się wszelkim kwalifikacjom. Odchodząc od teatru tradycyj-
nego, który nazywa ilustracyjnym, Dorman odwołuje się w swoich inscenizacjach przede wszystkim do 
folkloru podwórkowych zabaw dziecięcych. Rezygnuje w nich z uproszczonej funkcji wychowawczej, 
stawiając na emocje młodego widza, na zdolność kojarzenia. Literatura jest dla niego zaledwie punk-
tem wyjścia, na kanwie której rozwija swoje pomysły inscenizacyjne. Po jego spektaklach pozostaje 
w  pamięci  typ  teatru,  nie  zaś  treść,  tematyka  zostaje  ledwie  zaznaczona. Dorman  nie  obawia  się 
jednak eksperymentu nawet wobec surowego widza i ma rację, kiedy zapewnia, że jest to najlepsza 
droga do edukacji teatralnej18.

15  I. D o w s i l a s, Niezwykły teatr…, s. 4.
16  T. O g r o d z i ń s k a, Dormana teatr…, s. 153.
17  J. D o r m a n, Otwarcie teatru, „Scena” 1972, nr 12, s. 18.
18  I. S ł a w i ń s k a, Poszukiwanie nowego modelu. Teatr w środowisku robotniczym, „Trybuna 

Robotnicza” 1975, nr 39, s. 6.
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Opisując koncepcję Dormana „zabawy dzieci w teatr” nie można nie wspo-
mnieć o zasadzie spontanicznej aktywności dziecięcej, która wpisywała się w za-
kładany  przezeń wzorzec  działań  inscenizacyjnych. W przywołanym wcześniej 
miesięczniku „Scena” Dorman w roku 1978 zamieścił obszerny artykuł pt. Hanka 
czyli zabawa dzieci w teatr, w którym wyjaśnił zasady swojej pracy i jej cele: 

Działalność mojego teatru w latach 1945–1947, tak zwana zabawa dzieci w teatr, to przeciwwa-
ga  tego wszystkiego, co obciążało niefortunne poczynania szkoły czy domu. Zabawa w  teatr pole-
gała na spontanicznym przedstawianiu aktualnych wydarzeń wziętych z życia dzieci; na odgrywaniu 
improwizowanych scen opartych na zabawach podwórkowych; na odgrywaniu scen zaczerpniętych 
z literatury dziecięcej. A forma tego teatru? To konwencja commedii dell’arte. A strona organizacyjna, 
wychowawcza? W teatrze zabawy występowały dzieci, te wszystkie, które z własnej woli zgłosiły chęć 
udziału w zajęciach teatru. Ta dobrowolna rekrutacja „aktorów” do zabawy w teatr pozwalała zgroma-
dzić w świetlicy teatru dzieci w różnym wieku, z różnych środowisk, o różnych zainteresowaniach19. 

To właśnie taką postawą Dorman zyskał uznanie profesora Stefana Szuma-
na, który w adresowanym do Ministerstwa Oświaty zaświadczeniu popierającym 
działalność reżysera pisał: 

Realizacja teatru zabawy przez dzieci w tej formie, jaką miałem sposobność oglądać, również 
mnie przekonuje,  jako  że  chodzi w  tym nie o efekt  dla widza,  lecz o przeżycia  i  osiągnięcia dzie-
ci,  dające  im swoisty,  a ważny  teren  rozwojowych możliwości. Teatr w  tej  formie może skutecznie 
przeciwdziałać jednostronnej racjonalizacji szkolnego systemu wychowawczego i społecznie dobrze 
wychowywać20.

Jako  pedagog,  Dorman widział  w  edukacji  teatralnej  niezastąpione możli-
wości wychowawcze, dziś powiedzielibyśmy, że kładł szczególny nacisk na roz-
wój inteligencji emocjonalnej u swoich podopiecznych. Zabawa w teatr miała być 
drogą do poznania samego siebie i otaczającego świata, uczyła współdziałania, 
pobudzała wyobraźnię, budowała system wartości. Dorman opublikował w dwu-
tygodniku „Górnik”, w rubryce „Teatr w świetlicy” cykl artykułów opisujących jego 
założenia twórcze i wychowawcze. W publikacji Teatr zawodowy a teatr ochotni-
czy podkreślał, jak istotna wychowawczo jest praca zespołowa:

Jednostka przez pracę teatralną wypowiada się artystycznie, a jednocześnie wyczuwa wspólny 
rytm zespołu. Ścieranie się indywidualności i upodobań łagodzi wspólnie poniesiony wysiłek i wspólne 
przeżycie21. 

Dzieci, biorące udział w działaniach grupowych, podlegają szybszej socja-
lizacji i uczą się właściwych wzorców zachowań, co przekłada się na ich rozwój 
emocjonalny.  Takie  działania  wychowawcze  w  kontekście  historycznym  miały 
głęboki sens i nieocenione znaczenie, Dorman wielokrotnie podkreślał, że dzie-
ci naznaczone piętnem wojny wymagają szczególnego podejścia – chciał przy-

19  J. D o r m a n, Hanka czyli zabawa dzieci w teatr, „Scena” 1978, nr 12, s. 31.
20  S. S z um a n, Zaświadczenie adresowane do Ministerstwa Oświaty, rękopis, Archiwum Jana 

Dormana w Będzinie.
21  J. D o r m a n, Teatr zawodowy a teatr ochotniczy, „Górnik” 1947, nr 3, s. 11.
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wrócić im radość dzieciństwa i wymazać z ich pamięci traumatyczne przeżycia. 
Efekt twórczy w postaci wystawienia spektaklu miał dla niego mniejsze znaczenie 
niż sama praca wychowawcza, kształcenie wrażliwości i postaw moralnych pod-
opiecznych. Z takiego podejścia do wartości edukacji teatralnej w procesie kształ-
towania zdolności adaptacyjnych dziecka wynika, że Dorman miał świadomość, 
jak istotną rolę w rozwoju społecznym człowieka odgrywa pozyskanie kluczowych 
zdolności emocjonalnych. Okres dzieciństwa to moment tworzenia się szkieletu 
umiejętności interpersonalnych, budowania poczucia własnej wartości, formowa-
nia osobowości. Dorman wiedział, że systematyczny udział dziecka w zajęciach 
teatralnych jest przepustką do harmonijnego rozwoju intelektualnego i emocjonal-
nego. Dzięki uczestnictwu w „zabawie w teatr” dziecko miało szansę wyzbyć się 
własnych zahamowań, zdobyć pewność siebie i poczucie własnej wartości. Sam 
Dorman ujmował tę kwestię słowami:

Gra dziecka powinna być naturalna. Gra naturalna odbiera dzieciom nieśmiałość, wyswabadza 
psychikę dziecka, uczy swobodnego wyrażania się, swobodnego śmiania, unikania form sztywności22. 

To  właśnie  radość  z  tworzenia,  z  zabawy,  z  możliwości  oczyszczenia  się 
z przytłaczających doświadczeń była dla Dormana kluczowym elementem działań 
artystycznych. Jak twierdził:

Cała  istota przygotowanego widowiska,  jego oryginalność,  leży nie w  tym, że dzieci  świetnie 
grają, lecz w tym, że w zabawie, tej zabawie w teatr, znajdują możliwość wyrzucenia z siebie nagroma-
dzonych przeżyć. Głównym celem pracy teatru z dziećmi jest droga do spektaklu, są to próby i zajęcia 
z dziećmi. Nie liczy się zatem wynik i świetność realizacji przedstawienia23. 

Z takiego podejścia do „gry aktorskiej” wynika kolejne założenie Dormanow-
skiej koncepcji teatru, łączące się z zabawą i nieskrępowanym wyrażaniem siebie 
– improwizacja, w której artysta widział siłę działania i „świeżość” przedstawienia. 
Doskonałym przykładem  jest  opowieść Dormana o otwarciu Eksperymentalne-
go Teatru Dzieci w roku 1946, kiedy to w dniu premiery reżysera dopadła trema 
i obawy, czy  jego praca zyska uznanie. Na kilka minut przed galą do Dormana 
podeszła mała dziewczynka, która poprosiła go o możliwość zagrania w przed-
stawieniu. Choć  nie  brała  udziału w  próbach,  nie  znała  przedstawienia,  chcia-
ła dostać rolę. Wszystkie dylematy reżysera przestały mieć znaczenie, w tamtej 
chwili Dorman miał już tylko jeden cel: znaleźć rolę dla niefrasobliwego dziecka. 
Dorman opisuje swoje odczucia słowami:

Dziewczynka wierzyła. Wierzyła, że nie odrzucę propozycji. Jakby wiedziała, że jedną z zasadni-
czych cech mojej postawy jest łapczywość chwytania uroku chwili; metoda impulsywnego korzystania 
z przypadków. Dobrze. Zgadzam się. Jednak jaką dać rolę dziewczynce, która przychodzi na minutę 
przed otwarciem teatru i chce grać. I oto wszystko, co do tej chwili mnie interesowało: spektakl, pre-
miera, uznanie – stało się nieistotne. Ważna stała się propozycja dziewczynki. Punkt ważności prze-
sunął się w stronę,  jak pomóc małej, która chce grać? Nie było czasu na uporządkowanie sytuacji. 
Jedyna rzecz to improwizacja24.

22  J. D o r m a n, Zabawa dziecka jest grą, tamże, nr 5, s. 11.
23  J. D o r m a n, Otwarcie…, s. 18.
24  Tamże.
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Jeśli wierzyć słowom artysty, mimo presji jaką odczuwał z powodu rangi wy-
darzenia, natychmiast zdecydował się zaspokoić potrzebę twórczą dziecka, bez 
względu na konsekwencje dla całego przedstawienia  i uroczystości. Pod wpły-
wem, jak sam to określił, „olśnienia” znalazł dla dziewczynki rolę – miała odczepić 
ozdobną wstążkę, przejść z nią wzdłuż sceny, co stanowiło symboliczną inicjację 
działalności teatru. 

Wspominał: 

Teraz cała ceremonia otwarcia  teatru zależna  jest od tego,  jak się zachowa dziewczynka,  jak 
odegra rolę, której wcześniej nie próbowała. Wydarzenie, jakie za moment stanie się zdarzeniem lub 
fiaskiem zależne jest od niej i od mojej zgody. Biorę na siebie świadomie odpowiedzialność za wynik 
tego wydarzenia25. 

Według Dormana,  dziewczynka w  swojej  roli  poszła  dużo  dalej  niż  zakła-
dał  to ad hoc skonstruowany plan reżysera, bez niczyjej sugestii  i podpowiedzi 
wypowiedziała kilkakrotnie słowa: „Otwieram teatr”. Ta samowolna improwizacja 
spotkała się z niezwykłym aplauzem publiczności, Dorman zaś stwierdził: 

Gdybyśmy uzgodnili  tekst, gdybyśmy w najdrobniejszych szczegółach ustalili  sytuację,  to nie 
potrafilibyśmy  wyczuć  magicznej  funkcji  tych  słów;  brakowałoby  żarliwości,  prostoty,  dziecięcego 
wdzięku, poezji, owego „wyładowania elektrycznego”, jakie nastąpiło właśnie podczas występu w in-
terpretacji dziewczynki26.

Improwizacja była więc w teatrze Dormana zasadą, której artysta nie potrafił 
się oprzeć, dzięki czemu przedstawienia wystawiane przez niego miały w sobie 
elementy  zaskoczenia  i  niosły  powiew  nowości.  To  „zwycięstwo”  improwizacji 
i przypadku nad banalnymi zwyczajami obowiązującymi od lat (których atrybuta-
mi są nożyczki, wstęga i przemówienie), ucieczka od sztampy stopniowo rodzi-
ły u Dormana przeświadczenie o konieczności podporządkowywania wszelkich 
konwencji, kanonów, sposobów konkretnym, własnym celom artystycznym,  „do 
robienia tego, co zasługuje na robienie”, „co nigdy jeszcze nie było robione”, „co 
daje swobodę twórczą”27. Maksyma, której był wierny – „improwizacja  i przypa-
dek!” – potwierdziła się w praktyce teatru28. 

Na deskach Teatru Dzieci Zagłębia, gdzie grali „dorośli” aktorzy, improwiza-
cja również wpisana była w scenariusz rodzącego się przedstawienia, to na pró-
bach powstawały kolejne pomysły na uatrakcyjnienie widowiska. Poszczególne 
„partytury” scenariusza poddawane były wielokrotnej transformacji, szukano tego, 
co najbardziej przyciągnie uwagę widza. Wspomniana już Maria Mikołajczyk po 
przyjrzeniu się pracy zespołu aktorskiego napisała:

Podczas próby obejrzeliśmy wiele wariantów,  improwizacji  tej  samej  sceny,  różne ustawienia 
ruchu aktorów, zgrywanie płynnego przejścia od  jednego elementu do drugiego. Reżyser kierujący 

25  Tamże, s. 18–19.
26  Tamże, s. 19.
27  Tamże.
28  Tamże.
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zespołem potrafił rzeczywiście wciągnąć aktorów do wspólnej zabawy; improwizowana orkiestra wy-
myśliła np. dodatkowy instrument – grzebień! A jednocześnie zadziwiał poważny stosunek wszystkich 
współtworzących do rodzącego się dzieła!29. 

Umieszczenie Teatru Dzieci Zagłębia w koncepcyjnych ramach teatru  lalki, 
wbrew początkowym obiekcjom, okazało się szczęśliwym rozwiązaniem. Dorman, 
wielki przeciwnik dosłowności w teatrze, znalazł sposób na epatowanie swojego 
widza skojarzeniami, umowną rzeczywistością, symboliką sceniczną. Przełomo-
wym spektaklem był Krawiec Niteczka – wtedy  to Dorman wstrząsnął światem 
teatru lalkowego, odrzucając nieodzowny dotąd jego atrybut – parawan. Wypro-
wadzając aktora zza parawanu stworzył nową jakość w teatrze lalki, aktor przestał 
być bowiem anonimowy,  stał  się  „opiekunem”  lalki,  jej  partnerem, poruszał  się 
niezależnie od niej. Dzięki temu zabiegowi Dorman rozbił sceniczne poczucie rze-
czywistości, uzyskując efekt umowności  i wieloznaczności, który, według niego, 
stanowił przyczynek do stałej aktywności i skupiania uwagi, jednocześnie odwo-
łując się do wyobraźni i skojarzeń. Wówczas to, zdaniem Teresy Ogrodzińskiej: 

Po raz pierwszy dziecięca zabawa urosła do rangi zasady inscenizacyjnej. Dorman wyprowadził 
aktorów z lalkami przed parawan, podkreślając umowność konwencji teatralnej. Zastosował różnorod-
ne środki wyrazu – obok lalki pojawiła się maska i emblemat, zaś lalka została sprowadzona do funkcji 
znaku. W tradycyjnym teatrze lalka tworzyła samodzielną postać teatralną, którą budował skryty za 
parawanem aktor. U Dormana na postać sceniczną składał się aktor z lalką, która sygnalizowała je-
dynie pewne cechy bohatera. Oto Krawiec Niteczka: wyrazista głowa lalki osadzona na długiej szyi, 
niżej ramiączko do wieszania ubrań; ręce aktorki animującej lalkę były jednocześnie dłońmi Krawca30. 

Nowatorstwo posunięcia Dormana odbiło się szerokim echem w środowisku 
teatralnym,  zachowawcza  „opozycja”  twierdziła,  że  reżyser  wprowadza  chaos 
i  zamieszanie  do  spektaklu.  Bardziej  postępowi  recenzenci  dostrzegali  w  de-
cyzji  artysty  rewolucyjny  sposób  na  demaskowanie  rzeczywistości  scenicznej, 
a  w  konsekwencji  na  nowe  estetyczne  doświadczenie  teatralne,  tak  różne  od 
tego, co zwykle spotkać można było w twórczości adresowanej do dzieci. Bogdan 
Możdżyński, po obejrzeniu przedstawienia, pisał: 

Spektaklem  „Krawiec Niteczka”  Dorman  przekroczył  teatralny  Rubikon  –  zaproponował  teatr 
lalek, jakiego dotąd w Polsce nie znano. Zaproponował teatr… raczej przesunął lalki w obręb teatru 
umownego, niektórzy mówili o eksperymentach, inni wręcz o rewolucji. Co zrobił Dorman? Ano przede 
wszystkim usunął parawan. W ten sposób widz ujrzał i aktora, i lalkę (lub maskę) równolegle dopeł-
niających  określoną  postać.  Takie  podwójne  oznaczenie  postaci  podkreślało  i  odsłaniało  nie  tylko 
jej  umowność,  ale  i  umowność  całego  spektaklu,  całego  teatru. Zdjęcie  parawanu miało  poważne 
konsekwencje artystyczne. Widz – z reguły dziecko – otrzymywało rzeczywistość podwójną, rozbitą31. 

Dorman,  poszukując  nowych  sposobów  odwoływania  się  do  dziecięcej  wy-
obraźni  i  skojarzeń,  użył  sprawdzonej  już metody  –  zabawy.  Sama  konstrukcja 
przedstawienia  to powtarzające się  rytmicznie kwestie,  jak dziecięce  rymowanki, 

29  M. M i k o ł a j c z y k, Dzieci nauczyły mnie…, s. 5.
30  T. O g r o d z i ń s k a, Dormana teatr…, s. 151.
31  B. M o ż d ż y ń s k i, I znowu gram krowę, „Sztandar Młodych” 1976, nr 240, s. 4. 
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wpływające  na melodyjność  przedstawienia.  Reżyser  zawsze  dbał  o  właściwą 
oprawę muzyczną i plastyczną swoich widowisk, jednak tym razem doświadcze-
nia wyniesione z eksperymentalnego  „laboratorium” z Sosnowca zatriumfowały 
z całą mocą na scenie teatru zawodowego: 

Cała  inscenizacja odwołuje się do wyobraźni widza: akcja na scenie  jest  jakby katalizatorem 
współrzędnej akcji, podjętej  i  rozgrywanej przez wyobraźnię dziecka. Jeśli podbija do  tego stopnia 
widownię,  to dlatego, że apeluje do  instynktu zabawy. Pierwiastek zabawy dominuje w  inscenizacji 
i w dramaturgii „Krawca”, określając konwencję gry i budowania sytuacji scenicznych. Nawet niektóre 
z kwestii powtarzane są rytmicznie, rozłożone na głosy, lub miarowo wystukiwane, podobnie jak czy-
nią to dzieci odliczające przed rozmaitymi grami i zabawami32. 

Kolejne  przedstawienia Teatru Dzieci  Zagłębia  były  stopniowo poszerzaną 
kontynuacją praktyki wyniesionej z „zabawy dzieci w teatr” – przedstawienia nie 
miały  typowej  akcji,  aktorzy grali  różne postaci,  zmieniając  jedynie maski,  lalki 
i rekwizyty, które były znakiem plastycznym podkreślającym umowność sytuacji. 
Dorman był wielkim przeciwnikiem teatru iluzyjnego, odtwórczego, dosłownego, 
w jego odczuciu taki teatr pozbawiał dzieci możliwości fantazjowania, prawdziwe-
go przeżywania, kojarzenia  i asocjacji zjawisk. Widowiska Dormana były pełne 
metafor, poetyckie, często wymagały odległych nawet skojarzeń, zmuszały dzieci 
do  aktywności  i  uwagi. W  obszernym  artykule  pt. Moje credo artystyczne  Jan 
Dorman pisał: 

Szukam tych wszystkich dróg, gdzie niepotrzebna jest iluzja, która każe wierzyć widowni w uda-
waną grę aktorów i w dekoracje. Chcę, aby widz potrafił odczytać wszystkie znaki, których używam 
przy budowie moich inscenizacji. Najczęściej żądamy, aby dzieło sztuki zawierało jakieś moralne war-
tości, pokazywało  ludzi w  ich walce o wartość  idei. Moje żądania są skromniejsze: chciałbym, aby 
widz potrafił odnaleźć w  teatrze wartości estetyczne,  które prowadzą do zrozumienia  integralności 
wszystkich zjawisk rodzących piękno33.

Istotną częścią jego koncepcji stały się rekwizyty – proste przedmioty prze-
niesione z codziennego życia na deski  teatru ożywały, zaczynały pełnić ważną 
rolę w działaniach scenicznych. Na poszczególnych rekwizytach koncentrowała 
się  uwaga widzów,  były  one  osią  konstrukcyjną  danego  fragmentu  sztuki.  Re-
kwizyt potrafił stać się bohaterem, tak samo istotnym jak postać kreowana przez 
aktora. Zdarzało się,  że  ten sam  rekwizyt w  jednym przedstawieniu pełnił  sze-
reg różnych funkcji, co dobitnie podkreślało umowność rzeczywistości teatralnej. 
Andrzej  Linert  w  artykule Teatry lalkowe w dawnym województwie katowickim 
(1945–1975) podkreśla: 

Dużą rolę w budowaniu konstrukcji dramatycznej danego spektaklu odgrywa rekwizyt. Najczę-
ściej jest to przedmiot wzięty z najbliższego otoczenia, na przykład wieszak, maska obrzędowa, zu-
żyta opona, puste pudełko blaszane. Jednakże z chwilą, gdy zostaje przeniesiony na scenę, wokół 
niego zaczynają się organizować: życie sceny, jej logika i przestrzeń. W dalszym ciągu przedstawie-
nia rekwizyt decyduje o układzie partytury i od niego zależne są zarówno motywacje, jak i porządek 

32  J. P u g e t, Gdzie kozy kują, tam drwa lecą, „Współczesność” 1959, nr 3, s. 3.
33  J. D o r m a n, Moje credo artystyczne, „Polska” 1969, nr 6, s. 61. 
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poszczególnych fraz konstrukcji scenicznych. Od niego zależą też: ruch, światło i muzyka. W pracy 
scenicznej Dormana  rekwizyt  pełni więc  funkcję  inspirującą,  jest  impulsem do  dalszego  działania, 
reguluje przebieg akcji34. 

Aktorzy Teatru Dzieci Zagłębia, podobnie  jak  rekwizyty, nie mieli  przypisa-
nych na stałe  ról, ubrani w pasiaste uniformy  (Przygody Wiercipięty,  rok 1961) 
bądź w kombinezony z napisem „Teatr Dzieci Zagłębia” (Która godzina, rok 1964) 
przejmowali  różne  funkcje, zmieniając  jedynie maski  lub  inne drobne elementy 
stroju. Dormanowi  jednak nawet  ten zabieg nie wystarczał, w swojej  koncepcji 
poszedł  jeszcze krok dalej – niektórzy aktorzy występowali w  tych samych ko-
stiumach i rolach, ale w różnych przedstawieniach. O innowacyjności poczynań 
reżysera Lucyna Kozień pisała: 

Teatr Dormana nazywany był teatrem konwencji, teatrem zabawy dziecięcej, teatrem skojarzeń 
i teatrem kolażu; sam artysta często podkreślał, że jego teatr wywodzi się z podwórka, a system i me-
toda pracy twórczej tkwi w wyliczankach, które narzucają spektaklom określony rytm i dramaturgię. 
„W zasadzie wciąż robię ten sam spektakl” – twierdził Jan Dorman i rzeczywiście do kolejnych przed-
stawień wprowadzał te same motywy i opowiadał wciąż tę samą historię. Aktorzy Dormana grywali te 
same role w wielu kolejnych przedstawieniach, zakładali te same kostiumy i nierzadko wypowiadali 
kwestie znane z innych sztuk. Działali jako zespół, a ich zadania wynikały z rytmu spektaklu35. 

Na deskach Teatru Dzieci Zagłębia nie było miejsca na „gwiazdorstwo”, nie 
było miejsca na indywidualizm aktora, aktor tak samo jak tekst scenariusza, opra-
wa  plastyczna  czy muzyka  służył  spektaklowi.  Sam  zespół  aktorski  teatru  był 
nieliczny, a specyfika placówki wymagała od aktorów licznych zdolności, oprócz 
oczywistej w teatrze lalkowym umiejętności animacji lalki, także biegłości w cha-
rakterystycznej u Dormana grze scenicznej. Dorman w swoich spektaklach kładł 
szczególny nacisk na gest  i ruch jako środek artystycznego wyrazu, zaznaczyć 
należy  jednak,  że  gesty  i  ruchy  całego  zespołu  aktorskiego  były  powtarzane, 
umowne i podporządkowane muzycznemu rytmowi. Te same ruchy były często 
kopiowane jako motywy w różnych przedstawieniach. Aktorzy musieli pozbyć się 
osobistych ambicji, bo na scenie u Dormana nie było miejsca na „kult jednostki”, 
nawet w programach przedstawień nie podawano szczegółowej obsady z podzia-
łem na wykonywane role. Programy spektakli zawierały jedynie nazwiska uczest-
ników  przedstawienia,  nie  informowały  jednak,  w  jaką  dana  osoba  wciela  się 
postać. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że bohaterowie inscenizacji Dormana 
byli jakby dwojako konstruowani; część zespołu obsadzana była w niezindywidu-
alizowanych rolach, tak, by mogli szybko przeobrażać się w kolejnych bohaterów, 
zgodnie z potrzebami spektaklu, było też kilkoro aktorów na stałe obsadzonych 
w danej roli. Henryk Jurkowski twierdzi:

W Teatrze Dzieci Zagłębia uprawia się aktorstwo szczególnego rodzaju. Aktorzy działają przede 
wszystkim jako zespół. Szukają wyrazu dla postaci scenicznych w dziecięcych rytmach i melodycznej 

34  A. L i n e r t, Teatry lalkowe w dawnym województwie katowickim (1945–1975), „Zaranie Ślą-
skie” 1975, z. 4, s. 511.

35  Zob. L. K o z i e ń, Jan Dorman…, s. 54.
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recytacji tekstu. I tylko niektórzy z nich mieli szansę wystąpienia w „prawdziwych” rolach, kiedy to mo-
gli być danymi postaciami. Niektórzy z nich posiedli jedną tylko taką rolę i pozostali w niej na zawsze, 
przenosząc ją i do innych sztuk, jeśli w nich występowali36.

Pisząc o Janie Dormanie w kontekście jego dokonań artystycznych związa-
nych z dziećmi, nie sposób nie wspomnieć o teatrze dla przedszkolaków. W Te-
atrze Dzieci Zagłębia powołano do życia specjalny zespół aktorski przygotowujący 
widowiska dla najmłodszej widowni, która nie  jest  jeszcze obeznana ze sztuką 
i  teatrem. Już w latach 50. wprowadził Dorman do repertuaru krótkie, dwudzie-
stominutowe przedstawienia, grane bezpośrednio w przedszkolach. Oryginalność 
tego pomysłu polegała na tym, że po występie aktorzy, jakby przez roztargnienie, 
pozostawiali w goszczącej ich placówce jakiś rekwizyt teatralny, najczęściej była 
to lalka. Dzięki temu zabiegowi spektakl „trwał” dalej. Artyści opuścili przedszkole, 
natomiast dzieci fantazjowały na temat dalszych losów lalki, rysowały ją, malowa-
ły dla niej. Zebrane doświadczenia posłużyły niezwykłemu eksperymentowi, jaki 
Dorman przeprowadził w toku inscenizacji spektaklu Kaczka. Pierwsza jego część 
odbyła się w przedszkolu, do którego aktorzy przywieźli rekwizyt teatralny – kacz-
kę. Dzieci zaprzyjaźniły się z nią  i wprowadziły do swoich zabaw, by jakiś czas 
później zobaczyć ją w całkiem innej sytuacji – na scenie w teatrze. W ten sposób 
konstrukcja świata scenicznego zarysowała się początkowo w zabawach dzieci 
w przedszkolu i kiedy obejrzały ją przetworzoną w sposób artystyczny na scenie, 
była im bliska i nie budziła żadnych obaw. Dorman trafnie podkreślał znaczenie 
przygotowania dziecka do percepcji  przedstawienia  teatralnego. Odnajdywanie 
w świecie scenicznym obrazu własnych zabaw i znajomych rekwizytów zbliża ten 
świat do subiektywnego świata dziecka i wzmacnia oddziaływanie fikcji teatralnej. 

Kontynuując  swoją  koncepcję  eksperymentalnego  teatru  dla  przedszkola-
ków, w roku 1975 artysta na scenie będzińskiego teatru wystawił spektakl pt. Ko-
nik.  Przedstawieniem  tym  udowodnił,  że  dziecku  wystarczy  podsunąć  tematy, 
dawać znaki,  elementy do budowy  fabuły, a  reszta  rodzi  się w  jego wyobraźni 
i uzależniona jest od indywidualnej wrażliwości małego odbiorcy. 

Dormanowska koncepcja teatru dzieci i dla dzieci była dobrze przemyślana 
i spójna, jej fundament stanowił młody człowiek i wszystko to, co było jego świa-
tem. Artysta wspierał swoimi działaniami scenicznymi rozwój dziecięcej aktywno-
ści twórczej, często powtarzał, że teatr ma zmuszać do myślenia, a nie definiować 
myśli. Teatr Dormana nazywany był  teatrem metafory,  teatrem kolażu,  teatrem 
skojarzeń. Dorman usiłował zaszczepić w dzieciach miłość do teatru, do sztuki, 
do piękna. Zdaniem Olgierda Błażewicza: 

Przede wszystkim jednak Dorman chce wprowadzić swoich odbiorców w świat sztuki. Nauczyć 
ich różnych konwencji, poetyk teatralnych i sposobów interpretowania rozgrywających się na sce-
nie zdarzeń. Chce wyzwolić w nich naturalne, nie zawsze przecież uświadamiane, predyspozycje 
twórcze. Uczynić ze swoich widzów  jednostki aktywne, zdolne zrozumieć  i odczuć najistotniejszy 
sens sztuki37.

36  H. J u r k o w s k i, Teatr Dzieci Zagłębia 1945–1974, „Pamiętnik Teatralny” 1976, nr 3, s. 8. 
37  O. B ł a ż e w i c z, Teatr Jana Dormana, „Tydzień” 1976, nr 42, s. 4. 
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Z pozoru teatr w Będzinie mógł jawić się jako gmatwanina motywów, rekwizy-
tów i niezindywidualizowanych postaci, chaotycznie wałęsających się po scenie, 
jednak sam artysta widział w swoich działaniach bramę do dziecięcej wyobraź-
ni,  której uruchomienie przyniesie chęć aktywnej działalności  twórczej dziecka. 
Jednego z pewnością nie można odmówić Dormanowi – pasji tworzenia, kształ-
towania młodych umysłów, uwrażliwiania ich na piękno. W prasie na przestrzeni 
sześćdziesięciu  lat  ukazało  się wiele  artykułów  traktujących  o  twórczości  arty-
stycznej  Dormana,  był  uwielbiany  i  krytykowany,  budził  podziw  i  kontrowersje, 
z pewnością jednak nikt, kto zetknął się z jego teatrem, nie przeszedł obok niego 
obojętnie. Najpełniejszym podsumowaniem aktywności Dormana są słowa Joan-
ny Gorczyckiej: 

Kto widział przedstawienia Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina, ten wie, jaki rodzaj fascynacji może 
go spotkać. Kto nie widział – z relacji niewiele zrozumie… Cały Dorman38. 

38  J. G o r c z y c k a, Inicjacja przyszłego widza, „Teatr” 1978, nr 18, s. 13.
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Oceny i ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej 
w teorii i praktyce – dyskurs dydaktyczno-metodyczny 

na łamach periodyku „Edukacja i Dialog” 
u schyłku XX w. 

Jedną z kategorii, która posłużyć może próbie opisu i charakterystyki dzisiej-
szego systemu szkolnictwa i edukacji jest kategoria zmiany. A w zasadzie dynamiki 
zmian, jakie nieustannie dokonują się we współczesnej, otaczającej nas rzeczywi-
stości i które znajdują swoje odzwierciedlenie również w systemach oświaty i wy-
chowania. Przekształcenia społeczno-gospodarcze, polityczne, ekonomiczne oraz 
kulturalne,  dokonujące  się  na  przestrzeni  ostatnich  dziesięcioleci wywarły  istot-
ny wpływ na obraz dzisiejszego szkolnictwa, kreując odmienne wizje uczenia się 
i nauczania podyktowane zróżnicowaniem postulatów i oczekiwań skierowanych 
pod adresem szeroko pojętej edukacji. Szkoła jako instytucjonalna placówka reali-
zująca proces kształcenia, poddana została głębokiej  transformacji, obejmującej 
jeśli nie całą, to przynajmniej znaczną część praktyki jej funkcjonowania. Zmianom 
ulegały podstawy programowe kształcenia ogólnego i przygotowane zgodnie z ich 
wytycznymi programy nauczania, pojawiły się nowe podręczniki zawierające treści 
kształcenia odpowiadające problemom i wyzwaniom współczesnej rzeczywistości. 
Warsztat pracy pedagogów został wzbogacony o nowoczesne rozwiązania z za-
kresu metodyki kształcenia, a cywilizacyjny postęp i produkty dynamicznie rozwija-
jących się technologii opanowały planowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych 
z  uczniami  w  codziennej  nauczycielskiej  praktyce  zawodowej. W  toku  licznych 
zmian  i przeobrażeń,  jakim poddana została dzisiejsza edukacja, modyfikacjom 

*  Mgr, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uni-
wersytet Łódzki, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48.
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podlegał  również system oceniania –  jeden z  jej najbardziej  istotnych  i  kontro-
wersyjnych zarazem elementów. Ocenianie od zawsze stanowiło przedmiot często 
toczonych dyskusji, a ocena szkolna w zależności od swojej postaci i systemu, na 
podstawie  którego była  konstruowana,  na  tle  zróżnicowanych  założeń  filozoficz-
no-pedagogicznych, obecnych w naukach o wychowaniu, pozostaje obiektem albo 
pedagogicznej apoteozy, albo ogólnie przyjętej, powszechnej i wnikliwej krytyki. 

Odwieczne  wydaje  się  pytanie,  jak  prawidłowo  przeprowadzać  procedurę 
oceniania?  Na  podstawie  jakiego  modelu  dokonywać  wartościowania  eduka-
cyjnych osiągnięć uczniów? Jak oceniać sprawiedliwie? Jakie kryteria uznać za 
pierwszoplanowe? Co powinno być właściwym przedmiotem oceny? 

W jednym z artykułów opublikowanych na łamach periodyku „Edukacja i Dia-
log”, poświęconych ocenianiu szkolnemu, Joanna Królak, studentka Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, napisała: „Osiem lat w szkole podstawowej, 
cztery lata w liceum ogólnokształcącym, czwarty rok na studiach – to już szesna-
sty rok mojej edukacji, czyli szesnasty rok wystawiania mi ocen, raz lepszych, raz 
gorszych”1.

Cytat powyższy uświadamia nieustanną obecność oceny w procesie uczenia 
się  i  nauczania.  Towarzyszy  ona  uczniowi  od  samego  początku,  poprzez  całą 
drogę  edukacyjną,  którą  podąża  on  w  swoim  życiu.  Ocenianie,  utożsamiane 
powszechnie  z wartościowaniem edukacyjnych osiągnięć uczniów,  jest  jednym 
z tych elementów edukacji, który nieodłącznie wpisuje się w praktykę jej funkcjo-
nowania – w każdej epoce, w każdym systemie, na każdym jej etapie. Złożoność 
procesu wartościowania  edukacyjnej  aktywności, wyników  i  osiągnięć,  a  także 
wielowymiarowość oddziaływania ocen szkolnych czynią z oceniania zagadnienie 
niezwykle  istotne, które bardzo często i w pełni zasadnie znajduje swe miejsce 
jako główny przedmiot dydaktyczno-metodycznych dyskursów poświęconych na-
ukom o wychowaniu, jak również problemom i wyzwaniom współczesnej pedago-
giki i psychologii. 

Szczególne  miejsce  w  rozważaniach  nad  szkolnym  ocenianiem  zajmuje 
wartościowanie edukacyjnych osiągnięć najmłodszych uczniów, a więc ocena na 
płaszczyźnie  kształcenia  zintegrowanego,  w  klasach  I–III  szkoły  podstawowej. 
Ocenianiu  temu przypisuje się niezwykle  istotną  rolę, moment  rozpoczęcia na-
uki stawia bowiem dziecko w nowej dla niego sytuacji nieustannego oceniania, 
oceniania  tego,  co  robi,  jak  się  zachowuje,  jakie  są  rezultaty  jego edukacyjnej 
aktywności. Zarówno sama ocena, jak i proces jej konstruowania, a nawet forma, 
w  jakiej zostanie ona zakomunikowana uczniowi w  istotny sposób wpływają na 
psychikę dziecka, decydują o jego motywacji do nauki, kreują określony wizeru-
nek nauczyciela, kształtują nastawienie do szkoły, a także do procesu nauczania 
i uczenia się, warunkując tym samym dalszy rozwój edukacyjny dziecka2. 

1  J. K r ó l a k, Wyższy stopień wtajemniczenia, „Edukacja i Dialog” [dalej: EiD] 2000, nr 5, wer-
sja  elektroniczna:  http://www.eid.edu.pl/archiwum/2000.99/maj,169/wyzszy_stopien_wtajemnicze-
nia,1134.html [dostęp: 17.08.2011].

2  M. Ż y t k o, Jak oceniać uczniów w edukacji początkowej, EiD 1995, nr 2, wersja elektroniczna: 
http://www.eid.edu.pl/archiwum/1995.93/luty.106/jak_oceniac_uczniow_w_edukacji_poczatkowej.342.
html [dostęp: 17.08.2011].
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Na etapie kształcenia zintegrowanego w latach 90. XX w. dokonało się istot-
ne przeobrażenie, sprowadzone do innowacyjnego proceduralnie wartościowania 
działań edukacyjnych uczniów oraz zmiany metodologii kontroli wiedzy i poziomu 
umiejętności nabytych w procesach uczenia się i nauczania. W toku postępujących 
reform edukacji zmianie uległ bowiem szkolny system oceniania uczniów, a obok 
tradycyjnej, obowiązującej dotychczas oceny w postaci cyfrowej, pojawiły się sys-
temy zastępujące stopień układem liter, punktów i symboli. W codziennej praktyce 
edukacyjnej  coraz  częściej  pojawiało  się  również  bezstopniowe wartościowanie 
edukacyjnej aktywności dzieci oparte na sporządzonym przez nauczyciela, w toku 
wnikliwych  obserwacji,  słownym  opisie.  Pozbawiona  tradycyjnego,  cyfrowego 
stopnia, pisemna bądź ustna informacja nauczyciela na temat działalności eduka-
cyjnej, jej przebiegu i efektów końcowych zyskała miano oceny opisowej3. 

Legislacyjne próby ujednolicenia wczesnoszkolnego systemu oceniania zna-
lazły wyraz we właściwych Zarządzeniach Ministra Edukacji Narodowej, które na 
początku lat 90. zobligowały pedagogów do ustalania opisowych ocen ze wszyst-
kich przedmiotów nauczania oraz opisowej oceny z zachowania uczniom pierw-
szej klasy szkoły podstawowej4. 

Zmiany, jakie dokonały się wraz z wprowadzeniem w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej bezstopniowego modelu oceniania nie ograniczały się  jedynie do 
modyfikacji  końcowej  postaci  oceny,  przeobrażeniu  uległ  również  sam  proces 
wartościowania osiągnięć, cele  i  założenia przyświecające  jego przeprowadza-
niu, a nawet sposób postrzegania i traktowania uczniów przez nauczycieli. Bez-
stopniowy system wartościowania aktywności i osiągnięć ucznia zakładał bowiem 
konstruowanie oceny na podstawie przeprowadzonej przez nauczyciela, indywi-
dualnej obserwacji każdego dziecka, przy skupieniu się nie tylko na efekcie koń-
cowym, jakim jest opanowanie wiedzy i umiejętności, lecz także na szczegółowej 
analizie  kontekstu  składającego  się  na  szeroko  rozumiany  proces  uczenia  się 
(m.in. zdolności dziecka, warunki, w jakich ono pracuje oraz postępy, jakie czyni 
w toku swojej edukacji). Ocena opisowa w sferze teoretycznych przesłanek swe-
go funkcjonowania stanowiła odzwierciedlenie zmian, jakie w latach 90. dokony-
wały się w naukach o wychowaniu. Realizując postulowane hasła indywidualizacji 
kształcenia i podmiotowego traktowania ucznia w procesie nauczania, nawiązy-
wała do popularyzowanych wówczas humanistycznych orientacji i trendów ewo-
luującej pedagogiki. 

Na  mocy  Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 25 lip-
ca 1998 roku5 oraz wydanego przez ministra edukacji narodowej dnia 19 kwiet-
nia  1999  r.  Rozporządzenia w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach 

3  Tamże.
4  Zob. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 lipca 1990 r. w sprawie regulaminu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, Dz. Urz. MENiS 1990, nr 6, poz. 35; Zarządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24 września 1992 r. w sprawie regulaminu oceniania, klasyfiko-
wania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzania 
egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych, Dz. Urz. MENiS 1992, nr 7, poz. 32.

5  Ustawa z dn. 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz. U. 1998, nr 177, poz. 759.
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publicznych6 bezstopniowy, opisowy system oceniania zastąpił tradycyjną ocenę 
cyfrową w całym nauczaniu początkowym, a więc w klasach I–III szkoły podstawo-
wej. Zmiana dotychczasowego systemu oceniania wczesnoszkolnego, dokonana 
przez  oświatowe  ustawodawstwo,  wywołała  żywą  dyskusję,  pełną  wątpliwości 
i  rozbieżnych  refleksji, dzieląc środowisko pedagogów,  teoretyków  i praktyków, 
dydaktyków oraz metodyków kształcenia, a nawet samych uczniów i ich rodziców 
na zwolenników i przeciwników obu przeciwstawnych sobie modeli oceniania.

Dyskurs poświęcony ocenianiu najmłodszych i zmianom, jakie na płaszczyź-
nie wczesnej  edukacji  dokonały  się  u  schyłku wieku XX  znalazły  swe miejsce 
na łamach „Edukacji i Dialogu”, miesięcznika powstałego jako pismo środowiska 
oświaty niezależnej, który w latach 90. prezentował – podobnie jak dzisiaj – arty-
kuły z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii społecznej  i edukacji kultural-
nej7. Zadaniem „Edukacji i Dialogu” było podnoszenie i doskonalenie umiejętności 
zawodowych pedagogów, poszerzanie wiedzy z zakresu współczesnej edukacji, 
prezentacja nowoczesnego podejścia do procesów kształcenia, wychowania oraz 
zarządzania oświatą, a także promowanie najbardziej ambitnych i wartościowych 
książek, materiałów edukacyjnych, spektakli i wydarzeń, wpisujących się w sze-
roko  rozumiany  rozwój  kultury8.  W  toku  postępujących  zmian  i  dynamicznego 
rozwoju  nowoczesnych  technologii,  nieodłącznie  związanych  ze  współczesną 
rzeczywistością, miesięcznik „Edukacja i Dialog”, obok tradycyjnie publikowanej 
wersji wydawniczej, doczekał się również wirtualnej platformy internetowej, słu-
żącej do wymiany poglądów  i  informacji  o współczesnej edukacji,  zawierającej 
ogólnodostępne  zbiory  publikacyjnego archiwum,  a  także oferującej  dostęp  do 
bogatych  zasobów wiedzy  poświęconej  dynamicznie  zmieniającej  się  edukacji 
i kulturze9.

Artykuły poruszające problematykę wartościowania edukacyjnych osiągnięć 
uczniów, opublikowane w  „Edukacji  i Dialogu” w  latach 90. minionego stulecia, 
stanowiły próbę charakterystyki zmian,  jakie dokonały się na płaszczyźnie edu-
kacji wczesnoszkolnej, przy jednoczesnym ukazaniu zarówno teoretycznych, jak 
i empirycznych aspektów funkcjonowania obu modeli oceniania uczniów. Podej-
ściom teoretycznym towarzyszą tutaj refleksje i wymiana doświadczeń wynikają-
cych z codziennej, nauczycielskiej praktyki zawodowej.

Rozważania  nad  systemem  oceniania  wczesnoszkolnego  prowadzone  na 
łamach miesięcznika „Edukacja i Dialog” otwiera cykl artykułów, których autorzy 
dokonują analizy obu systemów oceniania, przybliżając jednocześnie czytelnikom 
istotę tego procesu, jego przebieg, cele i założenia, a także wady i zalety zarówno 
nowej oceny opisowej, jak i tej tradycyjnej, dobrze znanej i wyrażonej cyfrowym 
stopniem. 

6  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oce-
niania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szko-
łach publicznych, Dz. U. 1999, nr 41, poz. 413.

7  Źródło: http://www.edukacjaidialog.edu.pl [dostęp: 10.09.2011].
8  Tamże.
9  http://www.eid.edu.pl [dostęp: 10.09.2011].
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W artykule Ocenianie słowne i opisowe przytoczone zostają definicyjne uję-
cia związane z problematyką wartościowania edukacyjnej aktywności we współ-
czesnym szkolnictwie. Zdaniem jego autora, Marka Czarneckiego, ocena szkolna 
stanowi  „zbiór  informacji  o  efektach  pracy  ucznia”10,  proces  oceniania  zaś  to 
„sprawdzenie, co uczeń umie, jakie ma osiągnięcia i braki, skutkujące wystawie-
niem stopnia w  różnej  postaci”11. Ocena,  jak  zaznacza Czarnecki,  „może mieć 
charakter oceny dydaktycznej albo może być ocenianiem społeczno-wychowaw-
czym, gdy nauczyciel ocenia motywację ucznia do pracy, obowiązkowość, zacho-
wanie się na zajęciach oraz inne tego typu elementy”12.

Ocenianie  szkolne  funkcjonuje  w  kilku  zróżnicowanych  wymiarach,  wśród 
których najczęściej wymienia się wymiar administracyjny i pedagogiczny13. W wy-
miarze  administracyjnym ocenianie  służy  określeniu wyników  i  efektów  końco-
wych realizowanych programów nauczania, a także weryfikowaniu skuteczności 
metodyki pracy i oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, stosowanych przez 
nauczycieli  w  codziennej  pracy  z  ich  podopiecznymi14.  Ponadto  dzięki  ocenie 
określa się szanse i przebieg dalszej drogi zarówno edukacyjnej, jak i zawodowej 
osób uczących się15. W wymiarze pedagogicznym ocenianie staje się nieodłącz-
nym elementem procesu edukacji, kształcenia i wychowania, jakim poddawani są 
uczniowie, a nadrzędnym jego celem jest – według Ewy Kozak, autorki artykułu 
poświęconego zasadom oraz metodyce stosowania oceny w szkole, opublikowa-
nego na łamach miesięcznika „Edukacja i Dialog” – poza ustaleniem faktyczne-
go stanu wiedzy i umiejętności nabytych przez ucznia również „dostarczenie mu 
rzetelnych  informacji,  jaki  zakres wiadomości  z  danej  dziedziny  posiada,  jakie 
musi nabyć umiejętności  i  co  jeszcze powinien zrobić, aby podnieść swój stan 
wiedzy”16.

Problematyczne  pozostaje  pytanie,  co  powinno  być  przedmiotem  ocenia-
nia? Jak pisze Klemens Stróżyński: „Często słyszy się sformułowanie: «oceniam 
ucznia». A tak naprawdę powinno się oceniać osiągnięcia ucznia. Na pytanie «po 
co oceniam?» – często pada odpowiedź «Żeby wiedzieć, co uczeń umie, a czego 
nie». Jest to uproszczenie. Sprawdzanie i ocenianie powinno informować ucznia 
– o jakości i zakresie jego osiągnięć, a nauczyciela o jakości i skuteczności wła-
snej pracy pedagogicznej”17.

10  M. C z a r n e c k i, Ocenianie słowne i opisowe, EiD 2000, nr 4, wersja elektroniczna: http://
www.eid.edu.pl/archiwum/2000.101/kwiecien,188/ocenianie_slowne_i_opisowe,1433.html  [dostęp: 
30.07.2011].

11  Tamże.
12  Tamże.
13  D. K l u s - S t a ń s k a, Komu potrzebne jest ocenianie w szkole?, EiD 2000, nr 5, wersja elek-

troniczna: http://www.eid.edu.pl/archiwum/2000,104/maj.219/komu_potrzebne_jest_ocenianie_w_szko-
le,1950.html [do-stęp: 31.07.2011].

14  Tamże.
15  Tamże.
16  E. K o z a k, Zasady oceniania w szkole, EiD 2000, nr 3, wersja elektroniczna: http://www.eid.

edu.pl/archi-wum/2000.103/marzec.207/zasady_oceniania_w_szkole,1754.html [dostęp: 18.08.2011].
17  K. S t r ó ż y ń s k i, Cena oceny, EiD 1995, nr 12, wersja elektroniczna: http://www.eid.edu.pl/

archi-wum/1995.93/grudzien.114/cena_oceny.435.html [dostęp: 18.08.2011].
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W efekcie  lektury  powyższych  artykułów  krystalizuje  się  definicyjny model 
oceny szkolnej wraz z wymaganiami, jakie powinna ona spełniać. Ocena szkol-
na winna stanowić rodzaj kompetentnej diagnozy aktywności edukacyjnej ucznia, 
określającej w sposób sprawiedliwy i rzetelny poziom jego wiedzy i nabytych umie-
jętności (kontrolna funkcja oceny), zawierającej przy tym szczegółowe informacje 
o jego osiągnięciach (funkcja informacyjna), podkreślającej dotychczasowe suk-
cesy (funkcja afirmacyjna), wyznaczającej  i ukierunkowującej dalszą aktywność 
na te obszary uczniowskiej działalności, które wymagają jeszcze pracy celem ich 
dalszego doskonalenia (motywacyjna funkcja oceny szkolnej)18. 

Powyższe  założenia  dotyczące oceny  i  samego procesu  jej  konstruowania 
we współczesnej pedagogice przyjmują charakter postulatów dotyczących wszyst-
kich etapów i szczebli systemu edukacyjnego, od nauczania wczesnoszkolnego, 
aż  po  kształcenie  akademickie.  Ich  realizacja  wydaje  się  jednak  najważniejsza 
na samym początku edukacyjnej drogi każdego ucznia, w momencie  rozpoczę-
cia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Na  tym etapie szkoła  jest dla 
dziecka  nowym  środowiskiem,  które  staje  się  odtąd  nieodłącznym  elementem 
jego egzystencji  i  funkcjonowania w wielu zróżnicowanych wymiarach – nie  tyl-
ko  edukacyjnym,  lecz  także  wychowawczym,  psychicznym  oraz  społecznym19. 
Wartościowanie  edukacyjnych  osiągnięć  dzieci  w  tym  okresie  kształtuje  u  nich 
świadomość podlegania mechanizmom oceniania zarówno w szkole, jak i w życiu, 
sama zaś ocena, jej kształt, postać, funkcje, jakie spełnia, sposób w jaki została 
skonstruowana i zakomunikowana uczniowi przez nauczyciela, w znacznej mierze 
warunkują adaptację do tego nowego środowiska, decydując o kierunku, charakte-
rze, tempie i dynamice dalszej drogi edukacyjnej. Jak podkreśla Anna Brzezińska:

Rozpoczęcie nauki w szkole w wieku 6–7 lat jest wielkim wydarzeniem i to wielkim jednocześnie 
w kilku obszarach. Jest to ważne wydarzenie w życiu dziecka – obok rodziny i jego podwórkowej grupy 
rówieśniczej pojawia się struktura formalna – szkoła, a w niej dorosły – to odtąd nauczyciel, koleżanki 
i koledzy to uczniowie, to co robimy to uczenie się – kontrolowane i oceniane. Dziecko musi poznać 
reguły funkcjonowania tak skomplikowanego organizmu społecznego, jakim jest szkoła, musi nauczyć 
się w tym wszystkim działać, by po chwilowym okresie zagubienia zacząć znów realizować swe ważne 
cele w szkole, ale także poza nią20.

Wszystkie etapy składające się na planowanie  i  realizację procesu eduka-
cyjnego, wszelkie elementy dydaktyki  i metodyki nauczania, strategie  i  techniki 
pedagogicznej pracy z uczniami na płaszczyźnie kształcenia zintegrowanego po-
winny zmierzać do zapewnienia dziecku możliwie najlepszego startu oraz wła-
ściwego ukierunkowania długiej drogi edukacyjnej, którą właśnie rozpoczynający 
naukę uczeń zaczyna podążać21. 

18  Z.  L i s i e c k a,  Jak oceniać, by wspierać ucznia?, EiD  2000,  nr  5,  wersja  elektroniczna: 
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2000.99/maj.169/jak_oceniac_by_wspierac_ucznia.1136.html  [do-
stęp: 18.08.2011].

19  A.  B r z e z i ń s k a,  Misja edukacji elementarnej,  EiD  1998,  nr  2,  wersja  elektroniczna: 
http://www.eid.edu.pl/archiwum/1998.96/luty.136/misja_edukacji_elementarnej.682.html  [dostęp: 
18.08.2011].

20  Tamże. 
21  Tamże. 
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Danuta Moroz,  autorka artykułu Ocenianie opisowe – dobre czy złe?, wy-
raźnie  podkreśla,  że  jednym  z  najważniejszych  zadań  współczesnej  eduka-
cji wczesnoszkolnej  jest  ukierunkowanie wszelkich  działań  pedagogicznych  na 
wszechstronny rozwój dziecka, któremu również – jej zdaniem – ocenianie w kon-
tekście praktyki jego funkcjonowania i stosowania ma służyć22. Zdaniem Moroz: 

Pierwsza ocena w życiu siedmioletniego dziecka powinna spełniać przede wszystkim  funkcję 
informacyjną, motywacyjną, korekcyjną oraz brać pod uwagę przejawy jego rozwoju, ze szczególnym 
uwzględnieniem cech pozytywnych. Powinna wpływać pozytywnie na dziecko, zachęcać je do podej-
mowania dalszych wysiłków w nauce, jednocześnie zapewniając mu uznanie i poczucie bezpieczeń-
stwa w zespole klasowym23. 

Stawiając  na  pierwszym  planie  bezpieczeństwo  ucznia  oraz  dostarcza-
nie mu rzetelnej informacji o osiągniętych przez niego wynikach, a także mając 
na uwadze  jego motywację do nauki, musimy postawić sobie pytania nie  tylko 
o przedmiot oceniania czy też sposób, w jaki należy je przeprowadzać, lecz także 
o potencjalne skutki, które są bezpośrednim wynikiem jego stosowania. Niepra-
widłowy system oceniania bądź źle przeprowadzona procedura wartościowania 
edukacyjnych osiągnięć mogą przyczyniać się do niepowodzeń szkolnych, wywo-
ływać u dziecka niechęć do nauki oraz generować powstanie zespołu negatyw-
nych napięć i reakcji nerwowych objawiających się lękiem przed szkołą i obawą 
przed uczestnictwem w szkolnej społeczności24. 

Wszyscy autorzy artykułów poświęconych problematyce wartościowania edu-
kacyjnych osiągnięć uczniów opublikowanych w miesięczniku „Edukacja i Dialog” 
zgodnie podkreślają, jak ważne jest, aby system oceniania zapewniał rozpoczy-
nającym dopiero swoją naukę dzieciom poczucie komfortu i bezpieczeństwa, aby 
ten, bez wątpienia najbardziej stresujący, element systemu edukacji nie impliko-
wał żadnych negatywnych skutków w szkolnej czy też klasowej rzeczywistości. 

Jak zatem przedstawia się owa edukacyjna rzeczywistość? Jakie są efekty 
perspektywicznego  zderzenia  powyższych  postulatów  skierowanych  pod  adre-
sem oceny z realiami cyfrowego i opisowego systemu wartościowania edukacyj-
nych osiągnięć i wyników najmłodszych? Jak wygląda ich praktyczna realizacja?

Małgorzata Żytko w artykule Jak oceniać uczniów w edukacji początkowej, 
wyraźne podkreśla: „jeżeli nauczyciel decyduje się na ocenianie uczniów z zasto-
sowaniem stopni, to z tym systemem nieuchronnie wiąże się podział klasy na trzy 
grupy: uczniów dobrych, przeciętnych i słabych”25. Autorka ujawnia w powyższym 
stwierdzeniu  niewątpliwą  i  zarazem  jedną  z  największych  słabości  cyfrowego 
systemu wartościowania edukacyjnych osiągnięć uczniów, a mianowicie  selek-
cyjność, jaką stopień wywołuje zarówno w szkolnej, jak i klasowej społeczności. 

22  D. M o r o z, Ocenianie opisowe – dobre czy złe?,  EiD  2000,  nr  5,  wersja  elektroniczna: 
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2001.99/maj.169/ocenianie_opisowe_dobre_czy_zle,1138.html 
[dostęp: 19.08.2011].

23  Tamże.
24  M.  J a l i n i k,  Lęk szkolny,  EiD  1995,  nr  6,  wersja  elektroniczna:  http://www.eid.edu.pl/

archiwum/1995.93/Czerwiec.110/lek_szkolny.394.html [dostęp: 19.08.2011].
25  M. Ż y t k o, Jak oceniać uczniów… 
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Ocena cyfrowa, pozwalająca na wymierne porównywanie wyników osiągniętych 
przez różnych uczniów, od zawsze wprowadzała wewnątrzszkolne i wewnątrzkla-
sowe podziały, opierając szkolną rzeczywistość edukacyjną na kulcie stopnia. 

Zróżnicowanie cyfrowych stopni wystawianych przez nauczycieli, uwarunko-
wane w dużej mierze złożonością  i  rozpiętością przyjętej uprzednio skali ocen, 
powoduje sztuczną selekcję środowiska szkolnego, implikując zróżnicowane, ne-
gatywne skutki zarówno edukacyjne,  jak  i  społeczne. Dorota Klus-Stańska  jest 
zdania, że cyfrowy stopień w dzienniku „staje się etykietą, niemal czymś w rodza-
ju przezwiska, jakie szkoła nadaje uczniowi. Stawiając ocenę cyfrową, dokonuje-
my swego rodzaju segregacji uczniów tym bardziej bolesnej że tylko sprawność 
intelektualna może im zapewnić przynależność do wyższej «kasty». Wrażliwość 
społeczna, przedsiębiorczość, talenty artystyczne, poczucie humoru, zaradność 
i inne walory, które cenione są w różnych sytuacjach poza klasą, w szkole bledną 
w zestawieniu z dobrą pamięcią i zdolnością do przetwarzania danych”26.

Oceny,  stanowiąc  „zbiór  pewnego  rodzaju  etykietek,  którymi może  dyspo-
nować nauczyciel  i które stanowić mogą jego narzędzie władzy nad dziećmi”27, 
różnicują uczniów w klasie i szkole, dokonując stereotypowego podziału na „lep-
szych”  i  „gorszych”,  doprowadzają  do  sytuacji, w  której  „na  szczycie  jest mała 
grupa uczniów bardzo dobrych, na dole również mała słabych, a pośrodku najlicz-
niejsza grupa przeciętnych”28. 

Uczniowie sklasyfikowani w grupie słabszej, którym przypisano status „gor-
szych”, niejednokrotnie stają się izolowani przez swoich rówieśników, są skazani 
na egzystencję na marginesie szkolnej społeczności, mają zaniżoną samooce-
nę  i obniżone poczucie własnej wartości. Tymczasem to właśnie poczucie wła-
snej wartości jest jednym z najważniejszych czynników funkcjonowania dziecka 
w świecie29. Wiąże się ono przede wszystkim z jakością realizacji różnorodnych 
zadań życiowych, którym dziecko stawia czoło w danych okresach i etapach wła-
snego rozwoju. W artykule Poczucie własnej wartości u dzieci, opublikowanym na 
łamach „Edukacji i Dialogu” w grudniu 2000 r. Monika Kielańska wyraźnie zazna-
cza, że poczucie własnej wartości jest ważne dla rozwoju dziecka we wszystkich 
jego sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, moralnej  i społecznej30. Wy-
zwala ono bowiem u dziecka zadowolenie z własnej aktywności w danej, ważnej 
dla niego, sferze funkcjonowania i jest jednocześnie wyznacznikiem poczucia ja-
kości jego życia psychicznego. Poczucie własnej wartości ma niezwykle istotne 
znaczenie dla dziecka, dla jego rozwoju i „kroczenia własną niepowtarzalną drogą 
oraz dla kreowania jego własnego życia i osobowości”31.

Dziecko, które ma poczucie własnej wartości, chętniej podejmuje nowe za-
dania,  również  te  edukacyjne, wierząc,  że  jest  zdolne  do  ich  pomyślnego  roz-

26  D. K l u s - S t a ń s k a, Komu potrzebne jest ocenianie… 
27  M. Ż y t k o, Jak oceniać uczniów… 
28  Tamże.
29  M. K i e l a ń s k a, Poczucie własnej wartości u dzieci, EiD 2000, nr 12, wersja elektroniczna: 

http://www.eid.edu.pl/archiwum/2000.98/grudzien.164/poczucie_wlasnej_wartosci_u_dzieci,1064.
html [dostęp: 19.08.2011].

30  Tamże.
31  Tamże.
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wiązania.  Trudności,  które  napotyka  w  toku  swojej  edukacji,  nie  urastają  do 
rangi problemów, stanowią raczej rodzaj wyzwania, sprawdzenia samego siebie 
w konkretnym działaniu. Pomyślne rozwiązywanie zadań rodzi u dzieci poczucie 
zadowolenia  i  satysfakcji  z podejmowanej aktywności, a  także poczucie sensu 
własnych działań i sensu swojego istnienia32. Dziecku, które nie wierzy we wła-
sne możliwości i zdolności, nieustannie towarzyszy natomiast niepokój oraz nie-
chęć do podejmowania  jakichkolwiek aktywności w obawie,  że  im nie  sprosta, 
że nie rozwiąże ich prawidłowo i efektywnie. W konsekwencji, jak pisze Kielańska, 
„może to rodzić poczucie niezadowolenia, poczucie braku skuteczności własnych 
działań, poczucie braku sprawstwa. Dziecko nie podejmuje własnych, nowych ak-
tywności, nie realizuje własnych pomysłów, gdyż porównując się z innymi dzieć-
mi, ma poczucie, że jest mniej zdolne, mniej atrakcyjne i mniej potrafi”33.

Nieaktywni uczniowie  traktowani są zarówno w szkole,  jak  i w najbliższym 
otoczeniu  w  sposób  nie  pozwalający  na  dostrzeżenie  potencjału  ich  rzeczy-
wistych  zdolności  i możliwości,  co  owocuje  niską motywacją  do  dalszej  nauki, 
niechęcią do szkoły oraz życiem w przekonaniu, że są niekompetentni, a ich dzia-
łania są mało skuteczne i efektywne. Dobry stopień staje się więc, jak zauważa 
Małgorzata Żytko: „rarytasem, który nie jest powszechnie dostępny”34. Dążenie do 
zdobycia tej wyjątkowej „nagrody” wywołuje wewnątrzklasową i wewnątrzszkolną 
rywalizację o stopnie, co nie tylko sprowadza proces uczenia się do chęci uzyska-
nia, często za wszelką cenę, jak najlepszej oceny, ale także zaburza relacje spo-
łeczne, jakie panują między uczniami, wprowadzając w nie frustrację, zazdrość, 
a nawet zachowania agresywne. Jak pisze Żytko: 

Wytwarza  się  atmosfera  napięcia  i  rywalizacji.  Uczniowie  przeciętni  zazdroszczą  bardzo  do-
brym, a słabi jednym i drugim. Chcieliby się wznieść na wyższe szczeble drabiny klasowej, ale często 
nie mają na to żadnej szansy. Stopnie poszczególnych uczniów charakteryzują się bowiem dużą sta-
łością i trudno jest zmienić raz zajęty szczebel na drabinie klasowej35.

Selekcyjność to nie jedyna słabość cyfrowego systemu oceniania, jaką wy-
raźnie wskazują autorzy artykułów poświęconych ocenianiu, opublikowanych na 
łamach „Edukacji  i Dialogu”. Jak pokazuje szkolna praktyka, oceniając uczniów 
w modelu tradycyjnym, nauczyciele wyraźnie zapominają o indywidualizacji pro-
cesu kształcenia, a dzięki możliwości selekcji,  jakie stwarza wymierny, cyfrowy 
stopień oceniają pojedynczych uczniów nie tyle na podstawie ich rzeczywistych 
osiągnięć czy też realizacji stawianych im wymagań programowych, ile przez pry-
zmat osiągnięć pozostałych członków szkolnej społeczności. Potwierdza to arty-
kuł Pomówmy o ocenianiu, w którym Krzysztof Zajdel podkreśla wyraźnie: 

Większość nauczycieli traktuje ocenę nie jako ostatni etap pracy dydaktycznej, który ma się za-
kończyć pogłębioną refleksją, lecz jako zaplanowaną część procesu dydaktycznego. Uczymy grupę, 

32  Tamże.
33  Tamże.
34  M. Ż y t k o, Jak oceniać uczniów… 
35  Tamże.



Michał Kowalewski218

więc oceniamy też grupę. Porównujemy uczniów ze sobą, ustalamy jakiś standard i każdego do niego 
odnosimy. Ocena jednostki jest wyznacznikiem oceny innego członka grupy36. 

Pozbawione indywidualizacji oceny uczniów narażone są na stereotypowość, 
jaka często pojawia się w toku ich konstruowania przez nauczycieli. Cyfrowe stop-
nie charakteryzuje pewna stałość, na ich podstawie nauczyciel ma ukształtowany 
obraz ucznia, nie zwracając przy tym większej uwagi na jego postępy, zaangażo-
wanie, wkład pracy i dążenie do poprawy swoich wyników. Potwierdza to Dorota 
Klus-Stańska  pisząc:  „niepewność  nauczycielskich  diagnoz,  łatwość  i  powierz-
chowność w ferowaniu wyroków, uzależnienie człowieka od mechanizmów rządzą-
cych spostrzeganiem innych ludzi, sprawiają, że np. ludzi atrakcyjnych i pięknych 
jesteśmy skłonni oceniać wyżej niż nieatrakcyjnych  i brzydkich”37 – wszystko  to 
sprawia, że ocena i informacja w niej zawarta bywa „mocno zakłócona”38. 

Istnieją pewne schematy, które podpowiadają nauczycielowi, jak ma trakto-
wać i oceniać swoich podopiecznych. Jak zauważa Krzysztof Zajdel, przejawiają 
się one w przeświadczeniu, że „nauczyciel z góry zakłada, czego się może spo-
dziewać po uczniu jako przedstawicielu pewnej kategorii”39.

Pozbawienie  oceny  indywidualizmu  i  sprowadzenie  procedury  jej  konstru-
owania do szablonowej, schematycznej wręcz procedury uniemożliwia wykrycie 
i właściwe nagrodzenie postępów, jakie uczeń czyni w toku swojej edukacji. Tym-
czasem,  jak  twierdzi Monika Kielańska:  „Kiedy dziecko doświadcza doceniania 
jego aktywności, wtedy uczy się, że to, co robi, jest ważne i dobre, dzięki czemu 
lubi siebie, uczy się aktywności, twórczości i radości działania. Należy pamiętać, 
że  w  nowoczesnej  pedagogice,  w  pedagogice  zorientowanej  humanistycznie, 
podmiotowo traktującej ucznia, najważniejsze jest wspieranie go w rozwoju40. 

Ocena  cyfrowa  w  niewielkim  zatem  stopniu  wspiera  dziecko  w  toku  jego 
edukacyjnego  rozwoju,  nie  stwarza mu  bowiem możliwości  przeżywania  rado-
ści z odniesionych sukcesów, często nie daje poczucia zadowolenia, nie spełnia 
tym samym funkcji afirmacyjnej, a motywacyjną zdecydowanie osłabia. Cyfrowy 
stopień, który zazwyczaj pozbawiony jest jakiegokolwiek komentarza, nie zawsze 
dostarcza  uczniom  informacji  dotyczących  ich  osiągnięć,  często  nie  wskazuje 
również obszarów edukacji, w których wyraźnie zauważalne są jakiekolwiek bra-
ki, nie wyznacza tym samym kierunków dalszej pracy celem ich eliminacji i bar-
dziej efektywnego edukacyjnego doskonalenia41. Wszystko to przyczynia się do 
ewidentnego zaniku  informacyjnej  funkcji oceny, przynajmniej w  jej  tradycyjnej, 
wyrażonej cyfrowym stopniem postaci. 

Zdaniem  części  autorów  artykułów  poświęconych  ocenianiu,  opublikowa-
nych na łamach miesięcznika „Edukacja i Dialog” – zdarza się, iż cyfrowe stop-

36  K. Z a j d e l, Pomówmy o ocenianiu, EiD 1999, nr 11, wersja elektroniczna: http://www.eid.edu.
pl/archi-wum/1999.97/listopad,153/pomowmy_o_ocenianiu,915.html [dostęp: 19.08.2011].

37  D. K l u s - S t a ń s k a, Komu potrzebne jest ocenianie… 
38  Tamże. 
39  K. Z a j d e l, Pomówmy o ocenianiu…
40  M. K i e l a ń s k a, Poczucie własnej wartości…
41  K. Z a j d e l, Pomówmy o ocenianiu…
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nie  stają  się  narzędziem władzy  nauczyciela  nad  uczniami,  odbierane  są  jako 
nagroda  lub  kara  za  postawę względem nauczycielskich wymagań,  służą  jako 
środek utrzymania  ładu  i dyscypliny w klasie. Krzysztof Zajdel wyraźnie zazna-
cza: „Nauczyciele traktują stopnie jako środek kontroli nad zbiorowością uczniów, 
jaką jest klasa czy grupa. Stopień pozwala nauczycielowi utrzymać przewagę nad 
uczniem, zwłaszcza wtedy, gdy brakuje po temu podstaw merytorycznych”42.

Na podstawie powyższej argumentacji  krystalizuje  się  krytyczny obraz do-
tychczasowego,  cyfrowego  systemu  oceniania  uczniów  w  klasach  I–III  szkoły 
podstawowej. Cyfrowy  stopień  stanowi  bowiem  źródło  selekcji,  sprzyja  stereo-
typowemu postrzeganiu i traktowaniu uczniów nie tylko przez nauczyciela i śro-
dowisko  szkolne,  ale  również  przez  najbliższe  otoczenie  społeczne.  Zdaniem 
większości autorów, w ocenianiu cyfrowym ocenie podlega jedynie efekt końcowy 
w postaci opanowanej wiedzy i umiejętności, prezentowany „tu” i „teraz”, całko-
wicie niemalże pominięty  zostaje natomiast  szereg  istotnych czynników współ-
tworzących kontekst procesu uczenia się, jak chociażby indywidualne zdolności 
ucznia, jego predyspozycje, warunki w jakich pracuje, jego zaangażowanie. 

Na  podstawie  wszystkich  powyżej  omówionych  czynników  i  okoliczno-
ści  zastąpienie  tradycyjnego  cyfrowego  stopnia  bezstopniowym modelem  oce-
ny w edukacji początkowej wydaje się w pełni uzasadnione. U podstaw genezy 
i wprowadzenia oceniania opisowego do szkół  leżało bowiem przeświadczenie 
o potrzebie uwzględnienia niepowtarzalności każdego dziecka oraz przekonanie 
o konieczności podmiotowego, a nie przedmiotowego postrzegania i traktowania 
ucznia przez nauczyciela. Ocena opisowa, jak pisze Danuta Moroz, jest „indywi-
dualną, swobodnie wyrażoną charakterystyką dziecka na podstawie jego zacho-
wań w sytuacjach szkolnych, co umożliwia ukazanie swoistych cech, osiągnięć 
i trudności ucznia”43.

Wartościowanie  edukacyjnego  wysiłku  dziecka  odbywa  się  przy  wykorzy-
staniu  metod  obserwacyjnych,  których  zewnętrzną  formą  jest  opis  określają-
cy zarówno uczniowskie sukcesy w postaci zdobytej wiedzy czy opanowanych 
umiejętności, uwzględniający wkład pracy i poczynione postępy, jak i wskazujący 
ewentualne trudności w indywidualnym rozwoju dziecka i wyznaczający kierunki 
dalszego pedagogicznego działania44. W artykule Ocenianie opisowe – dobre czy 
złe? autorka podkreśla, że bezstopniowy, opisowy system oceniania można trak-
tować jako „miarę tego, jak daleko w rozwoju jest dziecko względem stawianych 
mu wymagań edukacyjnych i rozwojowych, jako wskaźnik tego, jak myśli o dziec-
ku i jak je odbiera nauczyciel, jako wskaźnik jakości zaangażowania dziecka oraz 
czynnik uruchamiający jego samoocenę”45. 

Przyjmującej postać słownej wypowiedzi, charakterystyki,  listu, rozbudo-
wanej recenzji czy też komentarza46 ocenie opisowej Marek Czarnecki przypi-
suje przede wszystkim funkcje diagnostyczną i informacyjną, które umożliwiają 

42  Tamże.
43  D. M o r o z, Ocenianie opisowe… 
44  Tamże.
45  Tamże. 
46  M. C z a r n e c k i, Ocenianie słowne…
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określenie niepowodzeń szkolnych dziecka i ewentualną, możliwie szybką likwi-
dację ich przyczyn47. 

W  artykule  Ocenianie słowne i opisowe  Czarnecki  podkreśla  niezwykle 
istotną  rolę  bezstopniowego  systemu  wartościowania  edukacyjnych  osiągnięć 
uczniów, zaznaczając,  iż dzięki ocenie opisowej dziecko „otrzymuje na bieżąco 
informację o swojej pracy i postępach i ocena ta jest swego rodzaju mobilizacją 
do przemyśleń”48. 

Dzięki wnikliwej obserwacji i indywidualizacji procesu oceniania uczeń otrzy-
muje rzetelną informację zwrotną, która nie tylko wyraźnie utwierdza go w tym, 
co już umie, ale także efektywniej orientuje jego dalszą działalność. Jak twierdzi 
Bogumiła Hiszpańska, autorka artykułu Fair play w ocenianiu, opublikowanego 
w miesięczniku „Edukacja i Dialog” we wrześniu roku 1994: 

[…] znajomość wyniku – zrozumienie przez ucznia stopnia opanowania przez niego treści programu, 
uświadomienie sobie braków i błędów, ma kolosalne znaczenie motywujące do dalszej pracy. Wiedza 
o tym co wiem, co potrafię, jest dla ucznia źródłem satysfakcji. Wiedza o tym, co muszę uzupełnić, co 
muszę poprawić, kieruje wysiłek na określone cele49.

W świetle powyższego założenia, ocenianie opisowe (w przeciwieństwie do 
cyfrowego  stopnia)  bardziej  efektywnie wywiązuje  się  z  postulowanych w  toku 
procedury wartościowania edukacyjnych osiągnięć uczniów funkcji informacyjnej, 
motywacyjnej i afirmacyjnej. 

Ocenianie opisowe nie  zaniża  również wizerunku ucznia na  skutek popeł-
nionych przez niego błędów. W modelach tradycyjnego oceniania, dokonywane-
go w formie cyfrowej, błąd, bez względu na swoją charakterystykę i etiologiczne 
podłoże,  jest zazwyczaj czynnikiem zaniżającym wizerunek ucznia w opinii na-
uczyciela,  co w dużej mierze  przyczynia  się  do  edukacyjnej  porażki  dziecka50. 
W  ocenianiu  opisowym  błąd,  przy  odpowiedniej  korekcji  i  pomocy  udzielonej 
przez pedagoga, prowadzi do wykrycia i lepszego zrozumienia zagadnienia, które 
dla dziecka jest źródłem problemów i trudności, stanowi punkt wyjścia ustalania 
dalszych działań pedagogicznych, ukierunkowanych na możliwie najlepszy i naj-
pełniejszy rozwój ucznia51.

Bezstopniowe  ocenianie  wspiera  również  dobre  kontakty  nauczyciela 
z uczniami i rodzicami, a także, dzięki indywidualnym obserwacjom uczniów, po-
zwala uzyskać szereg dodatkowych informacji, które w znacznej mierze warunku-
ją stan wiedzy ucznia i opanowanych przez niego umiejętności oraz współtworzą 
całościowy kontekst procesu uczenia się52. 

47  Tamże.
48  Tamże. 
49  B. H i s z p a ń s k a, Fair play w ocenianiu, EiD 1994, nr 9, wersja elektroniczna: http://www.

eid.edu.pl/archi-wum/1994.24/wrzesien.31/fair_play_w_ocenianiu,111.html [dostęp: 9.09.2011].
50  Z. L i s i e c k a, Jak oceniać, by wspierać…
51  B. R o i c k a, M. W i c h e r, Dlaczego warto stosować ocenę opisową, EiD 2000, nr 5, wersja 

elektroniczna:  http://www.eid.edu.pl/archiwum/2001,99/maj,169/dlaczego_warto_stosowac_ocene_
opisowa,1139.html [dostęp: 19.08.2011].

52  M. C z a r n e c k i, Ocenianie słowne…
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Jak podkreśla Czarnecki: „jeśli wiemy o dziecku więcej, ocena nauczyciela 
wobec ucznia jest bardziej adekwatna, sprawiedliwa, dająca możliwość korzyst-
nych  zmian”53.  Autor  postuluje,  aby  oceniając  ucznia  uwzględniać  jego  drogę 
rozwojową,  naznaczoną  indywidualizmem  i  nie  zawsze  zgodną  z  założeniami 
i  ogólnie  przyjętymi  przewidywaniami wynikającymi  z  realizowanego  programu 
nauczania, akceptować styl myślenia  i działania ucznia, a  także  jego  tempera-
ment i cechy osobowościowe54. To podstawa sprawiedliwej i rzetelnej oceny, na 
którą  składa się nie  tylko prezentowany stan wiedzy  i  umiejętności,  lecz  także 
uczniowskie postępy, zaangażowanie, wkład pracy  i wysiłek przejawiany przez 
dziecko w toku opanowywania nowej wiedzy i nabywania nowych kompetencji55.

Jednocześnie Czarnecki przestrzega przed ocenianiem dziecka na tle gru-
py rówieśniczej z uwagi na eksponowane przez psychologię dziecięce refleksje 
w odniesieniu do własnych umiejętności, zdolności i predyspozycji w kontekście 
ich poziomu ogólnoklasowego czy też szkolnego56. Ocenianie opisowe nie wpro-
wadza negatywnych zjawisk rywalizacji i selekcji, nie różnicuje uczniów, nie zabu-
rza właściwych relacji społecznych.

Niekwestionowana przewaga oceniania opisowego nad cyfrowym, jaka uwi-
dacznia się na kartach artykułów opublikowanych w „Edukacji i Dialogu”, nie ogra-
nicza  się  w  swym  zakresie  jedynie  do  rozważań  teoretycznych.  Beata Roicka 
i Marzena Wicher w artykule Dlaczego warto stosować ocenę opisową przedsta-
wiają własne refleksje związane ze stosowaniem oceny opisowej w codziennej 
praktyce edukacyjnej. W swoim opracowaniu autorki wspominają, iż rezygnacja 
ze stopniowej skali ocen umożliwiła im w codziennej pracy z uczniami precyzyjne 
określenie poziomu opanowanych przez nich umiejętności  i wiadomości, a  tak-
że wykrycie ewentualnych jeszcze braków, które wymagają korekty i uzupełnie-
nia57. Jak zgodnie podkreślają: „W każdym działaniu każdego dziecka mogłyśmy 
zauważyć najmniejszy nawet postęp  i  sukces. Uczniowie mieli więc możliwość 
nabywania konkretnych umiejętności we właściwym dla siebie momencie, co mo-
bilizowało nie tylko dzieci zdolne, ale i te, które w nabywaniu kolejnych szczebli 
wiedzy napotykały trudności, a nawet wielkie problemy”58. 

Roicka i Wicher w toku swojej pracy z uczniami potwierdziły również prospo-
łeczną orientację oceny opisowej: 

Zauważyłyśmy, że dzieci bez ocen poczuły się w szkole bezpieczniej, rozbudziły swoją naturalną 
ciekawość świata, stały się bardziej aktywne i otwarte. Chętniej mówiły o swoich problemach, przeży-
ciach, sukcesach. Uczyły się obserwować swoje emocje i właściwie na nie reagować59. 

Dzięki ocenie opisowej uczniowie mają zatem większą szansę cieszenia się 
z własnych sukcesów, mogą obserwować swoje postępy, co wymiernie przekłada 

53  Tamże.
54  Tamże.
55  Tamże.
56  Tamże.
57  B. R o i c k a, M. W i c h e r, Dlaczego warto stosować…
58  Tamże.
59  Tamże.
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się na ich pozytywne nastawienie do nauczyciela i szkoły, ale przede wszystkim 
do procesów uczenia się  i nauczania. Obie autorki zgodnie przyznają, że cho-
ciaż taka forma oceny z uwagi na konieczność przeprowadzania indywidualnych 
obserwacji każdego dziecka jest czasochłonna, wymaga bowiem od przeprowa-
dzających ją pedagogów samodyscypliny i systematyczności, to jednak owocuje 
„świadomym podejściem do procesu kształcenia i wychowania zarówno rodziców 
uczniów, jak i nauczycieli”60. 

Z perspektywy założeń teoretycznych zastąpienie w edukacji wczesnoszkol-
nej tradycyjnego stopnia słownym opisem zmieniało charakter oceniania z selek-
cyjno-restrykcyjnego na informacyjno-diagnostyczny. Miało to sprzyjać przyjaznej 
atmosferze  w  grupie  rówieśniczej,  wpływać  na  pozytywne  postrzeganie  przez 
ucznia zarówno szkoły, jak i nauczyciela. Dzięki ocenie opisowej uczniowie mieli 
szansę stać się bardziej twórczy i otwarci, ich rozwój nie był bowiem hamowany 
stresem przed otrzymaniem złej oceny za nieprawidłową w kontekście oczekiwań 
nauczyciela  postawę. Wyeliminowane  zostało  zjawisko wykorzystywania  przez 
nauczyciela stopnia jako kary i środka służącego zaprowadzeniu i utrzymaniu kla-
sowej czy też szkolnej dyscypliny. Kreowany przez ocenę opisową klimat szkol-
ny sprzyjał zaangażowaniu i motywacji do dalszej nauki, aktywność edukacyjna 
dziecka miała  koncentrować  się wokół  chęci  poszukiwania  nowej wiedzy  i  no-
wych doświadczeń, które powinny być nadrzędne względem stopnia, punktów czy 
znaczków  –  głównych  determinantów  uczniowskiego  działania  w  tradycyjnych 
modelach oceniania.

Analiza szeregu zalet  i argumentów potwierdzających zasadność zastąpie-
nia  oceny  cyfrowej  słownym  opisem  nasuwa  pytanie  o  praktyczną weryfikację 
i efektywność proponowanych rozwiązań w szkolnej rzeczywistości. 

Weryfikacji  tej  jednak  w  artykułach  poświęconych  problematyce  ocenia-
nia  uczniów  w  edukacji  wczesnoszkolnej  zdecydowanie  brakuje,  przynajmniej 
w tych opublikowanych w latach 90. wieku XX. Tymczasem w praktyce okazuje 
się,  iż uwzględnienie  szeroko  rozumianego  indywidualizmu każdego oceniane-
go ucznia, jednej z nadrzędnych przesłanek ideologii i funkcjonowania bezstop-
niowego modelu oceniania, okazuje się niezwykle trudne. W obliczu problemów 
i trudności, jakie dzisiejsza szkoła napotyka w sferze swojego funkcjonowania – 
m.in. dążeń zmierzających do zwiększania liczebności klas oraz nadmiaru treści 
programowych – nauczyciele nie mają czasu na dokonywanie wnikliwej obserwa-
cji każdego dziecka, niemożliwe zatem staje się szczegółowe rejestrowanie prze-
jawów  indywidualnej  aktywności  edukacyjnej.  W  powyższych  okolicznościach 
ocenianie  opisowe  zdaje  się  nie  spełniać  funkcji  diagnostycznej,  nauczyciele 
dokonują  bowiem  jedynie  całościowej  i  stosunkowo pobieżnej  obserwacji  całej 
klasy. Często zdarza się,  iż nauczyciele, ograniczeni czasem  i skrępowani nie-
możnością dokonywania procesów obserwacyjnych (skierowanych bezpośrednio 
na poszczególnych uczniów), w procesie oceniania opisowego korzystają z goto-
wych szablonów i programów komputerowych, a także innych środków wspoma-
gających formułowanie wniosków zwartych w konstruowanym przez nich opisie. 

60  Tamże.
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W  efekcie  naraża  to  ocenę  opisową  na  utratę  obiektywizmu  i  indywidualnego 
charakteru, podstawowych czynników, na podstawie których miała ona funkcjo-
nować. W ich miejsce pojawia się szablonowość, monoschematyzm, oceny opi-
sowe różnych uczniów zaś wydają się do siebie bardzo podobne. Ocena opisowa 
przestaje tym samym wspomagać i ukierunkowywać dalsze działania dzieci, gdyż 
nie mają one dostępu do obiektywnych  informacji  związanych  ze  swoimi  osią-
gnięciami i elementami, które wymagają w ich przypadku dalszego doskonalenia.

Jak pokazuje praktyka, oczekiwania względem systemu oceniania na płasz-
czyźnie kształcenia zintegrowanego są odmienne w stosunku do tego, co oferuje 
funkcjonująca w chwili obecnej w klasach I–III ocena. Ocenianie wczesnoszkolne 
w klasach I–III pozostaje zagadnieniem wciąż problematycznym i domagającym 
się  poddania dalszym merytorycznym dyskursom. W artykule Ocenianie opiso-
we – dobre czy złe Danuta Moroz postuluje, by w przyszłości, w rozważaniach 
nad  ocenianiem  wczesnoszkolnym  zmierzać  w  kierunku  oceniania  służącego 
dziecku61.  Odpowiednio  przeprowadzone,  dostarczające  właściwych  informacji 
ocenianie, zdaniem autorki, uruchamiać będzie refleksję nad samym sobą, co sa-
moczynnie pozwoli uczniowi korygować własne postępowanie i właściwie oriento-
wać edukacyjną aktywność i związane z nią działania62. W swoim artykule Moroz 
przytacza również postulowane przez Annę Brzezińską i Elżbietę Misiorną wzorce 
dobrej oceny i dobrego oceniania, które „dają dziecku informację o tym, nad czym 
musi popracować,  jak daleko  jest na drodze do osiągnięcia celu; uwzględniają 
możliwości dziecka; biorą pod uwagę jego wkład pracy i wysiłek włożony w wyko-
nanie jakiegoś zadania; nie etykietują dzieci; zachęcają do dalszej pracy, uświa-
damiając, że wysiłek się opłaca; nie pełnią funkcji kary czy nagrody; nie zawierają 
krytyki osoby; uwzględniają postęp, jaki dokonał się w dziecku, a także potencjał, 
jakim ono dysponuje”63.

Przyjęcie i wdrożenie powyższych założeń pozwalałoby z optymizmem i na-
dzieją spoglądać na przyszłość oceniania wczesnoszkolnego,  jednakże uzasad-
nione źródło wątpliwości ukryte jest w pytaniu o możliwość ich praktycznej realizacji 
we współczesnej szkolnej rzeczywistości. W jaki bowiem sposób, w obliczu wspo-
minanych trudności, z którymi zmaga się dzisiejsza szkoła, nauczyciele mają kon-
struować ocenę, tak, aby spełniała pokładane w niej nadzieje i kierowane pod jej 
adresem postulaty? Jak skonstruować ocenę, która, poza rzetelnym odzwiercie-
dleniem stanu wiedzy, byłaby dla uczniów obiektywnym i szczegółowym podsumo-
waniem przebiegu ich aktywności, a także wystarczająco efektywnie motywującym 
wyznacznikiem dalszego edukacyjnego  działania? Powyższe  refleksje  skłaniają 
do pytania o przyszłość oceny w nauczaniu  zintegrowanym. Czy w obliczu  za-
uważalnych słabości oceniania opisowego, wynikających z jej stosowania w edu-
kacyjnej praktyce współczesnej szkoły, uzasadnione byłoby przywrócenie oceny 
cyfrowej w klasach I–III? Czy należałoby poszukać kompromisu dla obu alterna-
tywnych względem siebie systemów oceniania, tworząc np. na drodze ich syntezy, 

61  D. M o r o z, Ocenianie opisowe…
62  Tamże.
63  Tamże.
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jak proponuje Ewa Kozak, ocenę cyfrową wspartą komentarzem słownym64? Czy 
może  korzystniejsze  byłoby  podjęcie  próby  stworzenia  nowego,  spełniającego 
oczekiwania i realizującego postulaty współczesnej pedagogiki, modelu ocenia-
nia, który w pełni odpowiadałby wymaganiom dzisiejszej szkolnej rzeczywistości?

Dyskusja i rozważania nad problematyką oceny i oceniania na etapie kształ-
cenia wczesnoszkolnego, zarówno w sferze teorii, jak i praktyki, pozostają nadal 
otwarte  i  aktualne.  Istotne  jest,  aby  refleksjom nad  zróżnicowanymi  aspektami 
wartościowania  osiągnięć  uczniów  na  płaszczyźnie  kształcenia  zintegrowane-
go nieodłącznie  towarzyszyła przede wszystkim troska o dobro dziecka, o  jego 
indywidualizm  i podmiotowość w zakresie samego oceniania w całym procesie 
kształcenia  oraz  o  jego wszechstronny,  harmonijny  rozwój,  którego wspieranie 
jest przecież jedną z podstawowych misji edukacji wczesnoszkolnej65. 

64  E. K o z a k, Zasady oceniania…
65  A. B r z e z i ń s k a, Misja edukacji elementarnej…



wojciEch Świtalski*

Edukacyjna funkcja czasopism brydżowych

Wstęp

Na rynku prasowym dostępne są periodyki przeznaczone wyłącznie dla bryd-
żystów. Ich historia obejmuje już co najmniej kilkadziesiąt lat. Obecnie ukazują się 
dwa czasopisma: miesięczniki  „Brydż”  i  „Świat Brydża”. Niniejszy  tekst powstał 
na podstawie analizy obu tytułów, przy czym wzięto pod uwagę numery wydane 
w XX w., tj. do końca 2000 r. Oznacza to ponad 500 numerów w przypadku „Bry-
dża” oraz ponad 100 w przypadku „Świata Brydża”. Podobny charakter obu pism 
pozwolił na uogólnienie wyników i wspólną prezentację.

Opisując edukacyjną funkcję czasopism brydżowych, niejednokrotnie posłu-
giwałem się czasem teraźniejszym, co wymaga wyjaśnienia. Otóż pisząc o prze-
szłości,  powinienem  właściwie  używać  czasu  przeszłego.  Jednak,  ponieważ 
oprócz badacza przeszłości jestem jednocześnie graczem i oba czasopisma są 
dla mnie dostępne na co dzień,  toteż  jestem przekonany, że omawiana przeze 
mnie edukacyjna funkcja jest pełniona nieprzerwanie do dziś w niezmienionej for-
mie. Więc, by nie tworzyć niepotrzebnie klimatu minionych lat, pozwoliłem sobie 
używać czasu teraźniejszego.

Artykuł  został  skonstruowany  następująco.  Początek  stanowi  krótkie  omó-
wienie gry w brydża, co ma pozwolić niegrającym Czytelnikom lepiej zrozumieć 
dalsze treści. Jednocześnie mam świadomość tego, że terminologia stosowana 
w brydżu nie  jest sprawą  łatwą, dlatego,  jeśli niniejszy  tekst nie  jest dostatecz-
nie klarowny, zachęcam do korzystania z przypisów. W następnej części została 
krótko przedstawiona historia czasopism brydżowych, szczególnie miesięcznika 

*  Mgr, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet 
Łódzki, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48.
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„Brydż”, będącego najstarszym pismem brydżowym w Polsce. Ostatecznie zna-
lazło się omówienie kluczowych zagadnień, tzn. edukacyjnej funkcji rzeczonych 
czasopism, przy czym fragment ten został podzielony na punkty obejmujące jed-
nostki tematyczne wyodrębnione w wyniku analizy.

Brydż jako gra karciana

Czytelnikom, którzy nie znają brydża, należy się kilka słów wprowadzenia, 
które  pozwoli  lepiej  zrozumieć  dalszy  tekst.  Brydż  to  gra  karciana.  Przy  kwa-
dratowym  stoliku  jednocześnie  siedzą  dwie  pary  usytuowane  naprzemiennie. 
W zawodach wyższych rang używa się specjalnych zasłon dzielących stolik po 
przekątnej, oddzielających partnerów od siebie. W brydżu można wyróżnić dwie 
główne  odmiany:  tzw.  brydż  robrowy,  nazywany  także  towarzyskim oraz  brydż 
sportowy, w  którym czynnik  losowy ograniczony  jest  do minimum, a punktacja 
dostosowana jest do prowadzenia zawodów sportowych. Najmniejsza część roz-
grywek brydżowych  to  jedno  rozdanie1, w którym można wskazać dwie zasad-
nicze fazy:  licytację  i rozgrywkę. Obie mają doprowadzić do tego samego celu, 
czyli uzyskania jak najlepszego wyniku, jednak różnica pomiędzy nimi jest dość 
duża. Ponadto można zauważyć, że w wyniku licytacji jedna z par staje się parą 
atakującą, druga – broniącą. I tę ostatnią funkcję nazywa się wistem, stąd w fa-
zie rozgrywki wyodrębnia się rozgrywającego i jego partnera (nazywanego dziad-
kiem) i parę wistującą2. Każda z tych części: licytacja, rozgrywka i wist wymaga 
specjalnych umiejętności, których rozwijaniem zajmują się publikacje brydżowe, 
w tym czasopisma.

Brydż sportowy pozwala na prowadzenie zawodów sportowych. Organizo-
wane są  turnieje na  różnych szczeblach: od zawodów  lokalnych do mistrzostw 
Polski i mistrzostw świata. W Polsce istnieje Polski Związek Brydża Sportowego, 
zrzeszający zawodników z całego kraju. Za osiągnięcia w zawodach przyznawa-
ne są tytuły klasyfikacyjne3.

Periodyki brydżowe dotyczą głównie brydża sportowego, ale błędem byłoby 
założenie, że są to pisma wyłącznie dla wyczynowych sportowców. Ich charak-
ter  jest bardzo uniwersalny – pozwala podnosić kwalifikacje brydżowe zarówno 
uznanym mistrzom, jak i adeptom gry oraz całkowitym amatorom.

1  Na zawodach sportowych przewiduje się czas na rozegranie  jednego rozdania – około 7–8 
min. Turniej brydżowy wymaga rozegrania kilkudziesięciu do kilkuset rozdań (te maksymalne liczby 
dotyczą zwykle dużych kilkudniowych imprez sportowych).

2  Rola dziadka jest bardzo ograniczona. Można zatem przyjąć, że o ile w fazie licytacji udział 
mają wszyscy czterej gracze, o tyle w fazie rozgrywki gra się toczy pomiędzy rozgrywającym a obroń-
cami, czyli wistującymi.

3  Na oficjalnej stronie  internetowej Polskiego Związku Brydża Sportowego zamieszczony  jest 
specjalny ranking, który uwzględnia punkty klasyfikacyjne wszystkich członków. Punkty klasyfikacyjne 
przyznawane są w wyniku zajęcia wysokich miejsc w organizowanych pod patronatem PZBS zawo-
dów. Zebranie odpowiedniej liczby punktów owocuje przyznaniem stosownych tytułów.
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Miesięcznik „Brydż”

Miesięcznik „Brydż” jest najstarszym pismem o tej tematyce w Polsce. Pierw-
szy numer wydany w nakładzie 15 tys. egzemplarzy ukazał się w grudniu 1956 r. 
i zawierał 24 strony w formacie 200×260. Na pierwszej stronie redakcja zapowie-
działa: „Przy ustalaniu koncepcji naszego miesięcznika zgodnie postanowiliśmy, 
że celem naszym będzie, aby jednocześnie uczył on, informował i bawił”4. Treści 
zostały podzielone na trzy główne działy. Pierwszy z nich – „Teoria” – obejmował 
wskazówki dla graczy dotyczące licytacji, nowoczesnych rozwiązań konwencyj-
nych, objaśnienia sygnałów wistowych, bezpiecznej rozgrywki oraz wielu innych 
zagadnień, które doczekały się teoretycznego opracowania. Drugi dział – „Proble-
my” – zawierał zadania do rozwiązania, co miało pomóc czytelnikom w szlifowa-
niu techniki brydżowej. Dział „Rozmaitości” natomiast obejmował sprawozdania 
z  odbytych  oraz  zapowiedzi  nadchodzących  zawodów  brydżowych,  informacje 
o  stosowanych  przepisach,  ciekawostki  itp.  W  sierpniu  1958  r.  wprowadzono 
nowy dział – „Trybuna Czytelników”, który zawierał listy do Redakcji, polemiki, re-
lacje czytelników z rozegranych meczów itp. W 1960 r. zniesiono formalny podział 
na działy tematyczne, niemniej same treści do dziś wypełniają przytoczone wyżej 
zakresy, właściwie w niewiele zmienionej formule. W 1957 r. pojawił się pierwszy 
numer specjalny, wydany w nakładzie 6 tys. egzemplarzy. 

Od końca lat 50. wielokrotnie zmieniała się okładka pisma, a w 1959 r. zmniej-
szono nieco format do rozmiaru 175×250, który przetrwał do lat 90., a liczbę stron 
na wiele lat ustalono na 20. W 1962 r. do sześciu kolejnych numerów dodawano 
czterostronicowe wkładki  formatu kieszonkowego pt.  „Co każdy brydżysta wie-
dzieć powinien?”, zawierającą zbiór najpotrzebniejszych  informacji dla każdego 
gracza. W 1964 r. pojawił się numer specjalny „Wist dla Wszystkich” zawierający 
aż  56  stron,  a  nakład wynosił  aż  25  tysięcy  egzemplarzy  (2,5  razy więcej  niż 
zwykły numer), co zapoczątkowało całą serię numerów specjalnych pod wspól-
nym tytułem „Brydż dla Wszystkich”, przypominających podręczniki do nauki gry. 
W 1973 r. objętość pisma zwiększono z 20 do 28 stron, a numer specjalny wyda-
no w nakładzie 60 tys. egzemplarzy, co ustanowiło swoisty rekord miesięcznika. 

W dwudziestolecie istnienia pisma, 12 grudnia 1976 r. zmarł współzałożyciel 
„Brydża”, jego redaktor naczelny – Aleksander Różecki, o którym koledzy z redak-
cji napisali:  „Jako Naczelny Redaktor stworzył podstawy osiągnięcia wysokiego 
poziomu w tej dyscyplinie i sukcesów na arenie międzynarodowej. Należał rów-
nież do szczupłego grona osób, które zapoczątkowały rozwój brydża sportowego 
i stworzyły ogólnopolską organizację. Był On najwybitniejszym brydżystą starsze-
go pokolenia, wielokrotnym mistrzem Polski, reprezentantem Kraju, arcymistrzem 
obdarzonym zdolnością głębokiej analizy i dostrzegania problemów”5.

W lipcu 1977 r. wakat na stanowisku redaktora naczelnego objął Jerzy Po-
mianowski. W  1980  r.  powrócono  do  objętości  20  stron  pisma. Od  1985  r.  na 

4  „Brydż” [dalej: B] 1956, nr 1, s. 1.
5  Tamże, nr 12, s. 2.
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łamach miesięcznika wśród autorów zaczyna się pojawiać  regularnie nazwisko 
Władysława  Izdebskiego,  który  w  przyszłości  ma  objąć  stanowisko  redaktora 
naczelnego  „Świata  Brydża”  –  pisma  w  pewnym  sensie  konkurencyjnego  dla 
„Brydża”. W  1986  r.  Jerzy Pomianowski  proponuje wprowadzenie  do  słownika 
nowego terminu: „Istnieje ogromne zapotrzebowanie społeczne na nową naukę, 
które skromnie acz efektownie proponowałbym określić  jako brydżologię stoso-
waną. Przedmiotem dociekań, badań i analiz w tej dziedzinie ludzkiego poznania 
powinno być wszystko, co w praktyce służy wygrywaniu w brydża”6. Co prawda, 
sam termin się nie przyjął, jednak ideologia tu nakreślona przyświecała autorom 
pisma przez wiele lat.

W 1991 r. wraz z przemianami w całym kraju nastąpiły zmiany w „Brydżu”. 
Zmieniono okładkę pisma, format zwiększono do rozmiaru A4, a liczba stron wzro-
sła do 34. Ale ważniejsze zmiany nastąpiły w sprawach własności. „Brydż” stał się 
własnością Spółki Wydawniczej, stworzonej przez grupę entuzjastów gry, w skła-
dzie: Marek Wójcicki, Jerzy Pomianowski, Grzegorz Matula, Stanisław Rumiński, 
Andrzej Zawada, Krzysztof Sokołowski, Jan Chodorowski i Jerzy Rus syan. Jed-
nocześnie pojawiły się pierwsze  reklamy. Jednak pomimo bardziej komercyjnej 
oprawy idea pisma nie została zatracona. W styczniu 1993 r. redaktorem naczel-
nym  został  Sławomir  Zawiślak,  a  wkrótce  po  nim Marian  Szulc,  który  pełni  tę 
funkcję do dziś.

Inne czasopisma brydżowe ukazujące się w Polsce w XX w.

Niewątpliwie  miesięcznik  „Brydż”  ma  najważniejsze  miejsce  wśród  bry-
dżowych  publikacji  periodycznych.  Jest  najstarszym  pismem  poświęconym  tej 
tematyce, wydawanym  bez  przerwy  od  ponad  pół  wieku.  Niemniej  nie  było  to 
czasopismo jedyne. W 1956 r. w „Dzienniku Zachodnim – Wieczór”, a w 1957 r. 
w  „Głosie Olsztyńskim” ukazywała się  rubryka  „Gramy w Brydża”. Ten sam re-
daktor odpowiadał za ukazującą się w latach 1956–1957 w „Kurierze Szczeciń-
skim” rubrykę pt. „Bez Atu” oraz rubrykę pt. „Czwarty do Brydża”, z którą można 
się było zapoznać na  łamach  „Expressu Wieczornego”  (1956–1958), a później 
w „Kulisach” (od 1957 r.). Także w „Głosie Szczecińskim” w 1957 r. pojawiła się 
rubryka „Przy Zielonym Stoliku” pod redakcją Edwarda Banasińskiego. W latach 
1980–1986 ukazywało się nielegalne czasopismo „Pikier”, wydawane przez Łuka-
sza Sławińskiego. W 1991 r. przez okres od maja do października we Wrocławiu 
wydawano „Bridge Forum” pod redakcją Cezarego Balickiego7.

Jednak najdłuższą karierą mógł i może się pochwalić – bo jest wydawany do 
dziś – miesięcznik „Świat Brydża”. Jest to pismo Polskiego Związku Brydża Spor-
towego, a jego pierwszym redaktorem naczelnym został Marian Szulc. Pierwszy 
numer ukazał się w sierpniu 1990 r. 

6  B 1986, nr 5, s. 2.
7  Encyklopedia brydża, red. B. Seifert, Warszawa 1996.
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Przeglądając zawartość „Świata Brydża”, trudno nie zauważyć podobieństwa 
w formie i treści do miesięcznika „Brydż”. Relacje, problemy, zapowiedzi, polemiki, 
konkursy. Powtarzający się autorzy. Oczywiście istnieją pewne odmienności, jak 
np.  „Szkółka Brydżowych Mistrzów”,  czyli  kącik poświęcony wyłącznie młodym 
adeptom brydża, w dużej mierze przez nich redagowany, jednak w ogólnym rozu-
mieniu edukacyjnej funkcji czasopisma „Świat Brydża” nie jest pismem wyjątko-
wym. Obecnie wyróżnia go dużo doskonalsza szata graficzna, jednak w okresie, 
który został objęty niniejszą analizą (wszystkie numery do końca 2000 r.) łudząco 
przypominał „Brydża” – 40 stron formatu A5, czarny druk w kolorowej okładce.

Edukacyjna funkcja czasopism brydżowych

Edukacyjna  funkcja  czasopism  jest  czymś  oczywistym.  Poprzez  populary-
zowanie wiedzy o różnych zagadnieniach: ze świata polityki, gospodarki, sportu, 
mody itd. czasopisma stają się narzędziem edukacji, zwłaszcza w szerokim zna-
czeniu tego terminu. Niemniej idea czasopism brydżowych została zaprojektowa-
na tak, by pełniły funkcję kształceniową w sposób szczególny. Co się na nią składa 
– zostało przedstawione poniżej. Warto tu zauważyć, że oba poddane analizie pe-
riodyki – „Brydż” i „Świat Brydża” pełnią wszystkie omawiane funkcje w podobnym 
stopniu i podobny sposób, dlatego wnioski zostały przedstawione łącznie.

Problemy
Jedną  z  największych  atrakcji  czasopism  brydżowych  jest  rozwiązywanie 

problemów  brydżowych. Właściwie  nie  można  oprzeć  się  wrażeniu,  że  nawet 
artykuły  poświęcone  innym  treściom,  np.  relacje  z  rozgrywek,  aktualności,  czy 
bardziej  swobodne  w  formie  teksty,  takie  jak  felietony  lub  ciekawostki,  muszą 
w małym przynajmniej  stopniu zawierać  jakieś problemy. Problem brydżowy  to 
swego rodzaju zadanie do wykonania dla czytelnika; zwykle przedstawione jest – 
podobnie jak np. końcówki szachowe – jako pewna sytuacja, która zaistniała lub 
mogła zaistnieć w trakcie gry, a istotą jej publikacji jest zadanie czytelnikowi py-
tania problemowego o to, jak należy postąpić, by osiągnąć zamierzony cel. Żeby 
uatrakcyjnić lekturę, prawidłowe rozwiązanie nie zawsze jest drukowane bezpo-
średnio po problemie, ale często na innej stronie lub nawet w kolejnym numerze. 
Daje to czytelnikowi czas na niezbędny namysł, usuwając jednocześnie pokusę 
w postaci gotowego rozwiązania będącego w zasięgu ręki.

Problemy miewają rozmaite tytuły, precyzujące ich charakter. Są to np. quizy, 
konkursy, testy, pojedynki itp. Tytuł może również od razu określać, jakich kom-
petencji brydżowych dotyczy, np.: Sprawdź, czy umiesz rozgrywać, W co zawi-
stujesz?, Czytanie zakrytych rąk itp. Tytuł może również w inny sposób zachęcić 
do rozwiązywania problemów, np. Ucz się od Wohlina. Niemniej bez względu na 
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rozmaitość tytułów i form całą tę grupę artykułów powszechnie nazywa się wspól-
ną nazwą „problemy”, ponieważ najlepiej oddaje ona ich sens. Chodzi o naucza-
nie problemowe, czyli rozwiązywanie trudnych sytuacji, tu – sytuacji zaistniałych 
w brydżu.

Czego  uczą  problemy  brydżowe?  Zapewne  przede  wszystkim  uczą  lepiej 
grać. Owo kształtowanie umiejętności obejmuje wszystkie zakresy brydża:  licy-
tację (w ataku, w obronie), rozgrywkę, wist, ale także inne obszary, np. etykę gry. 
Każdy z tych zakresów można podzielić na kolejne mniejsze działy tematyczne, 
np. konwencje licytacyjne, bezpieczna rozgrywka, rozgrywka w turnieju na mak-
sy (na zapis maksymalny)8 itd. Jednocześnie należy zauważyć, że rozwiązywa-
nie problemów brydżowych prowadzi nie tylko do szlifowania umiejętności samej 
gry. Otóż brydż pozwala rozwijać wiele innych kompetencji. Rozwiązywanie pro-
blemów prowadzi bowiem do  rozwijania myślenia, przy czym w brydżu przede 
wszystkim rozwija się myślenie  logiczne, kombinatoryczne, strategiczne. Ucząc 
się grać, można zrozumieć prawa rachunku zdań, rachunek prawdopodobieństwa 
czy mechanizmy postępowania w sytuacjach decyzyjnych. 

Ponadto warto zwrócić uwagę na szczególną cechę brydża, której nie mają 
inne popularne gry towarzyskie, takie jak szachy, warcaby czy golf. Brydż to gra 
parami, a sukces w brydżu w znacznej mierze zależny  jest od sprawnej komu-
nikacji obu partnerów. Co więcej, sama nazwa brydż pochodzi z ang. bridge, co 
znaczy most, który stanowi symbol porozumienia. Stąd istotna część problema-
tyki brydżowej dotyczy właściwej (owocnej i nietoksycznej) komunikacji zarówno 
na poziomie  licytacji9,  jak  i  rozgrywki10  (oczywiście w granicach przewidzianych 
przepisami gry).

Poprzez ukazywanie, analizę  i dyskusję problemów czasopisma brydżowe 
podejmują się roli podobnej do podręczników lub materiałów szkoleniowych, któ-
rych edukacyjna funkcja jest funkcją kluczową. Tym samym różnią się one jako-
ściowo od innych periodyków sportowych, bowiem pozwalają nie tylko podziwiać 
zmagania mistrzów poprzez relacje z zawodów, lecz także dają szansę wcielić się 
czytelnikowi w rolę gracza, przed którym stoi konkretne wyzwanie.

Aktualności
W  poddanych  analizie  czasopismach  znaczną  część  objętości  wypełniają 

treści,  które zostały  tu zatytułowane  „Aktualnościami”. Należy  to  rozumieć  jako 
informacje o bieżących wydarzeniach. Po pierwsze, są to relacje z imprez sporto-

8  Zapis  to  sposób podliczania  zdobytych punktów. Obecnie największą popularnością  cieszą 
się dwa sposoby punktacji: IMP (Imternational Match Points) i maksy. Każdy z nich determinuje inny 
sposób postępowania podczas gry, tzn. wymaga podejmowania innych decyzji, co często jest przed-
miotem analiz brydżystów. 

9  Szerzej na ten temat w podrozdziale Teoria.
10  W fazie rozgrywki komunikacja dotyczy wyłącznie obrońców (wistujących). Ich zagrania mają 

na celu nie tylko osiągnięcie optymalnej w danej chwili sytuacji, lecz także przekazywanie informacji 
partnerowi. Rozgrywający nie ma potrzeby komunikować się z partnerem (dziadkiem), dlatego jego 
wysiłki mogą stanowić co najwyżej próbę dezinformacji przeciwników, po to, by utrudnić im działania.
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wych na wysokich szczeblach: rozgrywek ligowych, mistrzostw kraju, ogólnopol-
skich kongresów, wreszcie imprez rangi międzynarodowej, takich jak mistrzostwa 
Europy czy świata. Sprawozdaniom tym towarzyszą oczywiście – podobnie  jak 
w  przypadku  innych  relacji  sportowych  –  wyniki,  tabele,  punkty,  klasyfikacje, 
składy drużyn  itp. Można dowiedzieć  się o  szczegółowym przebiegu zawodów 
oraz  o  emocjach  panujących  podczas  kluczowych  zagrań.  Jednak wydaje  się, 
że wszystkie  te  dane  stanowią  jedynie  pretekst  do  rozwiązywania  problemów, 
przed którymi stanęli zawodnicy podczas omawianych rozgrywek. Właściwie na-
wet najdrobniejszym relacjom z mniejszych turniejów prawie zawsze towarzyszy 
opis przynajmniej jednego rozdania.

Aktualności  to  także zapowiedzi  imprez brydżowych. Redaktorzy dbają, by 
ich czasopisma informowały ze stosownym wyprzedzeniem o zbliżających się tur-
niejach, kongresach, mistrzostwach itp., a także o mniej oficjalnych rozgrywkach, 
jak np. wczasy brydżowe. Kalendarz imprez jest stale uaktualniany i uzupełniany 
o informacje od organizatorów o cenach, przewidywanych nagrodach, terminach, 
danych  kontaktowych  itp. Tym samym czasopisma brydżowe stanowią niejako 
forum łączące środowisko graczy.

Podsumowując,  można  zatem  powiedzieć,  że  poprzez  podawanie  aktu-
alnych  wiadomości  czasopisma  brydżowe  pełnią  funkcję  informacyjną,  jednak 
w dużej mierze  funkcja  ta przeplata się z omawianą wyżej  funkcją uczenia się 
problemowego.

Teoria
Łamy czasopism brydżowych stanowią miejsce publikacji teoretycznych pod-

staw gry. Nie mam ambicji, by w niniejszym artykule wyjaśnić, co składa się na 
ową teorię (czy też teorie). Chciałbym jedynie zaznaczyć, że brydż jest grą na tyle 
trudną, że zawsze dostarcza problemów, których  rozwiązania nie są oczywiste 
nawet dla najznakomitszych graczy. Dlatego tworzone są teorie, które, obejmu-
jąc pewne klasy problemów,  stanowią podstawę  ich  rozwiązania. Na  teorie  te, 
najogólniej mówiąc, składają się w strefie licytacji tzw. konwencje, a w strefie roz-
grywki i wistu tzw. prawa (choć nomenklatura nie jest tu zbyt precyzyjna i używa 
się również  innych określeń). Konwencje brydżowe łączą się w większe układy 
teoretyczne, nazywane systemami licytacyjnymi11.

Teorie brydżowe są w pewnym sensie uogólnieniem tych samych treści, które 
składają się na problemy brydżowe. Wymagają nieco większej wiedzy brydżowej, 

11  Celem  licytacji  jest  zadeklarowanie przez  jedną z par  tzw.  kontraktu,  co znaczy  (w dużym 
uproszczeniu) określenie liczby lew, które para zamierza zdobyć w fazie rozgrywki. By to osiągnąć, 
partnerzy muszą właściwie ocenić połączone siły. Mogą to robić wyłącznie za pomocą środków do-
zwolonych przepisami, czyli przy użyciu systemów licytacyjnych. System tworzy ustrukturalizowany 
zespół znaków, które służą przekazywaniu informacji. Systemy licytacyjne przypominają język, oczy-
wiście ograniczony  liczebnością znaków  i zasobem treści. Podobnie  jak  języki, systemy  licytacyjne 
można podzielić na naturalne  i sztuczne,  jednak nawet w naturalnych  jest pewna doza „sztucznej” 
ingerencji w postaci umownych sekwencji. Dlatego nad znaczeniem poszczególnych odzywek (czyli 
pojedynczych znaków) pochylają się teoretycy brydża, chcąc w ten sposób udoskonalić sposób bry-
dżowej komunikacji.
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zdolności  spojrzenia z dystansu,  często wypracowanej dzięki wieloletniej  prak-
tyce,  niemniej  do  rozważań  teoretycznych  czasami  wystarcza  odrobina  intuicji 
brydżowej, toteż można przyjąć, że to, co składa się na teorię brydża, nie jest wy-
pracowywane wyłącznie przez najwybitniejszych tuzów, ale również przez „zwy-
kłych” graczy.

Prezentacja teorii brydżowej może mieć po prostu postać przytoczenia goto-
wych rozwiązań, jednak często periodyki brydżowe wykorzystuje się do podjęcia 
polemiki wobec publikowanych treści. 

Udział czytelników w redagowaniu pism brydżowych
Chęci współpracy z czytelnikami redaktorzy pism brydżowych dawali niejed-

nokrotnie wyraz, jak choćby w tym apelu: 

Piszcie do nas, przesyłajcie swe cenne uwagi, krytykujcie to, co się Wam w naszym piśmie nie 
podoba, wysuwajcie sugestie, co do spraw, które należałoby w nim poruszać. Wszystkie Wasze spo-
strzeżenia będziemy się starali uwzględnić w miarę naszych możliwości. Łamy nasze są otwarte dla 
każdego brydżysty w Polsce, który będzie miał coś ciekawego i nowego do powiedzenia w sprawach 
brydżowych, coś, co będzie mogło się przyczynić do rozwoju brydża sportowego12.

Te  słowa  znalazły  swoje  odbicie  w  sposobie  redagowania  pism.  Czytelni-
cy nadsyłali  listy, w których poruszali nurtujące  ich tematy. Były to m.in. prośby 
o  rozstrzygnięcie  trudnych problemów,  sugestie  co  do  zawartości  czasopisma, 
doniesienia „z terenu”, czyli z rozegranych rozdań, polemiki i dyskusje. Szczegól-
ną rolę pełnił comiesięczny konkurs, którego omówienie stanowiło swoiste forum 
dyskusyjne nt. licytacji.

Innymi  słowy,  formuła  proponowana  przez  periodyki  brydżowe  zachęcała 
czytelników do aktywnego udziału w redakcji, przez co edukacyjna funkcja cza-
sopisma ma charakter interaktywny, przekaz nie jest jednostronny, lecz dwu- lub 
wielostronny. Możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje pytania, szansa dziele-
nia się spostrzeżeniami, czynny udział w omawianiu podjętych problemów –  to 
wszystko dynamizuje przebieg działań we wszystkich innych obszarach.

Rozmaitości
Czasopisma brydżowe to także miejsce publikacji treści o lżejszym charak-

terze. W  początkowych  latach  na  łamach  „Brydża”  pojawiały  się  rysunki  ubar-
wiające  drukowane  treści,  później  jednak  z  nich  zrezygnowano.  Powszechne 
jest zamieszczanie felietonów, które nie odbiegają znacząco od innych treści, za 
to mają bardziej swobodną  formę, niejednokrotnie koloryzowaną dla uzyskania 
atrakcyjniejszego efektu. Ponadto w omawianych czasopismach można odnaleźć 
ciekawostki  i  drobne artykuły  o  humorystycznej  tematyce. Pojawiały  się  nieco-
dzienne zadania, jak np. „brydżówka” – szczególna odmiana krzyżówki oraz inne 
treści z pogranicza gry.

12  B 1956, nr 1, s. 1.
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Sądzę, że owe „rozmaitości” nadają czasopismom brydżowym bardziej przy-
stępną  formę, zwłaszcza dla czytelników, którzy nie  traktują gry wyłącznie  jako 
sportu nastawionego na podjęcie  rywalizacji  i osiąganie sportowych sukcesów, 
ale czasem nieco mniej serio –  jako rozrywkę, czy hobby. Swobodny charakter 
niektórych treści przesuwa punkt ciężkości istoty czasopism ze sztywnego mate-
riału szkoleniowego w stronę uniwersalnego narzędzia edukacyjnego –  nie zapo-
mina się o idei kształcenia przez zabawę; bądź co bądź, brydż jako gra może być 
traktowany przez niektórych czytelników wyłącznie w tej kategorii.

Termin  „rozmaitości”  traktuję odmiennie od  zamierzeń autorów pierwszych 
numerów „Brydża”, w których w tym dziale pojawiały się przede wszystkim spra-
wozdania  i  zapowiedzi  imprez  sportowych.  Pod  tym  pojęciem  rozumiem  zbiór 
wszystkich drobnych artykułów i notek, które nie znalazły się w innych działach. 
Jednocześnie  chcę  zauważyć,  że  zaproponowany  podział  jest w  dużej mierze 
sztuczny.  Jednoznaczne  rozdzielenie  tematyczne  treści wydaje  się  niemożliwe 
i właściwie na co dzień niepotrzebne. Pomaga jedynie w przeprowadzeniu niniej-
szej analizy.

Podsumowanie

Omawiane przeze mnie miesięczniki „Brydż” i „Świat Brydża” mają w dużej 
mierze charakter edukacyjny. Co kryje się pod tym pojęciem, wyjaśniam dokład-
nie powyżej. Najistotniejsze wydaje się nauczanie problemowe, widoczne na nie-
mal każdej stronie pism. Problemy brydżowe zachęcają w swojej formie do nauki 
gry w sposób wnikliwy, czynny, zaangażowany. Jednocześnie, ucząc brydża, roz-
wijają inne umiejętności, cenne także poza zielonym stolikiem. 

Edukacyjną  funkcję  czasopism brydżowych określam poprzez  złożone od-
działywanie na czytelnika za pomocą m.in. nauczania problemowego,  informo-
wania, rozważań teoretycznych, aktywnego włączania odbiorców w redagowanie 
pism oraz zabawę. Podkreślić  jednakże należy,  iż wyodrębnione działy – choć 
pozwalają lepiej zrozumieć sens edukacji – na łamach czasopism przeplatają się 
ze sobą, tworząc produkt atrakcyjny dla miłośników gry.
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Międzykulturowy dialog z Innym 
na łamach miesięcznika „Kontynenty” 

jako forma samokształcenia i samodoskonalenia

Wstęp

Jako dydaktyk i pedagog od lat zajmujący się problematyką edukacji między-
kulturowej  chciałabym  zaproponować  przyjrzenie  się materiałom historycznym, 
choć nie tak odległym, które mogą być pomocne w procesie wychowania współ-
czesnych, szczególnie młodych, pokoleń.

Miesięcznik „Kontynenty”, będący przedmiotem moich rozważań,  to czaso-
pismo, które skierowane było do czytelnika o zainteresowaniach geograficznych, 
podróżniczych, politycznych i etnograficznych. Ukazywało się oficjalnie w Polsce 
w czasach PRL-u i choć dla niektórych te atrybuty wydawnictwa stanowią podsta-
wę do dyskwalifikowania go lub choćby podważania jego merytorycznej rzetelno-
ści, to dla mnie nie są aż tak istotne. Będę starała się wykazać zasadnicze walory 
czasopisma, które do dziś nie straciły aktualności. Uważam bowiem, że w dzie-
jach  ludzkości  są  kwestie,  które  nie  przemijają,  a  dla  pedagoga  powinny  być 
szczególnie interesujące. Jedną z nich jest niewątpliwie historia człowieka, jako 
istoty  żyjącej w określonym kontekście  kulturowym, w pewnym otoczeniu  spo-
łecznym (po pierwsze najbliższym – tzn. rodzinnym i lokalnym), przyrodniczym, 
funkcjonującego w określonych warunkach ekonomicznych, budującego relacje 
z innymi ludźmi i działającego zgodnie z przyjętym systemem wartości. Opowieści 
o ludziach z różnych kontynentów świata to historie zawsze warte namysłu i wy-
korzystania w odniesieniu do naszych własnych doświadczeń. 

* Dr, Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, 
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48.
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Miesięcznik  „Kontynenty” ukazywał się w  latach 1964–1990. W  jubileuszo-
wym numerze (luty 1989), będącym wyrazem świętowania 25-lecia pisma, zespół 
redakcyjny tak zwracał się do swoich odbiorców:

Kochani Czytelnicy, dobiliśmy do kolejnej przystani Czasu – mija ćwierć wieku od narodzin „Kon-
tynentów”. Do przyjaźni z nami przyznają się już młodzi ludzie, którzy w chwili pojawienia się pierwsze-
go numeru pisma nie przyszli jeszcze na świat, albo baraszkowali w przedszkolu. […]

Zaczynaliśmy  z  rozmachem  i  naładowani  energią. W  latach  sześćdziesiątych  zaciekawienie 
sprawami Azji, Afryki  i Ameryki  Łacińskiej  było  ogromne. Wychodziliśmy więc – by użyć modnego 
wtedy zwrotu –  „naprzeciw szerokiemu zapotrzebowaniu”. Nakład  rósł, w wielu miastach, a nawet 
miasteczkach, powstawały kluby „Kontynentów”, zyskiwaliśmy coraz bardziej na popularności.

W epoce gierkowskiej powodziło nam się jeszcze lepiej. Z okazji rocznicowych numerów otrzy-
mywaliśmy ciepłe gratulacyjne adresy od wysoko postawionych osobistości; nader uroczysty charak-
ter miało nasze 15-lecie (w 1979 r.) połączone z międzynarodowym seminarium na temat „trzeciego 
świata” zorganizowane w Zaborowie pod Warszawą. Przybyli na nie goście z ZSRR, Wietnamu, NRD, 
Węgier, Czechosłowacji, Bułgarii i Rumunii, a dyskusja była na ich użytek obsługiwana przez tłumaczy 
kabinowych.

Niestety, wkrótce potem dały o sobie znać „obiektywne trudności”. W lipcu 1981 r. cena „Konty-
nentów” podskoczyła o 100 proc. – do 30 zł. W miesiąc później straciliśmy sztywne okładki z importo-
wanego szwedzkiego kartonu, objętość zredukowano do niezszywanych 36 stronic. […]

Nadszedł  stan  wojenny  i  miesięcznik  nasz  przez  kilka  miesięcy  w  ogóle  się  nie  ukazywał. 
W 1981 r. i 1982 r. wydaliśmy tylko po dziesięć numerów. Zaczęliśmy się ponownie drukować z ceną 
znów podwyższoną (do 40 zł), a choć w 1983 r. dodano nam cztery stronice, to jednak jakość papie-
ru pogorszyła się drastycznie i tak zostało do dziś. […] Szczególnie przykro odczuwamy ten fatalny 
papier i ograniczenia powierzchni, jaką wolno nam zapełnić kolorowymi zdjęciami. Jesteśmy bądź co 
bądź magazynem ilustrowanym i fotografie uważamy za nie mniej ważne niż tekst, tymczasem znaleź-
liśmy się w sytuacji krawca, który musi szyć oszczędnościowe marynarki – z jednym tylko rękawem.

Widzicie więc drodzy Czytelnicy,  że  tak  jak  i Wy, przędziemy cienko  i  nie mamy nastroju do 
jubileuszowych wiwatów. Ale jest jak jest, trzeba się dalej wspinać (vide nasza okładka) ku nowym ho-
ryzontom. Liczymy na waszą cierpliwość i wyrozumiałość, a my będziemy się starać, by przynajmniej 
pod względem treściowym „Kontynenty” zasługiwały na swą dewizę „Wiedza plus rozrywka minus 
tania egzotyka” [pogrubienie – A.R.-M.].

Na zakończenie tej inwokacji czytamy:

W tym numerze sporo miejsca poświęciliśmy na wycieczkę w przeszłość, ale już w następnym 
ruszymy znów do przodu, ku następnym portom naszej wspólnej podróż. Ahoj!

Niestety, wkrótce „Kontynenty” przestały się ukazywać, a ich wydawcę, War-
szawskie Wydawnictwo Prasowe RSW  „Prasa – Książka – Ruch”  rozwiązano. 
Było to wiosną 1990 r. 

„Kontynenty” jako odpowiedź na wyzwania powszechnej, 
międzynarodowej edukacji po II wojnie światowej

Druga połowa ubiegłego stulecia była czasem, w którym poszczególne  re-
giony naszego globu dojrzały do znaczących przeobrażeń. Spod dominacji impe-
rialnej zaczęły się wyzwalać narody i tworzyć własne, niepodległe państwowości. 
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Takie zmiany miały miejsce szczególnie w Afryce i Azji. Ich intensywność, charak-
ter i rozmach były oczywiście zależne od kondycji ekonomicznej danego regionu 
oraz uwarunkowań politycznych, militarnych i ekonomicznych preferencji świato-
wych potęg. Zatem w słabych jeszcze i nieokrzepłych państwach do głosu docho-
dziły różne grupy interesów, często powoływano marionetkowe rządy, odnawiały 
się niesnaski i roszczenia plemienne. Do tych niepokojów doszły problemy typo-
we dla  terenów zniszczonych na skutek wcześniejszej  rabunkowej gospodarki, 
charakterystyczne dla obszarów eksploatowanych przemysłowo i wyjałowionych 
przyrodniczo. Trudności wiązały się też z nieobecną infrastrukturą podstawowych 
instytucji społecznych, m.in. służby zdrowia i oświaty. 

Jednocześnie II połowa XX w. stała się na świecie czasem rozwoju, rozprze-
strzeniania  się  i  upowszechniania  zmian  cywilizacyjnych  –  postępu,  w  którym 
pragnęły uczestniczyć wszystkie kraje. Młode państwowości marzące o tym, aby 
nadrobić czas, miały ambitne wizje i plany na temat realizowania idei samosta-
nowienia i odpowiedzialności za swoje narody. Niestety, pozostawione w byłych 
koloniach lub dopiero odkrywane złoża i zasoby naturalne rozbudzały ponowną 
chęć innych państw do panowania nad nimi. Młode struktury posiadały surowce 
i stanowiły doskonałe rynki zbytu. Chęć zysku i przedmiotowe traktowanie innych 
ludzi doprowadzały do nowych konfliktów zbrojnych, może bardziej lokalnych, ale 
równie okrutnych. 

W  tych warunkach, szczególnie wśród humanistów, zaczęto szukać możli-
wych rozwiązań w skali globalnej, mających służyć pokojowemu rozwiązywaniu 
konfliktów, inwestowaniu w edukację młodych narodów, ich dostęp do opieki me-
dycznej, dóbr kultury i pracy. Powołana w 1945 r. przy ONZ Organizacja Narodów 
Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz inne organiza-
cje, fundacje, kluby czy biura działające na rzecz humanistycznego rozwoju świa-
ta proponowały inicjatywy zachęcające do zbliżania się mieszkańców świata do 
siebie; do wzajemnego poznawania się i podejmowania dialogu w celu obustron-
nego zrozumienia i współpracy. Dzieje się tak do dziś.

Fundamentami edukacji całożyciowej, nawiązującej jednocześnie do idei bu-
dowania właściwych, korzystnych i obustronnie twórczych relacji między kultura-
mi świata są asygnowane przez UNESCO raporty: Edgara Faure’a Uczyć się, aby 
być z 1972 r. oraz Komisji pod kier. Jacquesa Delorsa Edukacja. Jest w niej ukryty 
skarb z 1996 r. Oczywiście dokumentów i raportów tematycznie związanych z wi-
zją kształcenia człowieka  i zarazem reprezentanta odmiennych kultur powstało 
znacznie więcej,  jednak,  co warto  podkreślić,  wszystkie  nawiązują  do  założeń 
występujących w przywołanych właśnie publikacjach.

Przykładem może być tekst ogłoszony w 1981 r. przez Międzynarodowe Biuro 
Wychowania (IBE – ang. International Bureau of Education, fr. Bureau internatio-
nal d’education) pt. Finalites d’education, w Polsce wydany w 1987 r. w  tłuma-
czeniu  Ireny Wojnar  pt. Bliskie i dalekie cele wychowania1.  Książkę  tę  należy 
traktować  jako  odpowiedź  na  potrzebę  kształtowania  humanistycznych  postaw 
przedstawicieli  jednych narodów wobec  innych. Autorzy wyrażają w niej  swoje 

1  Por. Bliskie i dalekie cele wychowania, Warszawa 1987.
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głębokie przekonanie na temat kondycji człowieka żyjącego w realiach i uwarun-
kowaniach globalnych ostatniej ćwierci XX w. Bogdan Suchodolski reprezentujący 
stanowisko IBE wypowiedział się następująco:

Epoka nasza otwiera perspektywy dla sytuacji, w której nie będzie innego sposobu przygotowa-
nia człowieka do życia jak tylko poprzez rozwój ludzkiej osobowości, i odwrotnie, rozwój osobowości 
będzie mógł się dokonywać jedynie poprzez pogłębione przygotowanie – nie tylko o charakterze in-
strumentalnym – po prostu do życia2.

Uszczegółowioną problematykę zawartą w tej myśli ujęto w następujące gru-
py zagadnień:

1.  Wychowanie człowieka „na miarę” jego czasów:
Chodzi tu, mówiąc ogólnie, o to wszystko, co określa się mianem potrzeb człowieka, motywów 

jego postępowania i bodźców jego działalności3.
2.  Uznawanie pierwszoplanowej  roli samorealizacji w życiu człowieka. Jej uprawianie wyzna-

czone  jest przez pojęcia  takie,  jak: doświadczenie  i ekspresja własnej osobowości, doświadczenie 
istnienia, twórczość i samorealizacja4.

A  zatem,  wychowanie  powinno  nadawać  określoną  formę  życia  oraz  za-
pewniać  jego  intensywność  i  bogactwo.  Dyrektywy  wynikające  z  tych  założeń 
wskazują na konieczność rozwoju intelektualnego wychowanka, tj. umiejętności 
zdobywania przez niego wiadomości, kształcenia zdolności kojarzenia faktów, za-
pamiętywania, logicznego myślenia i adekwatnego posługiwania się nimi. Z dru-
giej strony działalność wychowawcza powinna kierować się ku zainteresowaniom 
i zamiłowaniom osobistym uczniów, być źródłem ich nowych doświadczeń, inspi-
rować do okazywania ekspresji i wrażliwości. Słowem – taka droga wychowania 
„rozszerza horyzonty dzięki kontaktowi ze światem i z  ludźmi”5. Kontekst ten to 
swoiste przebudzenie człowieka, dające szansę na:

[…]  różnorakie  procesy  „otwierania  umysłu  i  zmysłów  ku  światu  i  jego  niezliczonym  bogactwom, 
uwrażliwianie na problemy rodzące się dzięki międzyludzkim kontaktom, inspirowanie licznych i boga-
tych doświadczeń i uczuć, zachęta do refleksji nad własnym życiem”6.

3. Integrowanie człowieka ze światem ludzkiej wspólnoty. Ta wspólnota:
[…] nie jest jedynie produktem warunków i stosunków istniejących: kształci się także dzięki at-

mosferze wytworzonej przez tradycję historyczną i przez sztukę7.
4. Przywrócenie człowiekowi  radości życia – co wiąże się z pytaniem, co robić, aby człowiek 

ów poczuł wartość życia i sens jego istnienia, inaczej mówiąc, aby odczuwał „urok zaangażowania”8, 
chciał żyć intensywnie i jednocześnie moralnie, ideowo, głęboko.

2  B. S u c h o d o l s k i, Problematyka celów wychowania w skali świata,  [w:] Bliskie i dalekie 
cele…, s. 304.

3  Tamże.
4  Tamże, s. 305.
5  Tamże.
6  Tamże, s. 306.
7  Tamże, s. 307.
8  Tamże.
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W ten sposób sformułowane postulaty wobec wychowania wychodzą szero-
ko poza  instytucjonalny system oświatowy. Dotyczą zarówno praktyki  szkolnej, 
jak i wielopłaszczyznowo rozumianej edukacji równoległej. Edukacja równoległa 
jako aktywność realizująca proces kształcenia w różnorodnych placówkach kul-
turalnych  i  proponująca wielość  form wychowawczych  jednocześnie  umożliwia 
i zachęca do samokształcenia. Idąc tym tropem, możemy zatem przyjąć, że cza-
sopisma  społeczne  i  popularnonaukowe,  jako  elementy  edukacji  równoległej, 
zajmują bardzo ważny jej obszar i mają do odegrania istotną rolę. Posiadają argu-
menty i siłę wpływania na charakter i dynamikę rozwoju osobowości czytelników, 
kształtowania postaw i wpływania na ich przekonania. Periodyki, które posługują 
się zwielokrotnionymi i zróżnicowanymi formami przekazu treści szczególnie za-
chęcają do samodzielnego studiowania. Są w stanie na tyle zaciekawić, a nawet 
pochłonąć czytelnika, że ten, wciągnięty w zagadnienia, czuje się zaproszony do 
spotkania z kolejnym numerem. Tak właśnie odczytuję miesięcznik „Kontynenty”, 
którego walory postaram się poniżej przybliżyć.

Analiza wybranych numerów „Kontynentów” z lat 1986–1988

W badawczej części niniejszej wypowiedzi odniosłam się do numerów z lat 
1986–1988. Wybór mój padł na te właśnie roczniki, gdyż uznałam, że w nich po-
winny się znaleźć  idee  i założenia zawarte w Bliskich i dalekich celach wycho-
wania, które, przypomnijmy, ukazały się w Polsce z 1987 r. Z każdego z trzech 
roczników zdecydowałam się dogłębnie zanalizować numer wrześniowy. Wybra-
łam ten konkretny miesiąc ze względu na przyjęte przeze mnie uwarunkowania 
wstępne. Pierwszym jest fakt, że co roku we wrześniu, u nas i w większości kra-
jów  położonych  na  północnej  półkuli  Ziemi,  rozpoczyna  się  nowy  rok  szkolny. 
Dzieci, młodzież i dorośli powracają z letniego wypoczynku z bagażem nowych 
doświadczeń, przeżyć i obserwacji. Interesującym badawczo wydało mi się zatem 
postawienie pytania o tematykę i charakter treści, jakie redaktorzy „Kontynentów” 
proponowali na ten czas swoim czytelnikom. Czy doniesienia z Azji, Afryki i Ame-
ryki Południowej korespondują z naszymi  jesiennymi zajęciami? A może dobór 
materiału  oparty  jest  na  innym  kluczu?  Postawiłam  też  pytanie,  w  jakim  stop-
niu zachowany jest układ poszczególnych numerów, czy występują stałe rubryki, 
a może dostrzegalna jest ich pewna wariantowość? Wreszcie, co najważniejsze, 
chciałam dowiedzieć się, jakimi sposobami autorzy tekstów zapraszają czytelnika 
do międzykulturowego dialogu i jak dalece jest on skuteczny, tzn. co z rozmowy 
z  reprezentantem dalekiej  kultury wynika dla polskiego odbiorcy? Czego może 
doświadczyć mieszkaniec znad Wisły, jakie towarzyszą mu emocje?

Już pobieżna, wstępna analiza wykazała  jasną  i  uporządkowaną strukturę 
kolejnych numerów i roczników, która następująco się przedstawia:

1.  Każdy  miesięcznik  otwierają  artykuły  autorskie,  które  występują  także 
w dalszej części i mogą mieć charakter komentarza do bieżących wydarzeń, relacji 
z podróży, omówienia książki, wywiadu.
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Pomiędzy nimi znajdują się dwie wyróżniające się cząstki:
2.  Pojawia się stała rubryka zatytułowana „Regał z książkami”, w której pro-

mowane  są  poprzez  obszerne  omówienie  konkretne  pozycje  książkowe.  Jest 
też „Kiermasz wydawców”, gdzie proponowane są, już w formie krótkiego opisu, 
nowe i wartościowe książki.

3.  W samym środku czasopisma – na obu stronicach rozkładówki – zamiesz-
czone są syntetyczne informacje, za to bogato ilustrowane, dotyczące ciekawej, 
wybranej kwestii, której szczegóły są zazwyczaj mało znane bądź zupełnie nie-
wiadome osobom spoza ścisłego kręgu zainteresowanych.

4.  „Skrytka z kluczykiem” to z kolei zestaw dziesięciu pytań, na które czytel-
nik powinien znać odpowiedzi bądź kwestie te powinny zainspirować go do sa-
modzielnych poszukiwań. Jeśli napotka zbyt duże trudności, to w innym miejscu 
tekstu danego numeru znajdzie ich rozwiązanie.

5.  „Z  szerokiego  świata”  jest  natomiast  zbiorem  rozbudowanych  ciekawo-
stek  dotyczących  wielu  niepowiązanych  ze  sobą  zagadnień.  Zajmują  zawsze 
dwie strony magazynu i towarzyszą im grafiki lub zdjęcia określone jako „Nasze 
przerywniki”. Można je traktować jako informacje dotyczące kolejnej ciekawostki 
ze  świata wyrażone,  tym  razem, w  formie  plastycznej.  Całość  kończy  zawsze 
„Myśl miesiąca”, będąca mądrością ludową lub wypowiedzią przypisywaną kon-
kretnemu filozofowi spoza Europy.

6.  Następny element struktury periodyku to powieść w odcinkach. Drukowa-
ny co miesiąc fragment zajmuje dwie strony.

Po nim następują dwie krótkie formy:
7.  „Gospoda pod gorącym słońcem” – to rubryka z przepisami z dalekiego 

kraju na jedną, konkretną potrawę.
8.  „Z torby listonosza” jest z kolei przestrzenią przeznaczoną na korespon-

dencję z czytelnikami.
9.  Wreszcie pojawia się część zatytułowana „Ścieżkami literatury”. Tutaj czy-

telnik spotyka się z przykładami literatury pięknej autorów azjatyckich, latynoskich 
i afrykańskich. Mogą się pojawić w całości krótsze formy pisarskie lub fragmenty 
dłuższych wypowiedzi.

10.  Kolejna  rubryka  poświęcona  jest  roślinom  tropikalnym  lub  rosnącym 
w cieplejszej od polskiej strefie klimatycznej (np. w basenie Morza Śródziemne-
go). W zależności od rocznika rubryka ta nosi nazwę: „Rośliny krain dalekich” lub 
„Nasiona tropiku”.

11.  Następna część dotyczy dziwnych, rzadkich zwierząt mieszkających na 
naszej planecie. Zatytułowana jest „Zwierzęta wciąż nieznane”.

12.  Ostatnia strona  (czwarta strona okładki) wypełniona  jest krzyżówkami, 
logografami, zagadkami, przysłowiami i mądrościami ludowymi. Znajduje się tam 
także zapowiedź treści następnego numeru.

Warto  jednocześnie  zwrócić  uwagę  na  szatę  graficzną  czasopisma.  Na 
okładce (na frontowej stronie) umieszczone jest zawsze duże zdjęcie, które zaj-
muje niemalże całą jej powierzchnię. Jedynie z prawej strony wydzielony jest pas 
o  szerokości  6  cm przeznaczony na  tytuł  (pisany pionowo). Ważne dla  całego 
numeru zdjęcie z okładki, jak i dalsze, znajdujące się wewnątrz czasopisma, sta-
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nowią jego integralny element. Autorzy i zespół redakcyjny, jak dowodzi analiza 
źródłowa  oraz  cytowany  fragment  z  numeru  jubileuszowego,  przywiązywali  do 
zawartego w nich przekazu duże znaczenie. Bohaterami zdjęć są ludzie – miesz-
kańcy  świata,  którzy  znajdują  się  w  konkretnych  sytuacjach  życiowych.  Dąże-
nie  do  uchwycenia  w  obiektywie  aparatu  tej  szczególnej  chwili,  rozgrywającej 
się we właściwym sobie otoczeniu, na  typowym terenie, zanurzonej w określo-
nym  kontekście  społeczno-kulturowym  jest  bardzo  czytelne  i  nieprzypadkowe. 
Występują  też  zdjęcia  ukazujące  wytwory  ludzkiej  działalności  –  od  domostw 
i  pól  uprawnych po  ryty naskalne  i  biżuterię. Natomiast,  niestety,  jakość druku 
jest uderzająco słabsza w porównaniu z obecnymi możliwościami odwzorowania 
szczegółu  i  oddania  koloru. Za  to wyraz,  kompozycja  i  uchwycenie  charakteru 
przekazywanej treści są doskonałe.

Oprócz zdjęć w periodyku znalazło się miejsce na mapy oraz na ryciny przed-
stawiające grafiki  i rysunki. Wielkość czasopisma to B4, co umożliwia zamiesz-
czanie dużych formatów reprodukcji, a dzięki temu treść i szczegóły zawarte na 
zdjęciach i innych rycinach, mimo lichej jakości, są łatwiejsze, czyli czytelniejsze 
w odbiorze.

Przystępując  do  bliższej  analizy  wybranych  numerów  „Kontynentów”  z  lat 
1986–1988, nie można pominąć osób odpowiedzialnych za  ich powstanie. Re-
daktorem naczelnym był w tym czasie Leon Onichimowski, jego zastępcą – Jerzy 
Chociłowski, sekretarzem redakcji – Irena Sławińska, a za opracowanie graficz-
ne odpowiadał Gerard Desput. Funkcję redaktora technicznego sprawował nato-
miast Sławomir Gajda. Zespół konsultacyjny stanowili: Jerzy Lobman, Bogusław 
Ludwikowski, Jerzy Markiewicz, Stanisław Trepczyński oraz Andrzej Wawrzyniak. 
Poniżej zamieszczam dokładną analizę numeru wrześniowego z 1988 r.9

Rok 1988 – wrzesień (9/1988) na okładce: tancerka z wyspy Bali (Indonezja).
1.  Artykuły:
W przywoływanym numerze Jerzy Chociłowski przybliża czytelnikowi  Indo-

nezję – kraj niezwykły, zaskakujący i pełen kontrastów. Czyni to w pięciu odsło-
nach. Pierwsza zatytułowana jest:

 – Pod skrzydłami Garudy  –  to  artykuł  poświęcony  Indonezji  i  jej  sytuacji 
społeczno-politycznej.  Indonezja  to,  zdaniem  autora,  jeden  z  najpiękniejszych 
obszarów naszej planety. I zarazem niezwykle ciekawy. Zróżnicowanie etniczne, 
językowe, kulturowe i obyczajowe mieszkańców całości archipelagu  jest ogrom-
ne. W  tej  sytuacji  budowanie  czytelnej  i  spójnej  indonezyjskiej  tożsamości  jest 
szczególnym wyzwaniem. Budowanie narodu rozpoczęto od wprowadzenia ujed-
noliconego  języka,  zarzucając  jednocześnie  język  starojawajski  z  całym  dorob-
kiem  literackim. Wprowadza się  też nowe symbole. Jednym z nich  jest Garuda 
– współczesne godło Indonezji i jednocześnie mityczny złoty orzeł. W tekście autor 
umieścił  interesującą dla nas  kronikę  kontaktów polsko-indonezyjskich od 1946 
do 1983 r. Jak się dowiadujemy, w tym ostatnim roku doszło m.in. do przekazania 

9  W pierwotnej wersji  tekstu omówione zostały  również numery wrześniowe z 1986  i 1987  r. 
Jednak ograniczenia związane z możliwościami wydawniczymi stały się powodem ich usunięcia. Za-
chęcam zatem do samodzielnej lektury miesięcznika w innym, dogodnym czasie.
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przez ambasadora PRL materiałów fonograficznych, nutowych i książek związa-
nych z  twórczością Karola Szymanowskiego, a przeznaczonych dla  indonezyj-
skich akademii i szkół muzycznych.

 – Oby podrożała ropa – to druga odsłona nt. Indonezji. W tekście autor ukazu-
je ten dalekowschodni kraj jako państwo wybitnie rolnicze i jednocześnie naftowe. 
Kłopotów i trudności w zarządzaniu tak spolaryzowaną gospodarką jest niezwykle 
dużo. Dokucza np. bałagan i korupcja w portach, przeludnienie Jawy (na wyspie 
ma miejsce żywiołowy przyrost naturalny – co roku rodzi się ok. 3,5 mln nowych 
obywateli!), bezrobocie jawne i utajone, a także zbyt słaba komunikacja między 
wyspami. Do  tego dochodzą  jeszcze kryzysy finansowe na rynkach naftowych. 
Indonezja jako członek OPEC musi się dostosowywać do narzucanych regulacji. 
W tej sytuacji kraj szuka nowych rynków zbytu i nowych partnerów handlowych. 
Stąd nawiązanie, po dwóch dekadach separacji, współpracy z ZSRR, Chinami, 
a także z krajami Europy Wschodniej, w tym – z Polską.

 – Prezydent Suharto –  trzecia odsłona  Indonezji –  tekst  ten należy  trakto-
wać jako krótką, wielowątkową, barwną opowieść o prezydencie Suharto, który 
w 1988 r. został wybrany na piątą już kadencję. Jak pisze autor, Suharto to „czaru-
jący, błyskotliwy, chełpliwy, demagogiczny i impulsywny polityk. Urodzony trybun 
i mówca”, ale także – fantasta. Pragnął np. połączyć mostami wszystkie wyspy 
archipelagu. W dalszej części historii autor buduje analogie między pierwszym 
prezydentem Indonezji – Sukarno a bohaterem artykułu, wykazując większe suk-
cesy polityczno-ekonomiczne tego drugiego.

 – Agnieszka Łobacz – Affandi i inni – to tekst nt. współczesnego malarstwa 
indonezyjskiego. Wzorem dla wielu artystów jest sędziwy (81 letni) Affandi, któ-
ry czerpie  inspiracje ze spuścizny Jawy  i Bali. Maluje maski  i  lalki  teatru cieni, 
wykonawców tańca balong i walki kogutów. Autorka prezentuje innych ważnych 
plastyków, którzy swoje artystyczne realizacje koncentrują wokół kilku charakte-
rystycznych tematów, jak: pejzaże morskie, koty w ruchu, wielkomiejskie pejzaże 
Jakarty, sami ludzie.

 – Ibu Kartini – czwarta odsłona Indonezji – ibu to po indonezyjsku „matka”, 
a także „pani”. Ibu Kartini to postać historyczna. Kobieta była księżniczką jawaj-
ską. Współcześnie jej urodziny obchodzone są w całej  Indonezji  jako dzień ko-
biet. Żyła zaledwie 24 lata (zmarła w 1904 r. w połogu), ale jej niezwykłe, jak na 
owe czasy, przekonania, chęć nauki, dążenie do własnego rozwoju, przekonanie 
o konieczności walki  z powszechną ciemnotą  i  niesprawiedliwością  społeczną, 
szczególnie  okazywaną  wobec  kobiet  zaowocowały  gruntownymi  przeobraże-
niami w mentalności  i prawie indonezyjskim. Ibu Kartini marzyła o szkołach dla 
dziewcząt, powszechnym równouprawnieniu i wyzwoleniu kobiet indonezyjskich. 
Choć żyła krótko, ideały, które głosiła nie przepadły. Zrealizowano je po II wojnie 
światowej, kiedy Indonezja uzyskała niepodległość. W 1964 r. ogłoszono ją boha-
terką narodową.

 – Perypetie transmigracji – odsłona piąta, ostatnia – transmigracja to proces 
przesiedlania mieszkańców przeludnionej Jawy na inne wyspy. Dla uświadomie-
nia wagi problemu można by wyobrazić sobie Polskę zamieszkałą przez ponad 
190 mln mieszkańców! Z tego właśnie powodu już prezydent Sukarno, wspierany 
przez Bank Światowy, rozpoczął politykę transmigracji, choć warto przypomnieć, 
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że pierwszy pomysł przeprowadzek mieli już na początku XX w. Holendrzy włada-
jący tymi terenami. W drugiej połowie lat 60. XX w. utworzono nawet ministerstwo 
transmigracji.  Warunkiem  wyjazdu  rodziny  jest  posiadanie  co  najmniej  dwójki 
dzieci  i  nieprzekroczony  42  rok  życia.  Przesiedleńcy  otrzymują  2  ha  uprawnej 
ziemi, domek i narzędzia gospodarskie. Przez pierwszy rok, co półtora miesiąca, 
dostają od państwa 50 kg cukru, 2 kg soli, 1 kg mydła  i 8  litrów nafty. Później 
osadnicy muszą radzić sobie sami. Taka polityka rządu ma swoich zwolenników 
i oponentów, ale wydaje się  jedynym racjonalnym rozwiązaniem dla  „pękającej 
w szwach” Jawy.

 – Agata Bednarek – Łakocie z Baracoa – artykuł ten to jakby swoisty, słodki 
oddech dla czytelnika, który zaproszony zostaje do miasteczka na południowym 
wybrzeżu Kuby, nieopodal Santiago de Cuba. Baracoa słynie z uprawy palmy ko-
kosowej i kakaowca. Miejscowa fabryka czekolady i zakład produkcji cucuruchos 
– kokosowych pałeczek oblewanych czekoladą, rozsławiają imię miasteczka. Są 
i inne łakocie, jak: napój czekoladowy, kokosowe czekoladki i zielone zawiniątka 
z  liści  palmowych, wypełnione  nad wyraz  słodką mieszaniną wiórków  kokoso-
wych i syropu z trzciny cukrowej. Autorka, przebywając w miasteczku przez kilka 
dni, poznaje jego mieszkańców, doświadcza urokliwej, sennej atmosfery południa 
Kuby, słucha anegdot z historii osady, zaczynając od ataków piratów, a kończąc 
na lekarce udającej nieżyjącego już męża – również lekarza.

 – Maria Wiśniewska – Ptaki jałowego Sahelu – to z kolei opowieść o życiu 
szczepu Wodaabe, należącego do plemienia Fulenów z Zachodniej Afryki. Wo-
daabe,  jak  reszta pobratymców, należą do plemion koczowniczych. Przenoszą 
się w poszukiwaniu wody pitnej i terenów na wypas bydła. Są ludźmi niezwykle 
gościnnymi  –  nawet w okresie  suszy  i  niedostatku mleka  znajdzie  się  ono dla 
przybysza. Chętnie wypiją z nim także trzy tradycyjne filiżanki herbaty: pierwszą 
– mocną, jak życie, drugą – słodką, jak miłość i trzecią – delikatną, jak przyjaźń. 
Wodaabowie mają też swoje szczególne rytuały, święta i sposoby wspólnego spę-
dzania czasu. Jednym z nich jest radosne święto Worso, drugim – jeszcze bar-
dziej emocjonujące,  „godowe” święto Geerewol. Podczas  tego drugiego, przed 
kobiecym jury tańczą wymalowani i wystrojeni młodzi mężczyźni. Ten, który wy-
gra, wykonując czasem nawet wielogodzinny taniec, uznany zostaje za najpięk-
niejszego mężczyznę Wodaabe.

2.  „Regał  z książkami” –  ta  rubryka została zlikwidowana na  rzecz nowej, 
o rozszerzonej formule, zatytułowanej „Migawki kulturalne”. Pojawiają się tu trzy 
niepowiązane ze sobą teksty, choć z drugiej strony wszystkie przybliżają postacie 
osób mających swój wkład w kształtowanie się kultury światowej.

 – Genowefa Czekała-Mucha – Krzywda Karen Blixen – autorka przypomina 
postać tytułowej Dunki – Karen Blixen. Jej najsłynniejsza (i sfilmowana) książka 
Pożegnanie z Afryką, wydana w 1937  r. w Holandii  (wyd.  pol.  1962),  spotkała 
się z owacyjnym przyjęciem przez E. Hemingwaya, M. Szołochowa i A. Huxleya. 
W 1955 r. autorkę nominowano do Nagrody Nobla. Jednak po nakręceniu filmu 
pod  tym samym  tytułem w 1985  r.  dało  się  słyszeć zawistne głosy nielicznych 
Kenijczyków, którzy w urzędowym periodyku „Kenya Times” uwłaczająco odnosili 
się do Dunki. Nazwali ją nawet nazistowską pisarką!
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 – Genowefa  Czekała-Mucha  –  Oryginalny Med Hondo  –  tekst  stanowi 
zaproszenie do poznania  intrygującego aktora  i  reżysera Meda Hondo – Mau-
retańczyka,  który w wieku 25  lat wyjechał  do Paryża,  aby  studiować w  szkole 
teatralnej. Jego filmy odnoszą sukcesy na festiwalach filmowych Afryki – w Kar-
taginie (w Tunezji) i Wagadugu (Ouagadougou – w stolicy Burkina Faso). Autorka 
charakteryzuje twórczość Meda Hondo, podkreślając jego świadomość koniecz-
ności przywoływania i zachowywania tradycji kulturalnej Afryki. Mottem jego pracy 
są słowa: „Nasi polityczni przywódcy nie respektują własnej kultury… Ażeby żyć 
i rozwijać się, musimy identyfikować się z historią, z której możemy być dumni”.

 – Leszek Jan Wójcicki – Waleczny major –  to z kolei opowieść o naszym 
rodaku – Gustawie Tempskim (1824–1868), który zasłynął ze swej waleczności 
pod różnymi szerokościami geograficznymi. Początkowo podzielił los wielu emi-
grujących – młodych, dzielnych i honorowych Polaków. W swojej tułaczce dotarł 
do Ameryki Południowej. Walczył w armii brytyjskiej w Nikaragui. Następnie oże-
nił się z córką brytyjskiego oficera  i wyjechał do Londynu. Jednak nudne życie 
w Anglii nie odpowiadało marzycielskiej i wolnej duszy G. Tempskiego. Pojechał 
więc  do Australii.  Parał  się  różnymi  zajęciami,  aby wreszcie,  jako  reporter  ga-
zet australijskich, udać się do Nowej Zelandii  i pisać  felietony-reportaże z walk 
powstańczych Maorysów przeciw oddziałom angielskim. W 1863 r. zrezygnował 
jednak z posady korespondenta wojennego i sam stał się aktywnym uczestnikiem 
walk. Zorganizował kompanię strzelców  leśnych (Forest Rangers)  i skutecznie, 
na równi z tubylczymi oddziałami maoryskimi, choć po przeciwnej stronie, prowa-
dził swoich ludzi do boju. Ostatecznie zginął, śmiertelnie ranny w 1868 r. Po bi-
twach Maorysi poddawali ciała zabitych wrogów okrutnym obrzędom. Tym razem 
było jednak zupełnie inaczej. Odwaga G. Tempskiego od lat budziła taki szacunek 
wśród nich,  że  ich  szaman  zabronił  kaleczenia  ciała  szacownego przeciwnika. 
Ciało Polaka zostało ceremonialnie spalone na stosie.

3.  Środkowa rozkładówka – ta rubryka została usunięta.
4.  „Skrytka z kluczykiem” – tu, jak zwykle, czytelnik znajdzie dziesięć różno-

rodnych pytań. Wszystkie jednak tematycznie związane są z Indonezją. Oto trzy 
z nich:

a)  Jaką nazwę nosiła Indonezja, gdy była kolonią holenderską?
b)  Ogromna większość mieszkańców Indonezji wyznaje islam, słynna wy-

spa Bali jest enklawą innej religii. Jakiej?
c)  Jaką osobliwością społeczną wyróżnia się region Minangkabau na za-

chodniej Sumatrze?
5.  „Z  szerokiego  świata”  –  doniesienia  o  ciekawych wydarzeniach  zostały 

następująco  zatytułowane: Malgaska Maria Magdalena, Rytm prekolumbijskich 
dni, Czary w kameruńskich biegach, Morderstwo co sześć godzin, „Pierwej mar-
twym niż sługą”, Święto, Żebrzą dla mafii, Importowane żony, Piracka toponimia, 
Niewolnicza odyseja, Pielgrzymowanie do Tuby, Rybia masakra, Mumia z pekto-
rałem, Bogowie są zawsze młodzi, W kolejce do deportacji, Proszek wytwarzający 
nasienie. Teksty przeplatane są rysunkami motywów zdobniczych z fasad świą-
tyń, pałaców  i domów z wyspy Bali. Widzimy stylizowane głowy węży, ptaków, 
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maski  i ornamenty  roślinne. Zacytowana myśl miesiąca  to: kto mało tnie, musi 
wiele szarpać – mądrość malajska.

6.  Powieść Gałąź śliwy w złotym wazonie – tym razem już dwudziesty pierw-
szy odcinek słynnej książki o chińskim życiu erotycznym pt. Włodarz śpiewa, aby 
odzyskać klucz. Wiarołomność żony sklepowego Hana.

7.  W „Gospodzie pod gorącym słońcem” Katarzyna Pospieszyńska poleca 
perkedel babi, czyli krokiety po indonezyjsku.

8.  „Z torby listonosza” – ta rubryka zmienia swój charakter, nie ma bowiem 
cytowanego listu do redakcji ani odpowiedzi na niego. Jest za to dużo większa 
liczba adresów osób, które chcą ze sobą korespondować.

9.  W „Ścieżkach literatury” czytelnik może poznać indonezyjskie opowieści 
ludowe. Są to: Si Karajan udaje hadżiego, Dlaczego Si Karajan nie został boga-
czem, Si Karajan zbiera kukurydzę oraz Krokodyl i małpa. Znajdują się tu także 
fragmenty słynnych listów jawajskiej księżniczki Kartini do holenderskich przyja-
ciół. Wyłania się z nich osoba bardzo wrażliwa, spostrzegawcza, myśląca racjo-
nalnie  i  analitycznie  oraz  czuła  na  krzywdę  ludzką  i  szukająca  sprawiedliwych 
rozwiązań na miarę godności człowieka, a w szczególności kobiet jawajskich.

10.  W rubryce „Rośliny krajów dalekich” Henryk Mackiewicz w artykule Łust 
głąbigroszek – nadzieja głodujących? przybliża  czytelnikom  walory  nieznanej 
w Polsce rośliny z rodziny motylkowatych (podobnej do grochu, fasoli i soi). Łust 
to  jedna z najbogatszych w składniki pokarmowe  roślin  strączkowych.  Jadalne 
są zarówno młode liście, pędy, strąki, jak i dojrzałe ziarno oraz wytwarzane przez 
korzenie bulwy. Pochodzi z północno-wschodniej Azji i Nowej Gwinei, ale dobrze 
rośnie w całej strefie tropikalnej i subtropikalnej. Jest wytrzymała i daje się upra-
wiać od strefy nadmorskiej do wysokości 2000 m. Czy zatem stanie się głównym 
pokarmem najuboższych regionów świata i głodujących rzesz ludzkich? Niewąt-
pliwie wiele argumentów przemawia za taką optymistyczną wizją przyszłości.

11.  Z  kolei  w  części  „Zwierzęta  wciąż  nieznane”  Zuzanna  Stromenger 
w tekście pt. Żaby latające oportunistycznie przybliża żaby zamieszkujące połu-
dniową i wschodnią Azję oraz Madagaskar. Generalnie podobne są do naszych 
rzekotek.  Jednak  środowisko  ich  życia  i warunkowane przez  nie  zachowania 
sprawiły, że wyposażone są w dodatkowe elementy budowy ciała. Po liściach 
poruszają się bardzo sprawnie dzięki dobrze rozwiniętym przylgom (przyssaw-
kom),  a do  skoków  i  lotów ślizgowych  (kilku-,  a nawet  kilkunastometrowych!) 
służą błony między palcami. Oprócz tychże błon lotnych żaba wyposażona jest 
w  specjalne  podłużne  fałdy  skórne,  a  także ma  zdolność  rozpłaszczania  się. 
Najbardziej znane i jednocześnie najciekawsze są jawajskie żaby latające o dłu-
gości do 7,5 cm, zielono-żółto-błękitne.

12.  Na  ostatniej  stronie  okładki  autorzy  zamieścili  krzyżówkę  z  nazwami 
sześciu archipelagów  i wysp Polinezji,  logogryf z nazwami pięciu dużych miast 
Japonii oraz malajską zagadkę. Nie ma już cyklu „Perskim okiem”. Wprowadzo-
no natomiast „Fotografię z myszką”. Tym razem widzimy czarno-białą fotografię 
z przełomu XIX–XX w. przedstawiającą księżniczkę jawajską z Surakarty.
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Analiza  przywołanych  numerów  czasopisma  „Kontynenty”,  obejmujących 
niestety  końcowe  lata  jego  istnienia  (1986–1988),  dowodzi wypracowania  czy-
telnej  i  przejrzystej  struktury miesięcznika  i  osiągnięcia dzięki  temu możliwości 
ukazywania w sposób logicznie zrozumiały, a przy tym zróżnicowany i atrakcyjny 
proponowanych treści. 

Odwołując się do części postawionych przeze mnie pytań, można stwierdzić, 
że układ poszczególnych numerów jest podobny. Występują pewne drobne zmia-
ny,  ale moim  zdaniem  odczytywać  je  należy  jako wyraz wartościowej  ewolucji 
i poszukiwania nowych, atrakcyjnych  form przekazu – np. przez wprowadzenie 
rubryki „Migawki kulturalne”. Tematyka numerów wrześniowych nie koresponduje 
z naszymi  typowymi działaniami wczesnojesiennymi. Treści są  jakby oderwane 
od spraw, które nas szczególnie absorbują w tej części roku. Tak zaproponowany 
porządek interpretuję jako wyraz przekonania o wartości i potrzebie ustawiczne-
go pokazywania życia innych ludzi w ich naturalnych środowiskach i kontekstach 
kulturowych, niezależnie od najbliższej nam perspektywy. Inaczej mówiąc, snucia 
autorskich  opowieści  o mieszkańcach  odległych  kontynentów,  ich  problemach, 
wyzwaniach, radościach – o sytuacjach, z którymi muszą się zmierzyć, bądź na 
które muszą odpowiedzieć w obliczu zmieniających się realiów życia, równolegle 
do zadań nam przypisanych. Niejednokrotnie czytając kolejne artykuły uzmysła-
wiamy sobie,  że  to,  czego doświadczają bohaterowie  tekstów,  fizycznie  żyjący 
tysiące kilometrów od nas jest analogiczne do naszych własnych przeżyć, a za-
tem zrozumiałe i bliskie. Przy odrobinie chęci, bez trudu możemy sobie wyobra-
zić  nas  samych w  takich  sytuacjach,  postawić  się w  podobnej  roli,  aby  zadać 
pytanie  o możliwe,  własne  reakcje  i  wybrane  rozwiązania.  Zbieżność  ludzkich 
potrzeb  i doświadczeń emanuje niemalże z każdego tekstu „Kontynentów”. Dla 
mnie miesięcznik spełnia rolę swoistego pomostu zapraszającego do poznawa-
nia mieszkańców innych lądów, a nawet zawierania z nimi swoistych znajomości. 
Takie zbliżenia dają szansę na tworzenie nie tylko partnerskich relacji, do których 
dziś się tak wyraźnie nawołuje, ale i zawiązywania przyjaźni. Przyjaźń jest szcze-
gólnym stanem człowieka, łączącym się z postawą zaufania, odpowiedzialności, 
uczciwości, z szacunkiem okazywanym drugiej stronie. Przyjaźń,  jak  rozumieją 
ją przedstawiciele koczowniczego ludu Wodaabów z subsaharyjskiej Afryki, jest 
krucha, wymaga ochrony i stałej pielęgnacji.

Niedawno Zygmunt Bauman, wygłaszając  tekst Kultura w jednoczącej się 
Europie,  otwierający Europejski  Kongres Kultury we Wrocławiu  (8–11.09.2011) 
stwierdził, że:

[…] warunkiem sine qua non decydującym o rozwiązaniu żywotnych problemów współczesnego świa-
ta jest przyjaźń i „pogodna solidarność”. […] Przyjaciele to ludzie zdolni i skłonni do życzliwego się do 
siebie odnoszenia niezależnie od dzielących ich różnic i do pomagania sobie nawzajem z powodu tych 
różnic; zdolni i skłonni do życzliwości i uczynności bez wyrzekania się wyjątkowości – a jednocześnie 
do niedopuszczania, by ta wyjątkowość oddaliła ich od siebie lub zwróciła przeciw sobie10.

10  Z. B a um a n, Kultura w jednoczącej się Europie, http://www.culturecongress.eu/europa/bau-
man_idea_ chapter5 [dostęp: 12.10.2011].
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Myślę, że to przekonanie Z. Baumana warto podjąć, indywidualnie obcując 
z tekstami kultury. Ich humanistyczna interpretacja może nas znacząco rozwinąć 
i wzbogacić.

Współczesne odczytywanie materiałów historycznych
szansą lepszego rozumienia siebie

W nowe tysiąclecie współczesny człowiek wszedł jako istota niepewna siebie 
i  niejednokrotnie  coraz  bardziej  sama  sobą  zadziwiona.  Czasy  określane  jako 
postmodernistyczne, dopuszczające wielość, swobodę, promujące niezależność, 
czy raczej nieskrępowanie, a nawet wyrywanie się z funkcjonowania w kanonie 
pewnych czytelnych wartości i wynikających z nich norm i reguł społecznych do-
prowadziły do drastycznego zaburzenia porządku i równowagi w życiu narodów, 
społeczności i kultur.

Człowiek  zagubiony,  nierozumiejący  następujących  wokół  niego  prze-
obrażeń, ulegający komercyjnym manipulacjom stał się marionetką  i zabawką 
w rękach  innych. Niejednokrotnie  jego bezbronność  i słabość wynikają z bra-
ku ochronnego pancerza związanego z posiadaniem poczucia własnej  tożsa-
mości,  kontynuowaniem  czytelnej  tradycji  kulturowej  oraz  wykazywaniem  się 
umiejętnością oddzielania tego, co fikcyjne i złudne od tego, co realne i trwałe. 
Pozór  i  powierzchowność,  także w  kontaktach  z  innymi  ludźmi,  doprowadziły 
do schematycznego i odhumanizowanego traktowania samego siebie. Ponadto, 
zgadzając się na dominację kultury instant, tj. natychmiastowości w każdej sfe-
rze życia, człowiek odebrał sobie szansę na rzetelne poznanie, doświadczenie, 
przeżycie  i zazwyczaj zrozumienie tego, co mu się przytrafia. Czas potrzebny 
na nadanie osobistego znaczenia faktom i ludziom, których spotyka na własnej 
drodze  zniknął.  Jednocześnie  z  nim  prysnęły  możliwości  wielokierunkowego 
budowania swojej osobowości, czyli m.in. zastanawianie się nad sobą i dąże-
nie do  realizowania własnych marzeń, gdyż nie wiadomo, czego mogłyby  tak 
naprawdę  dotyczyć.  Inaczej mówiąc,  człowiek  zrezygnował  z  autorefleksji  na 
rzecz automatyzmu i ucieczki w sferę rozrywki, unikając trudnych pytań, nie do-
puszczając do siebie żadnych wątpliwości. Stając się zatem istotą nieskompli-
kowaną, prosto, a nawet prymitywnie reagującą na dochodzące do niej bodźce, 
raczej odsuwa się od  innych  ludzi, niż szuka z nimi kontaktów. Stereotypowo 
postrzegana  odmienność  nie  sprzyja  budowaniu mostów.  Co  zatem  uczynić, 
aby współczesny człowiek ponownie chciał humanistycznie „być” pośród  in-
nych ludzi, a nie tylko zaistnieć za wszelką cenę na ich tle? Jak sprawić, aby 
pragnął cieszyć się swoim życiem, aby zaczął je cenić i dążył do przywrócenia mu 
naturalnej równowagi, zamiast prowadzić marną i udawaną egzystencję?

Poznawanie siebie to stawanie naprzeciw drugiego, innego człowieka. To ta-
kie z nim obcowanie, które opiera się na dialogu, wymianie i podejmowaniu starań 
coraz głębszego współrozumienia i współporozumienia.
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Jak zatem należałoby dziś rozumieć dialog? W analizę czy interpretację te-
goż pojęcia wpisują się różnorodne ujęcia, konteksty i kwestie. Można postawić 
pytanie o to, w jakim stopniu jesteśmy przygotowani do prowadzenia efektywnego 
dialogu, czyli takiej wymiany myśli, która w rezultacie przynosi korzystne i rozwi-
jające nas efekty? Jak do dialogu przygotowuje nas szkoła? W jakich momentach 
procesu kształcenia i wychowania ćwiczymy prowadzenie dialogu, dyskusji, kiedy 
lub czy wchodzimy w naukowy dyskurs? Kiedy dyskutujemy, a kiedy już się tylko 
spieramy? W jakich sytuacjach i jakimi sposobami staramy się zachować nasze 
racje, a kiedy jest miejsce na kompromis? Można także postawić pytanie o zało-
żenia systemowe, które wpisują się w sztukę rozmowy:

1.  Po co prowadzimy dialog – jaki jest jego cel?
2.  O czym dyskutujemy – co jest jego przedmiotem?
3.  Kto z kim rozmawia (kto zadaje pytania) – jak siebie nawzajem traktujemy?
4.  Jak są formułowane konkretne pytania – jaką formę, ramę, strukturę przyj-

muje dialog?
Sytuacja  zaczyna być  jeszcze  ciekawsza,  gdy  stoimy naprzeciw materiału 

historycznego, a ludzie, z którymi moglibyśmy prowadzić rozmowę, mogą prze-
mówić do nas tylko na tyle, na ile sami jesteśmy gotowi podjąć dany temat. Mó-
wiąc po Gadamerowsku – zakres i głębia naszego dyskursu zależy do naszego 
horyzontu  poznawczego.  Jego  poszerzanie  za  sprawą  doświadczeń,  których 
sami jesteśmy inicjatorami (np. w przypadku samodzielnego sięgania do źródeł 
historycznych i wczytywania się w nie) daje szansę na zwiększoną ilość i jakość 
naszych doznań,  odebranych  i  przetworzonych  informacji  oraz przeżytych mo-
mentów, do których sami doprowadziliśmy lub staliśmy się ich uczestnikami mniej 
intencjonalnie.

Zatem należałoby podkreślić, że, humanistycznie rzecz ujmując, każde wy-
darzenie – w tym i historyczne – odczytujemy i interpretujemy w kontekście wła-
snych możliwości poznawczych, zawartych, co już było powiedziane, w naszym 
horyzoncie poznawczym. Uczenie się to poszerzanie owego horyzontu. Uczenie 
się  to  zatem poszukiwanie mądrości,  która  rozwija  się w wyniku  relacji  zacho-
dzących pomiędzy horyzontami. Współczesna i historyczna perspektywa, własne 
ujęcie i przekaż autora opisującego minione wydarzenia, a także – w przypadku 
tematyki omawianego czasopisma – wielość i odmienność geograficznego umiej-
scowienia  rozgrywających  się  faktów powodują,  że  temu,  z  czym się  stykamy, 
nadajemy osobisty sens. Konfrontacja ta doprowadza nie tylko do pojawiania się 
określonych znaczeń, ale i wywołuje w nas emocjonalne nastawienie. Inaczej mó-
wiąc – uczymy się i przeżywamy. Poznajemy świat zewnętrzny i jednocześnie, co 
szczególnie ważne i potrzebne, odkrywamy siebie. Nasze odczytywanie historii 
i  ludzi  ją  tworzących może nas utwierdzać w dotychczasowych przekonaniach, 
ale może również zaskakiwać nowymi interpretacjami, ewoluującymi stanowiska-
mi, może nawet burzyć poprzednie sądy.

Nasze aktualne  istnienie, pod wpływem źródeł historycznych właśnie, może 
nabierać odmiennych kształtów. Możemy zacząć podążać nowymi drogami, wy-
rażać inne cele i cenić pomijane wcześniej wartości. Waga i znaczenie dokonań, 
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zabytków i całej spuścizny kulturowej (i społecznej) jest coraz głośniej artykułowa-
na w dokumentach o zasięgu ogólnoświatowym. Podkreśla się w nich też udział 
i wpływ osób, których osiągnięcia lub działania doprowadziły do stanu kulturowego, 
jaki mamy obecnie. Grupę  tę coraz  liczniej zaczynają  tworzyć ważne dla historii 
narodów kobiety. Jednym z takich dokumentów jest Alliance of Civilization11, gdzie 
m.in. czytamy:

A survey of recent world history literature reveals emphasis on integration of a vast array of dis-
ciplinary areas to tell the emerging, dynamic story of world history, including the arts and the sciences. 
The history of women’s contributions and historical situations, both as  individuals and as members 
of social groups, has been a prominent topic in world historical literature. The entire span of the hu-
manities  –  fine  arts, monumental  arts, music,  and  letters  –  features  prominently  in  both  historical 
research and world history education. This feature of world history education makes it a vital engine 
for cross-curricular connections and for achieving curriculum balance by joining the humanities and 
sciences as interdependent aspects of the curriculum12.

W przywoływanym fragmencie jest mowa o konieczności budowania nowych 
programów nauczania historii. Wiemy  jednocześnie, że dziś aktywność własna 
ucznia,  często  ta  pozaszkolna,  jest  szczególnie  pożądana.  Niewątpliwie  więc 
miesięcznik  „Kontynenty” wychodzi naprzeciw aktualnym oczekiwaniom eduka-
cyjnym i może być źródłem oraz inspiracją dla atrakcyjnego poznawania.

W ogólnoświatowym przekonaniu istnieje silna potrzeba ukazywania historii 
w możliwie bliski współczesnemu człowiekowi sposób. Ma to być opowieść o lu-
dziach  żyjących wcześniej,  o  ich  dokonaniach,  przeżyciach,  uwarunkowaniach 
kulturowych i relacjach społecznych. Takie humanistyczne opowiadanie o minio-
nych wydarzeniach ma sprawić, że obecni uczniowie poczują więź z przeszłością 
i jednocześnie będą z niej czerpać ponaddziejową mądrość. 

Współczesny,  optymalny  uczeń  charakteryzowany  jest  jako  ten,  który  roz-
wija się, pracując problemowo, często wchodząc w  rolę badacza. Jeśli  zgłębia 
on obszar nauk humanistycznych i przedmiotem jego zainteresowania jest czło-
wiek, to przyjmuje się, że badania ilościowe o pozytywistycznej proweniencji są 
już zupełnie niewystarczające. Za to szczególnie uzasadnione wydaje się postę-
powanie jakościowe, a w nim, w obliczu pracy z tekstem kulturowym, podejście 
hermeneutyczno-fenomenologiczne. W tej sytuacji umiejętność trafnego zadawa-
nia interesujących i  inspirujących pytań to jedno z wyzwań tej drogi badawczej. 

11  Alliance of Civilizations, ed. S. Douglass, United Nations, New York 2006, www.unaoc.org/
repo-sitory/thematic_education.pdf [dostęp: 14.09.2009].

12  Tamże, s. 10. Tłumaczenie własne: „Analiza współczesnych światowych publikacji historycz-
nych ukazuje dążenie autorów do integracji zagadnień z różnych dyscyplin naukowych po to, by opo-
wiadać wspólnie wyłaniającą się z nich, dynamiczną historię świata, w której ważne miejsce zajmuje 
sztuka i nauka. Również dzieje uczestnictwa kobiet i ich sytuacja na przestrzeni wieków – jako indywi-
dualnych osób i członków zbiorowości – stają się jednym ze znaczących tematów światowej literatury 
historycznej. Cała rozpiętość tematyki nauk humanistycznych – od sztuk pięknych, przez architekturę 
i muzykę, po literaturę – pojawia się w różnorodnych badaniach historycznych i odnajduje swoje miej-
sce w nauce historii w szkole. Potrzeba takiego całościowego ukazywania historii staje się siłą napę-
dową do budowania międzyprzedmiotowych powiązań w celu tworzenia programów nauczania, w któ-
rych treści z zakresu humanistyki i nauk ścisłych stanowią współzależne elementy tego programu”.
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Czymś  innym  jest hermeneutyczne nadawanie sensów odkrywanym przez nas 
tekstom kultury oraz fenomenologiczno-istotowe zagłębianie się w wybrane fakty. 
Od  ucznia-badacza  pracującego  z  tak  kruchą materią,  jaką  jest  sam  człowiek 
oczekuje się szczególnej ostrożności w formułowaniu sądów, okazywania wrażli-
wości, empatii, a przede wszystkim ciągłego poszerzania wiedzy na temat obsza-
ru, w którym się porusza. Jak podaje Krystyna Duraj-Nowakowa:

Specyfiką  strategii  jakościowych  jest  […] –  oprócz nazwanych  już właściwości  o  rodowodzie 
fenomenologicznym – hermeneutyczne prawo do  interpretacji  form ekspresji  ludzi,  poprzedzanych 
koniecznością zrozumienia kontekstu  i  konsytuacji przez dialogowe  formy komunikacji  z badanymi 
osobami, których odróżnianie od badacza nie jest konieczne w obliczu potrzeby koncentracji uwagi na 
prawdziwie otwartych pytaniach13.

Dlatego autorefleksja i namysł nad istotą człowieka,  jego pragnieniami, za-
chowaniami, pasjami, ale i słabościami, którym ulega od tysięcy lat, powinny być 
źródłem dobrej, efektywnej pracy nad sobą i ćwiczeń umożliwiających coraz lep-
sze  rozumienie siebie  i  innych. W  ten sposób  teksty kultury, w  tym oczywiście 
teksty historyczne, stwarzają szansę lepszego dochodzenia/docierania do siebie. 
Poznając  siebie,  dajemy  sobie  szansę  na wieloaspektowe myślenie  o  świecie 
i o drugim człowieku. Przyjęcie takiej perspektywy kształtuje nas na humanistycz-
nie wrażliwych ludzi. Warto tu ponownie przywołać słowa cytowanej K. Duraj-No-
wakowej:

Źródłem poznania, źródłem zmian okazuje się być doświadczenie, nowe odczytywanie i wyja-
śnianie/egzegeza tekstów w znaczeniu obrazów, sytuacji, zjawisk i procesów. Sztuka opisu rezultatów 
odczytań celem odsłaniania kolejnych tajników wiedzy z perspektywy własnego doświadczenia. Do-
świadczenie, którego immanentnym składnikiem jest dziejowość wpisana w kulturę. W kulturę, w dzie-
dzictwo kulturowe poznawane w toku pierwotnej – nomen omem –  i wtórnej socjalizacji.  Interesuje 
nas, jak jednostka w interakcji ze światem nadaje mu sensy, jak tworzy własne/swoje wizerunki świata, 
jak odbija/odzwierciedla siebie w relacjach ze światem, co pomaga wyjaśnić nurt nazywany (z socjo-
logicznego źródłosłowu) interakcjonizmem symbolicznym narracji/opowieści o człowieku i świecie14.

Zakończenie

Wkrótce minie ćwierć wieku od czasu, gdy przestano wydawać miesięcznik 
„Kontynenty”.  Jednak  niesłuszne  byłoby  przekonanie,  że  czasopismo  „zdezak-
tualizowało się”. Mimo niebywałego  tempa następujących ostatnio zmian kultu-
rowych  i  cywilizacyjno-technologicznych  treści  odnotowane  w  „Kontynentach”, 
dostrzeżone  i wyeksponowane mają  dziś  swoje  kontynuacje. Wiele  ze  stawia-
nych pytań wciąż czeka na rozwiązanie. Kolejne pokolenia borykają się z istnie-

13  K. D u r a j - N o w a k o w a, Jakościowe strategie metodologii rozwiązywania problemów etno-
pedagogiki, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie” 2011, s. 88.

14  Tamże, s. 89.
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jącymi już wtedy problemami. Analogiczne – polityczne, gospodarcze, kulturowe 
i międzyludzkie – kwestie dochodzą do głosu i domagają się zajęcia wobec nich 
konkretnego stanowiska. Jednocześnie, co pozytywne i optymistyczne – magia 
miejsc dalekich, opisywanych w miesięczniku nadal trwa i rozsiewa swój urok.

W każdej z przywołanych sytuacji, których konkretne przykłady zaprezento-
wałam, analizując wybrane numery czasopisma, międzykulturowy dialog z Innym 
jest dziś niezbędną i słuszną drogą postępowania. W efekcie podążania tą drogą 
nakładają się na siebie horyzonty poznawcze nas wszystkich. Ich jakość i zakres 
zależy od możliwości  i  chęci obu stron do podejmowania szczerego dyskursu. 
Wielość kultur, a zatem i perspektyw: poznawczych, światopoglądowych, wzorów 
zachowań interpersonalnych i oczekiwań społecznych jest niezwykle atrakcyjnym 
i pociągającym obszarem badawczym. W przypadku hermeneutycznego odczy-
tywania  tekstów  źródłowych  korzyść  odnosi  sam badacz.  Jego  samodzielność 
i potrzeba pracy nad sobą – samodoskonalenia – przyczyniają się do wzmożo-
nej  aktywności  własnej.  Jej  istotą  jest  poznawanie  siebie  za  sprawą  odkrywa-
nia drugiego człowieka. Źródła historyczne są w tym przypadku nieograniczoną 
skarbnicą wartościowych  treści. Jeśli zadaniem, wręcz misją, Europy  jest –  jak 
głosi Z. Bauman za Hansem Georgiem Gadamerem – przekazywanie „wszystkim 
sztuki uczenia się wszystkiego od wszystkich”15, to jako mieszkańcy tego konty-
nentu powinniśmy to wyzwanie podjąć. Dróg do samodoskonalenia i zachęcania 
do tego innych jest bardzo dużo. Jedną z nich stanowi bez wątpienia indywidual-
ne odczytywanie treści „Kontynentów” i uczenie się/samodoskonalenie na miarę 
własnych potrzeb i oczekiwań społecznych.

15  Z. B a um a n, Kultura…
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Zagadnienia kulturalno-oświatowe na łamach pisma 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 

i Byłych Więźniów Politycznych

Wprowadzenie

W pracy historyka i historyka wychowania jednym ze źródeł, bywa że istot-
nym,  jest  prasa. Wykorzystanie  zamieszczonych w  kwartalnikach,  periodykach 
czy tygodnikach artykułów zmusza badacza do dokonania właściwej ich interpre-
tacji i selekcji oraz oceny porównawczej z dokumentami naukowymi. Klasyfikacja 
dokonana przez J. Topolskiego traktuje prasę jako źródło pośrednie (adresowa-
ne), w którym przedstawiona została interpretacja świata, dokonana przez jedne-
go bądź kilku autorów źródła1. Wiadomości przedstawione w periodyku „Polsce 
Wierni” posłużyły mi jako materiał źródłowy do historii wychowania i pedagogiki 
w wybranych aspektach pracy z młodzieżą. Zaprezentowane  fragmenty wyma-
gały stosownej analizy  i właściwej  interpretacji. Korzystając z uprzejmości pre-
zesa Koła  Związku Kombatantów Rzeczypospolitej  Polskiej  i  Byłych Więźniów 
Politycznych w Kłodzku, pana Zbigniewa Kani, mogłam zapoznać się z numerami 
pisma, opublikowanymi w latach 2003–2010.

Wybrałam artykuły, które zasługują na uwagę ze względu na prezentowane 
w nich wydarzenia z historii Polski, dotyczące postawy młodzieży w stosunku do 
ludzi starszych i roli szkoły w procesie nauczania i wychowania uczniów. Część po-
święcona współpracy kombatantów z zagranicą ma na celu ukazanie wzajemnych 

* Dr, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 41–800 Zabrze, ul. Curie-Skłodowskiej 40.
1  J.  To p o l s k i,  Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 

1996, s. 341.
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relacji osób, które – chociaż przeżyły  trudy  i cierpienia  II wojny światowej oraz 
okres komunizmu – po wielu latach potrafią prowadzić dialog, starają się przeka-
zać młodemu pokoleniu najlepsze wzorce.

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  
i Byłych Więźniów Politycznych

Nazwę Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  i Byłych Więźniów 
Politycznych  (ZKRP  i  BWP)2  ustalono  na  Zjeździe  Kombatantów  w  kwietniu 
1990 r., kiedy dokonano reorganizacji Związku Bojowników o Wolność  i Demo-
krację. ZKRP i BWP jest największą organizacją kombatancką w kraju, w której 
szeregach znajdują się członkowie zwyczajni oraz podopieczni. Pierwszą grupę 
stanowią weterani walk frontowych  i uczestnicy organizacji podziemnego ruchu 
oporu, drugą zaś tworzą wdowy i wdowcy po kombatantach.

Na czele organizacji stoją Kongres, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewi-
zyjna  i Główny Sąd Koleżeński.  Zarządy Okręgowe  i  koła  terenowe podlegają 
zwierzchnictwu  Zarządu  Głównego.  Funkcjonowanie  Związku  reguluje  Statut 
ZKRP i BWP z dnia 24 lipca 2003 r.

ZKRP  i  BWP  ma  charakter  wielośrodowiskowy.  Zrzesza  Polaków,  którzy 
w czasach II wojny światowej walczyli o wolność, suwerenność  i niepodległość 
państwa. Jego członkowie należą do grona  rodaków, walczących w szeregach 
Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej oraz pod-
ziemnych organizacji ruchu oporu. Są wśród nich także więźniowie obozów kon-
centracyjnych i łagrów stalinowskich.

Do  zadań  organizacji  należą:  kształtowanie  aktywnej  postawy  członków, 
praca dla dobra kraju, tworzenie warunków do wzajemnej współpracy środowisk 
kombatanckich, umacnianie solidarności kombatantów w kraju  i za granicą,  re-
prezentowanie  interesów związkowców wobec władz, a także otaczanie opieką 
i pomocą w kwestiach zdrowotno-socjalnych członków oraz podopiecznych. Dzia-
łalność ZKRP i BWP ma na celu szerzenie i popularyzowanie w społeczeństwie 
wiedzy o dziejach walk o niepodległość, dbałość o patriotyczne wychowanie mło-
dzieży oraz otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej. 

„Polsce Wierni” – organ prasowy ZKRP i BWP

Miesięcznik  „Polsce  Wierni”,  będący  organem  prasowym  ZKRP  i  BWP, 
ukazuje się na rynku wydawniczym od 2001 r. i ma nakład 3800 egzemplarzy. 
Wszystkie artykuły powstają w wyniku związkowej działalności społecznej. Pre-

2  Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych [dalej: ZKRP i BWP], http://www.kom-
batant poslki.pl [dostęp: wrzesień–październik 2011].
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numeraty może dokonać każdy czytelnik za pośrednictwem Zarządów Okręgo-
wych ZKRP i BWP. 

Fot. 1. „Polsce Wierni” – organ prasowy ZKRP i BWP
Źródło: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, 

www.kombatantpolski.pl

Gazeta zawiera stałe kolumny, mieszczące wiadomości na temat aktualnej 
sytuacji i wydarzeń związanych ze Związkiem, przepisy prawne i ich aktualizację 
odnośnie do kombatantów i podopiecznych, a także wydarzenia kulturalne, oświa-
towe, w których uczestniczyli działacze Związku. Istnieje również strona prasowa 
poświęcona nowościom wydawniczym z zakresu historii, wspomnień wojennych 
oraz książek o tematyce społeczno-politycznej. W czasopiśmie można przeczytać 
artykuły pisane przez członków ZKRP  i BWP oraz osoby przytaczające  relacje 
i wspomnienia swoich bliskich, którzy przeżyli lata wojny i okupacji. W niektórych 
numerach pisma, choć bardzo ogólnie, udzielano wskazówek z zakresu zdrowia, 
głównie farmakologii. Do grona stałych współpracowników periodyku należą m.in. 
gen. bryg. dr Rudolf Dzipanov, prof. Kazimierz Kąkol oraz prof. Tadeusz Rawski.

Kombatanci na spotkaniach z młodzieżą

Przedstawiony  przeze mnie materiał  dotyczy współpracy  i  zaangażowania 
kombatantów na rzecz edukacji młodego pokolenia. Działalność osób starszych 
w  placówkach  oświatowych  została  udokumentowana  na  terenie  całego  kraju. 
Podczas spotkań kombatanci dzielili się swoimi wspomnieniami z lat wojny i oku-
pacji. Starali się  jednocześnie utrwalać pamięć o kolegach, którzy odeszli oraz 
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historii związanej z miejscem zamieszkania. Z relacji ze spotkań z młodzieżą wy-
nika, że biorą w nich udział przedstawiciele władz oświatowych oraz władz miast 
i wsi w wybranych częściach kraju.

W  Pszowie  Zarząd  Koła  Miejskiego  zorganizował  spotkanie,  w  którym 
uczestniczyli dyrekcja i nauczyciele historii ze szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Wśród gości obecny był kierownik Referatu Promocji, Oświaty, Kultury  i Sportu 
Urzędu Miasta i dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Dominowały 
tematy związane z historią Wojska Polskiego i spotkaniami z kombatantami. Ra-
zem z młodzieżą dyskutowano o udziale Polaków w bitwie pod Lenino, wyzwala-
niu terenów Polski spod okupacji niemieckiej, a także walkach polskich żołnierzy 
w bitwie o Berlin. Wspominano kapelana Pierwszej Dywizji im. T. Kościuszki, syna 
ziemi wodzisławskiej, ks. Wilhelma Franciszka Kubsza, zaprezentowano relacje 
kombatantów  dotyczące  wyzwolenia  Śląska  oraz  przypomniano  sylwetkę  gen. 
Władysława Sikorskiego w  60.  rocznicę  śmierci. W  prasie  na  temat  spotkania 
można było przeczytać: „jednocześnie przy omawianiu poszczególnych tematów, 
zwraca się uwagę na  ich obiektywne naświetlenie  i występujące «białe plamy» 
w historii. Chodzi o to, aby młodzież prawidłowo rozumiała wydarzenia historycz-
ne  i  ich znaczenie dla niepodległości państwa polskiego”3. W  jednym z artyku-
łów napisano, że z okazji 58. rocznicy wyzwolenia stolicy Wielkopolski, w Pecnej 
koło Poznania dyrekcja Szkoły Podstawowej i Samorządowego Gimnazjum oraz 
Okręgowa Komisja Społecznej Pracy Organicznej ZO ZKRP i BWP wzięła udział 
w bloku wychowania  patriotycznego. Gości  powitała  uczennica  II  klasy gimna-
zjum Magdalena Żabińska następującymi słowami: „Nasze spotkanie pokolenio-
we to czas serdecznej pamięci o tych, co dzisiaj żyją i tych, co oddali swoje życie 
dla Ojczyzny. Nasze spotkanie pokoleniowe to czas wspomnień o walnym udzia-
le mieszkańców w walkach o wyzwolenie miasta Poznania  […], którzy dzielnie 
walczyli  z  żywiołem  ratując dobra narodowe”. Poza  tym dzieci  zaprezentowały 
spektakl, w którym recytowano wiersze  i odśpiewano pieśni patriotyczne. Jego 
uczestnicy byli przygotowani przez nauczycielki, panie mgr L. Szyrę i M. Sroczyń-
ską. Głos zabrali przedstawiciele kombatantów, płk. mgr Stefan Wawrzynowicz, 
płk. Ryszard Kozubek  i płk. Józef Stawicki, którzy podziękowali za organizację 
uroczystości i liczny w niej udział4.

W innym numerze umieszczono informację na temat Zespołu Szkół Elektrycz-
nych nr 2, kierowanego przez dyrektora pan Ryszarda Lisiaka i udziału młodzieży 
(wspieranej  przez  Komisję  Społecznej  Pracy Organicznej  Zarządu Okręgowego 
ZKRP i BWP w Poznaniu) w wycieczce na Cmentarz Wojenny 2 AWP w Zgorzelcu. 
Wsparcia  finansowego  całemu  przedsięwzięciu  udzielił  marszałek  województwa 
wielkopolskiego, pan Stefan Misiak. Młodzież wysłuchała wiadomości o postawie 
i męstwie polskich żołnierzy w bojach i o działalności polskich oddziałów w obronie 
ludności cywilnej przed ukraińskimi nacjonalistami z UPA oraz akcjach zbrojnych 
największego ugrupowania partyzanckiego „Bomba” lub „Wujek” pod dowództwem 
kpt. Władysław Kochańskiego  działającego na Zasłuczu. W  trakcie  uroczystości 
jeden z uczniów tak podsumował udział w wycieczce: „Dla nas […] wizyta na Cmen-

3  S. K r a w c z y k, Patriotyczne wychowanie młodzieży, „Polsce Wierni” [dalej: PW] 2003, nr 6, s. 22.
4  S. Wa w r z y n o w i c z, Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, tamże.
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tarzu Wojennym 2 AWP to wydarzenie szczególne, pobyt w Miejscu Pamięci Naro-
dowej, gdzie razem spoczywa tak liczna grupa patriotów, wzbudza wiele refleksji. 
W wielkiej zadumie odczytywaliśmy nazwiska poległych żołnierzy”5.

W periodyku czytamy, że 1 września 1954 r. rozpoczęła pracę Szkoła Pod-
stawowa we wsi Rzechta (gm. Sieradz). Pani Romana Klimas, pełniąca obecnie 
funkcję dyrektora placówki, wystąpiła z inicjatywą nadania szkole (w 50. rocznicę 
jej powstania) imienia Bohaterów Walk nad Wartą we wrześniu 1939 r. Kombatan-
ci z Sieradza, współpracujący z placówką, wzięli udział w spotkaniu. Reprezen-
towali ich: prezes Zarządu Miejskiego płk. Tadeusz Trzciński, por. Józef Umiński 
oraz por. Zbigniew Lewandowicz. Podczas uroczystości zostało powołane Szkol-
ne Koło Kombatantów, do którego zostało zapisanych 30 uczniów. Funkcję prze-
wodniczącej  powierzono  uczennicy  Martynie  Bogusławskiej,  a  rolę  opiekuna 
– pani mgr Beacie Skibińskiej, nauczycielce historii6.

Numer czasopisma z 2005 r. zawierał informację, że w Międzyrzeczu z oka-
zji Święta Niepodległości  członkowie ZKRP  i BWP odbyli  spotkania z młodzie-
żą, w których uczestniczyli por. Antoni Kowalewski, por. Czesław Szagdaj oraz 
emerytowany nauczyciel Kazimierz Kulas. Wspominano  lata wojenne, sytuację 
na ziemiach polskich w minionym okresie dziejów, działalność organizacji niepod-
ległościowych  oraz walki  polskich  formacji.  Szkoły  otrzymały Krzyże Katyńskie 
z krucyfiksem, będące dziełem por. Antoniego Kowalewskiego7.

O popularyzację historii Polski  i krzewienie patriotyzmu dbało również gro-
no pedagogiczne  z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. Pan 
Ryszard  Grajek,  z  wykształcenia  historyk,  nauczyciel  dyplomowany,  za  zgodą 
dyrektora szkoły, pani mgr Bogusławy Lewandowskiej  „zorganizował w placów-
ce muzeum.  Zostały  w  nim  zaprezentowane  zbiory  numizmatyczne,  mundury, 
ordery oraz odznaczenia państwowe. Działania te miały na celu zainteresowanie 
młodzieży historią i dziejami oręża polskiego. Szkolne zbiory oglądali kombatanci, 
którzy na co dzień współpracują z placówką. W ich gronie znaleźli się m.in.: por. 
mgr Władysław Zdzymira, por. Józef Pałys, ppor. Stanisław Dyrkacz oraz ppor. 
mgr Paweł Albański”8.

„Ojczyzna to nasza ziemia, język, obyczaje, kultura. To nasza serdeczna pa-
mięć o czynach poprzednich pokoleń Polaków i szacunek dla ich dokonań”. Tymi 
słowami, jak czytamy w jednym z artykułów, powitała gości pani dyrektor Miejskiej 
Biblioteki  Publicznej,  Marianna  Konieczna-Marjan.  Uroczystość  miała  miejsce 
w Pieszycach (Dolny Śląsk) z okazji Święta Niepodległości. Odsłonięto wówczas 
tablicę pamiątkową w Kościele pod wezwaniem św. Antoniego, którą poświęco-
no „wiecznej pamięci weteranów II wojny światowej w obronie Ojczyzny”. Tablicę 
ufundowało Koło Miejskie ZKRP i BWP w Pieszycach wraz z mieszkańcami gmi-
ny. W uroczystości wzięli udział burmistrz Pieszyc, Mieczysław Obal, ks. Edward 
Dzik, który ją poświęcił oraz przewodniczący Rady Miejskiej, Tadeusz Urban9.

5  Pouczająca wycieczka historyczna, PW 2005, nr 7, s. 23.
6  R. K l i m a s, Najciekawsza lekcja historii, PW 2004, nr 4, s. 25.
7  K. K u l a s, Wzruszające spotkania, PW 2005, nr 1, s. 20.
8  Krzewią ducha patriotyzmu, PW 2004, nr 7, s. 6.
9  Kpt. J. W i n i a r s k i, Tablica pamięci, PW 2005, nr 3, s. 20.
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Kolejna  uroczystość  z  udziałem  kombatantów  miała  miejsce  również  na 
Dolnym Śląsku, we Wrocławiu. Zarząd Koła nr 53  i Szkoła Podstawowa nr 76 
przeprowadzili  „lekcje żywej historii”. Program obejmował przekazanie uczniom 
wiedzy  na  temat  rodzajów,  form  i  sposobów  walki  oddziałów  partyzanckich 
w okresie II wojny światowej na podstawie przeżyć żołnierzy Armii Krajowej i dzia-
łań bojowych Oddziału „Frycza” Okręgu Wileńskiego. Pani mgr Mirosława Boluk, 
nauczycielka historii, dokonała podsumowania spotkań z kombatantami, mówiąc: 
„Najistotniejszym elementem są lekcje historii w klasach IV–VI. Dla dzieci jest to 
niepowtarzalna okazja spotkania z żołnierzem AK, który potrafi w sposób barwny 
i ciekawy opowiedzieć o swoich wojennych przeżyciach”10. 

O działaniach na Dolnym Śląsku czytamy w numerze periodyku z 9 kwiet-
nia 2006 r. W Kudowie Zdroju w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych miały miejsce 
uroczystości upamiętniające zwycięstwo nad faszyzmem. Do grona gości hono-
rowych należeli kombatanci. Podobne spotkania były organizowane przez szkołę 
każdego  roku  jako dowód pamięci o walce Polaków o wolność  i niepodległość 
narodu oraz trudzie i ofiarności kombatantów – bohaterów tamtych dni. Dyrektor 
szkoły, pani Łucja Rachuba, podziękowała kombatantom za udział w uroczystości 
oraz podkreśliła ich wkład w szerzenie patriotyzmu11.

Z kolei starostwo powiatowe w Namysłowie na Śląsku Opolskim zorganizo-
wało 21 października 2005 r. spotkanie, w którym uczestniczyło 80 weteranów. 
Zaproszone osoby odbyły wycieczkę do pobliskiego Brzegu,  gdzie  podziwiano 
nowoczesny sprzęt wojskowy, będący własnością Batalionu Ratownictwa Tech-
nicznego.  Następnie  udano  się  na  spacer  do  zamku  piastowskiego,  zwanego 
„śląskim Wawelem”. W spotkaniu brał udział prezes Zarządu Okręgowego ZKRP 
i BWP płk. Stefan Szelka, który mówił o potrzebie organizowania podobnych spo-
tkań dla kombatantów. Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Li-
ceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym przy Zespole Szkół Rolniczych 
– Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie12.

Na  uwagę  zasługuje  artykuł  poświęcony  spotkaniom  świąteczno-nowo-
rocznym w Domu Kombatanta,  którego autor podkreśla,  że dają one starszym 
osobom możliwość podzielenia  się  z  gośćmi własnymi wspomnieniami. Wizyty 
składają kombatantom  również  ich koleżanki  i  koledzy, dla których  taka chwila 
bywa czasami wyjątkowa, jedyna. Piszący tekst sądzi, że należałoby zwrócić się 
z  apelem do młodzieży  i  nauczycieli,  których  odwiedziny  byłyby  pożądane  dla 
obu stron. Uczestnicy takich spotkań mogliby wiele się nauczyć, a zarazem – miło 
i sympatycznie spędzić czas podczas ważnych dla większości z nas świąt. Na 
przykład w Domu Kombatantów w Warszawie zostały zorganizowane świątecz-
ne spotkania: jedno przy ul. Sterniczej, gdzie mieszka 180 osób i drugie przy ul. 
Dickensa (zamieszkuje tam 80. pensjonariuszy). Kombatanci otrzymali upominki 
oraz mieli możliwość podzielenia się wspomnieniami i refleksjami nad minionym 
życiem. Odwiedzili ich koledzy i koleżanki: Sławomira Zarod, dr Wacław Kolbar-

10  Ppor. E. N y c z, Lekcje żywej historii, PW 2006, nr 9, s. 21.
11  S. K r y s t k i e w i c z, Za ofiarny trud i poświęcenie, PW 2005, nr 7, s. 21.
12  E. B. P a w ł o w s k a, Powiatowe spotkanie z kombatantami w Namysłowie, PW 2006, nr 1, s. 19.
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czyk, Wiesław Jakubowski i Maria Milbrandt – wiceprezes mazowieckiego Zarzą-
du Wojewódzkiego Związku Kombatantów13.

W każdej uroczystości brało udział grono pedagogiczne wraz z wychowan-
kami, którzy uczestniczyli w akademiach, recytując wiersze lub śpiewając pieśni 
patriotyczne. Podczas spotkań przeprowadzono wywiady, prowadzono dyskusje 
– młodzi ludzie mogli się dowiedzieć o minionych wydarzeniach z historii Polski 
i Europy bezpośrednio od ich uczestników. Efektywne okazało się także działa-
nie wychowawcze takich spotkań (szacunek, życzliwość, zrozumienie okazywane 
drugiej osobie). Opisane działania, których inicjatorami byli nauczyciele, komba-
tanci  lub  instytucje  publiczne,  przyczyniły  się  do  rozwijania  postaw  altruistycz-
nych. Ich zachowanie pozostaje w związku z takimi wartościami, jak: sumienność, 
uczciwość, pracowitość czy tolerancja14.

Współpraca kombatantów z kolegami i koleżankami z zagranicy

Wzajemna współpraca między  kombatantami  obejmuje Holandię,  Francję, 
Rosję, Białoruś czy nawet Kanadę. W okresie podlegającym analizie większość 
materiałów dotyczyła opisu kontaktów i spotkań z terenów wojennych dawnego 
ZSRR. Wspólną cechą wszystkich uroczystości,  które miały miejsce była  chęć 
podtrzymania przyjaźni, dzielenia się wspomnieniami z młodzieżą, szanowanie 
pamięci tych, co odeszli oraz wydarzeń historycznych z poprzednich lat.

Jako przykład może posłużyć koło  terenowe w Obornikach Śląskich, które 
przyłączyło się do akcji wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży z byłych ziem pol-
skich  na Wschodzie.  Członkowie  koła  udzielili  pomocy  finansowej  organizato-
rom i zaprosili osoby przybywające z obszarów wschodnich do swoich domostw. 
W Obornikach Śląskich gościły dzieci z Litwy, Białorusi i Wołynia. Do współpracy 
z kombatantami włączyło się Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, a także To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci. Pan Henryk Sielecki, prezes Koła, otrzymał odznakę 
„Przyjaciela Dzieci” za prowadzoną działalność15.

W Bielsku Białej w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. S. Maczka miało 
miejsce  spotkanie  kombatantów  z Katowic,  Krakowa  i  Podbeskidzia. Gośćmi 
honorowymi byli: ambasador Holandii  Jan Edward Craan  i attaché wojskowy, 
morski i lotniczy płk. Marinus Kamphuis. Uczestniczyli w nim również przedsta-
wiciele władz, pedagodzy i uczniowie. Kombatanci: Bernard Ditrich, Walenty Ja-
nik, Hubert Mojnusz i Józef Zwierzyński zostali udekorowani medalami „Thank 
You Liberators”16.

13  Świąteczne spotkania w Domach Kombatantów, PW 2009, nr 3, s. 19.
14  D. U l e w i c z - A d am c z y k, Kształtowanie postaw altruistycznych wśród młodzieży, [w:] Dy-

lematy współczesnego wychowania i kształcenia,  red. A. Augustyn, A. Bodanko, N. Niestolik, Łódź 
2011, s. 264.

15  R. C h w a l i ń s k i, Kombatanci dzieciom Kresów, PW 2003, nr 10, s. 20.
16  M. K o p i e c, Dziękujemy Wam Weterani, tamże, nr 11, s. 16.
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Z czasopisma „Polsce Wierni” dowiadujemy się na temat współpracy kom-
batantów polskich i rosyjskich, że Ogólnorosyjska Społeczna Organizacja Wete-
ranów Wojny i Służby Wojskowej z inicjatywy Studia Filmowego „Czyste Stawy” 
w Moskwie zwróciła się do prezesa Zarządu Głównego ZKRP i BWP gen. Wa-
cława Szklarskiego o okazanie pomocy ekipie operatorów filmowych w realiza-
cji 24-odcinkowego filmu dokumentalnego Święta Wojna. Ideą tego zamierzenia 
było pokazanie wojny oczami dzieci z czasów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Se-
rial, częściowo już zrealizowany, obejmował treścią przedstawicieli ruchu oporu 
m.in.: Austrii, Słowacji, Czech i Niemiec. Rosyjscy filmowcy przebywali w Polsce 
w dniach 17–21 listopada 2003 r., odwiedzając Oświęcim, Kraków i Warszawę. 
Spotkali się oni z gen. dyw. Wacławem Szklarskim. W skład delegacji wchodzili 
m.in.: Tamara Jewgieniewna Pimenowa – producent filmu oraz Edward Redżepo-
wicz – reżyser, scenarzysta i przewodniczący17.

Inny  artykuł  zawierał  informację,  że  w  60.  rocznicę  wyzwolenia  Olsztyna 
przez oddziały Armii Radzieckiej (22 stycznia 1945 r.) przyjechali z wizytą wete-
rani Kaliningradu, chcący się spotkać z kombatantami Warmii i Mazur. W delega-
cji rosyjskiej byli: Michaił Nikołajeiwcz Olgin, który wspominał swój bojowy szlak 
przez Warszawę, Bydgoszcz, Piłę, Kostrzyń, aż do Berlina, Eugeniusz Pacewicz 
z 1. Dywizji piechoty im. T. Kościuszki oraz Wacław Tomczyk – żołnierz Batalio-
nów Chłopskich. Tematem wiodącym  rozmów była wojna  i  frontowe przeżycia. 
Złożono wieńce na grobach radzieckich, polskich i francuskich żołnierzy na cmen-
tarzu wojskowym przy ul. Szarych Szeregów. Goście zwiedzili Stare Miasto, mia-
steczko akademickie w Kortowie oraz obejrzeli kronikę filmową, przedstawiającą 
walki w Prusach Wschodnich w 1945 r.18

Kolejne  uroczystości  z  udziałem  gości  z  Rosji  miały  miejsce  w  Poznaniu 
w rocznicę zwycięstwa, którą obchodzono w Cytadeli Poznańskiej. Zgromadzili 
się tam przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa 
oraz delegacje jednostek wojskowych, Policji, Straży Pożarnej,  instytucji  i orga-
nizacji kombatanckich, posterunków honorowych Wojska Polskiego, a także Or-
kiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych. Do uroczystości włączyła się również 
delegacja Rosyjskiego Komitetu Weteranów Wojny, Pracy, Sił Zbrojnych i Orga-
nów Ochrony Prawa  z  konsulem generalnym Federacji Rosyjskiej w Poznaniu 
– Władimirem Kuzniecowem i konsulem Siergiejem Siemionowem. Podczas spo-
tkania jego uczestnicy wspominali frontowe przeżycia, koleje losu, walki  i pobyt 
na terenie Polski, wymienili się informacjami o strukturze i działalności związków 
kombatanckich, zwiedzili Cytadelę Poznańską, złożyli kwiaty pod obeliskiem Ar-
mii Radzieckiej oraz na kwaterze Wspólnoty Brytyjskiej19.

We wrześniu 1956 r. miało miejsce powołanie do życia Ogólnoradzieckiego 
Stowarzyszenia Weteranów Wojny,  które  po  zmianach ustrojowych w  tym kra-
ju zostało przekształcone w Ogólnorosyjskie Stowarzyszenie Weteranów Wojny 
i Służby Wojskowej. Z okazji 50-lecia wymienionej organizacji społecznej w Mo-
skwie odbyły się uroczyste obchody rocznicowe (29–30 września 2006 r.), na które 

17  Druga wojna światowa w oczach dzieci, PW 2004, nr 1, s. 20.
18  S. W i e l g o r z, Wizyta rosyjskich weteranów z Kaliningradu, PW 2005, nr 3, s. 14.
19  J. R a d ł o w s k i, Wspólne z rosyjskimi weteranami, PW 2006, nr 8, s. 20.
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została zaproszona strona polska. W uroczystościach wzięli udział płk dr Stani-
sław Całka, przedstawiciel Zarządu Głównego ZKRP i BWP oraz prezes ZG ZKRP 
i BWP gen. dyw. Wacław Szklarski. Obchodom przewodniczył marszałek lotnictwa 
Aleksander Nikołajewicz Jefimow, prezes Ogólnorosyjskiego Komitetu Weteranów 
Wojny i Służby Wojskowej wraz ze swoim zastępcą, gen. płk A. A. Bogdanowem. 
Podczas spotkania można było poznać bogate zbiory Muzeum Armii Rosyjskiej 
i Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Podziw wzbudziły panoramy, m.in. bitwy 
kurskiej, obrony Moskwy i blokady Leningradu. Odbył się uroczysty koncert w Ko-
ściele Chrystusa Zbawiciela, w którym uczestniczyło ponad 1000 weteranów rosyj-
skich i zagranicznych20.

Polscy kombatanci zostali odznaczeni medalami „60 lat zwycięstwa w Wielkiej 
Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”, przyznanymi przez ambasadora nadzwyczajne-
go i pełnomocnego Federacji Rosyjskiej w Polsce Nikołaja Afanasiewskiego, który 
powiedział do kombatantów polskich i rosyjskich, że ich „wkład w zwycięstwo nad 
hitlerowskim faszyzmem nigdy nie zostanie zapomniany”. W uroczystości, oprócz 
gen. W. Szklarskiego, uczestniczyli konsulowie rosyjscy – Artur Kuzniecow i Dy-
mitr Niestierow. Medale wręczył attaché wojskowy, morski  i  lotniczy ambasady 
rosyjskiej w Polsce, kontradmirał Siergiej Provkin21.

14  kwietnia  2006  r.  w  Krakowie,  w  siedzibie  Zarządu Okręgowego  ZKRP 
i BWP, radca ambasady Republiki Białorusi Gennady Kotowich i attaché obrony, 
wojskowy  i  lotniczy  ppłk. Siergiej N. Majko wręczyli medale  kombatantom pol-
skim,  którzy walczyli  na  ziemi białoruskiej  i w bitwie pod Lenino. Odznaczenia 
zostały  wręczone  w  rocznicę  wyzwolenia  Białorusi  spod  okupacji  niemieckiej. 
Stronę polską reprezentowali mjr. w st. spoczynku Józef Kopczyński (prezes Za-
rządu Okręgu)  i  kpt. w st.  spoczynku mgr Zenon Pikulski  (sekretarz). Podczas 
spotkania  dzielili  się wspomnieniami  z  czasów walk wyzwoleńczych  i  zesłania 
w głąb ZSRR22.

Oprócz  współpracy  kombatantów  polskich  i  rosyjskich  istnieje  także  więź 
z  ich  odpowiednikami  w  krajach  europejskich,  np.  we  Francji. W  60.  rocznicę 
zakończenia  okupacji  niemieckiej  Instytut Ambasady Francuskiej w Warszawie 
zorganizował konferencję (12 listopada 2004 r.) pt. Udział Polaków w wyzwole-
niu Francji podczas II wojny światowej. Stronę francuską reprezentowali: attaché 
obrony płk.  Jean Sebastian Tavernier,  jego zastępca płk. Étienne Champeaux, 
sekretarz generalny  instytutu – Olivier Chaudeon oraz oficerowie Służby Histo-
rycznej Wojsk Lądowych – płk Frédéric Guelton, płk Rémy Porte i uczniowie szko-
ły przy ambasadzie Republiki Francuskiej. Wśród Polaków byli przedstawiciele 
stowarzyszeń kombatanckich: prezes Zarządu Głównego ZKRP i BWP gen. dyw. 
Wacław Szklarski, płk Roman Orłowski – Związek Żołnierzy Ludowego Wojska 
Polskiego, płk Ryszard Białecki –  Instytut Naukowy  im. gen. E. Rozłubirskiego, 
a także młodzież akademicka. Uroczystość uświetnił występ Grażyny Skowron-
-Matkowskiej, która wykonała utwory z repertuaru Edith Piaf przy akompaniamen-
cie Janusza Tylmana. Dyskusje dotyczyły powstania wojska polskiego we Francji, 

20  Pół wieku Stowarzyszenia Rosyjskich Weteranów, tamże, nr 11, s. 17.
21  Rosyjskie medale dla polskich kombatantów, PW 2005, nr 7, s. 21.
22  Białoruskie medale dla weteranów, PW 2006, nr 7, s. 23.
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a także udziału Polaków we francuskim ruchu oporu (latem 1944 r. działało w nim 
35 tys. naszych rodaków)23.

Kolejny artykuł zawierał informację o tym, że 9 kwietnia 2006 r. miało miejsce 
spotkanie w Pomorskim Muzeum Wojskowym w Bydgoszczy, na którym zgroma-
dziła się młodzież francuska i polscy kombatanci. Młodzi ludzie (20 osób) przybyli 
z Tuluzy, z Liceum Zawodowego, a ich przyjazd był wynikiem współpracy z Byd-
goskim Zespołem Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych. W gronie nauczycieli 
znalazły  się  dwie  przedstawicielki  dyrekcji  francuskiej  szkoły.  Pani mgr Aldona 
Nowakowska  pełniła  funkcję  tłumaczki.  Kombatantów  reprezentowali:  płk.  Sta-
nisław Kwaśnicki – uczestnik walk w 1939 r. (Armia Łódź), Zbigniew Podgórski 
(Pomorska Dywizja Piechoty  im. Jana Kilińskiego)  i por. Kazimierz Więckowski 
(Polskie Siły Zbrojne, od 1940 r. walczył we Francji, a następnie w Wielkiej Bry-
tanii). Młodzież była zainteresowana więzami polsko-francuskimi z okresu Księ-
stwa Warszawskiego, dziejami Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej 
we Francji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, walkami armii polskiej na Wschodzie 
oraz historią przyjaźni polsko-francuskiej24.

Wśród  artykułów  zamieszczanych  w  periodyku  „Polsce Wierni”,  mających 
wspomnieniowy  charakter,  znajdują  się  również  teksty  o  tematyce  społeczno-
-kulturalnej. Jeden z nich został poświęcony zorganizowanym w Polskim Klubie 
Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w St. Catharines wyborom „Miss Polonii”. 
Uroczystość odbyła się po raz 60.,  towarzyszył  jej bankiet, który zgromadził 50 
„królowych piękności” w przedziale wiekowym 22–80 lat. Panie prezentowały się 
w strojach wieczorowych z historycznymi szarfami, wzbudzały aplauz wśród go-
ści. Zwyciężyła pani Maria Jakubiak.

Komitetowi przewodniczyła Jadwiga Miarecka. Przemówienie okolicznościo-
we wygłosił  prezes Stowarzyszenia Walter Grobelny, a modlitwę w  intencji  ze-
branych odmówił ks. Ryszard Kosian, OMJ. Uroczystość wykraczała poza ramy 
tradycyjnych wyborów miss  piękności,  przybliżała  historię  kanadyjskiej  Polonii, 
łączyła środowiska i pokolenia25.

Możliwość współpracy kombatantów z  różnych krajów przyczynia się m.in. 
do wymiany kulturowej  i społecznej. Oświata dorosłych może być  jedną z  form 
przezwyciężania trudności, wynikających z tempa współczesnych zmian ekono-
miczno-społecznych, które mają swój oddźwięk w postawach, przekonaniach, po-
glądach społeczeństwa, w tym również młodzieży26.

Działania edukacyjne pokazują, o jakie wartości należy zabiegać i które powin-
ny być kultywowane. Młodych ludzi cechuje raczej zainteresowanie rzeczami mate-
rialnymi kosztem wartości duchowych. Jak pisał M. Marody, mamy do czynienia ze 
zjawiskiem „«spieniężenia świadomości społecznej», a więc wypierania z niej war-
tości ponadegzystencjalnych przez wartości materialne, ściśle związane z bytem”27.

23  Płk. I. K o l i ń s k i, Pogłębienie więzi polsko-francuskich, PW 2005, nr 1, s. 16.
24  B. J a g o d z i ń s k i, Niecodzienne spotkania, PW 2006, nr 6, s. 21.
25  S. M i e r z w a, Kanadyjscy kombatanci wybierają „miss”, PW 2008, nr 3, s. 24.
26  J. S em k ó w, W poszukiwaniu nowych wymiarów edukacji dorosłych, [w:] Edukacja dorosłych 

w sytuacji przemian na tle porównawczym, red. A. Trzuskowski, Łódź 1993, s. 162. 
27  M. M a r o d y, Mieć, aby być,  [w:] Społeczeństwo polskie u progu przemian,  red. J. Mucha, 

G. Skąpska, Wrocław–Warszawa 1991, s. 29–31.
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Podsumowanie

Aktywność  osób  dorosłych  prowadzi  do  rozwoju  form  oświaty  pozaszkol-
nej, które są związane z propagowaniem kultury. Samokształcenie, kształcenie 
i  wymiana  doświadczeń  oraz  wiedzy  między  pokoleniami  stanowią  elementy 
kształcenia ustawicznego,  są  także  sposobem zwiększania udziału osób doro-
słych w wielu  dziedzinach  aktywności  edukacyjnej28.  Działania  szkól,  instytucji 
administracji państwowych  i  samorządowych, organizacji pracujących na  rzecz 
szeroko pojętej  oświaty przyczyniają  się do oddziaływania  i  kształtowania wła-
ściwych  wzorców  w  młodym  pokoleniu.  Udział  nauczycieli  w  uroczystościach 
poświęconych obchodom świąt narodowych oraz pamięci ważnych wydarzeń hi-
storycznych jest bardzo istotny, gdyż pedagog bez sięgania po wartości nie bę-
dzie w stanie zbudować autentycznego autorytetu wśród wychowanków29. Świat 
wartości nabiera znaczenia w okresie, kiedy maleje wpływ rodziny, szkoły oraz 
instytucji wychowawczych30. Zaangażowanie kombatantów w naukę i wychowa-
nie młodzieży jest korzystne dla obu stron. Potrzeba wychowania ku wartościom 
wiąże się z koniecznością niesienia pomocy uczniom w procesie odkrywania i re-
spektowania poznawanych wartości31.

28  J. P ó ł t u r z y c k i, Przemiany i perspektywy edukacji dorosłych, [w:] Edukacja dorosłych…, 
s. 175–178.

29  J. Z i m n y, Autorytet nauczyciela XXI w., [w:] Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyj-
nych XXI w., t. 1: Teoretyczne konteksty szans i zagrożeń edukacyjnych XXI w., red. H. Gajdamowicz, 
Kraków 2009, s. 143.

30  T. W i l k, Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Pol-
sce w odmiennych regionach gospodarczych, Kraków 2003, s. 33.

31  M. D r z e w i e c k i, Wychowanie ku wartościom, Warszawa 1998, s. 43.
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w sprawie opieki nad dzieckiem
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„Dzieci i Wychowawca” jako źródło do dziejów 
opieki nad dzieckiem

Pośród  rozlicznych  źródeł wykorzystywanych  przy  rekonstruowaniu  proce-
sów  wychowawczych  w  PRL  poczesne miejsce  zajmują  czasopisma.  Chociaż 
historycy  zwykle  znacznie  wyżej  cenią  sobie  dokumenty,  analiza  ówczesnego 
piśmiennictwa pedagogicznego stanowi cenne uzupełnienie zasobów archiwal-
nych,  a  często  pozwala  z  poziomu  ogólności  zejść w  obszar mikrohistorii.  Na 
łamach  czasopism  natknąć  się można  bowiem  na  epizody,  których  próżno  by 
szukać w oficjalnych sprawozdaniach kuratoryjnych  i ministerialnych. Wykorzy-
stywanie czasopism pedagogicznych jako źródeł do dziejów oświaty w PRL wiąże 
się z podobnymi trudnościami jak analiza wszelkich źródeł. Pierwszym i najważ-
niejszym problemem jest ocena wiarygodności treści zawartych w publikowanych 
artykułach. Każdy, kto choć trochę orientuje się w historii PRL ma świadomość, 
że działał wówczas urząd cenzorski, a oprócz tego poszczególne teksty cenzuro-
wane były już na poziomie redakcji. Trzeba pamiętać także o autocenzurze, która 
w ustrojach totalitarnych odgrywa istotne znaczenie. Można oczywiście założyć, 
że na każdym etapie dziejów znajdziemy przykłady utworów przedstawiających 
rzeczywistość w sposób najdelikatniej mówiąc mało obiektywny, niemniej jednak 
kłamstwo  w  ustroju  komunistycznym  miało  charakter  strukturalny  –  stanowiło 
podstawę funkcjonowania systemu. Zadaniem czasopism było w większej mierze 
kreowanie rzeczywistości niż jej opisywanie.

W tym kontekście należy sobie postawić pytanie, w jakim stopniu  wiarygodne 
są informacje o stanie rozwoju systemu opieki, poziomie życia wychowanków pla-
cówek opiekuńczych itp., zamieszczane w ówczesnych oficjalnych publikacjach 

* Dr, Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecz-
nych, Uniwersytet Gdański, 80–952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4.
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pedagogicznych. Choć nie ulega żadnej wątpliwości, że czasopisma wydawane 
w PRL są źródłem historycznym, dokonując analizy badacz musi  zachowywać 
ostrożność szczególnie wobec zawartych w nich danych ilościowych, a interpre-
tując  dane musi  uwzględnić  kontekst  historyczny.  Teksty  z  okresu  1945‒1947 
są np. zdecydowanie bardziej wartościowe, jeśli chodzi o opis rzeczywistości niż 
publikacje z lat 1949‒1956, te drugie zaś są interesującym świadectwem interpre-
tacji rzeczywistości przez ówczesne czynniki partyjno-rządowe. Jednym słowem, 
aby odpowiedzieć na pytanie,  jak dalece czasopisma wydawane w PRL mogą 
być przydatne do badania dziejów instytucjonalnej opieki nad dzieckiem, należy 
najpierw zadać sobie pytanie jakiego rodzaju informacji w nich poszukujemy. Za-
wierają one wszak nie tylko dane ilościowe, ale są w nich wyrażone sądy czynni-
ków oficjalnych na temat szeroko pojętej edukacji, na podstawie zamieszczonych 
tekstów możemy wiele się dowiedzieć na temat atmosfery panującej w placów-
kach opieki i wokół nich. Analiza poszczególnych roczników czasopism pozwala 
rekonstruować proces ewolucji założonych funkcji placówek opiekuńczych, celów 
wychowania dzieci osieroconych, metod pracy wychowawczej  i oceny tej pracy 
przez nadzór pedagogiczny. Pośrednio można wywnioskować,  z  jakimi proble-
mami borykali się wychowawcy i wychowankowie. W tekstach wspomnieniowych 
zawarte są często cenne informacje o początkach działalności poszczególnych do-
mów dziecka. Dotyczy to wprawdzie tylko instytucji państwowych, a relacje cechuje 
właściwy  im subiektywizm wypowiedzi, niemniej, wobec zniszczenia archiwaliów, 
są  to  często  jedyne źródła dostarczające  szczegółowej wiedzy na  temat okresu 
„pionierskiego” konkretnych placówek. Co oczywiste, analizowanie tekstów zawar-
tych w peerelowskich czasopismach pedagogicznych wymaga wiedzy ogólnohisto-
rycznej (bez tego trudno zrozumieć choćby aparat pojęciowy, którym posługują się 
niektórzy autorzy)1. 

Przedmiotem analiz niniejszego tekstu uczyniono periodyk „Dzieci i Wycho-
wawca”, ukazujący się nakładem Ministerstwa Oświaty w latach 1946‒1950. Cza-
sopismo  ukazywało  się  nieregularnie  (początkowo  jako miesięcznik,  a  później 
jako dwumiesięcznik,  a nawet  kwartalnik). O wyborze  tego  tytułu  zadecydował 
fakt, że było to pierwsze pismo w powojennej Polsce skierowane do wychowaw-
ców  pracujących  w  szeroko  rozumianych  instytucjach  opiekuńczych,  a  także 
specyficzny okres, w którym pismo się ukazywało2. Jest to okres niezwykle cie-
kawy, zamyka on bowiem długi etap w dziejach opieki nad dzieckiem w Polsce. 
To właśnie w latach 1946‒1950 ostatecznie zarzucono charakteryzujące się plu-
ralizmem organizacyjnym, oparte na personalistycznej wizji człowieka koncepcje 
opieki nad dzieckiem opuszczonym i zastąpiono je nową wizją – scentralizowa-
nego państwowego systemu opieki. Bez wątpienia można stwierdzić, że ukon-
stytuowanie się monopolu państwowego w dziedzinie opieki nad dzieckiem, ze 
wszystkimi konsekwencjami tego procesu, było najistotniejszą zmianą,  jaka do-

1  Przykładem może być pojęcie  „wychowania w duchu demokratycznym”, które – najogólniej 
mówiąc – oznaczało indoktrynację dzieci i młodzieży.

2  Adresowane było do wychowawców domów dziecka, świetlic, ogrodów jordanowskich, kolonii 
i półkolonii. Por. Od redakcji, „Dzieci i Wychowawca” [dalej: DiW] 1946, nr 1, s. 1.
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konała się w okresie powojennym w instytucjach opiekuńczych. Analiza poszcze-
gólnych numerów „Dzieci  i Wychowawcy”,  jedynego w pierwszym powojennym 
pięcioleciu pisma poświęconego w całości zagadnieniom opiekuńczym, pozwala 
prześledzić przebieg tego procesu.

Najistotniejszym  zadaniem  pisma,  którego  pierwszy  numer  ukazał  się 
we wrześniu 1946 r., było ukierunkowanie pracy wychowawczej w domach dziecka. 
Uwzględniając powojenny bałagan i brak przygotowania znacznej części wycho-
wawców do pełnionych funkcji, wydanie czasopisma o charakterze poradnika me-
todycznego było znakomitym pomysłem. Personel placówek, wyłączając siostry 
zakonne i zakonników, w znacznej części składał się z osób, które z rzeczywisto-
ścią domów dziecka zetknęły się po raz pierwszy. Dobrze, jeśli byli to nauczyciele, 
niestety nie zdarzało się  to zbyt często. Ze względu na konieczność szybkiego 
zaopiekowania  się  ogromną  liczbą  sierot  do  pracy  przyjmowano  więc  osoby 
bez żadnych kwalifikacji pedagogicznych. Na łamach czasopisma doświadczeni 
działacze społeczni  i pedagodzy podpowiadali więc  rozwiązania organizacyjne, 
podsuwali pomysły, jak organizować zajęcia z dziećmi, wyjaśniali podłoże proble-
mów emocjonalnych wychowanków domów dziecka. Jak zaznaczono w tekście 
odredakcyjnym, wprowadzającym w problematykę nowego periodyku, miał on się 
skupiać na zagadnieniach praktycznych, związanych z bezpośrednią pracą wy-
chowawczą, jakkolwiek miały w nim się znaleźć również wytyczne oraz instrukcje 
władz, służące usprawnieniu pracy placówek3. Można powiedzieć zatem, że pi-
smo  pełniło  rolę  poradnika metodycznego  dla  kadry wychowawczej  oraz  pasa 
transmisyjnego  łączącego centralę  z  terenem. Niewątpliwie  takie ukierunkowa-
nie czasopisma wskazywało pośrednio na dążność do ujednolicenia metod i kie-
runków pracy wychowawczej.  Idea  ta wyrażona została wprost w  tekście  Ireny 
Chmieleńskiej wyjaśniającym, dlaczego domy dziecka przeznaczone dla dzieci 
powyżej  trzeciego  roku  życia  przejęło  Ministerstwo  Oświaty4.  Autorka,  przed-
stawiając  sensowne  skądinąd  argumenty,  nawiązujące  do  niewydolności  eko-
nomicznej  gmin  zniszczonych  wojną,  o  zubożeniu  obywateli,  którzy  nie  mogą 
już wspierać  domów dziecka  z własnych  funduszy, wskazuje  jednocześnie,  że 
nacjonalizacja wychowania  sierot  jest  naturalnym kierunkiem ewolucji  systemu 
opieki5. Zdaniem Chmieleńskiej, scentralizowanie opieki miało zapewnić  jedna-
kowy poziom życia wszystkim wychowankom, niezależnie od zamożności gmin, 
na terenie których znajdują się placówki. Jednocześnie Chmieleńska podkreśla, 
że w nowej rzeczywistości domy dziecka będą spełniać – w większej mierze niż 
przed wojną – funkcję wychowawczą6. O ile sam postulat większego zaakcento-
wania funkcji wychowawczej placówek nie budzi wątpliwości, może zastanawiać, 
dlaczego w opinii autorki tylko państwo może być gwarantem jego realizacji? Je-
dyny wniosek, który się nasuwa, to dążenie władz do zabezpieczenia właściwe-
go z punktu widzenia partii kierunku procesu wychowania. Potwierdzeniem tych 

3  Tamże.
4  I. C hm i e l e ń s k a, Dlaczego opiekę nad dzieckiem w Polsce przejęło od Ministerstwa Pracy 

i Opieki Społecznej – Ministerstwo Oświaty, tamże.
5  Tamże, s. 8.
6  I. C hm i e l e ń s k a, Dlaczego opiekę nad dzieckiem…, nr 2, s. 14.
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przypuszczeń jest zawarty w planach Krajowej Rady Narodowej postulat wycho-
wania dzieci  i młodzieży w  tzw.  „duchu demokratycznym”, ukierunkowanym na 
takie kształtowanie świadomości młodzieży, aby w odpowiedni sposób interpre-
towała otaczającą  ją  rzeczywistość  i przeszłość historyczną Polski7. W kontek-
ście cytowanych  tekstów bez  trudu można stwierdzić, że zamach na katolickie 
placówki  opieki  nad  dzieckiem,  który  ostatecznie  dokonał  się  na  przełomie  lat 
1949/1950 planowany był od momentu przejęcia przez komunistów władzy w Pol-
sce. Ciekawe, że świadomość co do kierunku dokonujących się w Polsce zmian 
miały  również wychowanki. W  jednej  z  korespondencji  zamieszczonych  na  ła-
mach „Dzieci i Wychowawcy” czytamy, że wychowanki domu dziecka cechują się 
niską świadomością dokonujących się w Polsce „reform”, twierdzą równocześnie, 
że  „rząd składa się z samych Żydów z prezydentem Bierutem na czele  i  chce 
podporządkować Kościół  katolicki Stalinowi  zamiast  papieżowi”8. Cokolwiek  by 
o tej wypowiedzi sądzić, jedno jest pewne – wychowanki zdawały sobie sprawę, 
że w Polsce rządzą ludzie z obcego nadania i w obcym interesie.

Dział „Obrazki”, z którego pochodzi ten przykład, jest nadzwyczaj ciekawym 
źródłem wiedzy o codzienności domów dziecka. Problemy wychowawcze i ma-
terialne rysują się tam z całą wyrazistością. Nieprzygotowanie wychowanków do 
samodzielnego życia poza zakładem,  rozliczne błędy popełniane przez wycho-
wawców, materialne problemy placówek, ale też przykłady interesujących pomy-
słów na prace z dziećmi miały stanowić przestrogę bądź praktyczne wskazanie 
dla  świeżo upieczonych wychowawców domów dziecka. W  tym samym nurcie 
mieszczą się wskazania dla kierowników  i wychowawców dotyczące  takich za-
gadnień, jak przygotowanie planu pracy wychowawczej domu dziecka oraz rola 
wychowawcy w uruchamianiu procesów samowychowawczych. Do opracowania 
tych  tekstów wyznaczono osoby  z dużym doświadczeniem w pracy  z dziećmi. 
Przykładem może być wywodząca się z ruchu harcerskiego Wiktoria Dewitz. Z du-
żym znawstwem przygotowywała ona publikacje na temat zbiorowego wychowa-
nia dzieci. W tekście poświęconym planowaniu pracy wychowawczej w placówce 
autorka zwraca uwagę, że kluczem do sukcesu jest dobra znajomość wychowan-
ków i uwzględnianie warunków, w jakich organizowana jest praca wychowawcza. 
Przypomina o konieczności uwzględnienia okresu adaptacyjnego, o tym, że dzieci 
przybywające do placówek muszą się nauczyć zasad życia w dużej zbiorowości, 
a wreszcie o konieczności mobilizowania wychowanków do samodzielnej pracy 
nad własnym charakterem. Dla doświadczonych pedagogów to truizmy, niemniej 
musimy pamiętać, że słowa te były kierowane do osób, które najczęściej nie miały 
żadnego przygotowania fachowego, a do pracy z sierotami skierował  je odruch 
serca, a czasem jedynie względy materialne (możliwość otrzymania mieszkania 
na terenie domu dziecka)9. 

Interesującym tekstem mówiącym o zadaniach stawianych przez władze po-
wojenne  instytucjom opiekuńczym są Ramowe wytyczne Ministerstwa Oświaty 
dotyczące organizacji pracy w domach dziecka. Zawarte w nich postulaty zadzi-

7  Plany pracy Ministerstwa Oświaty oraz Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w zakresie 
opieki nad dziećmi od lat trzech i młodzieży, tamże, nr 1, s. 16.

8  Otwórzmy okna, tamże, nr 2, s. 28.
9  W. D e w i t z, Plan wychowawczy w domu dziecięcym, tamże, nr 1, s. 18.
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wiają swoją aktualnością. Zaleca się bowiem, aby placówki były w miarę możli-
wości małe, co zapewnić miało „domową atmosferę”, otwarte, tzn. umożliwiające 
wychowankom kontakt ze światem zewnętrznym. Za pożądaną uznaje się dużą 
rozpiętość wieku wychowanków i zróżnicowanie płciowe. „[…] grupa jednorodna 
ułatwia stworzenie tłumu, a tłum wydobywa z jednostki raczej pierwiastki ujemne 
[…]”10. Uderzający  jest realizm ministerstwa w kwestii koedukacji, choć podkre-
ślana jest celowość wprowadzenia koedukacji, zalecana jest jednocześnie ostroż-
ność z uwagi na powojenną demoralizację11. 

Zalecano, aby dzieci miały na własność rzeczy osobiste, nosiły zróżnicowane 
stroje, dysponowały własnymi szafkami na ubrania, a nawet własnymi środkami 
finansowymi. Wszystko to miało służyć indywidualizacji procesu wychowawcze-
go. Zindywidualizowaniu miała ulec  również modlitwa, w  tym przypadku  trudno 
jednak powiedzieć, czy celem nie była przypadkiem dążność do realizacji marksi-
stowskiego postulatu  laicyzacji  domów dziecka12. Wymagania postawiono  rów-
nież wychowawcom. Mieli  to być  ludzie świetnie wykształceni, ale  także osoby 
z pasją, dla których praca w domu dziecka będzie przyjemnością. Trzeba powie-
dzieć, że w sytuacji braku personelu były to postulaty mocno wygórowane. Po-
zyskanie takich pracowników, najoględniej mówiąc, było trudne, niemniej jednak 
tekst ten pokazuje, że tu po wojnie starano się stworzyć sierotom prawdziwy dom, 
zaś wśród personelu Ministerstwa, a przynajmniej w tej części, która odpowiadała 
za realizację zadań związanych z opieką nad dzieckiem, znajdowały się osoby, 
którym z  całą pewnością  leżała na  sercu  troska o  jego dobro. Zdawano sobie 
sprawę, że w powojennej sytuacji tylko ludzie całkowicie oddani są w stanie za-
pewnić dzieciom właściwą atmosferę wychowawczą. Planowano także większe 
„upraktycznienie” studiów psychologicznych i pedagogicznych13. 

Na  tle  tych postulatów  jak zgrzyt brzmi zalecenie skierowane do persone-
lu wychowawczego, przypominające,  że obok  ideałów ogólnoludzkich, obowią-
zujących  zawsze  i  w  każdej  epoce,  istnieją  dyktowane  przez  chwilę  dziejową 
i w związku z tym są oni zobowiązani do zaangażowania się w pełni w dokonują-
cą się rewolucję, kształtując „[…] świadomych obywateli Polski demokratycznej, 
pojmujących idee postępu społecznego, dążących do ich realizacji […]”14.

W  roku  1947  problematyka  pisma  jest  nadal mocno  osadzona w  realiach 
pracy wychowawczej, cechuje się doskonałym rozumieniem dziecięcych potrzeb 
i sensu pracy wychowawczej. „[…] Trzeba rozpoznać wartości istotne i siły twór-
cze. Trzeba je umieć ukazać i z nimi związać. Dziecięcy i młodzieńczy rachunek 
sumienia  powinien  przede  wszystkim  obejmować  sprawy  zaniedbań  w  odszu-
kiwaniu  i spożytkowaniu dobra.  […] obowiązkiem wychowawcy  jest ułatwić od-
najdywanie  odpowiedzi,  lecz  bez  hamowania  samodzielności  […]”15. Te  słowa 
Heleny Radlińskiej najlepiej odzwierciedlają kierunek, w jakim starano się kształ-

10  Ramowe wytyczne Ministerstwa Oświaty dotyczące organizacji wychowania w domach dziec-
ka, tamże, nr 2, s. 2.

11  Tamże.
12  Tamże, s. 3–4.
13  Tamże.
14  Tamże, nr 3–4, s. 7.
15  H. R a d l i ń s k a, Wychowawca, dziecko i – świat szerszy, DiW 1947, nr 1–2, s. 1–2. 
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tować wychowanków placówek opiekuńczych. Działo się  tak dlatego, że wśród 
osób odpowiedzialnych za ten proces znajdowali się działacze społeczni z okresu 
międzywojennego. Ciekawą sprawą jest dialogiczny charakter czasopisma. Przy-
najmniej do 1947 r. wychowawcy dzielą się z redakcją problemami, z jakimi spoty-
kają się w codziennej pracy, a tocząca się dyskusja przenosi badacza w minioną 
rzeczywistość. Z drobnych zdarzeń, przytaczanych dialogów, opisów dowiaduje-
my się o relacjach interpersonalnych panujących w placówkach i o czynnikach, 
które te relacje kształtowały.

Charakter pisma zaczyna się zmieniać w 1948 r. O ile w latach 1946‒1947 
dominuje problematyka wychowania w domach dziecka, o tyle w 1948 r. zostaje 
ona rozszerzona na placówki  innego typu (świetlice,  turnusy kolonijne  itp.). Za-
znacza się tendencja do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i, co charak-
terystyczne, pojawiają się artykuły dotyczące wychowania w Związku Sowieckim, 
które ma stanowić wzór dla pracy opiekuńczo-wychowawczej w Polsce. Znaczna 
część propozycji zajęć dotyczy indoktrynacji wychowanków16. Mimo to należy za-
uważyć, że w 1948 r. ciągle widoczna jest pewna kontynuacja przedwojennego 
modelu opiekuńczego, charakteryzującego się ukierunkowaniem na osobę dziec-
ka i jego potrzeby. 

Radykalna  zmiana  problematyki  „Dzieci  i  Wychowawcy”  dokonuje  się 
w 1949  r. W  tekście wstępnym, w którym określono zadania na  rok 1949 pod-
kreślano,  że  będzie  ono odtąd  „[…]  służyło  celom właściwego wychowania  na 
wszystkich placówkach pracy z dzieckiem [podkr. redakcji A.K.]”17. Podkreśla-
no, że wychowanie musi być oparte na filozofii marksistowskiej, a pismu zostanie 
nadane wyraźnie oblicze ideologiczno-polityczne18. Odtąd, jak wynika z cytowa-
nego tekstu, tematyka zamieszczanych artykułów miała się koncentrować wokół 
zagadnień  kształtowania  patriotyzmu  ludowego,  internacjonalizmu  i  dyscypliny. 
Zapowiadano też większe zaakcentowanie problematyki związanej z rolą kierow-
ników i kadry wychowawczej placówek. Można stwierdzić bez wątpliwości, że od 
1949 r. „Dzieci i Wychowawca” stały się instrumentem indoktrynacji personelu wy-
chowawczego domów dziecka. Nawet jeśli wychowawcy niewiele sobie z tego ro-
bili, stwierdzić trzeba, że wraz ze zmianą charakteru pisma stracili istotną pomoc 
metodyczną. Mogli się wprawdzie dowiedzieć,  „jak mówić dzieciom o Konstan-
tym Rokossowskim”, jednak w zakresie rozwiązywania codziennych problemów 
i organizowania zajęć zdani zostali na własną pomysłowość. Zmiany widoczne 
są już w samej retoryce pisma. Wszelkim niekorzystnym zjawiskom społecznym 
i wychowawczym winna była wojna i miniony „faszystowsko-sanacyjny reżim”19.

Istotnym momentem odnotowanym na łamach pisma była tzw. „konferencja 
wrocławska” (w moim przekonaniu moment zwrotny w polityce opiekuńczej PRL). 
Odbyła się ona w listopadzie 1948 r., wzięli w niej udział naczelnicy i wizytatorzy 
wydziałów opieki nad dzieckiem kuratoriów okręgów szkolnych, przedstawiciele 

16  Por. DiW 1948, nr 1–3 (P. K om a j, Świetlica w naszym domu; L. B a r s z c z e w s k a, Gazeta 
świetlicowa i jej znaczenie dla pracy wychowawczej; A. S z u r o w s k a, Świetlicowa praca w 635 śred-
niej szkole żeńskiej w Moskwie).

17  Zadania i tematyka czasopisma na rok 1949, DiW 1949, nr 1–3, s. 6.
18  Tamże.
19  R. P a w u ł a, Wczasy letnie dla dzieci i młodzieży, tamże, s. 16. 
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organizacji społecznych (RTPD, CHTPD, Samopomocy Chłopskiej), a przewod-
niczył Franciszek Pawuła – dyrektor Departamentu Opieki nad Dzieckiem w Mi-
nisterstwie Oświaty20. Spotkanie to obszernie zrelacjonowane na łamach pisma, 
miało specyficzny cel – chodziło o krytyczne podsumowanie sytuacji w zakresie 
opieki  w  minionym  trzyleciu.  Jak  napisała  Zofia Woźnicka,  na  konferencji  do-
minował  ton  „krytyki  i  samokrytyki”.  Krytykowano  głównie  tolerowanie  „zamętu 
ideologicznego”  i  dopuszczenie  do  realizacji  zadań  opiekuńczych  „elementów 
reakcyjnych”,  przez  co  stało  się możliwe wychowywanie w  duchu  sprzecznym 
z założeniami partii21. Było to wyraźne wskazanie, że czas społecznych domów 
dziecka  dobiegł  końca.  Zgodnie  z  nowymi  założeniami  problemy  opieki  nad 
dzieckiem miały być  rozważane w ścisłym powiązaniu z  „zadaniami ustrojowy-
mi państwa”. Takie sformułowanie oznaczało rezygnację z kierowania się w pra-
cy wychowawczej  interesem  dziecka  na  rzecz  realizacji  celów  ideologicznych. 
Wszystko  to  miało  służyć  ukształtowaniu  nowej  mentalności,  przekształceniu 
postaw  wobec  rzeczywistości.  Jak  zapowiadał  Pawuła,  szkoła,  świetlica,  dom 
dziecka, miały stać się polem intensywnej walki ideologicznej. „Abstrakcyjne” po-
jęcie kultury miało być schowane do lamusa22. Jedynym wzorcem miały stać się 
doświadczenia sowieckie  i niebawem tak się stało. Łamy czasopisma zapełniły 
teksty Makarenki, opisy metod pracy stosowanych w sowieckich domach dziecka 
i rady, jak wprowadzać je w życie. 

Istotną  przeszkodą  dla  realizacji  zamierzeń  władz  oświatowych  stała  się 
kadra wychowawcza,  używając  języka Woźnickiej  byli  to  ludzie  „dnia wczoraj-
szego”. Autorka, skądinąd słusznie, zakładała, że ideały partii są dla nich „obce 
i wrogie, że dostosowują się do nich w sposób powierzchowny i formalny”23. Taka 
postawa, jak mówiła, uniemożliwiała realizację zadań ideologicznych, a co za tym 
idzie dyskwalifikowała wychowawców. Jak pisała, „[…] nie ulegajmy złudzeniom, 
że potrafimy zmienić ich pogląd na świat […]”24. Z tekstu jasno wynika, że pod-
stawowym kryterium kwalifikującym do pracy z dziećmi  jest właściwa z punktu 
widzenia władz postawa ideologiczna. Kompetencje merytoryczne w przypadku 
braku akceptacji podstaw ustrojowych traciły znaczenie.

Aby zobrazować, jak bardzo zmienił się kierunek pisma, wspomnieć należy, 
że w  roku 1949 ukazało się w nim 89  tekstów popularyzujących wychowanie 
w Związku Sowieckim, z czego 20 dotyczyło Antoniego Makareki. Mimo to uzna-
no, że  tekstów tych powinno się ukazywać znacznie więcej. Podkreślano  też, 
że konieczne jest krytyczne omówienie tego, co dzieje się w państwach Zacho-
du25. O ile pierwszy postulat został spełniony, o tyle jednak w 1950 r. (ostatni rok 
ukazywania się pisma) nie znalazł się ani jeden artykuł omawiające wychowa-
nie w świecie Zachodu. Oczywiście, jeśli nie liczyć wystąpienie ministra oświaty 
Jasińskiego z okazji nowego roku szkolnego, w którym wspominał o „faszyzacji 
szkoły amerykańskiej”  i  „memoriale o oświacie amerykańskiej”  przygotowanym 

20  Z. W o ź n i c k a, Artykuł wstępny, tamże, nr 4–5, s. 1–2.
21  Przemówienie Franciszka Pawuły dyrektora Departamentu Opieki nad Dzieckiem, tamże, s. 7.
22  Tamże.
23  Z. W o ź n i c k a, Wychowanie na placówkach, DiW 1949, nr 4–5, s. 19.
24  Tamże.
25  Od redakcji, DiW 1950, nr 1, s. 1–3. 
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przez „klikę” Eisenhowera, mającej na celu podporządkowanie szkoły amerykań-
skiej zbrodniczym zamiarom wywołania nowej wojny26. Poruszane były za to za-
gadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu, kształtowania „naukowego” 
poglądu na świat. „Realizm” wypowiedzi ministra Jarosińskiego znajduje odbicie 
w innych tekstach publikowanych na łamach „Dzieci  i Wychowawcy”. Problemy 
dzieci często są interpretowane nie w kontekście psychopedagogicznym czy so-
cjologicznym, lecz w odniesieniu do aktualnych tez ideologii komunistycznej. 

Oprócz znacznej  liczby tekstów ideologicznych, w piśmie znajdują się rów-
nież artykuły na pewnym poziomie merytorycznym. Przykładem może być tekst 
J. Gucy, dotyczący pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem głuchoniemym, 
w którym zawarto szereg cennych wskazań dla opiekunów pracujących w zakła-
dach specjalnych27. Możemy też znaleźć teksty odnoszące się do prowadzenia 
dokumentacji,  porady  praktyczne,  jak  zaradzić  brakom  w  wyposażeniu  domu 
dziecka (np. jak wykonać sanki, narty, łyżwy).

Podsumowując, można stwierdzić, że pismo „Dzieci  i Wychowawca” przez 
cały okres swojego ukazywania się pełniło rolę poradnika metodycznego. Nawet 
w końcowym okresie, kiedy jego treść została zdominowana przez zagadnienia 
ideologiczne,  można  było  znaleźć  tam  teksty  mogące  pomóc  wychowawcom 
w organizacji pracy. Trudno dziś stwierdzić,  jak dalece założona  funkcja  indok-
trynacji personelu wychowawczego okazała się skuteczna. W dokumentach ar-
chiwalnych  natykamy  się  na  przykłady  osób,  których  zachowania  inspirowane 
ideologią graniczą z aberracją psychiczną. Nie wiadomo jednak, czy do stanu ich 
świadomości przyczyniła się lektura czasopism, czy inne czynniki leżące w natu-
rze totalitarnego państwa. Lektura dowodzi, że przynajmniej w pierwszych dwóch 
latach swojego istnienia periodyk stanowił forum wymiany poglądów, a więc mu-
siał być czytany przez personel placówek, nie wiadomo jednak, czy  taką samą 
popularnością cieszył się w okresie ofensywy ideologicznej. 

Ewolucja  charakteru  czasopisma  „Dzieci  i Wychowawca”  jest  niewątpliwie 
ciekawą ilustracją zmian dokonujących się w systemie opieki, a w zasadzie w po-
lityce  opiekuńczej  państwa.  Nadużyciem  byłoby  bowiem  stwierdzenie,  że  dą-
żenie do  ideologizacji wychowania  znalazło pełne odzwierciedlenie w praktyce 
wychowawczej. Jednoznacznie jednak należy stwierdzić, że to, co dokonało się 
w polskim systemie opieki nad dzieckiem po wojnie, a w szczególności zmiany 
będące pokłosiem ofensywy  ideologicznej, doprowadziło do zahamowania  roz-
woju koncepcji opiekuńczych i zmniejszyło szanse osiągnięcia pełnego rozwoju 
przez wychowanków. 

26  Przemówienie Ministra Oświaty ob. Witolda Jarosińskiego do nauczycieli i wychowawców 
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1950/1951, tamże, nr 4, s. 6.

27  J. G u c a, Opieka nad dzieckiem troski specjalnej, tamże, s. 64–83.
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Troska o podniesienie poziomu pracy wychowawczej 
w placówkach opiekuńczych na łamach czasopisma 

„Dom Dziecka” w latach 1954–1961

W wyniku  wojny  sprawa  zasięgu  sieroctwa  i  wyrównywania  jego  skutków 
urosła  do  rozmiarów  jednego  z  najważniejszych  zagadnień  społecznych.  Ty-
siącom osieroconych dzieci należało zapewnić opiekę. Podstawę prawną do jej 
sprawowania stanowiła jeszcze przedwojenna ustawa o opiece społecznej z dnia 
16 sierpnia 1923 r. oraz nowy akt w postaci uchwały Rady Ministrów z 12 czerw-
ca 1945 r. o podziale kompetencji opiekuńczych pomiędzy resorty zdrowia, oświa-
ty oraz pracy i opieki społecznej. Na ich podstawie szereg instytucji prywatnych, 
społecznych, kościół oraz państwo wspólnie pełniły funkcję organizatorów róż-
norodnych form opieki całkowitej i częściowej osieroconymi dziećmi, rozwiązując 
ich bieżące problemy. 

20 marca 1950 r. weszła w życie ustawa o terenowych organach jednolitej 
władzy państwowej, która wprowadziła centralny system zarządzania w państwie, 
także w sferze oświatowo-wychowawczej, zaś w uchwalonej przez sejm ustawie 
o planie 6-letnim wyznaczone zostały szczegółowe postulaty dla opieki nad dziec-
kiem. Były to m.in.1:

 – poprawa bytu dzieci osieroconych;
 – zwiększenie liczby państwowych domów dziecka, gdyż tylko państwo ma 

najwłaściwsze ku temu warunki materialne i wychowawcze;

*  Dr, Katedra Historii Wychowania  i  Pedeutologii, Wydział Nauk  o Wychowaniu, Uniwersytet 
Łódzki, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48.

1  Zadania planu sześcioletniego w zakresie opieki nad dzieckiem, „Dzieci i Wychowawca” 1950, 
nr 3, s. 9–15.
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 – dokonanie zmian w rozmieszczeniu placówek na terenie kraju w celu za-
pewnienia dzieciom i młodzieży kontaktu z zakładami pracy;

 – umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych zdrowych klasowo, tj. drob-
nochłopskich, robotniczych;

 – rozbudowa  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  opieki  częściowej, 
w związku z aktywizacją kobiet w życiu gospodarczym.

Ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 20 marca 1950 r. 
zniosła samorządy terytorialne i przekazała państwu wypełniane przez nie zadania 
opiekuńcze. Rozwiązano więc organizacje społeczne, działające dotąd na rzecz sie-
rot, m.in. Towarzystwo Burs i Stypendiów czy Towarzystwo Gniazd Sierocych i Wio-
sek Kościuszkowskich. W  roku 1952 przestał  działać  także Polski  Instytut Służby 
Społecznej, bardzo ważny ośrodek badawczy, zajmujący się pedagogiką opiekuńczą.

W celu łączenia programowych i finansowych podstaw opieki upaństwowiono 
wszystkie domy dziecka. Państwo przejęło całość majątku placówek prowadzo-
nych dotąd przez inne instytucje, uznając, iż tylko ono może stworzyć najwłaściw-
sze  warunki  materialne  (budynki  i  urządzenia  techniczne)  oraz  wychowawcze 
(dobór personelu) dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

W takiej oto rzeczywistości środowisko społeczników, pedagogów teoretyków 
oraz wychowawców pracujących w  już upaństwowionych zakładach opieki nad 
dzieckiem, ale pamiętających  jeszcze „dobre międzywojenne praktyki”, zaczęło 
domagać się specjalistycznej trybuny umożliwiającej wymianę myśli  i poglądów 
związanych z szeroką problematyką opieki nad sierotami w nowych warunkach.

Pismem, które mogło spełnić oczekiwania środowiska w tym zakresie był wła-
śnie „Dom Dziecka” – periodyk ukazujący się w czasach PRL, którego wydawcą 
było Ministerstwo Oświaty i Wychowania (MOiW). Jego zawartość miała w pier-
wotnych założeniach nawiązywać do najlepszych  tradycji opiekuńczych okresu 
międzywojnia  poprzez  wzorowanie  się  na  formule  swego  protoplasty  –  pisma 
„Opieka nad Dzieckiem” (1923–1932), które w najszerszy w tamtym czasie spo-
sób podejmowało na swych łamach zagadnienia opieki nad sierotami w aspekcie 
higienicznym, organizacyjnym i wychowawczym.

Czasopismo  „Dom  Dziecka”  powstało  z  inicjatywy  dyrektora  Departamentu 
Opieki nad Dzieckiem w MOiW Franciszka Pawuły i naczelnika Wydziału Domów 
Dziecka w tym ministerstwie – Marii Kondratowicz, jako efekt zapotrzebowania na 
wiedzę pedagogiczną, której brak sygnalizowało środowisko pracowników zatrud-
nionych w zakładach opieki nad dzieckiem. 23 kwietnia 1954 r. ukazał się pierwszy 
numer tego kwartalnika, adresowany przede wszystkim do wychowawców domów 
dziecka. Pismo redagował zespół w następującym składzie osobowym: Franciszek 
Pawuła – ówczesny dyrektor Departamentu Opieki nad Dzieckiem, Maria Kondra-
towicz  –  naczelnik Wydziału Domu Dziecka  i  Kazimierz Czajkowski  –  kierownik 
sekcji w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Oświatowych (CODKO). 

Od roku 1955 prowadzenie czasopisma przejął dr Maksymilian Maciaszek, 
pracownik  naukowy w  Instytucie  Pedagogiki.  Sekretarzem  redakcji  został  wte-
dy Albin Kelm, ówczesny wizytator opieki nad dzieckiem w Ministerstwie Oświa-
ty,  zaś  sekretarzem  technicznym ‒  Jadwiga Matuszewska2. Pismo  rozszerzyło 

2  J. M a c i a s z k o w a, W dziesięciolecie pracy pisma, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 
1964, nr 4, s. 8.
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wówczas grono adresatów o wychowawców szkolnych, po zaszkolnych, personel 
pedagogiczny, pracowników administracji szkol nej, kuratorów sądowych, opieku-
nów  i  działaczy  społecznych,  jednak  przede wszystkim przeznaczone  było  dla 
grona wychowawców placówek opiekuńczych.

Państwo ludowe, które nadało sobie jedyne upoważnienie do odpowiedzial-
ności za los sierot, realizowało zadania opiekuńcze w placówkach, odbierając tym 
samym możliwość kierowania oraz pracy w nich tzw. wrogom klasowym, to jest 
jednostkom niepoprawnym politycznie. Skuteczne wychowanie zakładowe miało 
więc na celu poprawić sytuację sierot i dzieci opuszczonych, ale przede wszyst-
kim wychować je na przyszłych budowniczych socjalizmu. Cel ten, który wynikał 
z założeń planu 6-letniego w odniesieniu do opieki nad dzieckiem, można było 
realizować jedynie poprzez dobrą organizację pracy w zakładach.

Na łamach „Domu Dziecka” w czasie jego 7-letniej edycji wyłania się obraz 
obszarów, które – zdaniem przedstawicieli władzy  ludowej – winny być realizo-
wane w pracy placówek, jest też wyrazem troski redakcji o podniesienie poziomu 
pracy opiekuńczej.

Planowanie pracy wychowawczej

Wieloletnie zaniedbania w systemowej pracy wychowawczej, spowodowane 
czasem wojny i doraźną organizacją opieki tuż po niej, były niewątpliwie przyczy-
ną szeroko zakrojonej akcji prowadzonej na łamach pisma, związanej z planowa-
niem pracy wychowawczej w placówkach opiekuńczych.

Przyjmując słuszne założenie, że wychowawcy nie mają w tej kwestii wystar-
czającej wiedzy, przekazywano wręcz instruktażowe informacje o etapach i prze-
biegu tworzenia takiego planu, a także zalecano niezbędne czynności związane 
z jego konstrukcją.

Przekazując czytelnikom wyczerpujący zasób wiedzy o istocie i konieczności 
planowania  pracy,  zwracano  uwagę  przede wszystkim  na  sformułowanie  celu, 
głównego  kierunku  oraz  zakresu  konkretnej  cezury  czasowej  potrzebnej  pod-
czas planowania. Skuteczne planowanie powinno odnosić się do czasu co naj-
mniej roku, winno więc być realizowane w postaci rocznych planów. 

Roczne planowanie pracy wychowawczej w placówkach winno bowiem mieć 
na celu wyznaczenie kierunku pracy, ale  jednocześnie zapewnienie  jednolitości 
wpływów  i  koordynacji  poczynań  wychowawczych,  niezbędnych  do  „usunięcia 
przypadkowości,  zagubienia  w  szczegółach i  stawiania  dzieciom  nie  powiąza-
nych ze sobą wymagań. Z tych samych względów plan powinien mieć charakter 
kierunkowy. Oznacza to, że poszczególne zadania obrane na dany rok muszą się 
wiązać ze sobą i wspierać wzajemnie”3. 

3  W. D e w i t z o w a, O planowaniu pracy w domu dziecka, „Dom Dziecka” [dalej: DD] 1960, nr 3, 
s. 31. 
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W artykułach zwracano uwagę na potrzebę przemyślenia sensu wychowaw-
czego działania; znaczyło to, że prowadząc pracę wychowawczą, należy mieć za-
wsze na uwadze całość zadań i ich ostateczny, najogólniejszy cel. Podpowiadano, 
co robić, by planowana praca dała dobre wyniki, a oddziaływanie wychowawcze 
było skuteczne: „należy podzielić  je na etapy  i w poszczególnych etapach poło-
żyć nacisk na coraz to inne sprawy i zagadnienia wybrane z całości programu”4. 
Wskazywano, że w procesie planowania koncentrować się należy na tych zagad-
nieniach, które w danym okresie uznane zostaną za najważniejsze lub dla których 
realizacji zaistnieją sprzyjające warunki. Ustalenie wspólnego dla wszystkich wy-
chowawców celu da możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń i doskonalenia 
metod, uczyni też codzienną pracę ciekawszą i bardziej twórczą.

W  poświęconych  planowaniu  publikacjach5  zwracano  uwagę  na  to,  by 
w  planach wychowawczych  każdej  placówki  opiekuńczo-wychowawczej  znala-
zły odbicie także podstawowe zadania, wynikające z samego jej charakteru, jak: 
zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci, kształtowanie nawyków codziennej 
kultury i praktycznych umiejętności pracy, przygotowanie do samodzielnego ży-
cia  itp. Najważniejszym warunkiem prawidłowego planowania winna być dobra 
znajomość  sytuacji,  potrzeb  i możliwości  danej  placówki.  Planowanie  powinno 
być świadome i zamierzone. Planując pracę należy jasno zdawać sobie sprawę, 
dlaczego te, a nie inne zadania wysuwają się na pierwszy plan i w jakim pozostają 
związku z  tym, co  już osiągnięto  i co można osiągnąć w dalszej perspektywie. 
W wyniku takiej analizy plan pracy staje się konkretny i rzeczowy.

Oto porada, jak ten efekt osiągnąć:

Jeżeli na przykład chcemy obrać kierunek związany z rozwijaniem aktywności i samodzielności 
dzieci, sprzyjać temu może równocześnie zaangażowanie grupy czy zespołu do współudziału w roz-
wiązywaniu codziennych spraw domu.

Obrane zadanie znajdzie również odbicie w różnych dziedzinach pracy z dziećmi: 
–  w ustalaniu porządku dnia, 
–  w sposobie kierowania nauką własną wychowanków, 
–  w charakterze zajęć w wolnym czasie, 
–  w środkach normujących postępowanie, słowem w całym systemie oddziaływania wycho-

wawczego6.

O realności planu, obok zadań, decyduje także dobór środków. Autorzy po-
dejmujący problematykę planowania zauważają, że ta podstawowa zasada pla-
nowania wychowawczego:  każdemu  zadaniu  towarzyszyć muszą  odpowiednio 
dobrane środki, bywa często naruszana w praktyce, bowiem formułując zadania 
wychowawcy nie wskazują na sposób ich realizacji7: 

4  S. P a p u z i ń s k i, Praca domu dziecka, DD 1958, nr 2, s. 16.
5  W. D e w i t z o w a, O planowaniu…; S. P a p u z i ń s k i, Praca…; A. K am i ń s k i, Dom dziecka 

jako rozszerzona rodzina, DD 1959, nr 3.
6  I. M i e r ż a n, O pracy z dziećmi przedszkolnymi w domach dziecka, DD 1957, nr 5, s. 39. 
7  A. K am i ń s k i, Dom dziecka…; S. P a p u z i ń s k i, Praca…
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Układanie planu  rocznego da punkt wyjścia bardzo ważny, ale nie decydujący o  rzeczywistej 
placówce w działaniu. Zapewnić  je musi dobry  tryb pracy,  zabezpieczenie materialnych warunków 
dla projektowanych poczynań, zainteresowanie i pomoc ze strony kierownictwa w nadawaniu odpo-
wiedniego kierunku wszystkim działającym na terenie domu ogniwom (komitet opiekuńczy, samorząd 
młodzieżowy,  koło  zainteresowań  itd.). Wreszcie:  bieżąca  obserwacja  przebiegu  pracy,  połączona 
z wymianą doświadczeń i z doskonaleniem na bieżąco metod oddziaływania8.

Ustalony w  praktyce  i  najczęściej  stosowany  układ  planu  powinien  służyć 
jako pomocnicze narzędzie w pracy zespołu wychowującego i codzienna pomoc 
w dobrej organizacji procesu wychowawczego w placówce. 

Praca jako główna metoda wychowawcza

Drugą,  obok  planowania,  istotną  kwestią  podejmowaną na  łamach  „Domu 
Dziecka” były refleksje teoretyków oraz praktyków wychowania na temat skutecz-
ności stosowanych metod wychowawczych w pracy domów dziecka.

Placówki opiekuńcze to przecież miejsca przeznaczone dla specyficznej ka-
tegorii dzieci: opuszczonych, odrzuconych czy też w inny sposób pokrzywdzonych 
przez los. Dzieci te na skutek swoich przeżyć przejawiały specyficzne zachowa-
nia, które często uzewnętrzniały się m.in. lenistwem i niechęcią do pracy. Dlate-
go  też, aby pomóc wychowawcom w przezwyciężaniu codziennych problemów 
z dziećmi, próbowano zwrócić ich uwagę na niedoceniane dotąd wychowawcze 
wartości pracy. Na  łamach pisma popularyzowano więc  jej walory. Wielokrotnie 
podkreślano potrzebę stosowania „specjalnych sposobów”, które pomogłyby wy-
chowankom domów dziecka „wejść na dobrą drogę”. Jednym z tych sposobów 
była właśnie praca.

Zatem czas pobytu w domu dziecka, zdaniem redakcji, powinien być m.in. 
spożytkowany na nauczanie rzetelnej pracy, na wyrobienie przekonania, że praca 
w życiu człowieka  jest niezbędna, że życie układa się pomyślniej  tylko  ludziom 
pracowitym. Ważne jest także, by wskazywać dzieciom sens jej wykonywania.

W  każdej  placówce  powinien  więc  być  sporządzony  wykaz  niezbędnych 
prac, od których wykonania zależy dobra organizacja życia domu. Powinna być 
też  przyjęta  zasada,  że  pracują  wszyscy,  każdy  na  miarę  swoich  możliwości, 
również  pracownicy  placówki.  „Atmosferę  pracy  czy  lenistwa w  placówce  two-
rzą pracownicy, dlatego też jest niezwykle ważne, aby jasno i wyraźnie określić 
obowiązki każdego pracownika i rzetelnie wykonać przez nich przyjęte zadania”9. 
Dzieci bowiem wzorują się na dorosłych, muszą więc mieć jak najlepszy przykład. 
Istotnie  jest  również równomiernie obciążenie dzieci pracą z uwzględnieniem ich 
możliwości oraz umiejętności. Piszący autorzy podkreślali mocno walor sprawiedli-
wej oceny. Wykonanie każdej pracy należy bowiem uczciwie ocenić, należy także 

8  W. D e w i t z o w a, O planowaniu…, s. 33.
9  A. K am i ń s k i, Dom dziecka…, s. 12.
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wziąć pod uwagę stopień  trudności  i  zaangażowanie dziecka w pracę. Najlepiej 
ocenić pracę może jednak ten wychowawca, który „wspólnie z dziećmi pracę wyko-
nuje, śledzi jej przebieg, a także pokazuje, jak daną czynność najlepiej wykonać”10.

Wychowanie poprzez pracę powinno odbywać się nieustannie  i  regularnie 
w toku codziennych czynności. Prace wykonywane w domu dziecka przez dzieci 
należy  podzielić  na  samoobsługowe,  wykonywane  codziennie w  zamieszkiwa-
nych pomieszczeniach i prace wykonywane dla domu w regularnych odstępach 
czasu. Ważne jest pamiętanie o proporcjonalnym włączaniu dzieci w codzienne 
prace domowe:

Wychowankowie domu od najmłodszych lat powinni być wciągani do pracy na rzecz ogółu, sto-
sownie do ich wieku. Należy odnieść się do tego z analogią do podobnych świadczeń, jakie stosuje 
się dziś powszechnie w prawidłowo prowadzonym domu rodzicielskim. Dzieci pozostające w domach 
po ukończeniu 14 lat, względnie szkoły podstawowej, powinny przyjmować na siebie bardziej odpo-
wiedzialne obowiązki wobec młodszego dziecka lub wobec domu11.

Rady udzielane wychowawcom na łamach pisma odnosiły się także do zwró-
cenia ich uwagi na kwestię skutecznej organizacji pracy. Dobra organizacja elimi-
nuje ociąganie się, dyscyplinuje i wskazuje sens podejmowanych przedsięwzięć. 
Wtedy w przyszłości wychowankowie w samodzielnym życiu będą cenić pracę 
i będą dobrymi pracownikami12.

Na łamach pisma podkreślano, że wychowawca, który pracuje w domu dziec-
ka powinien uświadomić  sobie nie  tylko  fakt,  iż proces wychowawczy zaczyna 
się od lat najmłodszych – powinien pracować tak, by dziecko nie odczuło braku 
rodziców. Dom dziecka to nie tylko instytucja, gdzie dziecko rozwija się umysłowo 
i fizycznie,  lecz  także miejsce, gdzie powinno otrzymać miłość oraz zachwiane 
dotąd mocno poczucie bezpieczeństwa.

W artykułach, które podejmowały problem skutecznej pracy wychowawczej 
w domach dziecka pojawiała się często kwestia  jej  różnicowania w odniesieniu 
do poszczególnych grup wiekowych oraz związanej z wiekiem specyfiki. Udzie-
lano zatem szeregu rad dotyczących przestrzegania określonych zasad w pracy 
z dziećmi młodszymi. Na przykład grupa przedszkolna, jak żadna inna, musi mieć 
stałego,  odpowiedzialnego  za  nią wychowawcę. Praktyka  częstego  zmieniania 
wychowawcy musi się spotkać z negatywną oceną, szczególnie w odniesieniu do 
dzieci najmłodszych. W pracy z dziećmi przedszkolnymi konieczny jest wyjątkowo 
bliski kontakt uczuciowy.

Starsze przedszkolaki powinny mieć prawo poruszania się po terenie i za po-
zwoleniem wychowawcy wychodzenia nawet poza teren. Starszaki powinny być 
uczone samodzielności w różny sposób, mogą np. być wysyłane przez dorosłych 
z różnymi poleceniami do kuchni, do piwnicy itp. Jednak wychowawca winien za-
wsze upewnić się wcześniej, że dziecku nic nie grozi i czuwać, żeby w porę wró-
ciło do grupy. Wychowawca powinien organizować indywidualne kontakty dzieci 
z personelem kuchni, szwalni lub pralni. Dzieci mogłyby np. odwiedzać kuchnię 

10  Tamże, s. 10.
11  J. M a ł e c k i, O pracy wychowanków Domu Dziecka, DD 1954, nr 4, s. 17.
12  Tamże, s. 18–19.
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w takich dniach i godzinach, kiedy im nie grozi nieszczęśliwy wypadek. Mogłyby 
to robić podczas przygotowywania suchego posiłku lub podwieczorku. Należy do-
kładnie przemyśleć i zaplanować, kiedy dzieci mogą odwiedzić pokoje gospodar-
cze domu dziecka13.

Ida Mierżan, wychowanka Janusza Korczaka, która pracowała wiele lat  jako 
wychowawczyni  w  warszawskich  i  łódzkich  placówkach  opiekuńczych  uważała, 
że aby dziecko czuło się jak w prawdziwym domu, wychowawca powinien organi-
zować z dziećmi zbieranie szczawiu, grzybów czy innych produktów, o które popro-
si dzieci kucharka. Dzieci starsze i wychowawcy innych grup powinni też wyrażać 
młodszym dzieciom uznanie dla ich starań. Taka praca bardzo wiąże dzieci z do-
mem i podnosi ich samopoczucie14. Indywidualna, praktyczna, uczestnicząca obser-
wacja daje bowiem dziecku możliwość zdobycia samodzielności, a także sprawia 
mu dużo przyjemność. Obowiązkiem wychowawcy jest przygotowanie dziecka tak, 
by umiało sobie radzić, jak dziecko w jego wieku wychowujące się w domu.

Wybór kierunku kształcenia zawodowego

Przejawem troski o podniesienie poziomu pracy w placówkach był często po-
dejmowany na łamach pisma problem kształcenia i przygotowania wychowanków 
do pełnienia przyszłych ról zawodowych.

Umiejętność pracy, znajomość zawodu, miłowanie kraju w jego przeszłości i przyszłości, przy-
wiązanie, rzetelność do wychowawców, konkretna postawa wobec życia i rzeczy materialnych to zdol-
ność, którą trzeba postulować jako konieczną dla młodych ludzi wchodzących w życie15.

Wychowawca  powinien  zadbać,  aby  każdy  wychowanek  otrzymał  przygo-
towanie  do  zawodu. Przygotowanie  to  powinno  odpowiadać  zainteresowaniom, 
uzdolnieniom i pracowitości wychowanka, ale również nie powinno kolidować z po-
trzebami kraju. W zasadzie jako kluczowe przyjmuje się wykształcenie zawodowe, 
na poziomie podstawowym i średnim. Dla mniej zdolnych  lub wykazujących dy-
stans do nauki – na poziom niższy. Wyjątkowo, bardzo zdolnym, a zarazem praco-
witym jednostkom należy umożliwiać studia wyższe.

Młodzież  kończąca  szkołę  podstawową  nie  powinna  być  zaskakiwana  ko-
niecznością decydowania się w ostatniej chwili na wybór szkoły zawodowej. Dziec-
ko ma prawo być niezdecydowane co do wyboru zawodu. Pogawędka na temat: 
„kim chcesz zostać w przyszłości” powinna być przeprowadzana w placówce, po 
ukończeniu przez dziecko co najmniej piątej klasy i powtarzana cyklicznie 1–2 razy 
rocznie.  Zbliża  to  dzieci  w  sposób  odpowiedzialny  do  przemyśleń  związanych 
z zagadnieniem wyboru przyszłego zawodu i wielu z nich ułatwi decyzję, a kierow-

13  I. M i e r ż a n, O pracy z dziećmi…, s. 30.
14  Tamże, s. 30–32.
15  S. P a p u z i ń s k i, Praca…, s. 14.
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nictwu domów zmniejszy trudności. Dużą pomoc w podjęciu decyzji co do wyboru 
zawodu dają zajęcia proponowane w placówce: majsterkowanie i dowolne zajęcia 
warsztatowe oraz oczytanie dziecka16.

Wprowadzenie wychowanków do kręgu kultury

Jednym z niezwykle ważnych przejawów troski o podniesienie poziomu pra-
cy wychowawczej w domach dziecka było zwrócenie uwagi pracującym w nich 
praktykantom na realizację ważnego celu wychowania, za jaki uznano w tym cza-
sie wprowadzenie wychowanków do kręgu kultury.

Autorzy artykułów podkreślali, że wiele dzieci opuszczonych, wychowawczo 
zaniedbanych i osieroconych nie wyniosło ze swoich domów rodzinnych elemen-
tarnych  nawyków  kulturalnych,  nie  zostało  też  dotąd wprowadzonych w  trwałe 
wartości kultury narodowej. Również domy dziecka w swej dotychczasowej pracy 
nie  kompensowały wystarczająco  tego  istotnego  braku w wychowaniu.  Należy 
zatem uznać go za kluczowy i stworzyć dzieciom wszelkie warunki, by mogły się 
w nich kształtować i rozwijać szeroko rozumiane nawyki kulturalne. 

Wydziały oświaty i kierownicy domów dziecka powinni wspólnym wysiłkiem zmierzać do uczy-
nienia z domów dziecka czynnych ośrodków kulturotwórczych, przede wszystkim dla własnych wycho-
wanków, z czasem dla środowiska zewnętrznego17.

Nawyki kulturalne należy rozpocząć od pracy nad sobą, poprzez codzienne 
dbanie o własną higienę i swój estetyczny wygląd, potem o wygląd najbliższego 
otoczenia, szafki, w której dziecko trzyma rzeczy, pościelonego starannie  łóżka 
i porządku pod nim, ładu w sali, w której mieszka z innymi. Kultura ta przenosić 
się powinna na poszanowanie wspólnego dobra, wspólnych rzeczy, z których ko-
rzysta na co dzień: krzesła, stołu, ale też rzeczy osobistych, jak ubrania czy buty.

Wdrażanie do kulturalnych nawyków  realizować się  też powinno w dbaniu 
o wygląd otoczenia wokół domu: czystości alejek, trawników, całego podwórka. 
Należy zatem kłaść nacisk na kulturę ogólną wnętrza domu, na czystość dzieci 
i stały porządny ich wygląd, na estetykę otoczenia zewnętrznego oraz na mobi-
lizowanie  i uruchamianie środków, których zadaniem byłoby stałe podnoszenie 
standardu kultury18. Środki te są bardzo liczne, a do ważnych, mogących najsilniej 
i wszechstronnie oddziaływać, tworząc kulturę środowiskową domu dziecka, zali-
czyć należy bibliotekę i czytelnię dla dzieci19.

Organizacja  czytelnictwa  dziecięcego  w  domach  dziecka,  zdaniem  wielu 
autorów, może stać się potężnym instrumentem wychowawczym, wybitnie pod-
noszącym kulturę ogólną  i  umysłową wychowanków oraz personelu placówek. 

16  Tamże, s. 11–12.
17  M. J a k u b o w s k i, Dziecko w systemie pedagogicznym Janusza Korczaka, DD 1958, nr 2, s. 27.
18  Z. S i e r a d z k i, „Nasz Dom” im. M. Falskiej, DD 1960, nr 6, s. 32.
19  S. P a p u z i ń s k i, Praca…, s. 16–17.
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„Ponieważ  w  domach  dziecka  typ  nowoczesnego  czytelnictwa  nie  jest  dotąd 
znany, konieczne  jest w pilnym  trybie przeszkolenie w zakresie bibliotekarstwa 
dziecięcego, z każdego domu, przynajmniej jednej wychowawczyni lub jednego 
wychowawcy na odpowiednim kursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury, 
Centralny Zarząd Bibliotek”20.

Na łamach pisma zwraca się uwagę na wielorakie walory wychowawcze od-
powiednio dobranej literatury oraz na rolę książki jako niezawodnego instrumentu 
w rękach wychowawcy, z wielu względów efektywniejszego w działaniu i łatwiej-
szego w stosowaniu niż inne. O tym, jak wielkie znaczenie przypisywano książce, 
niech świadczą następujące słowa:

Książka dzięki swym wartościom poznawczym poszerza zasób umysłowy dziecka, dzięki swym 
walorom emocjonalnym odgrywa dużą rolę w procesie wychowania estetycznego, moralnego, patrio-
tycznego i kształtowania uczuć, daje wzory postaw i zachowań, prowokuje do samoanalizy, rozbudza 
wrażliwość estetyczną i wyobraźnię. Dzieci ze środowiska rodzinnego wykazują większe zaintereso-
wanie czytelnictwem niż wychowankowie domów dziecka. Jest więc tu wiele do zrobienia, gdy chodzi 
o pracę wychowawczą21.

Autorzy, którzy na łamach pisma podejmowali kwestię zainteresowań czytelni-
czych dzieci z placówek opiekuńczych, zwracali uwagę na preferencje tematyczne 
wybieranej  przez  nie  literatury.  Charakterystyczną  cechą  zainteresowań  czytel-
niczych wychowanków domów dziecka  jest duża popularność książek o  „cieple 
domu rodzinnego”. Wpływa na to fakt, że dom dziecka nie jest w stanie skutecznie 
zaspokoić potrzeb emocjonalnych dzieci,  takich  jak potrzeba serdeczności, zro-
zumienia, indywidualnego podejścia. Wychowankowie odczuwają wielką tęsknotę 
za  domem. Dlatego omawiając  rolę  książki w procesie wychowawczym prowa-
dzonym w domu dziecka, należy podkreślić, że w tym specyficznym środowisku 
nabiera ona  jeszcze większego znaczenia. Kompensuje braki więzi uczuciowej, 
której potrzebę wychowankowie tak bardzo odczuwają. Czytelnictwo książek rów-
nież wzbogaca słownictwo i wyrównuje wiele innych braków, np. losy bohaterów 
mogą być zachętą do pokonania trudności, które staną na ich własnej drodze22.

Wolny czas dzieci

Problemem,  który  w  kontekście  dyskusji  nad  skutecznością  pracy  wycho-
wawczej w domach dziecka na  łamach pisma zajął wiele miejsca, była kwestia 
zagospodarowania dzieciom z placówek opiekuńczych czasu wolnego.

Dziecko ma prawo do czasu wolnego, który częściowo powinno poświęcić 
na udział w organizowanych przez dom zajęciach dowolnych, w części zaś ma 
go do własnej dyspozycji. Zadaniem wychowawcy jest czuwanie nad równowagą 

20  W. D om a g a t o w s k a, Czytelnictwo w Domach Dziecka, DD 1954, nr 3, s. 25.
21  Z. S i e r a d z k i, „Nasz Dom”…, s. 30.
22  W. D om a g a t o w s k a, Czytelnictwo…, s. 23–25.
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spędzania czasu wolnego. Dzieci, które nadmierną część swojego czasu wolne-
go  zużywają  na  bezmyślne  bałaganienie,  powinny  być  pod  szczególną  opieką 
wychowawcy, którego zadaniem jest aż do skutku próbować wciągnąć dziecko do 
kręgu pozytywnych zainteresowań. Większość wychowanków przybywa do pla-
cówki z małym doświadczeniem związanym z formami pozytywnego spędzania 
wolnego czasu, w wielu przypadkach są to doświadczenia ujemne. 

W skutek zaniedbań wychowawczych w rodzinie u wielu dzieci występuje ubogie zaspakajanie 
potrzeb biologicznych, natomiast potrzeby społeczne są nie rozwinięte. Szczególnie słabo ożywione 
są potrzeby poznawcze  i estetyczne, co zawęża wybór  form  i motywację aktywności wychowanka 
w czasie wolnym23.

Domy dziecka mają  z  reguły  lepsze warunki materialne  do organizowania 
czasu wolnego niż przeciętna rodzina wychowanka. Korzystniej niż w ich dotych-
czasowych  rodzinach  przedstawiają  się możliwości  wzbogacenia  i  wychowaw-
czego ukierunkowania czasu wolnego. Przede wszystkim dom dziecka ma lepsze 
warunki rozwoju i zaspokojenia potrzeb społecznych.

W  domu  dziecka możliwe  są  do  wykorzystania  wszystkie  znane  sposoby 
spędzania wolnego czasu, od wypoczynku biernego, gier stolikowych, do moż-
liwości korzystania z placów gier i zabaw, wyposażonych w bardziej skompliko-
wane urządzenia,  od  rysunku do  zajęć  plastycznych,  od  inscenizacji  do  teatru 
amatorskiego. Szczególne miejsce zajmują środki masowego przekazu, zwłasz-
cza radio24.

Nie można zapomnieć o czasie wolnym podczas wakacji. W większości do-
mów  sprawa wczasów  letnich  dla  dzieci  nie  jest wcale  rozwiązana. Dzieci  nie 
wyjeżdżające  do  rodzin  powinny  znaleźć  się  na  koloniach.  Może  się  okazać, 
że korzystne jest organizowanie kolonii własnych, ewentualnie wspólnie z sąsied-
nimi domami dziecka. Okres wczasowy może  i powinien być wykorzystany dla 
wzmocnienia pracy wychowawczej25. 

Jedną z ważnych  form aktywności –  zauważali  autorzy – na której  należy 
bazować podczas organizacji dzieciom czasu wolnego, są zajęcia sportowe. Wy-
ładowanie potrzeby ruchu fizycznego na powietrzu należy traktować na co dzień 
jako nieodzowny warunek normalnego, pełnego rozwoju dzieci i młodzieży. Stop-
niowe stwarzanie we wszystkich domach warunków odpowiadających współcze-
snym poglądom na tę dziedzinę życia dzieci powinno stać się szczególną troską 
wydziałów oświaty, kierownictwa domów, a także wychowawców. Należy dążyć 
do zakładanie boisk, placów zabaw i gier ruchowych, ślizgawek. Prawidłowemu 
wyżyciu się dzieci i młodzieży w ruchu fizycznym przypisuje się wybitne znacze-
nie wychowawczo-moralne26.

Na łamach pisma wskazywano na różny, często odmienny stosunek wycho-
wawców domów dziecka do wychowania fizycznego i sportu. Są domy, w których 

23  K. C z a j k o w s k i, Czesław Babicki jako teoretyk wychowania zakładowego,  DD  1957, 
nr 3, s. 22.

24  A. K e l m, Czas wolny wychowanków domów dziecka, DD 1956, nr 5, s. 17.
25  S. P a p u z i ń s k i, Praca…, s. 18.
26  Tamże, s. 17.
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sport zajmuje ważne miejsce w pracy wychowawczej, ale są również takie, w któ-
rych w ogóle się go nie docenia. Argumenty na rzecz uprawiania sportu w placów-
kach mogą być dwojakiego rodzaju. Pierwszy z nich może dowodzić konieczności 
wprowadzania sportu z punktu widzenia wymogów fizjologii  rozwoju fizycznego 
dziecka, drugi – bezpośrednio wychowawczej wartości wychowania fizycznego 
i sportu, dużej użyteczności w pracy pedagogicznej w domu dziecka27. 

O tym, na jakim poziomie i jak interesujące będą organizowane zajęcia z dzieć-
mi podczas ich wolnego czasu decydują umiejętności zespołu wychowawców. Dla-
tego w rozważaniach dotyczących przygotowania wychowawców do pracy wysuwa 
się postulat opanowania przez każdego z nich określonej umiejętności praktycznej 
w zakresie organizacji czasu wolnego, a więc zajęć: sportowych, krajoznawstwa, 
artystycznych, turystyki, majsterkowania, gospodarstwa domowego i innych.

Przygotowanie do samodzielności

Przygotowanie do  samodzielności  jest  podstawowym celem, ale  też głów-
nym zadaniem formułowanym w pracy wychowawczej domów dziecka. Kwestia 
ta znajdowała swoje odbicie także na łamach „Domu Dziecka”. Ponieważ pismo 
w swym założeniu miało być trybuną wymiany myśli i doświadczeń, również dla 
wychowawców  praktyków,  najpełniej  realizuje  się  owo  mocno  demokratyczne 
założenie podczas wymiany doświadczeń na temat realizacji zadań związanych 
z procesem usamodzielnienia wychowanków.

Problem ten najczęściej poruszali wychowawcy praktycy z kilkunastoletnim 
stażem.  Dzielili  się  doświadczeniem  związanym  z  procesem  przygotowywania 
swoich wychowanków do osiągnięcia przez nich samodzielności. 

Wśród wielu  trudnych  zagadnień  piętrzących  się  przy  zakończeniu  każdego  roku  szkolnego, 
najważniejsze miejsce zajmuje problem usamodzielniania młodzieży Zakończenie pierwszego i naj-
ważniejszego etapu kilkuletniej, ciężkiej pracy wychowawczej jest ewidentnie sprawą pierwszorzędnej 
wagi. Najważniejsze dlatego, że od tego,  jak dom dziecka przygotuje młodzież, zależy ich przyszłe 
samodzielne życie28.

Piszący na ten temat autorzy zwracali uwagę na wysoki poziom lęku samych 
wychowanków, którzy za moment mają „samodzielnie pójść w świat”. W domu 
dziecka przecież każdy z nich zaspokaja wszystkie swoje potrzeby, nie myśląc 
o  tym, skąd się biorą na  to pieniądze  i  ile wysiłku  trzeba włożyć, by stworzyć 
dzieciom najlepsze warunki zamieszkania. 

Podkreślano także, iż sami wychowawcy podczas swojej codziennej pracy nie 
zdają sobie w pełni sprawy z wpływu, jaki mają na dobre przygotowanie młodego 

27  C. P r o k o p c z y k, O roli sportu w domach dziecka, DD 1960, nr 6, s. 43.
28  L. K o z d a j e w s k a, Jak pracujemy nad przygotowaniem wychowanek do samodzielnego 

życia, DD 1955, nr 3, s. 45.
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człowieka do samodzielności. Raczej na co dzień nie myślą o tym, że młodzież za 
moment opuści dom dziecka i będzie musiała troszczyć się sama o to, w co ma 
się ubrać, co zjeść,  jak pracować, gdzie zamieszkać.  I wtedy najmocniej widać 
codzienne efekty tej pracy i ewentualne główne przyczyny niezaradność wycho-
wanków.

Drugą niezwykle ważną sprawą jest przygotowanie wychowanków do pracy. 
Poważną kwestię w tym zakresie stanowi zapewnienie im pozyskania właściwe-
go zawodu. Danie wychowankowi niedostatecznych kwalifikacji zawodowych czy 
dopuszczenie do nieodpowiedniego wyboru zawodu pociąga za sobą przykre na-
stępstwa. Niewłaściwie przygotowany do pracy wychowanek albo przez całe ży-
cie będzie złym pracownikiem, albo też porzuci pracę i zajmie się stosowniejszym 
dla siebie zajęciem. Takich wypadków jest w domach dziecka dużo. Przygotowa-
nie wychowanka do usamodzielnienia należy rozpocząć od pierwszego dnia jego 
pobytu w domu dziecka.

Czy  dziecko  będzie  skierowane  do  odpowiedniej  szkoły  i  czy  w  tej  szko-
le  znajdzie właściwe miejsce,  zależy  od  kierowników  i wychowawców. Wycho-
wankowie dobrze przygotowani do życia nie boją się go, odważnie wstępują na 
nową drogę samodzielności. Dzieci kończące technika nie sprawiają większych 
problemów przy usamodzielnianiu. Pomaga tutaj danie absolwentom technikum 
nakazów pracy, skierowań, które stanowią podstawę do pozyskania mieszkania, 
a tym samym rozwiązują najpoważniejsze problemy w pierwszych dniach po ich 
usamodzielnieniu29.

Więcej  natomiast  kłopotów  sprawiają  wychowankowie  po  ukończeniu  róż-
nego rodzaju kursów. Niedługo  trwający kurs rzadko daje dobre przygotowanie 
i gwarancję samodzielnego radzenia sobie w skomplikowanych sprawach zawo-
dowych. Znalezienie pracy dla dzieci kończących takie kursy sprawia spore trud-
ności kierownictwu placówek. Są  także dzieci, które kończą szkołę zasadniczą 
w wieku 16 lat, co stanowi formalną przeszkodę w znalezieniu pracy dla tak mło-
dego wychowanka.

W toku procesu usamodzielnienia, już w ciągu roku szkolnego wychowawcy 
starają się, by każdy wychowanek kończący szkołę dostał przydział pracy i miesz-
kanie. Troszczy się o  to nie  tylko kierownik domu,  lecz  także cały personel. To 
w dużej mierze likwiduje trudności związane z usamodzielnianiem i utwierdza wy-
chowanków w przekonaniu, że jest ktoś, kto martwi się o to, żeby w życiu było im 
dobrze. „Niestety, w tych sprawach miejscowe władze rzadko przybywają z po-
mocą,  pozostawiając  kłopoty  wyłącznie  kierownictwu  domu.  Zważywszy  na  to 
przedłuża  się  często  pobyt  wychowanka  usamodzielnionego w  domu  dziecka. 
Uprzednio również personel domu myśli o przygotowaniu wyprawek dla usamo-
dzielniających się wychowanków”30.

Wychowawcy starają się, aby sam moment odejścia dziecka z domu wypadł 
bardzo uroczyście  i w jak najlepszym nastroju. Wychowankowie, którzy zostają 

29  M. J a k u b o w s k i, Problem aktywności w zakładach Janusza Korczaka, DD 1958, nr 2, s. 35.
30  K. M a z u r e k - K o w a l s k a, Odejście wychowanka z Domu Dziecka, DD 1955, nr 3, s. 28.
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w domu dziecka, wyjątkowo serdecznie żegnają odchodzące koleżanki czy ko-
legów. Takie chwile przeżywają wszyscy bardzo mocno. Nie pamięta się wtedy 
o tym, że ten lub inny wychowanek sprawiał często wiele kłopotu. W dniu usamo-
dzielniania tacy wychowankowie są dla wychowawców dumą i radością. Wycho-
wawcy dbają również o to, żeby serdeczny i miły stosunek do domu dziecka nie 
zmienił się w chwili opuszczenia jego murów. Domy dziecka starają się utrzymać 
kontakt ze wszystkimi usamodzielnionymi wychowankami. Bardzo często wycho-
wankowie przy różnych okazjach odwiedzają dom i opowiadają o swoim nowym, 
samodzielnym życiu. Problemy związane z usamodzielnianiem wychowanków są 
często tematem obrad Rady Pedagogicznej Domu. Zalicza się je do najważniej-
szych w pracy pedagogicznej placówek. 

Na łamach „Domu Dziecka” doświadczeniami z procesu przygotowania swo-
ich  wychowanków  do  samodzielnego  życia  dzielili  się  wychowawcy  placówek 
o różnym charakterze. Lucyna Kozdajewska przez wiele  lat pracowała w domu 
dziecka dla dziewcząt. W jednym z artykułów przesłanych do redakcji dzieliła się 
swoimi doświadczeniami, jak skutecznie przygotować dziewczęta z domu dziecka 
do wejścia w samodzielność.

Przygotowanie wychowanek do samodzielnego życia odbywa się wielostron-
nie. Dziewczynki uzyskują wiele umiejętności, które są potrzebne każdej kobiecie 
w jej samodzielnym życiu. Staranie o te codzienne, ale bardzo ważne sprawy znaj-
duje właściwe sformułowanie w planach rocznych, miesięcznych i tygodniowych31. 

L. Kozdajewska uważa, że w planie powinny być zawarte środki do realizacji 
procesu usamodzielnienia. Są to m.in.:

a)  codzienne dyżury przy myciu naczyń, sprzątaniu i robieniu kolacji; 
b)  pomoc dziewczyn przy przygotowywaniu zapasów na zimę; 
c)  organizowanie „dni samodzielności”; 
d)  nauka cerowania i szycia; 
e)  wyrobienie u wychowanek poszanowania bielizny, pościeli i ubrań32.

W pracy wychowawczej opisywanej placówki duży nacisk kładzie się na akty-
wizację samorządu młodzieżowego, praca w samorządzie bowiem jest szkołą życia 
dla wychowanek. Przez  pracę w  sekcji  gospodarczej  i  porządkowej  dziewczyny 
zapoznają się z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Jednak z uaktywnianiem 
dziewczynek, zainteresowaniem ich pracą są spore  trudności. Można zauważyć, 
że młodsze dzieci z większym zaangażowaniem podejmują wszelkie prace, z kolei 
dorastające dziewczyny często mają niewłaściwy stosunek do pracy fizycznej.

L. Kozdajewska zauważa także wartości, jakie mają spotkania wychowanek 
z już usamodzielnionymi koleżankami. W ciągu całego roku szkolnego wiele wy-
siłku wychowawczynie wkładają w to, żeby przekonać nowo przyjęte do placów-
ki dziewczęta do korzyści, które w przyszłości wyniosą z pracy na terenie domu 
dziecka. Odbywa się  to często właśnie poprzez spotkania z usamodzielnionymi 

31  L  K o z d a j e w s k a, Jak pracujemy…, s. 45. 
32  Tamże, s. 47. 
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już wychowankami. W czasie takich kontaktów wychowawcy starają się tak pokie-
rować rozmową, by starsze, usamodzielnione wychowanki potwierdziły pożytek, 
jaki dało im zgłaszanie się do prac domowych. Przykłady z ich życia są bardziej 
przekonujące niż słowa. Dziewczynki biorą udział we wszystkich pracach na tere-
nie domu i są zorientowane w gospodarowaniu zakładu. Obeznane są z budże-
tem, znają ceny za wyżywienie, odzież, pomoc naukową itd. W małych grupkach 
dziewczynki  obliczają  wartość  pieniężną  dziennego  wyżywienia,  zaznajamiają 
się  z  cenami  poszczególnych  produktów. W  ramach  prac  sekcji  gospodarczej 
wychowanki  układają  jadłospis  z  jednoczesną  kalkulacją  pieniężną.  Jadłospisy 
sporządza przewodnicząca sekcji z coraz to inną grupą wychowanek, żeby miały 
możliwość zapoznania się ze sprawą żywienia33.

Dom dziecka  stara  się  jak  najlepiej wyposażyć  usamodzielniające  się wy-
chowanki. Wyprawki szykuje się przez wiele  lat.  „Zwykle po 3, 4  latach pobytu 
w domu dziecka wychowanka wychodzi, mając: 3 pary butów, 2 płaszcze, 9 kom-
pletów bielizny, ok. 10 sukienek, 2 spódniczki, fartuch ochronny do pracy i kilka 
bluzek, a także przybory toaletowe”34. 

Każda wychowanka opuszczająca dom umie gotować, przygotowywać za-
pasy na zimę, a także prasować, prać i szyć odzież. Lekcji gotowania udzielają 
sobie nawzajem wychowanki. Fachowymi instruktorami są kucharki i intendentka. 
Samodzielne przygotowanie posiłków, kiedy dwie wychowanki gotują śniadanie 
i obiad dla 90 osób, a jedna kolację jest bardzo odpowiedzialną pracą. Wycho-
wanki zdają sobie sprawę z tej odpowiedzialności. Celem dziewczyn jest dobre 
wywiązanie się z obowiązków, ponieważ całą ich pracę ocenia zespół, który spo-
żywa zrobione przez nie potrawy. Dyżury przy gotowaniu, sprawowane w „Dniu 
samodzielności”, są wykonane znacznie lepiej niż pozostałe. O tym, jak bardzo 
przydaje  się  umiejętność  gotowania  w  ich  samodzielnym  życiu,  mówią  same 
w czasie odwiedzin35.

Dużą uwagę w  codziennej  pracy wychowawczej  domu  skupia  się  na  tym, 
aby wychowanki  umiały  uszyć  sobie najprostsze  rzeczy. Te wychowanki,  które 
mają więcej czasu, uczą się zasad kroju i same próbują swych sił, szyjąc prostą 
odzież. Niektóre dziewczyny tak polubiły szycie, że pragną po skończeniu szkoły 
uczęszczać na kurs krawiecki, żeby udoskonalić swoje umiejętności. Od wszyst-
kich wychowanek wymaga się, aby umiały cerować.

W  codziennej  pracy  z  wychowankami  dużo  uwagi  poświęca  się  dbałości 
o urządzenia domu dziecka. W okresie gruntownego sprzątania wychowanki wraz 
z pracownikami domu odświeżają sprzęty domowe, przywracają im w miarę pier-
wotny wygląd, ale  też naprawiają drobne uszkodzenia. W czasie  letnim dziew-
czynki pracują również w ogródku, w którym sadzą warzywa  i kwiaty. Ta praca 
również pomaga im w ich samodzielnym życiu.

33  Tamże, s. 46. 
34  Tamże, s. 48.
35  Tamże, s. 49. 
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Doskonalenie wychowawców

Podniesienie poziomu pracy wychowawczej w placówkach opiekuńczych nie 
może odbywać się bez ustawicznego doskonalenia pracującej w nich kadry. Kwe-
stia odpowiedniego przygotowania do pracy wychowawców pojawiała się często 
na łamach pisma. 

W czasopiśmie wielokrotnie podkreślano, że do prawidłowej pracy w domach 
dziecka niezbędne  jest  rozszerzenie wiedzy wychowawców w zakresie ekono-
mii, polityki, socjologii i pedagogiki społecznej. Wychowawca powinien rozporzą-
dzać wiedzą i doświadczeniem, które umożliwi mu prawidłowe oddziaływanie na 
osobowość młodego wychowanka. By stać się wiarygodnym w swojej pracy, wy-
chowawca  powinien,  oprócz wiedzy,  korzystać  ze  sprawdzonych  doświadczeń 
radzieckich  towarzyszy. Wzorem wychowawcy, który może stać się najlepszym 
przykładem skutecznego rozwiązywania najtrudniejszych problemów wychowaw-
czych z młodzieżą, jest wielki radziecki pedagog Antoni Makarenko36.

Szeroka  wiedza  i  doświadczenie  wychowawców,  zdobyte  w  procesie  in-
tensywnej pracy nad sobą, ma im pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji, ma 
zwiększyć stopień skuteczności i pewności w pracy wychowawczej. Rozszerze-
nie wiedzy wychowawców powinno objąć zagadnienia wybrane stosownie do po-
trzeb pracy wychowawczej, a  także ułatwić możliwość poznawania środowiska 
społecznego  poprzez  umiejętność  opracowania  indywidualnego  wywiadu  spo-
łecznego dla celów opiekuńczo-wychowawczych37.

Wychowawcy każdego domu dziecka wspólnie, jako zespół, oprócz popraw-
nej politycznie sylwetki, powinni dysponować zasobem praktycznych umiejętności, 
niezbędnych do wzbogacenia procesu wychowania, do uczynienia wychowania 
atrakcyjnym, z pełnym przygotowaniem dzieci do życia.

Do umiejętności tych zaliczyć można m.in.:
1) znajomość zasad bibliotekarstwa dziecięcego, umiejętność prowadzenia biblioteki i czytelni 

dziecięcej;
2)  umiejętność  prowadzenie  orkiestry  na  łatwych  do  opanowania  przez  dzieci  instrumentach 

strunowych;
3) znajomość gier i zabaw dziecięcych pokojowych i na powietrzu, umiejętność zachęcenia do 

nich dzieci;
4) umiejętność prowadzenia sportów dziecięcych i wychowania fizycznego dzieci;
5) znajomość robót ręcznych i metod politechnizacji dzieci w ramach ich zajęć dobrowolnych, 

umiejętność prowadzenia majsterkowania; 
6) umiejętność prowadzenia dobrowolnych zajęć przyrodniczych;
7) inne umiejętności nadające indywidualne cechy poszczególnym domom38.

Rola dobrej pracy wychowawczej polega na tym, aby w całym procesie wy-
chowawczego  dać  dzieciom  potrzebne  umiejętności,  przeżycia  odpowiadające 

36 K. C z a j k o w s k i, Makarenko – praktyk i teoretyk wychowania, DD 1959, nr 7, s. 2.
37  Z. Z a b o r o w s k i, Koncepcja wychowania w systemie pedagogicznym Antoniego Makarenki, 

tamże, nr 9, s. 7.
38  S. P a p u z i ń s k i, Praca…, s. 14.



Nella Stolińska-Pobralska290

wiekowi dziecka, a także na przyszłość dobre wspomnienia, które zazwyczaj de-
cydują o psychicznej  i moralnej postawie, o sile życiowej byłego wychowanka, 
o jego przydatności społecznej. 

Kierownicy  domów dziecka w  ścisłym porozumieniu  z wydziałami  oświaty  powinni  poświęcić 
szczególnie wiele uwagi stwarzaniu warunków organizacyjnych i rzeczowych do efektywnego wycho-
wania, co w efekcie pozwoli na osiągnięcie pełnych możliwości wyników bez nadmiernego nakładu 
sił i środków. Wychowują albowiem nie tylko wychowawcy, ale i zespół warunków, treści i tryb życia, 
nastrój, jaki obok ludzi stwarzają przedmioty, ich stan, urządzenia, porządek przedmiotowy39.

Analiza zawartości treści pisma w zakresie podjętej problematyki pozwala 
stwierdzić, że stanowiło ono znaczącą pomoc w zakresie wyznaczania kierun-
ków pracy wychowawczej w placówkach opiekuńczych, a jako organ Minister-
stwa Oświaty i Wychowania starało się, by zawarte w nim wskazówki utożsamić 
z  politycznym  kierunkiem  w  opiece  nad  dzieckiem  sierocym,  wyznaczanym 
przez  kolejne  uchwały  PZPR.  Treści  artykułów  musiały  być  zatem  zgodne 
z przyjętą polityczną doktryną, bowiem cenzura nie dopuszczała innych wrogich 
klasowo myśli.

W artykułach daje się wyraźnie zauważyć realizacja strategii oświatowej par-
tii i rządu jako źródło upowszechniania jej zadań, zważywszy, że po 1956 r. pre-
numerata pisma stała się obowiązkowa dla wszystkich placówek opiekuńczych. 
Zdecydowanie  przejawia  się  duch  oddziaływania  kolektywnego,  którego  celem 
było wychowanie sierot na przyszłych budowniczych socjalizmu.

W publikacjach można zauważyć realizację związku wychowania zakładowe-
go z życiem klasy robotniczej poprzez dominację kształcenia zawodowego w pla-
cówkach. Wychowanie zespołowe dominuje nad indywidualną pracą z dzieckiem. 

Na łamach pisma w badanym okresie nie podejmowano także kwestii zwią-
zanych z rodzinnymi formami opieki ani problemów związanych z poprawą warun-
ków pracy wychowawców, mocno wówczas obciążonych pracą, bez dodatkowej 
za nią gratyfikacji, choć wiele miejsca poświęcono potrzebie ich stałego kształce-
nia i doskonalenia.

Mimo to czasopismo „Dom Dziecka” dawało możliwość wypowiedzi ówcze-
snym  teoretykom, praktykom wychowania oraz urzędnikom w kwestii wspoma-
gania  organizacji  pracy  wychowawczej  w  instytucjach  opieki  zamkniętej,  było 
pomocne w kwestii wspierania idei centralnego zarządzania wychowaniem w pla-
cówkach, a zawarte w nim treści stanowiły przejaw troski państwa o skuteczną 
i  sprawną pracę opiekuńczo-wychowawczą w organizowanych  i prowadzonych 
instytucjach dla dzieci.

39  Tamże, s. 15.
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Bohaterowie i wrogowie młodzieży polskiej 
na łamach wiodących czasopism młodzieżowych 

okresu stalinowskiego Polski Ludowej

Podstawową  cechą  prasy  okresu  stalinowskiego,  w  tym  i  czasopism mło-
dzieżowych, była  indoktrynacja  i dezinformacja. System przekazu propagando-
wego, jaki wówczas stworzono, za pierwszoplanowe zadanie uznał kształtowanie 
świadomości i światopoglądu społeczeństwa oraz formowanie odpowiednich po-
staw  i zachowań. Zadanie  to realizowano za pomocą zmasowanej propagandy 
przy jednoczesnym odcięciu odbiorców od innych źródeł informacji1. Nieodłączną 
funkcją ówczesnej prasy, obok tworzenia atmosfery aklamacji dla poczynań wła-
dzy, było kreowanie bohaterów i wrogów współczesności, co było zresztą zgodne 
z lansowaną teorią walki klasowej. Bohaterowie i wrogowie, którzy byli tworzeni 
na  łamach prasy młodzieżowej, prezentowali  różne sfery aktywności publicznej 
i dla jasności narracji podzielono ich według następujących kategorii: historia i po-
lityka współczesna, kultura, nauka, sport oraz życie codzienne. 

Historia i polityka współczesna
Zgodnie z immanentną cechą komunistycznego modelu prasy, czyli pełnie-

niem przez nią funkcji odcinka walki ideologicznej2, zamieszczane w niej artykuły 
kreowały  zarówno  historię,  jak  i  świat  rzeczywisty. W przekazie  ideologicznym 

* Dr,  Katedra Historii Wychowania,  Instytut  Pedagogiki, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet 
Szczeciński, 71-431 Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17.

1 R. H a b i e l s k i, Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009, s. 204.
2  M. M a z u r, O człowieku tendencyjnym… Obraz nowego człowieka w propagandzie komuni-

stycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956, Lublin 2009, s. 242.
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funkcjonował dychotomiczny obraz rzeczywistości z podziałem na świat postępu, 
pokoju i radości (kraje obozu demokracji ludowej) i świat zacofania, wojny i cier-
pienia (kraje demokracji zachodniej). Ludzie służący sprawie socjalizmu, również 
w wymiarze historycznym, byli  bohaterami;  ci  zaś,  którzy  się  jemu sprzeciwiali 
usytuowani byli po stronie wrogów. Wydarzeniom i związanym z nimi postaciom 
– zarówno tym historycznym, jak i  tym współczesnym – nadawały odpowiednie 
znaczenie  i  interpretację. W celu uniknięcia niedomówień czytelnik otrzymywał 
klarowny przekaz, które z tych wydarzeń i postaci zasługuje na ocenę pozytywną, 
a które z nich powinny wywołać odruch sprzeciwu i pogardy. 

Plejadę  bohaterów  historycznych  otwierały  postacie  związane  z  walką  na-
rodowowyzwoleńczą, m.in.: Tadeusz Kościuszko, Edward Dembowski, Jarosław 
Dąbrowski. Na wdzięczność pokoleń zasługiwali również bohaterzy ruchu robotni-
czego: Stanisław Worcell, Ludwik Waryński, Feliks Dzierżyński, Marceli Nowotko, 
Julian Marchlewski, Róża Luksemburg, Marian Buczek3. W publikowanych arty-
kułach stosowano wobec wymienionych postaci specjalne określenia, które w za-
łożeniu miały dodatkowo podkreślić  ich przymioty  i  zasługi dla  ludzkości:  Julian 
Marchlewski  był  nazywany  „człowiekiem,  który  kochał  ludzi”,  Feliks Dzierżyński 
„wiecznym płomieniem”, a Róża Luksemburg „orłem rewolucji”4. Szczególną uwa-
gę poświęcono osobie Karola Świerczewskiego, przedstawiając jego drogę życia 
i walki wraz  z wyraźnym wskazaniem,  że powinien być dla młodzieży wzorem, 
„jak kochać Polskę,  jak o nią walczyć,  jak budować”5. Przekonywano przy  tym, 
że tylko dzięki poświeceniu Świerczewskiego „robotnicy mogą mieszkać w nowych 
domach Mariensztatu, a pod Krakowem powstaje wielki ośrodek przemysłowy”6. 

Z uwagi na wiek potencjalnych odbiorców treści prasowych szczególną uwa-
gę zwrócono na symbole walki młodych: Janka Krasickiego, Stanisława Dubois 
i Hankę Sawicką. Wszyscy oni uosabiali cechy, które – zdaniem autorów artyku-
łów – powinny być bliskie każdemu młodemu człowiekowi w Polsce: odwagę, po-
święcenie, kierowanie się ideałami rewolucji i myślą o zjednoczeniu postępowej 
młodzieży7. 

Listę postaci historycznych zamykała ówczesna „święta trójca”, czyli Marks, 
Engels i Lenin. Przedmiotem publikacji prasowych były zarówno życiorysy wspo-

3  J. S e g e l, Droga pokoleń, „Pokolenie” [dalej: P] 1952, nr 6, s. 6; T. K u r e k, O Julianie Mar-
chlewskim,  P  1951,  nr  11,  s.  4;   t e n ż e, Za naszą i waszą wolność walczył Julian Marchlewski, 
P 1950, nr 11, s. 4; Wieczny płomień nie gaśnie, P 1951, nr 28, s. 3; A. S ł u c k i, Bojownicy o pokój 
i socjalizm, P 1950, nr 3, s. 4; K. G a r w o l i ń s k a, Towarzysz Marchlewski, „Świat Młodych” [dalej: 
ŚM] 1950, nr 11, s. 6–7; Patroni naszych drużyn, ŚM 1950, nr 49, s 2; O człowieku, który kochał ludzi, 
„Nowa Wieś” [dalej: NW] 1951, nr 12, s. 5; [K.K.], Julian Marchlewski, „Płomień” [dalej: Pł] 1950, nr 16, 
s. 242–243; Marian Buczek – niezłomny bojownik o Polskę Ludową, NW 1951, nr 36, s. 8; K. G a r -
w o l i ń s k a, Tak rozumiał miłość Ojczyzny towarzysz Marian Buczek – godny syn klasy robotniczej, 
P 1949, nr 37, s. 9.

4  M. M a z u r, O człowieku…, s. 5; Wieczny płomień…, s. 3; A. S ł u c k i, Bojownicy…, s. 3.
5  Życie Generała Karola Świerczewskiego jest dla nas wzorem jak kochać Polskę, jak o nią 

walczyć, jak budować, P 1952, nr 12, s. 4; Pamięci wielkiego patrioty i żołnierza, Pł 1948, nr 17, s. 525.
6  A. B i ń k o w s k i, O generale Walterze, P 1951, nr 12, s. 3.
7  T. K u r e k, Trzy wiosenne dni. Szkic opowieści o Hance Sawickiej, P 1951, nr 11, s. 1; Ludzie 

naszych sztandarów, P 1948, nr 3, s. 2.
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mnianych postaci, w których specjalną uwagę zwracano na atmosferę domu ro-
dzinnego i wpływ doświadczeń młodości oraz ich oddziaływanie na dzieje świata. 
Użycie zwrotu „święta trójca” nie było przypadkowe: w przekazie prasowym droga 
życiowa każdego z tych bohaterów utrzymana była w formie hagiograficznej, nie 
przypominając zwykłej biografii8.  Ich dokonania –  jako „twórców nowej epoki” – 
miały być dla młodzieży nie tylko przedmiotem systematycznego studiowania, ale 
i inspiracją do własnych działań na rzecz budowy socjalizmu9. 

Niewiele mniej miejsca poświęcano bohaterom współczesnym, zwanym czę-
sto „dumą epoki”: Józefowi Stalinowi, Mao Tse-tungowi, Bolesławowi Bierutowi10. 
Wszyscy oni zasługiwali na nimb wiecznej sławy i byli – zgodnie z intencją pro-
pagandystów – gotowymi wzorcami do naśladowania. Nie sposób wymienić tutaj 
wszystkich zalet, które zarezerwowano dla wymienionych bohaterów, a zwłasz-
cza Stalina. Pisano o nim jako o „chorążym pokoju”, „geniuszu myśli”, „geniuszu 
rewolucji”, „nieśmiertelnym nauczycielu młodzieży”11. Co więcej, kult dla jego oso-
by nie zakończył się wraz z jego śmiercią. Z uporem twierdzono, że „jego postać, 
jego życie pełne znoju  i  trudów, wypełnione walką o zwycięstwo  ideałów Partii 
Komunistycznej jest dla młodzieży świata wzorem hartu, ofiarności, bezgranicz-
nego oddania sprawie szczęścia prostego człowieka, sprawie komunizmu”12. Do-
bre słowo kierowano też pod adresem rodzimego bohatera – Bolesława Bieruta, 
określając go najczęściej jako „wodza i nauczyciela […] narodu”13 oraz „człowie-
ka, który prowadzi […] do nowych zwycięstw”14.

Zgodnie ze wspomnianą już zasadą dychotomii, po drugiej stronie znajdowali 
się wrogowie, a więc  ludzie zasługujący na pogardę  i nienawiść. W przypadku 
historii  posługiwano  się  przeważnie  antybohaterem  zbiorowym.  Byli  to  najczę-
ściej kapitaliści czy właściciele ziemscy nękający klasę robotniczą czy chłopów 
lub przeciwnicy rewolucji, będący na usługach możnych  i Watykanu. Jeżeli na-
stępowała  personifikacja,  to  dotyczyła  ona  głównie  żyjących  jeszcze wówczas 
postaci z okresu międzywojennego: S. Mikołajczyka, F. Sławoj-Składkowskiego 
czy W. Andersa. Dla autorów artykułów prasowych byli  to najczęściej  „zdrajcy” 
i  „wykolejeńcy”15  i  nie  poświęcano  im  zazwyczaj  wiele  uwagi.  Zdecydowanie 
więcej miejsca zajmowały publikacje, których przedmiotem byli aktywni politycy 
państw zachodnich: H. Truman, I. Eisenhower, K. Adenauer obdarzani określenia-
mi typu: „usłużny lokaj milionerów”, „śmiertelny wróg postępu”, „adwokat agresji”, 

8  J. S e g e l, Dzieło Karola Marksa jest nieśmiertelne, P 1953, nr 10, s. 4; W. K r a s u c k i, Twór-
ca nowej epoki, ŚM 1950, nr 10, s. 7.

9  W. K r a s u c k i, Twórca…, s. 7.
10  W. W o j t y g a, Nieśmiertelny nauczyciel młodzieży,  „Sztandar Młodych”  [dalej: SzM] 1953, 

nr 89, s. 3; Z. J u r k i e w i c z, Wielkie życie, P 1952, nr 16, s. 2–3; Bolesław Bierut – wódz i nauczyciel 
naszego narodu, NW 1952, nr 16, s. 3.

11  W. W o j t y g a, Nieśmiertelny…, s. 3; B. B i e r u t, Stalin – twórca niezłomnej braterskiej jedno-
ści wolnych narodów, P 1953, nr 11, s. 3.

12  W. W o j t y g a, Nieśmiertelny…, tamże; E. L a s o t a, Duma naszej epoki, P 1952, nr 40, s. 3; 
Człowiek, który poprowadził Chiny do zwycięstwa, P 1950, nr 24, s. 2.

13  Z. J u r k i e w i c z, Wielkie…, tamże.
14  Bolesław Bierut…, s. 3.
15  Daremne żale, P 1952, nr 6, s. 8.
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„handlarz  ludzkim  życiem”16. W przeciwieństwie  do  chlubnych  postaci  z  obozu 
socjalizmu, życiorysy wyżej wspomnianych przedstawiane były jako droga upad-
ku. Przykładem może być tutaj postać I. Eisenhowera: „Ike Eisenhower pochodzi 
z  bogatej  rodziny niemieckich emigrantów, osiadłej w Stanach Zjednoczonych. 
Kształcił się na tradycjach krwawych pacyfikacji powstania bokserów w Chinach, 
na tradycjach żołdaków dolara. Ideałami, którymi został przepojony, są dążenia 
do zysku – każdą drogą, głównie drogą wojny”17. Listę wrogów współczesnej po-
lityki uzupełniali wojskowi: D. MacArthur, O. Bradley, L. Johnson, a najczęściej 
stosowanymi  w  tym  przypadku  epitetami  były:  „dostawca  mięsa  armatniego” 
i „zawodowy podżegacz do wojny”18. Ostrze krytyki skierowane było wprawdzie 
w postacie polityki amerykańskiej, ale gorzkich słów nie szczędzono również i po-
litykom z innych krajów zachodnich, np. R. Schumanowi, ówczesnemu ministrowi 
spraw zagranicznych Francji. Oto, co na  jego temat pisał autor  jednego z arty-
kułów:  „Każdy uczciwy Francuz wymawia dzisiaj  z obrzydzeniem  imię Roberta 
Schumana. Imię to stało się symbolem zdrady narodowej francuskiej burżuazji, 
która za amerykańskie dolary sprzedaje swój kraj”19. 

Wszystkich  wymienionych  należało  traktować  jako  zagrożenie  zarówno 
w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym, a jedynymi emocjami, które powinny 
towarzyszyć tym nazwiskom były wstręt i oburzenie.

Kultura

Kultura, określana mianem postępowej, pełniła wobec ideologii funkcję słu-
żebną. Zgodnie z zasadami promowanego wówczas realizmu socjalistycznego, 
zarówno  twórca,  jak  i  jego dzieło mieli podwójne do spełnienia zadanie: walkę 
z dekadencją Zachodu, przy równoczesnym formowaniu tzw. nowego człowieka. 
Postacie  z  dzieł  socrealistycznych  to  byli  najczęściej  „bohaterzy-herosi,  którzy 
toczyli walkę z wrogami pokoju i braterstwa, demaskowali sabotażystów, przekra-
czali normy pracownicze i umacniali się w słuszności światopoglądu marksistow-
sko-leninowskiego”20. Do ich propagowania przywiązywano ogromną wagę, gdyż 
na ich przykładzie młodzież miała się uczyć „postawy poświęcenia, bohaterstwa 
pracy i porywającej wielkości”21. „Bohaterami naszych filmów i książek” – pisano – 

16  [jes], „Dzień wiary”, czyli daremne żale pana Adenauera, P 1952, nr 28, s. 3; [R.R.], Rozważa-
nia mister Trumana o demokracji, P 1951, nr 40, s. 2; [A.B.], Wczoraj handlował podwiązkami, a dziś 
handluje ludzkim życiem, P 1950, nr 41, s. 4; [A.M.], Ujawnione zamiary, P 1953, nr 4, s. 2.

17  [A.M.], Ujawnione…, tamże.
18  A. Wa s i l j e w, Dostawca mięsa armatniego, P 1951, nr 50, s. 4; [Zet.], Plany, które spaliły na 

panewce, P 1950, nr 27, s. 2; [A.B.], Louis Johnson – minister wojny USA, P 1950, nr 32, s. 2.
19  [A.B.], Robert Schuman – minister zdrady narodowej, P 1950, nr 34, s. 2.
20  M. F i k, Kultura polska 1944–1956,  [w:] Polacy wobec przemocy 1944–1956,  red. B. Otwi-

nowska, J. Żaryn, Warszawa 1996, s. 248.
21  F. D u r a c z, Książka – twój przyjaciel i nauczyciel, „Nasze Koło Pracuje” [dalej: NKP] 1951, 

nr 5, s. 69.
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„nie są kombinatorzy i niebieskie ptaki, a ludzie pracy: robotnik, chłop pracujący, 
żołnierz,  inteligent”22. Należy  również wziąć pod uwagę  istotną  cechę socreali-
zmu: jego twórcy nie odwzorowywali rzeczywistości, ale ją tworzyli, co oznaczało, 
że ich posłannictwem było „pokazywać, jakiej rzeczywistości i jakiego człowieka 
życzy sobie władza”23. 

Rozeznanie co do tego, którzy twórcy i które dzieła zasługują na uwagę, mło-
dzież zdobywała z lektury zamieszczanych recenzji, zachęt, czy też list zalecanych 
autorów. Byli to najczęściej laureaci stalinowskich nagród literackich, m.in.: J. Ama-
do i A. Seghers24. Obok nich występowały też postacie z historii literatury polskiej 
i europejskiej. Literaturę polską najbardziej godnie – zdaniem publicystów – repre-
zentował A. Mickiewicz. Zgodnie przedstawiano go  jako „pisarza postępowego”, 
którego  „miłość do  ludu  […] nakazuje nienawidzić  jego gnębicieli,  dyktuje ostre 
słowa skierowane przeciw caratowi, bankierom francuskim, klerowi”25. Z literatury 
obcej szczególnym uznaniem cieszyli się W. Hugo, którego cała twórczość miała 
być przeniknięta „szlachetną walką o lepsze jutro człowieka”26, F. Rabelais, który 
„występował przeciwko ciemnocie i barbarzyństwu”27 i A. Puszkin, kreślący „smut-
ny i surowy obraz współczesnej wsi”28. Zachęcano również młodzież do poznawa-
nia  twórczości pisarzy współczesnych: G. Morcinka, B. Czeszki,  I. Newerly’ego, 
R. Emersona, H. Fasta, M. Ostrowskiego, A. Gajdara, A. Fadjejewa. M. Gorkiego. 
Specjalną uwagę poświęcano kreowanym przez tych twórców postaciom. Beza-
pelacyjnym liderem wśród  literackich bohaterów młodzieżowych był Pawka Kor-
czagin z powieści Jak hartowała się stal M. Ostrowskiego29, którego stawiano za 
wzór młodzieży polskiej. O pozytywnym wpływie tej postaci literackiej miały m.in. 
świadczyć następujące listy do redakcji: „Poznając Korczagina uczymy się walczyć 
z wrogami i przełamywać w nas samych wszystkie wady, które przeszkadzają nam 
w pracy i nauce. […] Dziś wydaje mi się, że znam Pawkę jak brata”30. Listę bohate-
rów uzupełniali również: Borys, żarliwy rewolucjonista z książki Szkoła A. Gajdara; 
Jurek, Stacho i  inni ZWM-owcy z Pokolenia B. Czeszki walczący o lepsze jutro; 
Paweł Własow i  jego matka z powieści M. Gorkiego, odnajdujący sens swojego 
życia w walce rewolucyjnej; Jerzy Szczęsny zafascynowany  ideami komunizmu 
z Pamiątki z Celulozy I. Newerly’ego oraz Aleksy Stachanow, twórca współzawod-
nictwa w pracy z książki C. Bobińskiej O prostym człowieku z ZSRR31. 

22  [M.K.], Sprawa honoru, P 1952, nr 12, s. 3.
23  M.  F i k, Kultura polska…, s. 254; T. H e j n i c k a - B e z w i ń s k a, Zarys historii wychowania 

(1944–1989), Kielce 1996, s. 72.
24  W. W o r o s z y l s k i, Pisarze dobrzy i różni, SzM 1951, nr 94, s. 2; Międzynarodowe stalinow-

skie nagrody pokoju, P 1953, nr 2, s. 3.
25  A. J a s i ń s k i, Mickiewicz – pisarz postępowy, P 1950, nr 4, s. 8; A. Z a p o r o w s k i, Dzieła 

wiecznie młode, P 1948, nr 1, s. 2.
26  D. Ł om a c z e w s k a, Gdyby tylko jeden pozostał – ja nim będę, P 1952, nr 10, s. 11.
27  [b.t.], P 1953, nr 31, s. 4.
28  T. K u r z a w a, Puszkin-prozaik, P 1952, nr 6, s. 11.
29  L. W i t c z a k, Pamięci Korczagina, P 1952, nr 42, s. 5; T. K o n w i c k i, Pisarz wielkich serc, 

P 1951, nr 51–52, s. 13.
30  Poznałem Korczagina, P 1952, nr 45, s. 7.
31  [S.N.], Co czytać, Pł 1949, nr 8, s. 127; M. G ó r a, Czytelnicy o książkach, NW 1951, nr 20, 
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Pisząc o literaturze, którą propagowano na łamach prasy, nie można zapomi-
nać też o tych pisarzach, co do których istniały wątpliwości. Literaci tacy posiadali 
słuszne założenia, ale ich dzieła – według autorów artykułów – wymagały okre-
ślonej  interpretacji. Przykładem może tu być E. Orzeszkowa, która „nie zawsze 
stała na słusznym stanowisku. Nie widziała, że wyzysk i nędza są nieodłącznymi 
towarzyszami  ustroju,  w  którym  żyła,  nie  rozumiała  rodzącej  się  w  łonie  kapi-
talizmu walki, nie zdawała sobie sprawy z  roli,  jaką w historii odgrywa proleta-
riat”32. Podobnie oceniano dorobek R. Reymonta, o którym pisano, że „rysował 
rzeczywistość w sposób  realistyczny, ale bez wyciągania słusznych społecznie 
wniosków”, a fakt, że „związał swoje losy i swoją twórczość z burżuazją” zadecy-
dował o przyznaniu mu nagrody Nobla33. Właściwej wykładni wymagała również 
powieść J. Steinbecka Myszy i ludzie, która – zdaniem publicysty „Pokolenia” – fir-
mowała szkodliwą tezę, że w ustroju kapitalistycznym istnieje jakakolwiek szansa 
polepszenia bytu robotników rolnych34. 

Promując kulturę postępową, nie zapomniano też o filmie, poświęcając mu 
specjalną rubrykę pod tytułem „Czy widzieliście ten film?”. Wśród polecanych ty-
tułów znalazły się zarówno te, które przedstawiały życie bohaterów masowej wy-
obraźni, np. Dzierżyńskiego czy Świerczewskiego, a także te, które opowiadały 
o  losach  tzw.  zwykłych  ludzi:  pionierów,  kołchoźnic,  przodowników pracy,  ofiar 
obszarników i kapitalistów35.

Po  drugiej  stronie  bieguna  usytuowana  została  kultura  wsteczna  i  deka-
dencka. Charakteryzowano ją w następujących słowach: „Czy zastanawiasz się, 
czytelniku,  jaką książkę wypożyczasz z biblioteki? Czy zastanawiasz się,  jeżeli 
bierzesz do ręki powieść, jaki wpływ wywrze na ciebie treść? […] Wiesz, że inna 
jest miara moralności w państwach, w których określa się wartość człowieka we-
dług jego rocznych dochodów. Tam, bohaterami książek są gangsterzy, bankierzy, 
detektywi i córki miliarderów. […] Recepta na powieści tego typu jest prosta: pisz 
o zbrodniach, ucz kraść, ucz mordować, paś niezdrową sensację – aby handel 
dobrze  szedł”36. Charakterystyczne  jest  to,  że właściwie  żaden  z  bohaterów  li-
teratury wstecznej, oprócz postaci Stachowicza – zdrajcy z Młodej Gwardii, nie 
zasługiwał na specjalne wspomnienie. Przedstawiano za  to nazwiska  twórców, 
którzy byli odpowiedzialni za lansowanie tego typu wątpliwych bohaterów: Maxa 
Brandta, autora westernów powieściowych; Karola Maya tworzącego książki po-
dróżniczo-przygodowe; Adama Nasielskiego i Adama Marczyńskiego – piszących 

s. 9; [A.B.], Maksim Gorki, „Matka”, P 1949, nr 16, s. 4; [j.z.], „Pokolenie” B. Czeszki, P 1952, nr 9, 
s. 11; [dw], Wielka szkoła, P 1953, nr 1, s. 11; D. B a r g i e ł o w s k i, Głos walczącego pisarza, P 1953, 
nr 20, s. 10.

32  J. Ś w i d z i ń s k i, Przeciw ludzkiej krzywdzie, P 1951, nr 15, s. 15.
33  J. R u r a w s k i, O Reymoncie, P 1953, nr 21, s. 10.
34  A. B r a u n, J. Steinbeck „Myszy i ludzie”, P 1950, nr 9, s. 5.
35  W. L i k s z a, Czy widzieliście ten film, P 1953, nr 1, s. 9; nr 5, s. 9; W. L i k s z a, Żołnierz zwycię-

stwa, tamże, nr 13, s. 12; M. P o g o d i n, Feliks Dzierżyński, tamże, nr 23, s. 11; J. G i ż y c k i, Pierw-
szy film o młodzieży, P 1951, nr 4, s. 1; [Sar], Film o zwycięstwie kobiety i pracy, P 1950, nr 13, s. 13.

36  [J.G.], Jak długo jeszcze widma Wallace’ów, Romańskich i Marczyńskich straszyć nas będą 
w prywatnych wypożyczalniach książek?, P 1950, nr 22, s. 1.
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powieści kryminalne; Edgara Wallace’a – tworzącego powieści kryminalno-awan-
turnicze  oraz  Archibalda  Cronina  –  autora  pozycji  społeczno-obyczajowych37. 
W celu ochronienia młodzieży przed zgubnym wpływem wątpliwych dzieł kultury 
apelowano zarówno o systematyczną inspekcję państwowych i prywatnych wypo-
życzalni, jak i dopilnowanie, czy na stanowisku bibliotekarza pracuje odpowiedni 
człowiek38. 

W ogniu krytyki znalazł się również film z krajów zachodu, o których pisano: 
„Dość już filmów, w których nie występuje ani jeden zwykły, normalny człowiek, 
dość filmów tchnących beznadziejnym pesymizmem. […] Zamiast bajeczek o nie-
poczytalnych mordercach i pozbawionych pamięci neurastenikach, uświadomio-
ny widz pragnie optymistycznych, humanistycznych filmów o prostych ludziach, 
normalnie i prawdziwie walczących o swoje szczęście”39. Na miano twórcy kultury 
małowartościowej zasłużył też rodzimy K. I. Gałczyński oraz jego „Teatrzyk Zie-
lona Gęś”, co znalazło swój wyraz z liście do redakcji nadesłanym przez grupę 
ZMP-owców z koła zakładowego:  „ten  rodzaj dowcipu  reprezentuje schyłkową, 
kapitalistyczną kulturę.  […]. Zwracamy się z prośbą  i żądaniem, ażeby K. Gał-
czyński pisał tylko dla mas pracujących, w których szeregach kroczy postępowa 
młodzież polska”40.

Postacie  z wymienionych  powieści,  sztuk  czy  filmów  stanowiły  –  zdaniem 
publicystów – symbol upadku Zachodu, dobrych obyczajów, taniego sentymen-
talizmu  i  sensacji.  Były  również  odpowiedzialne  za  kreowanie  postaw wrogich 
państwu ludowemu i demoralizację młodego pokolenia. 

Nauka

Podstawą  filozoficzną,  poznawczą  i metodologiczną  dociekań  naukowych 
w  omawianym  czasie  historycznym  stał  się  marksizm-leninizm,  a  cel  badań 
określono  jako  kształtowanie  światopoglądu  naukowego. Oznaczało  to  odrzu-
cenie zarówno metafizyki, jak i idealizmu. Pisano, że praca nad kształtowaniem 
światopoglądu  naukowego  to  „ukazywanie  zwycięstwa  materializmu  nad  ide-
alizmem w świetle każdej nowej zdobyczy, każdego nowego odkrycia w nauce 
i technice”41. Niezbywalną częścią wspomnianej pracy była nie tylko propaganda 
marksistowsko-leninowska, popularyzacja wiedzy przyrodniczej, demaskowanie 
nienaukowych teorii, ale  i walka z przesądami oraz zabobonami42. Na uznanie 
zasługiwali  jedynie  ci  naukowcy,  którzy  spełniali  powyżej  określone  wymogi. 

37  [J.G.], Jak długo…, s. 1; K. L u b e l c z y k, O kołach naukowych w szkole, P 1949, nr 34, s. 9; 
[W.L.], A jak jest w twojej bibliotece?, NW 1951, nr 23, s. 7.

38  [W.L.], A jak jest…, s. 7; [J.G.], Jak długo…, s. 1. 
39  J. Ł ę c z y c a, Filmowy kaftan bezpieczeństwa, czyli rzecz o ogłupianiu widza, P 1950, nr 21, s. 5.
40  Dla kogo pisana jest „Zielona Gęś”, P 1950, nr 20, s. 7.
41  A. D r o ż d ż y ń s k i, O naukowy światopogląd, NKP 1953, nr 6, s. 30.
42  Tamże, s. 30–31.
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Dla potrzeb propagandy w grupie tej znalazły się również postacie historyczne, 
spośród których prym wiódł Mikołaj Kopernik. Nazywany był najczęściej „wielkim 
rewolucjonistą  nauki”,  „szermierzem prawdy  i  postępu”  i  „geniuszem polskiego 
Odrodzenia”43. Głoszono, że „jego teoria i jego nazwisko stały się w historii sym-
bolem postępu nauki,  symbolem walki  z  obskurantyzmem kościoła  i wszelkich 
wstecznych  sił”44,  a  on  sam  „zadał  druzgocący  cios  zabobonom  i  przesądom, 
przezwyciężył podstawowe błędy dawnej nauki przyrodniczej, uwolnił naukę od 
teologii”45. Godne miejsce w historii nauki zajmowali  też Giordano Bruno i Gali-
leusz – twórcy postępu i przez to „ofiary ciemnoty kleru”46, a obok nich inni kon-
tynuatorzy idei postępu: Kepler, Kartezjusz, Newton, Darwin47. Warto nadmienić, 
że dwóch spośród ostatnio wymienionych uczonych nie przyjmowano bezkrytycz-
nie. Newtonowi zarzucano, że swoją naukę „próbował sztucznie naginać […] do 
potrzeb kościoła anglikańskiego”48, a teoria Darwina miała być z kolei „skażona 
bezkrytycznym przyjęciem  fałszywej  i  reakcyjnej  teorii Malthusa”49. Ostatecznie 
uznano jednak, że ewentualne korzyści propagandowe przewyższają wskazane 
niedoskonałości i nie pomniejszają zasług obu uczonych dla postępowej nauki. 

Odrębną grupę postępowych naukowców  tworzyły postacie z obszaru ów-
czesnej  nauki  radzieckiej,  których  niezwykłe  dokonania  prezentowane  były 
w niezliczonych artykułach. Byli  to m.in. S. Bruchonienko i S. Czeczulin – fizjo-
lodzy i twórcy sztucznego serca, którzy spowodowali ożywienie martwego psa50, 
M. Pirogow – prekursor aseptyki51, I. Pawłow – zadający cios burżuazyjnej nauce 
i  lansowanej przez nią teorii o „nadprzyrodzonej  istocie myśli”52  i O. Lepieszyń-
ska – twórczyni teorii tworzenia się nowych komórek z bezkomórkowej substancji 
białkowej53. Absolutny prym na liście bohaterów nauki wiedli jednak Iwan Miczurin 
oraz jego uczeń Trofim Łysenko. Drugi z nich określany był mianem „czarodzieja 
urodzajów”54. Popularyzacji osiągnięć tych dwóch naukowców poświęcano w pra-
sie specjalne rubryki np.  „Kącik młodych Miczurinowców”55, w którym donoszo-
no o zaskakujących wynikach upraw: wyhodowaniu pomidora szczepionego na 
ziemniaku, marchwi  na  koprze  czy  orzechu  na  kasztanie56. Równie ważna dla 

43  J. K u c z y ń s k i, Geniusz polskiego Odrodzenia, P 1953, nr 23, s. 3; t e n ż e, Szermierz praw-
dy i postępu, P 1953, nr 17, s. 4; W. K r a j e w s k i, Wielki rewolucjonista nauki, P 1950, nr 7, s. 12.

44  J. K u c z y ń s k i, Geniusz…, tamże.
45  J. K u c z y ń s k i, Szermierz…, s. 4.
46  J. K u c z y ń s k i, Geniusz…, s. 3.
47  Tamże.
48  O Izaaku Newtonie, P 1951, nr 13, s. 4.
49  Życiorys rozpoczęty na pokładzie „Beagle”, P 1952, nr 6, s. 5.
50  Sztuczne serce: czy można przywrócić życie?, P 1953, nr 9, s. 9.
51  M. S t a r z y ń s k i, Pirogow – twórca chirurgii, P 1951, nr 1, s. 10.
52  J. W r o ń s k i, Nauka radziecka w służbie ludzkości i postępu, P 1950, nr 43, s. 10; W. B o r -

k o w s k i, Przyjaciel ludzkości twórca nowoczesnej fizjologii, Pł 1949, nr 3, s. 2.
53  J. W r o ń s k i, Nauka…, s. 10; J. D ą b r o w s k a, Z wizytą u Olgi Lepieszyńskiej, ŚM 1950, 

nr 48, s. 8.
54  Czarodziej urodzajów, ŚM 1952, nr 37, s. 6.
55  Kącik Młodych Miczurinowców, NW 1951, nr 36, s. 9.
56  [J.R.], Orzech na kasztanie, P 1952, nr 14, s. 8; J. O l b r e c h t, Morele na północy, P 1950, 

nr 23, s. 11.
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celów  propagandowych  była  grupa  racjonalizatorów,  którzy  swoimi  dokonania-
mi przyspieszali cykl produkcji, jak np. stachanowiec radziecki Kolesow – twórca 
szybkościowej metody skrawania przy użyciu noża tokarskiego57 czy komsomoł-
ka Żandarowa – inicjatorka zmianowego przekazywania maszyn58. Postępowi na-
ukowcy, oprócz prowadzenia badań, mieli również obowiązek zaangażowania się 
na rzecz walki o pokój. Było to zgodne z głoszoną wówczas tezą, że „świat nauki 
nie stanowi oderwanej od życia całości […]. Mit o apolityczności nauki, stworzony 
przez pseudonaukowców, pozostających na usługach imperializmu, służy wyłącz-
nie  do  zamaskowania  zbrodniczych  celów  ich  nauki”59. Szczególną uwagę po-
święcono osobie fizyka Fryderyka Joliot-Curie, pracującego nad udoskonaleniem 
stosu atomowego i toczącego jednocześnie batalię z podżegaczami wojennymi, 
który jako pierwszy złożył podpis pod Apelem Sztokholmskim. Z tej też przyczyny 
stał  się ofiarą  „wściekłej  nagonki  prasowej”60. Z powodów propagandowych na 
życzliwą uwagę czytelnika zasługiwał również Leopold  Infeld, fizyk teoretyczny, 
który  – według  autora  artykułu  –  porzucił  pracę  na  uniwersytecie  kanadyjskim 
i wrócił do Polski, gdyż nie chciał dalej pracować w kraju, gdzie „nauka jest sprze-
dajna, gdzie wykorzystuje się ją do celów wojennych”61. 

„Nauka sprzedajna” oraz „nauka na usługach imperialistów” – to były dwa naj-
częściej powtarzające się epitety na określenie tzw. nauki wstecznej, czyli w więk-
szości  przypadków  rozwijanej  w  krajach  zachodnich.  Charakterystyczne  jest  to, 
że  artykułów  na  temat  wspomnianej  nauki  jest  niewiele.  Uznano  najwidoczniej, 
że nie zasługuje ona na wspomnienie, a jeżeli  już pojawiała się jakaś publikacja, 
to była ona utrzymana w tonie ironiczno-demaskatorskim. Wszystkie patologie na-
uki burżuazyjnej przybliżano np. w  ramach prasowego cyklu pod nazwą  „Nauka 
w dolarowym sosie”. Sam tytuł serii miał wskazywać na fakt, że nauka zachodnia 
nie jest autonomiczna, a wszystkie jej osiągnięcia służą interesom możnych. Taka 
zależność powodowała z kolei, że – jak to oceniał publicysta – „Wysiłki naukowców 
kapitalistycznych usiłujących wszelkimi sposobami przypodobać się swym moco-
dawcom przybierają nierzadko formy wyraźnych bredni”62. Twórcami takich „nauko-
wych  bredni”  byli m.in.  J.  Steward  kładący  podwaliny  pod  nową naukę  –  fizykę 
socjalną, w której prawa fizyczne i chemiczne zastosował wobec społeczności ludz-
kich63, a także T. Malthus, podkreślający zależność między wzrostem demograficz-
nym a poziomem zamożności społeczeństwa64. Przedmiotem kpin był również fakt 
opublikowania w „Scientific American” artykułu na temat prawdopodobieństwa wy-
grania w grę karcianą65. Sukcesywnie umieszczano też artykuły na temat tzw. uczo-
nych-gangsterów, czyli głównie tych, którzy swoimi odkryciami przyczyniali się do 

57  P 1953, nr 15, s. 9.
58  P 1950, nr 23, s. 11.
59  D. W i e r z b i c k a, Jedność uczonych ze światem pracy gwarancją pokoju, P 1950, nr 16, s. 7.
60  Tamże; A. B i ń k o w s k i, Barbarzyńcy i uczony, P 1950, nr 47, s. 3.
61  J. D ą b r o w s k a, Dwa bieguny nauki, P 1950, nr 51, s. 5.
62  Nauka w dolarowym sosie, P 1950, nr 29, s. 8.
63  Tamże.
64  Uczeni gangsterzy, P 1953, nr 20, s. 2.
65  P 1952, nr 18, s. 9.
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postępu prac nad bombą atomową. Byli  to m.in.: Robert Oppenheimer,  zwany 
ojcem bomby atomowej, Harold Urey – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie che-
mii i odkrywca metody rozdzielania izotopów oraz Lawrence Hafstad, fizyk ener-
gii atomowej, odgrywający główną  rolę w pracach nad udoskonaleniem stosu 
atomowego66. 

Sport

Sport, podobnie jak pozostałe formy aktywności młodzieży w okresie stalinow-
skim, pełnił  istotną rolę w prowadzonej wówczas ofensywie ideologicznej. Zgod-
nie z wolą decydentów partyjnych, kultura fizyczna miała stanowić „bardzo ważny 
odcinek pracy politycznej, ideowo-wychowawczej i organizacyjnej”67. Sport w ów-
czesnych warunkach politycznych przestał być kwestią rozwijania indywidualnych 
uzdolnień  czy predyspozycji,  a  stał  się  jednym z obowiązków wobec  ludowego 
państwa. Sport w Polsce Ludowej był – co bardzo często podkreślano –  „spor-
tem prawdziwym”68, czyli takim, który „może się rozwijać i wznosić na wysoki po-
ziom tylko w tych krajach, w których służy on sprawie zdrowia, szczęścia i radości 
człowieka, w których otoczony on jest troskliwą i wszechstronną opieką państwa, 
w krajach budujących pokój  i socjalizm”69. Przekonywano, że  jest „pomocnikiem 
w pracy, w nauce” i że „stał się orężem młodzieży w walce o pokój”70. 

Opieka państwa, o której wspomniano, nie mogła być oczywiście bezintere-
sowna. Sportowcy mieli wobec obozu rządzącego obowiązki, których wypełnia-
niem powinni się byli wykazać i które wykraczały daleko poza zwyczajowe bicie 
rekordów: na łamach prasy byli oni wprawdzie kreowani na bohaterów, ale zapła-
tą za to stawało się wpisanie ich osiągnięć w propagandową narrację. W jednym 
z artykułów z 1953 r. znajdujemy taką oto relację: „Szczęśliwy ze zwycięstwa Kró-
lak niesiony na ramionach tłumów wędruje do loży honorowej. Tu zostaje przed-
stawiony  członkom Rządu  i  KC Partii  oraz  przewodniczącemu Rady Państwa, 
który serdecznie ściska najlepszego kolarza na polskiej ziemi”71. 

Zawodnicy  byli  również  wykorzystywani  jako  gotowe  wzorce  sportowców 
państwa ludowego, prezentujący swoimi osobami męstwo, wytrzymałość, praco-
witość, optymizm i ducha walki. Obowiązywały ich również określone powinności: 
zaangażowanie społeczno-polityczne oraz uczucie wdzięczności wobec państwa 
za sprawowaną nad nimi opiekę. 

Wdzięczność taką wyrażał na łamach prasy m.in. Feliks Sztam w imieniu pol-
skich bokserów, mówiąc: „Dziś wiem, że mnie, moim kolegom trenerom i zawod-
nikom stworzono warunki  do  jak najlepszego przygotowania  się do wszystkich 

66  J. D ą b r o w s k a, Dwa bieguny…,s. 5.
67  Tamże, s. 57; S. R z e s z o t, Nasze zadania w sporcie, NKP 1949, nr 12, s. 85.
68  [J.D.], Po mistrzostwach Europy w boksie, P 1953, nr 22, s. 3.
69  Tamże.
70  [Dwajot.], U nich i u nas, ŚM 1950, nr 25, s. 2.
71  M. G ó r a, Na polskich szosach, P 1953, nr 21, s. 12.
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imprez. Teraz trzeba tylko solidnie pracować, aby nie zawieść zaufania, jakim nas 
obdarzono  i wykazać, że warunki  jakie nam stworzyła Polska Ludowa umiemy 
wykorzystać”72. Zygmunt Chychła i Henryk Hadasik zapewniali zaś o swoim zaan-
gażowaniu politycznym, włączając się w walkę o pokój. Hadasik osobiście złożył 
podpis pod Apelem Sztokholmskim, zaś Chychła, który był wówczas na ME w Me-
diolanie,  walką  udowadniał  wyższość  sportu  ludowego  nad  kapitalistycznym73. 
Ze swoich obowiązków względem państwa przy okazji IV Światowego Festiwalu 
w Bukareszcie wywiązał  się  również  S.  Królak,  donosząc:  „Jestem wzruszony 
tym, że postawiliście m.in. na mnie – żołnierza i sportowca. Meldunek młodzie-
ży  polskiej,  który  przekazałem dzisiaj  sztafecie  czechosłowackiej, mówi  o  tym, 
że czynem popieramy słowa: pokój i przyjaźń”74. 

Poczet krajowych bohaterów sportowych uzupełniały postacie z pozostałych 
krajów demokracji  ludowej, w tym przede wszystkim genialny biegacz Emil Za-
topek. Była to osoba dla propagandy bezcenna: należał do Komunistycznej Partii 
Czechosłowackiej,  uświadamiał  społecznie  młodzież  oraz  składał  socjalistycz-
ne  sportowe  zobowiązania75.  Systematycznie  podkreślano,  że  „wysokie moral-
ne wartości Zatopka są przykładem i wzorem nie  tylko dla sportowców, ale dla 
wszystkich obywateli naszej Ojczyzny. Dlatego właśnie na wielu uroczystościach 
skandujemy  na  cześć  naszej  ludowej  demokratycznej  republiki  obok  nazwisk 
przywódców również: Zatopek! Zatopek! Zatopek!”76.

Obok powszechnie znanych rekordzistów sportowych promowano też spor-
towców młodych, najchętniej tych, którzy byli równocześnie przodownikami pracy 
czy nauki oraz należeli do organizacji młodzieżowych. Podkreślano przy okazji 
fakt, że łączenie różnych sfer działalności możliwe jest tylko dzięki opiece władzy 
ludowej77. 

Przeciwwagą dla ludowego sportu był świat sportu kapitalistycznego. Pisano: 
„W krajach kapitalistycznych sport nie jest rozrywką, nie służy zdrowiu sportow-
ców. Stał się jeszcze jednym źródłem dochodów dla bogatych menagerów, niby 
«działaczy sportowych»”78. Poświęcono mu w prasie specjalną rubrykę „Sport na 
Zachodzie”, w której obnażano jego prawdziwe oblicze: materializm, brutalność, 
oszustwo. Kolejne cechy, które stały się znakiem firmowym sportu kapitalistycz-
nego  to  m.in.:  indywidualizm,  egoizm,  zazdrość,  zarozumiałość,  lekceważenie 
kolektywu79.  Przy  okazji  przypominano  czasy  polskiego  sportu  okresu między-
wojennego i na przykładzie piłki nożnej wykazywano, że był to typowy sport bur-

72  Feliks Sztam mówi o przygotowaniach do Mistrzostw Europy, P 1953, nr 4, s. 12.
73  Dlaczego podpisali Apel Pokoju, P 1950, nr 21, s. 6; Rozmawiamy z mistrzem Europy, ŚM 

1951, nr 23, s. 7.
74  S. K r ó l a k, List otwarty, P 1953, nr 30, s. 10.
75  J. H a s, A. J i r a c e k, Nie maszyna lecz człowiek, P 1952, nr 32, s. 12; Emil Zatopek prosi 

o przyjęcie w szeregi Komunistycznej Partii Czechosłowackiej, NW 1951, nr 24, s. 13.
76  J. H a s, A.  J i r a c e k, Nie maszyna…, s. 12.
77  Iren Zsagot opowiada, P 1952, nr 31, s. 16; E. Wa s i l i e w, Złoty medal Haliny Zybinej, tamże, 

nr 36, s. 12; J. R o s z k o, Irena Dobranowska, P 1951, nr 1, s. 12; [J.J.], Dwie rozmowy, ŚM 1950, 
nr 25, s. 1; Takich ludzi wychował ZMP, NW 1953, nr 29, s. 14.

78  [Dwajot.], U nich…, s. 2.
79  Tamże, s. 55.
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żuazyjny: „Takie ponure obrazy –  faule, były na naszych boiskach przed wojną 
chlebem powszednim. Nikt nie dbał wtedy o wychowanie zawodnika. Przeciwnie, 
grający brutalnie byli cenieni przez kierowników drużyn, trenerów i otaczani opie-
ką, bo ich faule dawały punkty”80.

Przedstawicieli sportu kapitalistycznego przedstawiano za to dwojako: z jed-
nej  strony  byli  to  kreatorzy  zdegenerowanego  świata  sportu  burżuazyjnego, 
a z drugiej  jego ofiary. Pierwszą z wymienionych grup zasilili m.in.: Frank Sed-
gman i Francisco Segura, zwycięzcy Pucharu Davisa, którzy „za drobną opłatą 
w dolarowej monecie” mieli odgrywać ukartowane pojedynki przed zgromadzoną 
publicznością81 oraz James Fuchs, wielokrotny amerykański  rekordzista świata 
w pchnięciu kulą, który w momencie triumfu miał liczyć dolary, które zarobił w wy-
niku zwycięstwa82. Systematycznie prezentowano też sylwetki tych sportowców, 
którzy, zdaniem publicystów, wykazywali się szczególną brutalnością lub też słu-
żyli sprawie wojny83. Donoszono również o wszelkich wypadkach w trakcie zawo-
dów sportowych mających dowodzić, że sport w wydaniu zachodnim jest nie tylko 
brutalny, ale i niebezpieczny84. Prezentację sportowców z drugiej z wymienionych 
grup, czyli ofiar sportu kapitalistycznego łączono najczęściej z kwestią zawodow-
stwa,  które  było  zarazem głównym przedmiotem krytyki  ze  strony publicystów. 
Pisano m.in.:  „U  nas  […] mistrz  olimpijski  otrzymuje  tytuł  zasłużonego mistrza 
sportu. Państwo roztacza nad nim jeszcze lepszą opiekę. U nich mistrz olimpijski 
idzie na zawodowstwo, by prędzej czy później stać się ofiarą gangsterskiej bandy 
menażerów. U nas sport jest dla ludzi, u nich dla dolarów i występku”85. Przywo-
ływano tu przykład Jessie Owensa, który – jak pisano w prasie – „za marne centy 
został portierem w  luksusowym hotelu”86  oraz Harry’ego Dillarda,  który stał  się 
„czyścibutem na jednym z nowojorskich dworców”87. 

Życie codzienne

Bohaterem dnia codziennego zostawał człowiek, który swoim wysiłkiem i po-
stawą społeczną udowadniał, że zasługuje na miano dobrego obywatela Polski 
Ludowej.  Prym  wiedli  przodownicy  pracy,  którzy  nie  tylko  bili  rekordy  produk-
cji, ale  i wdrażali myśl racjonalizatorską,  tak  jak np. Jan Janczak z Pruszkowa, 
osiągający  250%  normy  dzięki  zastosowaniu  metody  Żandarowej  czy  Stefan 

80  W. W o j t e c k i, Sprawa ważna i aktualna, P 1953, nr 1, s. 12. 
81  [ptr.], Krótkie spięcia, P 1953, nr 4, s. 12.
82  I love you, P 1950, nr 36, s. 10.
83  [ptr.], Siła dolara, P 1952, nr 48, s. 12; Krótkie spięcia, P 1953, nr 9, s. 12; Sport?, P 1952, 

nr 33, s. 9; Mistrz ich nauczy, P 1951, nr 4, s. 12.
84  [A.M.], Śmierć na torze, P 1953, nr 6, s. 2; Z. K a s z k u r, Nagrobki, P 1952, nr 20, s. 12.
85  [W.G.], Historia ponura, P 1952, nr 47, s. 12; A. K u l e s z o w, Za kulisami zawodowego spor-

tu, tamże, nr 20, s. 12.
86  Tu czyści buty Harry Dillard – zwycięzca olimpijski, P 1951, nr 7, s. 12.
87  Tamże.
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Gadziński  (360%),  korzystający  z  doświadczeń  radzieckich  stachanowców88. 
Przodownikami pracy były  też kobiety, które –  tak  jak Adela Wilczek, budowni-
cza kopalni „Ziemowit II” – wyrastały na „symbol równouprawnienia kobiety, która 
na równi z armią mężczyzn walczy o nowe, szczęśliwe jutro naszej Ojczyzny”89. 
Symbolem równouprawnienia była również Maria Rakowa, która zrujnowane go-
spodarstwo sióstr zakonnych zamieniła w doskonale prosperujący PGR90. Obok 
przodowników pracy promowani byli przodownicy w nauce, którzy – jak Czesław 
Nycz, uczeń Technikum Mechanicznego w Warszawie – zrozumieli,  „jak wielką 
rolę odgrywają w Planie 6-letnim kadry”91. Na miano bohaterów zasługiwali  też 
chłopi-patrioci, szczególnie tacy, którzy – jak biedny chłop Cieśliński – realizowali 
swój obowiązkowy plan dostaw produktów rolnych z naddatkiem92. Nieodłącznym 
elementem  prezentacji  wspomnianych  bohaterów  było  zwrócenie  szczególnej 
uwagi na ich życiorys. W większości przypadków był on zgodny z tym, co napi-
sano w poniższym fragmencie artykułu: „to  ludzie, którzy mają za sobą gorzkie 
dzieciństwo, bezradosną młodość, lata bezrobocia, krzywdy, nędzy. Świadomość 
klasowa narastała w nich podczas walk strajkowych, w dniach bezrobocia, głodu 
i bezdomności, wreszcie zaś – w okresie okupacji, w podziemnej walce z najeźdź-
cą hitlerowskim, służby w wojsku polskim i pracy dla odbudowy”93. W przypadku 
bohaterów z młodszych roczników okazywało się, że nakreślonym wyżej życiory-
sem mógł się pochwalić ojciec lub matka bohatera94. 

Odrębną kategorię bohaterów dnia codziennego stanowili aktywiści społecz-
ni, a zwłaszcza dekonspiratorzy wroga klasowego. Chętnie publikowano przykła-
dy takich działań jak np. czyn ZMP-owców z 11-letniej szkoły ogólnokształcącej 
ze Skierniewic, którzy, klasyfikując swojego nauczyciela jako wroga ludu, dopro-
wadzili do zwolnienia go z pracy95. 

Definicja wroga nie była klarowna. Mógł nim zostać każdy, kto swoimi dzia-
łaniami zakłócał proces budowy Polski Ludowej. Najgroźniejszą grupę stanowili 
jawni przeciwnicy ustroju, których procesy sądowe z upodobaniem relacjonowano 
na łamach prasy, w tym m.in.: członkowie tzw. grupy Tatara czy bp. Cz. Kaczma-
rek96. Szerokim echem społecznym odbiła się również sprawa „bandy Burmajstra” 
– grupy chłopców oskarżonych o działalność rabunkowo-terrorystyczną, a donie-

88  Dlaczego osiągam 250% normy, P 1952, nr 17, s. 5; A. Ł a d y ń s k i, Brawo kolego Gadziński!, 
P 1950, nr 4, s. 5; Dobrze zasłużyli się Ludowej Ojczyźnie, P 1949, nr 31, s. 6–7.

89  M. D e r b i e ń, Spotkanie z Adelą Wilczek, P 1953, nr 2, s. 7.
90  [K.G.], Kobiety Polski Ludowej – gospodarstwo Marii Rakowej, NW 1951, nr 9, s. 1.
91  Przedstawiamy delegatów na Zlot „Przodujący Uczeń”, P 1952, nr 27, s. 8.
92  Chłopi-patrioci, NW 1951, nr 46, s. 6.
93  [K.K.], Co czytać, Pł 1950, nr 16, s. 253; Z. K o r t a, Dzień Seweryna Juszczaka, P 1953, nr 1, 

s. 6; [I.R.], Piękny dzień, NW 1951, nr 40, s. 6–7.
94  M. D e r b i e ń, Spotkanie…, s. 7; Ochotnicy z zaciągu pionierskiego z kopalni „Bolesław Chro-

bry”, P 1953, nr 6, s. 6–7; Życiorys jakich wiele, P 1953, nr 22, s. 8.
95  Sprawa nauczyciela, P 1950, nr 40, s. 11.
96  T. K u r e k, Katechizm zdrady,  P  1953,  nr  5,  s.  2;  J.  S e g e l, Zdrajcy,  P  1952,  nr  1,  s.  4; 

Wszystkie drogi zdrady, P 1952, nr 3, s. 9; Z. J u r k i e w i c z, Kłąb ohydy i zbrodni. Na marginesie kra-
kowskiego procesu, P 1952, nr 3, s. 6;,Służyli wojnie, P 1951, nr 32, s. 2; [J.W.], Mordercy i szpiedzy 
ukarani, NW 1951, nr 43, s. 4.
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sienia z ich procesu sądowego były treścią niejednego artykułu prasowego97. Na 
miano wrogów zasługiwali też nauczyciele-reakcjoniści, jak wspomniany nauczy-
ciel Wacław Boczkowski ze Skierniewic czy księża-katecheci, którzy – jak prefekt 
Biały z liceum pedagogicznego w Pułtusku – nie podpisali Apelu Pokoju98. Postę-
pek księdza dał z kolei asumpt do napisania przez młodzież tej szkoły otwartego 
listu, w którym czytamy, co następuje: „Od nauczyciela wymagamy […] wycho-
wywania nas w duchu walki o pokój. Ksiądz Biały natomiast wielokrotnie usiłował 
na naszych  lekcjach poderwać w nas wiarę w skuteczność walki o pokój. Tym 
samym – ludzie tacy nie mogą nas wychowywać. Nie pozwolimy na to właśnie my, 
młodzież”99. Powyższy list był zresztą tylko elementem zmasowanej akcji, w ra-
mach której komitety rodzicielskie poszczególnych szkół pisały rezolucje żądają-
ce usuwania ze szkół księży-katechetów – przeciwników państwa ludowego100. 

Charakteryzując wrogów młodzieży, specjalną uwagę poświęcono bumelan-
tom: zarówno tym z zakładów pracy, jak np. Wielogórskiemu i Bereziukowi z ko-
palni „Bobrek”101, jak i tym ze szkół, np. Tadeuszowi Marcinkowskiemu z liceum 
warszawskiego102. Odpowiednikiem bumelanta w  fabryce czy szkole stawał się 
na wsi  kułak. Postulowano:  „na każdym kroku zrywać maskę z kułaka, piętno-
wać jego wrogą postawę”103. Podobnie jak w przypadku członków band, tak i tutaj 
podawano do wiadomości publicznej zarówno nazwiska, jak i wysokość wyroku 
sądowego104. Odrębną kategorię wrogów  ludowej Ojczyzny stanowili bikiniarze, 
których ubiór i zachowanie były przedmiotem zajadłej krytyki, a pojedyncze przy-
padki, jak Henryka Wandeita z liceum w Otwocku105, były poddawane prasowemu 
zbiorowemu linczowi. Praktyce takiej poddano również Leona Mańkę, przedsta-
wiciela ostatniej z grup antybohaterów dnia codziennego, tj. tych, którzy okazali 
się zdrajcami przyjętych przez siebie wcześniej  ideałów. Leon Mańka był ZMP-
-owcem i korespondentem „Nowej Wsi”, który po ochotniczym zgłoszeniu się do 
brygady PO SP zdezerterował z budowy. Na apel gazety przyszło około 300 li-
stów, zgodnie potępiających czyn Leona Mańki i domagających się jego usunięcia 
z szeregów ZMP106. Cel propagandowy został osiągnięty. 

Na  końcu można  zadać pytanie  o  rolę,  jaką w propagandowym przekazie 
odgrywały figury bohatera  i wroga. Po pierwsze,  ich obecność wynikała z dog-
matu o dychotomicznym podziale rzeczywistości na świat dobra  i postępu oraz 
świat zła i wstecznictwa. Opowiedzenie się „po jasnej stronie mocy” gwarantowa-

97  E. Wa c o w s k a, Wilki w owczej skórze, SzM 1951, nr 270, s. 2; K. O b o r s k a, Za zbrodnie 
– surowe kary, tamże, nr 272, s. 2; Bądźmy czujni! List otwarty młodzieży klasy IV b Technikum Me-
chaniczno-Teletechnicznego w Warszawie do młodzieży całego kraju, tamże, nr 273, s. 1; J. W u n -
d e r l i c h, „Bikiniarstwo” – chuligaństwo – zbrodnia. Oto droga Burmajstra i innych, tamże, nr 274, s. 2.

98  C. Ł u c z y ń s k i, S. G o ł a ś, W. D ą b r o w s k i, On NIE podpisał, P 1950, nr 24, s. 4.
99  Tamże.
100  Ci, którzy nie chcą pokoju, nie będą nas uczyć i wychowywać, ŚM 1950, nr 26, s. 5.
101  Bumelanci, P 1953, nr 14, s. 8.
102  SzM 1951, nr 25, s. 3.
103  Jak kułacy Bojanowski i inni wykonują swoje obywatelskie obowiązki, NW 1951, nr 46, s. 3, 5.
104  Kary więzienia dla kułaków – wrogów Polski Ludowej, NW 1951, nr 45, s. 4.
105  SzM 1951, nr 298, s. 5.
106  Sprawa Leona Mańki, NW 1953, nr 33, s. 5.
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ło urzeczywistnienie się wizji świeckiego raju na ziemi. Po drugie,  istnienie bo-
haterów i wrogów pełniło funkcję integracyjną i umacniającą wobec kreowanego 
porządku społeczno-politycznego. Bohaterzy infantylizowali społeczeństwo, gdyż 
ukazywali  nieporadność  przeciętnego  obywatela  wobec  tych,  co  wiedzą  lepiej 
i więcej  i z tej przyczyny to oni mieli wskazywać kierunek marszu. Bohaterowie 
polityki,  sportu,  kultury,  nauki  i  życia  codziennego  stanowili  gotowe wzorce  do 
naśladowania, a zarazem potencjalne antidotum na zgubne oddziaływania wroga 
państwa ludowego. Z kolei wrogowie stanowili odpowiedni kontrast dla doskona-
łości promowanych bohaterów, których dokonania zdawały się  jeszcze bardziej 
imponujące. Co więcej,  kreowanie wrogów było  niezbędne,  aby  legitymizować 
unieszkodliwianie ludzi, których system uznał za szkodliwych czy groźnych. Nie 
można również zapomnieć o istotnym wymiarze praktycznym: istnienie wrogów 
i ich domniemane knowania tłumaczyło każde niepowodzenie władzy, co w osta-
tecznym rozrachunku uzasadniało trwanie systemu i związanych z nim represji. 
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Pismo „Głos SKOS-ów” jako źródło do analizy 
działalności opozycyjnej młodzieży poznańskiej  

w latach 80. XX w.

Poznań na początku  lat 80. XX w. stał się ważnym ośrodkiem działań nie-
podległościowych młodzieży szkół średnich, głównie ogólnokształcących, ale też 
techników, w zakresie walki z ówczesnym systemem politycznym. Walkę tę pro-
wadziły głównie niezależne organizacje młodzieżowe, zakładane przez młodych 
poznaniaków. Na terenie szkół średnich w Poznaniu działało kilka takich organi-
zacji, funkcjonując z różnym nasileniem. Spośród nich najbardziej aktywne były: 
Konfederacja Młodej Polski – Rokosz, Szkolne Koła Oporu Społecznego, Wolny 
Licealista  i Pokolenie Walczące – Warta. Wszystkie one znalazły się w okresie 
swej  działalności  w  zasięgu  obserwacji  Służb  Bezpieczeństwa,  prowadzących 
wobec nich dość intensywne działania operacyjne1. 

Jedną  z  największych  spośród  wymienionych  była  organizacja  działająca 
pod nazwą Szkolne Koła Oporu Społecznego (SKOS). Organizacja ta powstała 
w marcu 1982 r. i funkcjonowała do września 1989 r. Czasowo działała jako Szkol-
ne Komitety Oporu Społecznego. 

SKOS-y  powstały  jako wyraz  buntu wobec wprowadzenia w Polsce  stanu 
wojennego. Stopień sformalizowania i aktywności SKOS-ów był mocno zróżnico-
wany i w efekcie miały one bardziej charakter ruchu społecznego niż zorganizo-
wanej struktury, niemniej organizacja w różnej skali działała na terenie większości 

* Dr, Zakład Historii Wychowania, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza, 60-568 Poznań, ul. A. Szamarzewskiego 89. 

1  IPN Po 08/2261/1, Plan realizacji w sprawie nr 9/84, Poznań, 12.04.1984.
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szkół średnich Poznania, tj. w większości liceów ogólnokształcących oraz w nie-
których technikach2.

Koordynowaniem  działalności  SKOS-ów  zajmowała  się  Komisja  Koordy-
nująca  SKOS,  która  w  okresie  swej  działalności  wydawała  pismo  podziemne 
pt. „Głos SKOS-ów”, na łamach którego zamieszczano wszelkie informacje ma-
jące charakter niepodległościowy. Nie było to jedyne pismo wydawane przez KK 
SKOS. Oprócz „Głosu SKOS-ów”, KK SKOS-y publikowały również  inne pisma 
podziemne, m.in.  „Agora”  (nr  1–4  z  lat  1986–1987),  „Archiwum”  (1988–1989), 
„Echo Dwójki”  (1985–1989),  „Serwus”  (1987)3. Jednak „Głos SKOS-ów”, pismo 
reprezentujące stanowisko  i działania młodzieży opozycyjnej, publikowane było 
najdłużej,  tj.  w  latach  1982–1989,  średnio  raz w miesiącu.  Stąd  na  podstawie 
jego analizy można uzyskać najpełniejszy obraz działalności niepodległościowej 
uczniów szkół poznańskich w tym okresie. 

„Głos SKOS-ów” rozpoczął swą działalność jako kontynuacja publikowanego 
wcześniej pisma „Wiraż”, ukazującego się w roku 1981. Pierwszy numer „Głosu 
SKOS-ów”, który ukazał się w listopadzie 1982 r. został opatrzony numerem 6. 

Pomimo założonych form działania (pismo informacyjno-publicystyczne), za 
główne zadanie „Głosu SKOS-ów” uważano przede wszystkim agitację działalno-
ści opozycyjnej, podziemnej. Periodyk był nastawiony na współpracę z czytelnika-
mi, na umożliwienie nieskrępowanego wypowiadania się młodzieży poznańskich 
szkół ponadpodstawowych. Redakcja pisma prezentowała też własne dokonania 
publicystyczne, artykuły dotyczące polskich tradycji politycznych, prowadziła dość 
szeroką akcję informacyjną, a także – w wyniku mecenatu nad „Głosem…” Ko-
misji Koordynującej Szkolnych Kół Oporu Społecznego – publikowała jej oficjalne 
dokumenty. Pismo, z racji dość szerokiego zasięgu (jednorazowo drukowano je 
w nakładzie od 700 do 1000 egzemplarzy), stało się głównym elementem walki 
z komunizmem na terenie szkół średnich miasta Poznania4.

Edytorsko „Głos SKOS-ów” był dość typowy dla bibuły. Gazetę pisano na 
maszynie, a powielanie przygotowanej matrycy odbywało się w nielegalnym wy-
dawnictwie na tzw. powielaczach denaturatowych lub spirytusowych5. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa często zmieniano miejsce drukowania pisma – były to różne 
domy prywatne. Ponieważ ówczesne możliwości druku były dość ograniczone, 
jakość pierwszych numerów  „Głosu SKOS-ów” była  niezbyt  dobra,  co obecnie 
utrudnia odczytywanie tych numerów, które się zachowały6. Po kilku latach dzia-

2  P.  Z w i e r n i k,  Szkolne Koła Oporu Społecznego,  [w:]  Encyklopedia Solidarności,  http://
www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=T01888_Szkolne_Ko%C5%82a_Oporu_
Spo%C5%82ecznego_Pozna%C5.

3  Tamże.
4  IPN Po 08/2261/5, s. 316.
5  Patrz: J.  G u l c z y ń s k a, Niezależne pisma młodzieży licealnej (1980–1989) – próba charak-

terystyki, [w:] Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Mi-
chalska, G. Michalski, Łódź 2010, s. 168.

6  Część numerów „Głosu SKOS-ów” znajduje się w Oddziale Poznańskim IPN. Autorka uzyska-
ła informację o obszernym (być może pełnym) zbiorze numerów pisma, znajdującym się w prywatnym 
posiadaniu jednego z byłych członków komitetu redakcyjnego, niemniej jednak osoba ta nie wyraziła 
zgody na udostępnienie zbioru.
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łalności pisma jakość druku uległa znacznej poprawie, również porządek poszcze-
gólnych  numerów  stał  się  bardziej  przejrzysty,  co  zresztą  sygnalizowała  sama 
redakcja w numerze 44. z marca 1986 r. Początkowe numery „Głosu SKOS-ów” 
liczyły od 2 do 5 stron zapisanych drobnym drukiem. Na stronie tytułowej, u góry 
znajdowało się logo „Głosu SKOS-ów” i symbol Polski niepodległej, obok numer 
pisma, miejsce, miesiąc i rok wydania. W kolejnych numerach liczba stron zwięk-
szała  się. Wówczas  zaczęto  coraz  częściej  przedrukowywać  artykuły  z  innych 
pism niepodległościowych, mających szerszy zasięg. Najpierw pismo służyło do 
przekazywania na bieżąco informacji o tym, co się działo w Poznaniu w zakresie 
poczynań opozycyjnych, z czasem zdobyło znaczenie motywacyjne, edukacyjne, 
inspirowało do działania. 

Od września 1985 do marca 1986 r. pismo nie wychodziło, zostało zawieszo-
ne, gdyż bardzo intensywnie interesowały się nim Służby Bezpieczeństwa, które 
30 września 1985 r. w godzinach wieczornych rozpoczęły akcję likwidacji niele-
galnej organizacji młodzieżowej SKOS. Konsekwencją tego działania były liczne 
aresztowania najbardziej aktywnych jej członków i przerwanie działalności pisma, 
które wróciło na „rynek wydawniczy” na początku 1987 r.

Trudno jest dokonać precyzyjnego podziału problematyki tekstów publikowa-
nych na łamach „Głosu SKOS-ów”, gdyż podczas lektury ma się wrażenie raczej 
spontaniczności  zamieszczania  materiałów,  a  nie  doboru  według  określonego 
klucza czy porządku. Niemniej można dokonać podziału dominujących w piśmie 
grup tematycznych. 

Jedną z nich była szeroko rozumiana polityka, w ramach której prezentowa-
no sytuację bieżącą w kraju, informacje z kraju i ze świata, pozyskiwane najczę-
ściej z zakazanych źródeł, jak Radio Wolna Europa. 

Inną grupę publikowanych  treści  stanowiły odezwy, apele, instrukcje  do-
rosłych opozycjonistów skierowane do młodzieży, w których wspierano młodzie-
żowe organizacje opozycyjne,  instruowano  je. Na  łamach „Głosu…” opisywano 
represje wobec osób działających opozycyjnie i czyniono to nie tyle ku przestro-
dze, ile po to, aby młodzi opozycjoniści, znając szczegółowo zagadnienie, potra-
fili przygotować się do ewentualnie mogących ich spotkać represji i odpowiednio 
reagować. 

Jednym z głównych obszarów tematycznych prezentowanych w „Głosie…” 
były  różne  formy działań niepodległościowych, prowadzone przez Szkolne 
Koła Oporu Społecznego.  W  piśmie  opisywano  zaangażowanie  opozycyjne 
młodzieży,  zachęcając  jednocześnie do włączenia  się w działania  niepodległo-
ściowe, edukowano czytelników, prowadzono rozważania merytoryczne na wy-
brane tematy, zamieszczając treści zakazane w szkolnych programach, opisując 
m.in. w rocznice wybranych wydarzeń prawdziwe ich podłoże. Dość szeroko pu-
blikowanym zagadnieniem były losy szkolnictwa w Polsce. 

Ponadto w „Głosie SKOS-ów” przedrukowywano ważne teksty z pism nie-
podległościowych, mających szerszy zasięg, np. „Obserwator Wielkopolski”, „Nie-
podległość” (pismo ukazujące się w Warszawie i Katowicach) i inne. 

Obok wymienionych grup problemowych, pojawiających się w „Głosie SKOS-
-ów”, analiza pisma daje dość wyczerpujący przegląd wydarzeń – głównie działań 
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niepodległościowych,  jakie miały miejsce w Poznaniu w latach 80. oraz  inten-
sywności zaangażowania się w nie mieszkańców miasta.

W celu wskazania potencjału materiałów publikowanych na  łamach „Głosu 
SKOS-ów” opisano przykłady kilku zagadnień, które ukazują wartość pisma jako 
źródła do szczegółowych badań działalności opozycyjnej młodzieży poznańskiej 
w latach 80. Oto kilka z nich.

„Głos SKOS-ów”  był  kontaktem  środowiska  solidarnościowego  z młodszy-
mi  kolegami-opozycjonistami.  Na  łamach  „Głosu  SKOS-ów”  „Solidarność” pu-
blikowała  relacje  i dokumenty wypracowane podczas  jej  spotkań. Były  to m.in. 
oświadczenia,  instrukcje,  apele,  informacje.  Instruowano  o  tym,  jak  należy  się 
zachować  w  określonych  sytuacjach,  co  robić,  czego  unikać.  Nawoływano  do 
uczestniczenia w wydarzeniach, jak msze św. błagalne lub dziękczynne w okre-
ślonych  intencjach, manifestacje, bojkoty. Już w pierwszym numerze pisma (nr 
6) z listopada 1982 „Solidarność Wielkopolska” zamieściła odezwę do młodzieży 
o następującej treści: 

Studenci, Uczniowie, nie jesteście jeszcze członkami Solidarności, ale czekamy na Was. Jeste-
śmy Waszymi sprzymierzeńcami w walce o lepszą przyszłość. Wiemy,  jak wielu z Was cierpi z rąk 
władzy za chęć zmiany brutalnej, wojennej rzeczywistości na wolną Polskę. Wiemy, że to Was będą 
brali  do  bratobójczego wojska morderców w  generalskich mundurach.  Cieszymy  się,  że  jesteście 
z nami, bo nie starzy generałowie zmieniają  ten świat,  lecz młodzi  ludzie świadomi swych potrzeb 
i przekonani o swej sile. Macie dziś dobre warunki do nauki na ulicach, macie dostęp do ludzi bitych. 
Zdobywajcie wiedzę, organizujcie się w grupy,  twórzcie sieci konspiracyjne – przyszłość należy do 
ludzi zorganizowanych. W wojsku uczcie się bronić ludzi przed wyzyskiwaczami, katami ludzi pracy. 
Wykorzystujcie Waszą wiedzę teraz w konspiracji, a potem w pracy dla dobra społeczeństwa. Cieszy-
my się, że jesteście z nami, dziękujemy Wam za pomoc. 6.10.1982 r., za TZR Wielkopolska NSZZ 
„Solidarność” – Janusz Pałubicki7. 

Podkreślając ogromne znaczenie  zaangażowania opozycyjnego młodzieży 
i wierząc w nie, zwrócono się następnie z apelem: 

Apelujemy  do  uczniów  wszystkich  szkół  średnich  o  podjęcie  akcji  protestacyjnej  10  listopa-
da 1982 r. w odpowiedzi na apel kierownictwa Podziemnej Solidarności dotyczących akcji protestacyj-
nych w tym dniu. Niech wyrazem naszego sprzeciwu wobec pałkarsko-wojskowej junty będą milczące 
duże przerwy zakończone odśpiewaniem Hymnu Narodowego, Boże coś Polskę, Roty. Przeprowa-
dzenie  innych akcji,  jak  i  ich  formę pozostawiamy  inwencji poszczególnych SKOS-ów,  jak  i  innych 
podziemnych organizacji działających w szkołach8. 

Takie  słowa  publikowane  na  łamach  „Głosu…”  motywowały  młodzież  do 
działań niepodległościowych. 

Ważnym tragicznym wydarzeniem przedstawionym na łamach „Głosu SKOS-
-ów” był dramat Grzegorza Przemyka. 17 maja 1983 r. przedstawiciele NSZZ „So-
lidarność” Regionu Mazowsze, ze Zbigniewem Bujakiem na czele, przedstawili 

7  Archiwum IPN, Oddział w Poznaniu, IPN Po 08/2261/2, Apel podpisał zarząd „Wielkopolska 
NSZZ Solidarność” – Janusz Pałubicki, „Głos SKOS-ów”, Pismo Komisji Koordynującej Szkolnych Kół 
Oporu Społecznego [dalej: G] 1982 (II), nr 6 (listopad), s. 2.

8  Tamże, s. 1.
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w numerze 137. Informacji Solidarności Regionu Mazowsze szeroki opis ukazują-
cy okoliczności brutalnego pobicia w maju przez MO maturzysty Grzegorza Prze-
myka, który w wyniku obrażeń zmarł. Redakcja „Głosu SKOS-ów”9 przedstawiła 
ten tekst na łamach swojego pisma, chcąc przekazać czytelnikom, w jak przera-
żający sposób władza potraktowała młodego człowieka, ich rówieśnika. Opis ca-
łego zdarzenia wywołuje ogromne napięcie, mobilizując do działań opozycyjnych. 

W marcu 1984 r. Solidarność na łamach „Głosu SKOS-ów” wzywała „komisje 
zakładowe, redakcje pism podziemnych, organizacje  i grupy oporu do podjęcia 
akcji uświadamiających kłamliwy charakter wyborów [jakie wówczas miały się od-
być] i konieczność [ich] bojkotu”10. 

Na  łamach  „Głosu  SKOS-ów”  zamieszczano  też  informacje  i  nawoływa-
no o pomoc dla represjonowanych. Pierwszy taki apel ukazał się w numerze 6. 
z listopada 1982 r. i został zamieszczony przez Redakcję „Obserwatora Wielko-
polskiego”, która stworzyła na ten cel Fundusz Pomocy dla Represjonowanych. 
Redakcja „Obserwatora” apelowała wówczas o zbieranie składek od czytelników, 
którzy mieli przekazywać je poprzez kolporterów wraz z pseudonimem, pod jakim 
miało się ukazać potwierdzenie odbioru wpłaty. 

Dominującym obszarem rozważań w piśmie „Głos SKOS-ów” były zamiesz-
czane tam obszerne opisy prowadzonych przez młodzież, głównie pod auspicjami 
Szkolnych Kół Oporu Społecznego, form działalności opozycyjnej.

Jedną z nich były  tzw. „Ciche przerwy w szkołach”. Od samego począt-
ku  SKOS-y  organizowały  w  szkołach  średnich  Poznania,  zwłaszcza w  liceach 
ogólnokształcących, tzw. „ciche przerwy” jako wyraz buntu przeciwko ówczesnej 
polityce, jako reakcja na mające wówczas miejsce zajścia. Odbywały się one za-
zwyczaj  podczas  przerwy między  trzecią  i  czwartą  lekcją.  Przerwy  takie miały 
miejsce zwykle w rocznice ważnych wydarzeń, jak wprowadzenie stanu wojenne-
go czy pacyfikacja w Kopalni „Wujek”. W notatkach Wydziału III–1 KWMO Poznań 
wymieniano najczęściej licea nr II i VIII w Poznaniu jako szkoły, w których organi-
zowano takie „ciche przerwy”11. W „Głosie SKOS-ów” precyzyjnie te wydarzenia 
opisywano,  naświetlając  jednocześnie  czytelnikowi  sens  takiej  formy buntu,  co 
niewątpliwie uświadamiało i mobilizowało do działań w tym zakresie – w „cichych 
przerwach” uczestniczyła zwykle większość uczniów szkoły. Zorganizowaną m.in. 
w przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  „cichą przerwę” 
w „Głosie SKOS-ów” opisano następująco: 

„Ciche przerwy” miały miejsce w II, IV, VI i XI LO oraz w Zespole Szkół Elektrycznych w Pozna-
niu. Młodzież gromadziła się w wyznaczonych miejscach, śpiewała Hymn Narodowy, Boże coś Polskę 
i Rotę. W „Cichych przerwach” brało udział przeciętnie 90% szkoły (w Zespole Szkół Elektrycznych 
50%). W XI LO wyrzuceni przez dyrektora ze szkoły uczniowie, zgromadzili się na boisku wokół zni-
cza i kartki z napisem „Ofiarom wojny – XI LO”. Dyrektor groził rozwiązaniem szkoły. W II LO „Cicha 

9  Archiwum IPN, Oddział w Poznaniu, IPN Po 08/2261/2, G 1983, nr 13 (czerwiec), s. 2–3.
10  Archiwum IPN, Oddział w Poznaniu, IPN Po 00/206/105/cz. 3, Apel podpisał zarząd „Wielko-

polska NSZZ Solidarność” – Janusz Pałubicki, G 1984, nr 23 (marzec), s. 1.
11  IPN  Po  08/2261/1,  Plan czynności operacyjnych do sprawy operacyjnego rozpracowania 

krypt „Skos”, nr rej. 33 147, Poznań, 10.02.1983.
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przerwa” odbyła się po raz drugi w asyście dwóch funkcjonariuszy SB. VIII LO – przed Kościołem MB 
Bolesnej znajdującym się naprzeciwko szkoły ułożono krzyż z kwiatów. W czasie dużej przerwy za-
częli się tam gromadzić uczniowie. Odśpiewano Boże coś Polskę i odmówiono litanię „Solidarności”. 
Zgromadzenie obserwował z okna pokoju dyrektora specjalista od szkół poznańskich por. SB. Krzyż 
przed Kościołem rośnie. Indagowany przez SB proboszcz odmówił zlikwidowania krzyża. Wobec tego 
SB podjęło w nocy próbę zniszczenia krzyża – rozkopano go butami. Akcja „cichych przerw” poprze-
dzona została akcją malowania haseł na murach szkół. Z okna  II LO od ulicy Matejki wywieszona 
została 10.11. flaga „S”, która wisiała 45 min., zanim nie zdjęła jej milicja. […]12.

Poza  „cichymi  przerwami”,  w  ramach  działań  opozycyjnych młodzież  roz-
prowadzała w szkołach różnej treści ulotki o wydźwięku niepodległościowym. 
W  „Głosie…” zamieszczano bardzo szczegółowe  informacje na  ten  temat. Oto 
relacje z akcji, jaka odbyła się w I LO w Poznaniu w kwietniu 1984 r.:

W poniedziałek 02.04.84  r. na przerwach pojawiły  się ulotki  z  fragmentami kazania Prymasa 
oraz  informacją  o  sytuacji  w  garwolińskich  szkołach.  Kolejne,  które można  było  znaleźć w  szkole 
w czwartek, informowały o „cichej przerwie” mającej odbyć się następnego dnia po 3 lekcji. Wszystkie 
zostały wyzbierane przez uczniów i grono profesorskie, z tym, że część nauczycieli po uczniowsku, 
podnosiła po dwie, trzy i ze strachu oddalała się od tych miejsc, a inni, na czele z panem profesorem 
R. [nazwisko], zapełniali nimi kosze. Następnego dnia rano w budynku szkoły stan oblężenia – w holu 
stoi przyglądający się uczniom przez wszystkie lekcje i przerwy woźny, po schodach i piętrach krążą 
nauczyciele. Mimo to przed wejściem do szkoły leżą te same, co dnia wczorajszego ulotki. Na trzeciej 
lekcji poprzedzającej przerwę w klasach pojawiają się wychowawcy. Informują o tym, że wczoraj i dziś 
była w szkole bibuła, a do dzienniczków polecają wpisać informację o grożących za jej rozpowszech-
nianie  i protesty przeciwko zdejmowaniu krzyży sankcjach. Na samej przerwie duże zaskoczenie – 
dyrekcja zmusiła klasę dyżurną do wystawienia kolumn nagłaśniających i przeprowadzenia wyborów 
miss szkoły. Wychodzących z sal lekcyjnych powitały dźwięki muzyki rockowej. Po pierwszym zasko-
czeniu, większość uczniów z holu przechodzi do stołówki –  tam zapanowuje cisza, którą przerywa 
dopiero interwencja dyrektora B. [nazwisko] starającego się zmusić wszystkich do wyjścia stamtąd. 
Nie udaje mu się to i w końcu odchodzi. Przed kolumnami około 50 osób obserwuje wybory, a nawet 
próbuje klaskać (kandydatki były dwie). Po dzwonku wszyscy rozchodzą się do klas13. 

Relacja  ta  w  sposób  bardzo  szczegółowy  i  wszechstronny  ukazuje  wielo-
wątkowość wydarzenia, reakcje rożnych osób na nie, a tym samym odbiór danej 
sytuacji przez środowisko szkolne, z jednej strony uczniów, z drugiej nauczycieli. 
I jakże różne postawy poszczególnych osób wobec zdarzenia.

Szkolne  Koła  Oporu  Społecznego  z  całym  oddaniem walczyły o krzyże 
w szkołach poznańskich. Informacje na ten temat również skrupulatnie zamiesz-
czano na łamach „Głosu SKOS-ów”. Głośna była wówczas sprawa walki o krzyże 
w Zespole Szkół Rolniczych im. St. Staszica w Miętnem k. Garwolina. Czytelnicy 
„Głosu…”  poznali  ją  ze  stron  pisma. Walka  o  to,  aby w  szkołach  na  ścianach 
wisiały krzyże, toczyła się z różnym nasileniem w ciągu całego okresu Polski Lu-
dowej. Z początkiem  lat  80., w sytuacji  kilkumiesięcznego  „oddechu solidarno-
ściowego”  krzyże w  szkołach  się  pojawiały.  Jednak w  kolejnych  latach władze 
czyniły wszystko, aby z nich znikały. Młodzież działająca w opozycji walczyła o nie 
na różne sposoby. W jednej z ulotek czytamy: 

12  Archiwum IPN, Oddział w Poznaniu, IPN Po 08/2261/2, G 1982 (II), nr 7 (listopad), s. 2.
13  Archiwum IPN, Oddział w Poznaniu, IPN Po 00/206/105/cz.3, Cicha przerwa w I LO, „Głos 

SKOS-ów”, Pismo Komisji Koordynującej Szkolnych Kół Oporu Społecznego, nr 24, Poznań, kwiecień 
1984, s. 3.
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Pamiętajmy! W historii Polski niejednokrotnie symbol krzyża pozwolił przetrwać narodowi ciężkie 
chwile. I w obecnej sytuacji stanowi on dla nas źródło wiary, nadziei i jedności. Dlatego nie pozwólmy 
na zdjęcie krzyży ze ścian naszych szkół. W przypadku takich sytuacji organizujmy na terenie budyn-
ków szkolnych strajk okupacyjny. Liczymy na solidarność wśród młodzieży Poznania. KK SKOS14. 

Ulotka ta pojawiła się 16 marca 1984 r. w liceach poznańskich nr I, II, VI, VIII, 
IX. Wówczas krzyże do szkół wróciły. Z początkiem roku szkolnego 1986/1987 sy-
tuacja się powtórzyła. W numerze 48. „Głosu SKOS-ów” z 10 września 1986 r. za-
mieszczono informację o zniknięciu krzyży z poznańskich liceów. W poniedziałek 
1 września 1986 r., kiedy uczniowie liceów poznańskich nr III, IV, VII, IX i X wrócili 
po wakacjach do szkół, zauważyli, że z sal szkolnych zniknęły krzyże. Zwrócili się 
do dyrekcji poszczególnych szkół z zapytaniem o los krzyży, a następnie zażądali 
natychmiastowego przywrócenia krzyży do szkół. Apelowano do organizacji opo-
zycyjnych, a  także do  legalnych środków społecznych o poparcie poznańskich 
licealistów w walce o krzyże w szkołach. Jak napisano: 

Apelujemy o przeprowadzenie akcji  informacyjnych, o redagowanie i wysyłanie petycji  i  listów 
protestacyjnych,  o  domaganie  się  wyjaśnień.  Ze  szczególną  ufnością  zwracamy  się  do  rodziców 
uczniów z III, IV, VII, IX, X LO. Tak wiele zależy dziś również od naszej postawy. Dorośli! Pomóżcie 
nam! KK SKOS. 

Nie we wszystkich liceach zdjęto krzyże. Nie zrobiono tego w LO nr I, II i VIII. 
Zdjęte krzyże w niektórych placówkach uczniowie próbowali samodzielnie powie-
sić. Niestety, nie spotkało się to z przychylnością władz szkolnych – krzyże zdej-
mowano ponownie. W  intencji powrotu krzyży do szkół odbywały się msze św. 
Uczniowie w ramach protestu organizowali „ciche przerwy”15. 

W walce o przywrócenie krzyży w szkołach powołano Komitet Obrony Krzyża. 
Przygotowywano i kolportowano apele do społeczeństwa z prośbą o pomoc w wal-
ce o krzyż. Wszelkie informacje na ten temat zamieszczano na łamach „Głosu…” 

Formą pracy SKOS-ów był tzw. Młodzieżowy Sąd Podziemny, który sądził 
i wydawał wyroki m.in. na dyrektorów tych szkół średnich, którzy współpracowali 
ze Służbami Bezpieczeństwa. Młodzieżowy Sąd Podziemny wysyłał do dyrekto-
rów  tych  listy  zawierające  wyroki.  Służby  Bezpieczeństwa  prowadziły  śledztwa 
w  takich  sprawach,  próbując  ustalić  personalia  członków  SKOS-ów  zaangażo-
wanych w Młodzieżowym Sądzie Podziemnym16. Na  łamach  „Głosu SKOS-ów” 
publikowano wyroki i ich uzasadnienia, a także informacje o ich wykonaniu, m.in. 
26 stycznia 1983 r. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy udziale prze-
wodniczącego Międzyszkolnej Komisji Koordynacyjnej Podziemnej Solidarności 
Młodzieży zapadł wyrok dotyczący kilku dyrektorów szkół średnich w Poznaniu, 
poprzedzony oskarżeniem ich o:

14  IPN Po 00/206/105/cz. 3, ulotka, marzec 1984, s. 164.
15  Archiwum IPN, Oddział w Poznaniu, IPN Po 08/2261/7, Żądamy natychmiastowego przywró-

cenia krzyży do szkół, G, 10.09.1986, nr 48, s. 30.
16  IPN Po 08/2261/1, Groźba pisemna (anonim pogróżkowy) wobec działaczy polityczno-spo-

łecznych, Poznań, 3.02.1983.
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1. Zdradę Ojczyzny; 2. Członkostwo i czynne działanie w nielegalnej, przestępczej, faszystow-
skiej organizacji pod nazwą: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza; 3. Bezprawne objęcie stanowisk 
dyrektorów kilku szkół i bezprawne pozostawanie na nich; 4. Bezprawne wyrzucenie z pracy kilku na-
uczycieli w roku szkolnym 1981/82; 5. Represjonowanie nauczycieli – członków NSZZ „Solidarność”; 
6. Represjonowanie młodzieżowych  działaczy  demokratycznych  i  samorządowych;  7. Represjono-
wanie uczniów działających w podziemiu; 8. Uniemożliwienie zorganizowania prawdziwych samorzą-
dów szkolnych; 9. Wytworzenie w szkołach atmosfery zastraszania wśród uczniów i nauczycieli; 10. 
Podejmowanie bezprawnych działań zmierzających do wykrycia i zlikwidowania podziemia młodzie-
żowego w szkołach; 11. Działanie na szkodę uczniów i nauczycieli przez cały okres pozostawania na 
stanowiskach dyrektorów szkół; 12. Wzywanie na teren szkół funkcjonariuszy SB, MO i ZOMO; 13. 
Uniemożliwienie powieszenia oraz zdejmowanie już powieszonych krzyży w szkołach; 14. Szkalowa-
nie przywódców i członków NSZZ „Solidarność”17.

Z publikowanego postanowienia Sądu wynikają cenne informacje na temat 
postaw  i działań części dyrektorów szkół poznańskich. Wyroki publikowano na 
łamach  „Głosu SKOS-ów”  jako Komunikat do wszystkich skazanych, w którym 
w  tonie  zastraszania  nakazywano dyrektorom podporządkować  się wytycznym 
młodzieży.  Realizacja  wyroków  była  mało  realna,  niemniej  wyrażała  odwagę 
osób, które je przygotowywały, a także determinację, z jaką oddawały się opozy-
cyjnemu działaniu. Przykładem niech będzie poniższy fragment: 

Komunikat do wszystkich skazanych: 1. Nakazuję wszystkim skazanym odczytanie w szkołach 
treści wyroku wraz z uzasadnieniem na specjalnym apelu lub przez radiowęzeł szkolny, jeśli takowy 
w szkole jest; 2. Szczególnie przestrzegam skazanych przed przekazaniem wyroku organom MO lub 
SB. Ostrzegam, że mamy dość środków, aby przeciwdziałać działalności MO lub SB na terenie szkół. 
Każdy funkcjonariusz MO, ZOMO lub SB, który wkroczy na teren którejkolwiek ze szkół w celu prowa-
dzenia śledztwa w sprawie wyroku, zostanie rozbrojony i aresztowany. W w/wym. przypadku dyrektor 
tej szkoły zostanie aresztowany i wykonanie wyroku zostanie przyspieszone; 3. W szkołach, w których 
skazani dotychczas pracowali, Rady Pedagogiczne powinny w jak najkrótszym czasie, w drodze kon-
kursu wybrać nowego dyrektora18.

Wszystkie te działania były bardziej „pobożnymi” życzeniami młodych opozy-
cjonistów, aniżeli możliwymi do zrealizowania zagadnieniami. Niemniej z pewno-
ścią mobilizowały młodzież i wywoływały nadzieję na zmiany. 

Działania  niepodległościowe młodzieży poznańskiej  były  ścigane. Młodych 
ludzi  często poddawano  różnego  rodzaju represjom,  jak inwigilacja, areszty, 
przesłuchania, wyroki, więzienia. Dla młodych  ludzi były  to przeżycia strasz-
ne, okrutne. Niestety, niejedną osobę złamały. Aby temu zapobiec, aby wzmocnić 
młode  charaktery,  na  łamach  „Głosu SKOS-ów”  zamieszczano  tzw.  niezbędne 
informacje dotyczące aresztowań przez MO, SB. W numerze 30. „Głosu…”, jak 
napisano:

Na prośbę wielu czytelników, a także idąc za radą kolegów, którzy mają za sobą pobyt w aresz-
cie lub więzieniu, postanawiamy opublikować cenne wskazówki dla aresztowanych. Doświadczenie 
uczy,  że  główna  część  dowodów  uzyskanych  podczas  śledztwa  oparta  jest  na  zeznaniach  podej-
rzanych. W związku z  tym chcemy przekonać naszych czytelników do kilku generalnych zasad: 1. 
W razie rewizji, aresztowania lub zwykłego zatrzymania – nie dać się zastraszyć; 2. Nic nie mówić. 

17  Archiwum IPN, Oddział w Poznaniu, IPN Po 08/2261/2, G 1982 (II), nr 7 (listopad), s. 2.
18  Tamże, s. 3.
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W ogóle odmawiać zeznań lub nie odpowiadać na poszczególne pytania. Nawet szczegóły pozornie 
nieistotne są pomocą dla Esbecji i Milicji. Porady, które będziemy drukować, napisano przed kilku laty 
i zamieszczono w książeczce zatytułowanej „Mały konspirator” w rozdziale „Gra w śledztwo”19. 

Następnie w kolejnych numerach pisma zamieszczano całe fragmenty opi-
sujące,  jak należy się zachować w  tak niebezpiecznej sytuacji, co niewątpliwie 
pomagało wielu młodym ludziom przetrwać w sytuacjach zagrożenia. 

W  „Głosie  SKOS-ów”  drukowano  relacje z odbywających się w Pozna-
niu manifestacji, dzięki czemu czytelnicy mogli uzyskać  informacje o nich bez 
cenzury. Bardzo precyzyjny opis wydarzeń na pewno przemawiał do młodzieży, 
mobilizując ją do podjęcia działań niepodległościowych. Oto wymowny fragment 
takiego opisu: 

O godz. 16.00 rozpoczęła się Msza św. w Kościele OO Dominikanów na ulicy Stalingradzkiej. 
Jeszcze przed końcem mszy św. w okolicy kościoła zaczęły gromadzić się grupy młodzieży. Wycho-
dzący z kościoła ludzie nie rozchodzą się do domów. W pewnym momencie rozrzucono ulotki z po-
dobizną Lecha Wałęsy. Ludzie zaczynają skandować „Lechu, Lechu” i „Solidarność”. Następnie tłum 
(około 1,5 tys. osób) rusza w kierunku Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r.20

Redakcja  „Głosu…”  bardzo  aktywnie  brała  udział  w  przygotowywaniu 
30. rocznicy poznańskiego Czerwca 1956. W reaktywowanym od marca 1986 r. 
„Głosie SKOS-ów” zamieszczono program obchodów niezależnych owej rocznicy. 
Program informował o odbywających się mszach św. w intencji poległych wów-
czas osób,  informował, gdzie,  kiedy  i o której  zostaną odprawione  takie msze, 
kto będzie w nich uczestniczył, na jaki temat będzie wygłoszona homilia. Mszom 
św. towarzyszyły projekcje filmów, odczyty, programy inscenizacyjne, prelekcji na 
temat Czerwca 1956 r. Redakcja mobilizowała czytelników słowami:

Wzywamy wszystkich, którym drogie są idee, których wyrazem była walka poznańskich robot-
ników sprzed trzydziestu lat, aby włączyli się do akcji planowanych na czerwiec. Przede wszystkim 
tych niezależnych, organizowanych przez wolne ośrodki społeczne i polityczne, głównie NSZZ „So-
lidarność”. Apelujemy o zrozumienie dla  rangi  tej  rocznicy, dla znaczenia,  jaką ma nasza postawa 
dziś. Dbajmy, aby hierarchia nie mogła nam zarzucić braku szacunku i poczucia odpowiedzialności 
wobec wywalczonych wartości. Jesteśmy zobowiązani do zrozumienia historycznej wagi wydarzeń 
w 1956 r. Nie wolno nam zaprzepaścić politycznego kapitału wywalczonego przez nasz naród 30 lat 
temu. Niech nasz udział w niezależnych obchodach rocznicy Czerwca 1956 r. będzie sprawdzianem 
sumienia patriotycznego każdego z nas. Poznań, 21 maja 1986 r., Komisja Koordynująca Szkolnych 
Kół Oporu Społecznego21.

Obok  treści  o  zakresie  regionalnym, na  łamach  „Głosu SKOS-ów” publiko-
wano wiele  tekstów o szerszym zasięgu, będących przedrukami z  innych niele-
galnych wydawnictw, jak „Obserwator Wielkopolski”, „Niepodległość”, „Solidarność 
Walcząca” czy „Solidarność Zwycięży”. Były wśród nich rozważania na temat wi-
zyty Papieża Jana Pawła II w Polsce w czerwcu 1983 r. Zamieszczano fragmen-

19  Archiwum IPN, Oddział w Poznaniu, IPN Po 08/2261/5, G 1984, nr 30 (wrzesień), s. 2.
20  Archiwum IPN, Oddział w Poznaniu, IPN Po 08/2261/2, G 1982 (II), nr 7 (listopad), s. 1.
21  Archiwum IPN, Oddział w Poznaniu,  IPN Po 08/2261/7, 30-ta rocznica obchodów Poznań-

skiego Czerwca 1956 r., Program uroczystości (obchody niezależne), G 1986, nr 44 (marzec), s. 30.
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ty  homilii,  które  Papież  wygłaszał  w  poszczególnych  odwiedzanych  miastach. 
W „Głosie…” znaleźć można głównie fragmenty adresowane do młodych, zdania 
bardzo wymowne, głębokie, które stały się z czasem fundamentem kształtowania 
Pokolenia JPII. Znajdujemy też teksty wypowiedzi Lecha Wałęsy oraz sprawoz-
dania z działań NSZZ „Solidarności”.

Od 1987 r. zauważa się znaczne zmniejszenie akcji inicjowanych przez 
SKOS-y. Jak zanotowano w dokumentacji SB, do końca października 1986 r. było 
47 różnego rodzaju akcji protestacyjnych, natomiast w roku 1987 było ich już tylko 
11. Zauważyć można akcyjność prowadzonych działań, które wynikały z bieżą-
cej sytuacji społecznej i różnych wydarzeń w kraju. Od maja 1987 r. organizacja 
SKOS poprzestawała często na wydawaniu ulotek okolicznościowych22.

W czasie tym coraz częściej na łamach „Głosu SKOS-ów” zaczęły pojawiać 
się treści zapowiadające rychłe zmiany. Pierwszymi tego symptomami były publi-
kowane dyskusje na temat szans Polski na dialog, w których pisano: „Zaczynamy 
mieć nadzieję, że Polska może być krajem nie tylko dla władzy, ale także dla spo-
łeczeństwa świadomego swoich praw i potrzeb, jak i zagrożeń”23. 

Jednym z istotnych tematów, jakie wówczas poruszano na łamach „Głosu…”, 
było szkolnictwo. Analizowana tam tematyka stała się istotnym wprowadzeniem 
w zagadnienia edukacji polskiej i konieczności jej zmiany w czasie obrad Okrą-
głego Stołu oraz później, w pracach nad zmianami w programach szkolnych. Jed-
nym z artykułów na ten temat był tekst, w którym dokonano trafnych spostrzeżeń 
na temat ułomności ówczesnego polskiego systemu oświatowego, pisząc: „polski 
system edukacyjny należy do najbardziej niewydolnych i zacofanych w Europie”. 
Dalej nawiązano do wprowadzanej wówczas do szkolnictwa średniego reformy 
programowej (zrezygnowano wówczas z reformy strukturalnej, ale kontynuowano 
reformę programową). Autorka tekstu zauważa, iż nowy program jeszcze bardziej 
pogłębi krytyczny stan szkoły polskiej24. 

Troszcząc się o szkołę polską, od roku 1988 na  łamach „Głosu SKOS-ów” 
zamieszczano ramowy program działalności SKOS-ów w szkołach, sprowadza-
jący się do następujących problemów: walka o  respektowanie  limitu 31 godzin 
lekcyjnych w tygodniu; usunięcie lub ograniczenie nadobowiązkowych przedmio-
tów,  np.  religioznawstwa,  problemów współczesnej  cywilizacji,  podstaw ekono-
mii, przysposobienia obronnego; dążenie do usunięcia z egzaminów maturalnych 
przedmiotu  podstawy nauki  o  społeczeństwie  (PNOS);  dążenie  do powrotu  do 
szkół zdjętych krzyży25.

Zabiegając o dobrą przyszłość szkoły, w marcu 1989 z inicjatywy SKOS-ów 
do Kuratorium Oświaty  i Wychowania w Poznaniu przybyła grupa młodzieży – 
delegacja uczniów reprezentujących szkoły ogólnokształcące w Poznaniu, która 

22  IPN Po 08/2261/1, Informacja dot. nielegalnej organizacji „SKOS” oraz prowadzonych prze-
ciwdziałań, Poznań, październik 1987.

23  Archiwum IPN, Oddział w Poznaniu, IPN Po 08/2261/7, Czy istnieje szansa na dialog, G 1986, 
nr 50, s. 125.

24  Archiwum IPN, Oddział w Poznaniu, IPN Po 08/2261/7, A. P o t o c k a, Fabryka przeciętnych, 
G 1986, nr 44 (marzec), s. 4.

25  IPN Po 08/2261/1, Meldunek uzupełniający nr 170/88 do sprawy operacyjnego rozpracowania 
krypt. „SKOS” nr rej. 33147, nr identyfikatora 6693/85, Poznań, 20.09.1988.
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złożyła  petycję  dotyczącą  reformy  nauczania,  kierowaną  do Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, w sprawie m.in. zniesienia przedmiotów nauczania  takich,  jak 
filozofia, religioznawstwo, ekonomia, socjologia, ograniczenie PO26. 

W czerwcu 1989 r., kiedy w Polsce rozpoczął się proces zmian, SKOS-owcy 
zaczęli  angażować  się  już  oficjalnie w  realizację  celów,  o  które  dotąd walczyli 
w  podziemiu.  Jednym z  obszarów były wysuwane w  ramach propozycji  zmian 
w  szkolnictwie  polskim  petycje  sprzeciwiające  się  indoktrynacji  podczas  lekcji 
PNOS-u, czy domagające się ograniczenia zajęć z przysposobienia obronnego. 
Postulaty  te  znajdowały  poparcie  licealistów,  publikowane  też  były  na  łamach 
„Głosu SKOS-ów”. Petycja  ta odbiła  się  szerokim echem w środowisku. W  ra-
mach jawnej działalności członkowie SKOS-ów, aby formalnie prezentować swoje 
stanowisko, aktywnie angażowali się w prace samorządów szkolnych, chociaż nie 
do końca wówczas uczniowie byli przekonani do takiej formy pracy – większość z 
nich nie ufała szkole, w której nadal panowały obostrzenia i nieufność. Poza tym 
SKOS-owcy angażowali się w najróżniejszych obszarach, jak np. manifestacjach 
ekologicznych, kościelnych imprezach kulturalnych czy innych, jak określano, „za-
dymach”, w których można było zaistnieć. Sami o sobie pisali: „u nas nie wyzna-
cza się zadań i najogólniej można powiedzieć, że angażujemy się we wszystko 
to, co rozszerza demokrację”27. Tak też można określić działania SKOS-ów – jako 
wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, które – zdaniem uczestników – służyły bu-
dowie demokracji.

Dnia 10 czerwca 1989 r. podczas spotkania w Gdańsku niezależnych orga-
nizacji młodzieżowych powołano ogólnopolską organizację pn. Niezależna Unia 
Młodzieży Szkolnej. Do organizacji tej SKOS poznański zgłosił swój akces i za-
wiesił swą działalność we wszystkich szkołach Poznania i poza terenem, a jego 
członkowie,  po wyrażeniu  zgody,  przeszli  do  nowo  powstałego NUMS-u28.  Za-
przestano też wydawania „Głosu SKOS-ów”. 

Zakończenie

Intensywność zmian, jakie zachodziły w Polsce podczas całej dekady lat 80., 
wywoływała również znaczne przeobrażenia wśród młodych opozycjonistów, co 
przełożyło  się  na  treści  zamieszczane  na  łamach  „Głosu SKOS-ów”. Tak więc 
po pierwszych  latach ogromnego napięcia politycznego,  kluczowych dla Polski 
wydarzeń,  jak  stan  wojenny,  jego  zawieszenie  i  wszelkie  tego  konsekwencje, 
w drugiej połowie lat 80., pod wpływem zmieniającego się krajobrazu polityczne-
go w Polsce, opozycja zaczęła zmieniać swoją postawę. Zauważa się to również 
wśród młodzieżowych grup niepodległościowych. Na  łamach „Głosu SKOS-ów” 

26  IPN Po 08/2261/1, Meldunek uzupełniający nr 186/88 do sprawy operacyjnego rozpracowania 
krypt. „SKOS” nr rej. 33147, nr identyfikatora 6695/85, Poznań 10.03.1989.

27  SKOS-em, ale dokąd?, „Głos Wielkopolski”, 14.06.1989.
28  IPN Po 08/ 2261/1, Meldunek uzupełniający nr 147/89 do sprawy operacyjnego rozpracowa-

nia krypt. „SKOS” nr rej. 33147, nr identyfikatora 6693/85, Poznań 19.09.1989.
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przełożyło się to na merytoryczne dyskusje na określone tematy, które z czasem 
stały się wprowadzeniem w zagadnienia, które z końcem  lat 80., w kontekście 
okoliczności związanych ze zmieniającym się w naszym kraju ustrojem, inicjowały 
często owe zmiany. 

Teksty zamieszczane na łamach „Głosu SKOS-ów” ukazują chronologię wy-
darzeń  związanych  z  działalnością  opozycyjną. Analiza  zawartości  tego  pisma 
daje w zasadzie pełen obraz tej działalności w latach 1982–1989 w Poznaniu re-
alizowanej przez młodzież. Jest bardzo wiele artykułów będących relacjami, spra-
wozdaniami, opisami tego, co działo się na ulicach czy w szkołach. W tekstach 
pisanych przez młodych redaktorów dostrzec można pewnego rodzaju naiwność, 
ślepą wiarę w to, że można wszystko zmienić i należy to czynić zdecydowanie. 
Brakuje  refleksji,  ostrożności  czy  dyplomacji  w  działaniach. Niemniej  trzeba  to 
przypisać „skrzydłom młodości”, która nie widzi niebezpieczeństwa, nie chce go 
widzieć, sunie śmiało do przodu w nieprzepartej nadziei, że wszystko musi się 
zakończyć sukcesem. Tak było wówczas w wielu przypadkach i tylko zderzenie 
z  brutalną  rzeczywistością  (aresztowanie,  pokój  przesłuchań,  cela  więzienna) 
powodowało podejmowanie środków bardziej ostrożnych,  rzadko  rezygnowano 
jednak z raz obranej drogi „ku wolności”. 



MaGdalEna sasin*

Edukacja przez sztukę i do sztuki dzieci i młodzieży 
na podstawie przekazów łódzkich czasopism 

kulturalnych ostatniej dekady XX w.

Spośród przekazów medialnych, które we współczesnym świecie odgrywają 
coraz większą rolę, także dla naukowców, warto zwrócić baczniejszą uwagę na 
przekazy mediów regionalnych. Wyróżniają się one własną specyfiką1. Badaczom 
mogą dostarczyć  informacji,  których  próżno  szukać w mediach  ogólnopolskich 
czy  globalnych. Rozważając  przydatność  prasy  regionalnej  i  lokalnej  jako  źró-
dła do badania dziejów oświaty, warto zwrócić uwagę na jej odrębność zarówno 
w stosunku do prasy ogólnopolskiej, jak i w stosunku do naukowej prasy pedago-
gicznej, niezależnie od jej zasięgu.

Badaczowi  dziejów wychowania  analizującemu  prasę  regionalną  z  punktu 
widzenia potrzeb warsztatu naukowego rzucają się w oczy pewne niedostatki jej 
artykułów. Wynikają one m.in. z  tego, że  ich autorami są najczęściej zawodowi 
dziennikarze, nie zaś osoby o wykształceniu pedagogicznym, grupa adresatów 
zaś –  liczna  i  znacznie  zróżnicowana.  Istnieją  jednak  także  liczne walory  tego 
rodzaju dziennikarstwa. 

Analiza prasy regionalnej dla potrzeb badania dziejów oświaty pozwala na 
dotarcie do informacji o wydarzeniach o mniejszym zasięgu, które w prasie ogól-
nopolskiej nie zostają uwzględnione. Artykuły są, co prawda, uboższe o szereg 

*  Dr,  Zakład Teorii Wychowania  Estetycznego,  Katedra  Edukacji Artystycznej, Wydział  Nauk 
o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48.

1  Na odmienność mediów regionalnych i lokalnych zwracają uwagę m.in. Sylwester Dziki i Wło-
dzimierz Chorązki, formułując nawet odmienną typologię funkcji dla tych mediów. S. D z i k i, W.  C h o -
r ą z k i, Media lokalne i regionalne, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, 
Kraków 2000.
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specjalistycznych danych, jednak „w zamian” podają informacje innego rodzaju. 
Dziennikarze, opisując na przykład imprezy kulturalne czy edukacyjne, przedsta-
wiają  zwykle  poziom  frekwencji,  podają wiek  uczestników,  opisują  ich  reakcje, 
a nawet zamieszczają wypowiedzi zawierające wrażenia „na gorąco”. Z punktu 
widzenia dziennikarza  takie  informacje mają sprawić, że opisywanym wydarze-
niem zainteresuje się jak największe grono czytelników, dla których tekst oparty 
na naukowych faktach wydawałby się zbyt „suchy”  i przez to nie dość ciekawy. 
Informacje „poboczne” mogą być jednak znaczące także dla badacza, pomagając 
mu zrekonstruować sytuację, co jest cenne zwłaszcza wtedy, gdy nie ma możli-
wości bezpośredniego kontaktu z organizatorami czy uczestnikami danego wy-
darzenia. Czasopisma niespecjalistyczne częściej niż naukowe publikują zdjęcia, 
które w wielu przypadkach trafnie uzupełniają tekst.

Czasopisma ogólnotematyczne oraz kulturalne, w odróżnianiu od czasopism 
naukowych, w zagadnieniach pedagogicznych skupiają się na praktyce edukacji 
i wychowania, znacznie mniej uwagi poświęcając  teorii  i  rozwojowi nauki. Stąd 
na  ich  łamach  znajdziemy  raczej  informacje  o  zmianach w programie  naucza-
nia, konkursach i festiwalach czy nowych propozycjach artystycznych dla dzieci 
i młodzieży,  przygotowanych  przez muzea,  teatry,  domy  kultury.  Sporadycznie 
zaś publikuje się artykuły o konferencjach i zjazdach naukowych czy naukowych 
publikacjach,  nawet  znaczących  w  danej  dziedzinie,  wychodząc  z  założenia, 
że byłyby one interesujące dla zbyt wąskiego kręgu odbiorców. 

Warto też zwrócić uwagę na różnice między prasą codzienną a czasopisma-
mi. W dziennikach jedną z dominujących jest funkcja informacyjna2, zwykle utoż-
samiana z upowszechnieniową. Czasopisma natomiast, czyli druki periodyczne 
ukazujące się nie częściej niż raz w tygodniu3, starają się na ogół włączać w tok 
debaty publicznej i realizować funkcję opiniotwórczą4. Dlatego na ich łamach czę-
ściej pojawiają się takie gatunki dziennikarskie, jak felieton, wywiad czy recenzja. 
W czasopismach kulturalnych publikują zwykle osoby o wykształceniu humani-
stycznym i artystycznym, podczas gdy w dziennikach – niemal wyłącznie zawo-
dowi dziennikarze.

Raport UNESCO z 1980 r. Many Voices, One World5 (Wiele języków, jeden 
świat), zwany Raportem MacBride’a, zwraca ponadto uwagę na dwie inne funk-
cje mediów,  istotne  z  punktu widzenia  pedagoga. Są  to:  edukacja, polegająca 
na „przekazywaniu wiedzy, aby osiągnąć intelektualny rozwój, kształtowanie cha-
rakteru i zdobywanie umiejętności oraz zdolności na wszystkich etapach życia”, 
oraz powiązane z edukacją upowszechnianie  kultury,  czyli  „rozpowszechnianie 
produktów kulturowych i artystycznych, by chronić spuściznę przeszłości; rozwój 
kultury poprzez rozszerzanie indywidualnych horyzontów, pobudzanie wyobraźni 
oraz stymulowanie estetycznych potrzeb i kreatywności”.

Funkcje te są istotne zwłaszcza dla działań z zakresu edukacji przez sztukę 
i do sztuki. Przeglądając prasę, można zatem z jednej strony pozyskać informacje 

2  W. P i s a r e k, Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006, s. 62–63.
3  Tamże, s. 25.
4  Tamże.
5  www.unesco.org [dostęp: 14.08.2006].
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na temat edukacji w danym okresie i na danym terenie, a z drugiej – śledzić, w jaki 
sposób dany tytuł prasowy mógł działać stymulująco na odbiorców.

Sięgającą  Platona  tezę,  że  sztuka  powinna  być  podstawą  wychowania, 
podjął i rozwinął Herbert Read, a w Polsce spopularyzowała ją m.in. Irena Woj-
nar. Działania z tego zakresu powinny mieć miejsce zarówno w szkolnictwie, jak 
i w placówkach edukacji równoległej, a także w rodzinie. Przeglądając prasę re-
gionalną, trzeba liczyć się z tym, że zamieszczone są tam głównie informacje do-
tyczące instytucji kulturalnych, nie zaś szkół czy przedszkoli, a jednorazowe akcje 
artystyczno-edukacyjne cieszą się większym zainteresowaniem dziennikarzy od 
regularnych działań oświatowych. 

Z uwagi na tematykę tego artykułu – zagadnienia z zakresu edukacji przez 
sztukę i do sztuki dzieci i młodzieży – najbardziej wartościowym źródłem wiedzy 
okazały się czasopisma o tematyce kulturalnej. Spośród ukazujących się w Łodzi 
w ostatniej dekadzie XX w.  regionalnych czasopism kulturalnych wybrano  trzy: 
„Kalejdoskop”, „Tygiel Kultury” oraz „Kronikę Miasta Łodzi”.

„Kalejdoskop”  to miesięcznik  wy-
dawany do dziś przez Łódzki Dom Kul-
tury, w niewielkim nakładzie (ok. 2700 
egzemplarzy).  Obecnie  nosi  podtytuł 
„magazyn kulturalny Łodzi i wojewódz-
twa  łódzkiego”,  do  roku  1992 wycho-
dził  jako  „informator  kulturalny  Łodzi 
i  województwa  łódzkiego”,  a  następ-
nie jako „Łódzki Informator Kulturalny, 
Sportowy i Turystyczny”. 

Zamieszczane  na  jego  łamach 
szczegółowe  comiesięczne  kalenda-
rium imprez kulturalnych Łodzi i okolic 
pozwala porównać ówczesną i obecną 
ofertę  kulturalną  dla  dzieci  i  młodzie-
ży.  Wbrew  temu,  co  może  wydawać 
się  z  dzisiejszej  perspektywy,  na  po-
czątku  lat  90.  oferta  nie  tylko  koncer-
tów i przedstawień, ale  także różnego 
rodzaju  zajęć  warsztatowych  nie  była 
uboga. Warsztaty  muzealne  dla  dzie-
ci w Muzeum Sztuki prowadzone były 
wówczas już od wielu lat, także w for-

mule z udziałem rodziców, z myślą o „umożliwieniu im [dzieciom] żywego, emo-
cjonalnego  kontaktu  ze  sztuką  współczesną”6.  Ponadto  w  Łodzi  odbywały  się 
m.in.: coroczny Konkurs Wiedzy o Sztuce dla uczniów szkół podstawowych, lekcje 
muzealne i wykłady z historii sztuki dla młodzieży, Olimpiada Artystyczna dla Li-
cealistów, projekcje dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach edukacji 
filmowej w Łódzkim Domu Kultury czy Dziecięcy Klub Filmowy w Dzielnicowym 

6  KJ, Edukacja w Muzeum Sztuki, „Kalejdoskop” [dalej: K] 1993, nr 4, s. 40.

Fot. 1. „Kalejdoskop” 2000, nr 1
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Domu Kultury „Lutnia” – to tylko niektóre przykłady. Artykuły w omawianym mie-
sięczniku pozwalają także zebrać sporo informacji o aktywności wybranych grup 
dzieci i młodzieży: ich uczęszczaniu na zajęcia w domach kultury, udziale i nagro-
dach w konkursach artystycznych itp. 

„Na brak  imprez dla dzieci narzekać w Łodzi nie można” – pisze wyraźnie 
w 1993 r. Agnieszka Smuga7, pierwsze zdanie swego artykułu popierając licznymi 
przykładami: regularna działalność dwóch dziecięcych teatrów lalkowych, spek-
takle dla najmłodszych w  teatrach dramatycznych,  imprezy plenerowe. W  tych 
latach w Łodzi nie brakowało też oferty przygotowanej dla młodzieży – odbiorcy 
trudniejszego i bardziej wymagającego niż dzieci. Przekonujemy się więc, że am-
bitne i nowatorskie inicjatywy edukacyjne w zakresie kultury nie są domeną tyl-
ko ostatnich lat. „Kalejdoskop” relacjonował m.in. początki działalności łódzkiego 
oddziału Młodzieżowej Akademii Filmowej (MAF)8, który działał w Łodzi od mar-
ca 1992 r. i sięgał do bogatych tradycji edukacyjnych miasta w tej dziedzinie (m.in. 
postulaty prof. Lewickiego dotyczące konieczności objęcia edukacją filmową dzie-
ci i młodzieży, kurs na prelegentów dla studentów kulturoznawstwa i pracowników 
domów kultury zorganizowany w latach 80.). W roku szkolnym 1991/1992 w za-
jęciach MAF w całej Polsce – nie tylko starannie przygotowanych pod względem 
repertuarowym projekcjach, ale także dyskusjach, prelekcjach, spotkaniach z ar-
tystami, konkursach – wzięło udział ok. 10 tys. osób, w następnym – już trzy razy 
tyle. Obecnie MAF nadal działa w niektórych miastach Polski, w Łodzi jej siedzibą 
jest kino Charlie9.

Ciekawe okazują się zamieszczane w „Kalejdoskopie” wypowiedzi działaczy 
kultury  i  pedagogów,  przekazujące  informacje  o  procesie  edukacji  przez  sztu-
kę  ogółu  uczniów  szkół  podstawowych  i  średnich.  Często  opinie  te  różnią  się 
od siebie znacząco. Piotr Grobliński10, poeta  i polonista w  liceum, współtwórca 
ówczesnej podstawy programowej, uważa, że najważniejsze jest proponowanie 
młodzieży  „poszerzonego  programu  kulturalnego:  literatura współczesna  przez 
całe liceum, nie tylko w ostatniej klasie, dużo pisania, więcej elementów muzyki, 
malarstwa, teatru i filmu”. U młodzieży nie dostrzega, co prawda, „specjalnej eu-
forii”, obserwuje, że obecnie ludzie „słabiej potrafią mówić, pisać listy, wolą filmy 
od książek”, sądzi jednak, że w każdym człowieku istnieje potrzeba ekspresji arty-
stycznej i „zawsze jakoś się będzie ona przejawiać”. Bardziej pesymistyczna jest 
zajmująca się edukacją filmową Jolanta Kowalczyk-Śliwerska11. Kulturę filmową 
młodzieży ocenia bardzo nisko: „uczniowie oglądają najchętniej błahe seriale, ich 
ulubione gatunki to także film sensacyjny, horror”. Przypisuje to w dużym stopniu 
złej  edukacji  –  by  temu zaradzić,  należy wprowadzić  do  szkół  lekcje  autorskie 

7  A. Sm u g a, Z tatusiem w Pałacu, K 1993, nr 7–8, s. 34.
8  K. S p y c h a j, Jeszcze jedna Akademia w Łodzi – rozmowa z Hanną Czarnecką, K 1993, nr 9, 

s. 40–42.
9  http://www.charlie.pl/index.php?i=k19 [dostęp: 15.10.2011].
10  M. G ł o w a c k i, Poezja, edukacja, kultura – rozmowa z Piotrem Groblińskim, K 1993, nr 3, 

s. 20–22.
11  J. J a n y s t, O edukacji filmowej optymistycznie – rozmowa z Jolantą Kowalczyk-Śliwerską, 

K 1993, nr 3, s. 24.
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z filmem, co powoli się już dzieje, także w ramach klas autorskich o profilu filmo-
znawczym. 

Aktywny kontakt ze sztuką kształtuje wrażliwą i pełną pasji osobowość; po-
twierdza to artykuł na temat młodzieżowego teatru „Pod Lupą”, działającego przy 
Łódzkim  Domu  Kultury12.  Rozmowa  z  jego  aktorami  –  w  większości  uczniami 
szkół średnich – udowadnia, że działalność w teatrze pogłębia samoświadomość 
i wrażliwość, rozwija pracowitość. Jedna z młodych aktorek mówi: „Nareszcie zro-
zumiałam, że aby zagrać cokolwiek uczciwie przed publicznością, muszę prze-
stać grać w życiu sama przed sobą… Chyba  już na zawsze zostanie we mnie 
skojarzenie teatru z szukaniem, z prawdą, z ciężką pracą, dochodzeniem, z mó-
wieniem w prosty sposób o tym, co najważniejsze”13. O motywach podjęcia swojej 
przygody ze sztuką mówią też członkowie młodzieżowego Zespołu Piosenki i Tań-
ca „Pędziwiatry”, który w 1999 r. wystawił napisany specjalnie dla niego musical 
Flakonik Apolonii. Ich wypowiedzi świadczą o tym, w jak znacznym stopniu sztuka 
ubogaca ich życie, a nawet, być może, chroni przed niebezpiecznymi sposobami 
spędzania wolnego czasu: „To jedyny sposób […] zużytkowania całej, drzemiącej 
w nas energii. Życie bez tańca nie miałoby sensu”; „Na osiedlu przez długi czas 
nie działo się absolutnie nic. Więc na wieść o formującej się grupie tanecznej po-
stanowiliśmy spróbować naszych sił”. 

W 1991 r. „Kalejdoskop” włączył się w dyskusję na temat: „czy w Łodzi po-
trzebne  są  domy  kultury?”14,  polemizując  z  opiniami,  jakoby  aspiracje  kultural-
ne łodzian mogły zaspokoić telewizja i wideo, a „wymyślone” dawno temu domy 
kultury  to  już przeżytek. Przemysław Hachorkiewicz,  instruktor  jednego z nich, 
podkreśla, że takie placówki są wciąż potrzebne: „W ciągu tygodnia zgłasza się 
do nas 5–8 zespołów, które chcą grać. Nie stać ich na własną aparaturę i salę. 
Potrzebują opieki merytorycznej”15. Zwraca jednak uwagę, że młodzież coraz czę-
ściej  oczekuje  szybkiego sukcesu bez nakładów pracy. Za  tę  sytuację obwinia 
szkolnictwo:  „Wśród młodzieży dominuje praktycyzm, stąd boom na szkoły za-
wodowe. Wolą robić pieniądze, kultura  ich nie  interesuje. Wynika to z nieodpo-
wiedniej edukacji, gdy w przedszkolach i szkołach uczą ludzie przypadkowi, bez 
ambicji artystycznych”. Zwraca uwagę, że w domu kultury powinni pracować lu-
dzie „nieprzeciętni, lepsi od innych, wyselekcjonowani”, dla których jest to „praca 
pedagogiczna, ale i twórcza”. 

Rozmówcy „Kalejdoskopu” w latach 90. narzekali na to samo, co  jest bo-
lączką pedagogów i twórców kultury obecnie – 15, 20 lat później: że „ludzie, któ-
rzy w przyszłości będą fachowcami w dziedzinie kultury, nie chcą uczestniczyć 
w zajęciach [kulturalnych]”16. By poprawić tę sytuację, proponowano nowe formy 
zajęć mających przyciągnąć młodzież, np. projekcje wybitnych filmów w  języ-

12  T. B i e s z c z a d, Jak to się robi „Pod Lupą”, K 1995, nr 5, s. 16–18. 
13  Tamże, s. 18.
14  P. H a c h o r k i e w i c z, Czy potrzebne nam są domy kultury?, K 1991, nr 4, s. 5–6.
15  Tamże.
16  K. S p y c h a j, Recepta na okres przejściowy – rozmowa z Joanną Malinowską, dyrektorem 

Oddziału Zarządu Kin Studyjnych w Łodzi, K 1993, nr 5, s. 20–22.
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kach oryginalnych z udziałem lektorów, którzy później w danym języku prowadzą 
dyskusję z widzami17. 

Lektura wywiadu z dyrektorem Teatru  „Pinokio” Grzegorzem Kwiecińskim18 
i z  innymi artystami sprawującymi  funkcje kierownicze pozwala nakreślić obraz 
ludzi, którzy pracowali w kulturze w latach 90., przygotowując ofertę edukacyjną 
dla dzieci: to ludzie pełni pasji, oprócz pracy etatowej angażujący się także w inne 
przedsięwzięcia  artystyczne,  o  podejmowanych działaniach  i  planach mówiący 
z ogromnym zaangażowaniem. Podkreślają konieczność dbałości o wysoką  ja-
kość sztuki dla dzieci i młodzieży, ale też narzekają na trudne warunki realizacji 
swoich pomysłów, głównie na problemy finansowe. Dostrzec można pewne zagu-
bienie w nowej pokomunistycznej rzeczywistości i realiach gospodarki rynkowej.

W owym czasie wiele placówek edukacyjnych upadało po  krótkim okresie 
działalności. Lektura „Kalejdoskopu” pozwala prześledzić ten proces. O nieistnie-
jącym już dziś Centrum Sztuki Dzieci  i Młodzieży w 1993 r. mówili  jego założy-
ciele, Urszula i Jan Issaieff19. Podkreślali: „my nie uczymy, my staramy się dzieci 
zachęcać do ekspresji, kształtować ich twórcze postawy…”

Szczególnie  interesujące  wydają  się  artykuły-polemiki,  ukazujące  różne 
punkty widzenia na tę sama kwestię. Takie publikacje szczególnie zachęcają czy-
telnika do zajęcia własnego stanowiska, pełnią więc funkcję opiniotwórczą i akty-
wizującą. Przykładowo, w lutym 1993 r. opublikowano entuzjastyczną relację Ireny 
Stanisławskiej z bytności z dzieckiem na przedstawieniu Koty w Teatrze Arlekin20. 
„Dawno nie widziałam tak wspaniałego przedstawienia dla dzieci i równocześnie 
dla dorosłych: dowcipnego,  inteligentnego, pełnego odniesień słownych (porze-
kadła), politycznych i muzycznych […]” – pisze autorka21. Czytelnik otrzymuje, co 
prawda, informację, że przedstawienie okazało się trudne dla dzieci, jednak dy-
rektor teatru i reżyser spektaklu Waldemar Wolański wskazuje na przyczynę: „wi-
downia teatralna jest przyzwyczajona do repertuaru, który operuje najprostszymi 
schematami, typu: czarne-białe. I bardzo ciężko jest przekonać widzów do pewnej 
inności. […]”. Zwraca uwagę, że wynika to z braku edukacji teatralnej dzieci, które 
wychowują się na prostych, 10-minutowych Dobranockach, „Natomiast przewaga 
i urok teatru polega na tym, że nie jest to tylko sprawa fabuły, ale także nastro-
ju, przestrzeni, oddechu, pewnej realności, którą widzimy. I tego trzeba nauczyć. 
Zresztą, m.in., taka jest funkcja teatru lalek, aby nauczył dzieci odbioru tej formy 
sztuki. Nie chodzi o to, aby ich przyzwyczaić do określonych kanonów estetycz-
nych, ale o to, aby nauczyły się czytać teatr”22. Z tą opinią trudno się nie zgodzić, 
jednak zdanie na temat spektaklu Koty można zmienić po lekturze tekstu Agniesz-
ki Smugi23, opublikowanego trzy miesiące później. 

17  Tamże.
18  B. R z ym s k a, Oblicza Teatru Lalki – rozmowa z Grzegorzem Kwiecińskim, K 1992, nr 10, 

s. 20–22; B. J ę d r z e j c z a k, 45 lat minęło… – rozmowa z Jackiem Gwizdałą, dyrektorem „Semafo-
ra”, K 1992, nr 11, s. 11–13. 

19  J. M o n i a k, Najważniejsze są dzieci, K 1993, nr 12, s. 25–27.
20  I. S t a n i s ł a w s k a, Nie tylko o „Kotach”, K 1993, nr 2, s. 19–20. 
21  Tamże, s. 19.
22  Tamże, s. 19–20.
23  A. Sm u g a, Teatr dla dzieci, czyli dorośli górą, K 1993, nr 5, s. 12.
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Autorka  wyraźnie  odmiennie  po-
strzega potencjał tego przedstawienia: 
„Po spektaklu piekielnie zmęczeni ak-
torzy gratulowali  sobie  i  realizatorom, 
tylko  dzieci  bardzo  spieszyły  się  do 
domu.  No  bo  proszę mi  znaleźć  pię-
cio- czy nawet ośmiolatka, który wyło-
wi cytaty (również muzyczne) z bardzo 
znanych  –  dorosłym  –  musicali  […] 
i który odczyta aluzje do życia politycz-
nego  na  wysokim  szczeblu.  Dorośli 
się zaśmiewali, a miał to być teatr dla 
dzieci…”  Zwraca  uwagę,  że  przed-
stawienia  dla  dzieci  nie  muszą  być 
„odkrywcze”  ani  „pełne  uniesień”,  ale 
powinny  być  przede  wszystkim  zro-
zumiałe  dla  młodych  widzów  oraz 
wykonane  pomysłowo,  dowcipnie 
i z dbałością o aktorskie rzemiosło.

Edukacja przez sztukę i do sztuki 
młodzieży,  zwłaszcza  w  jej  wymiarze 
pozaszkolnym,  osadzona  jest  głę-
boko  w  realiach  życia  kulturalnego 
miasta. Pośrednio zatem z zagadnie-
niem  tym  związane  są  artykuły  za-

wierające rozważania na  temat potencjału kulturalnego  i artystycznego regionu 
oraz odzwierciedlające atmosferę artystyczną miasta. Na przestrzeni ostatniego 
dziesięciolecia XX w. nastąpiły w tym względzie znaczące zmiany. Z lektury „Ka-
lejdoskopów” z początku lat 90. wyziera poczucie niższości  łodzian w stosunku 
do mieszkańców innych miejscowości w Polsce, pogłębiane jeszcze poczuciem 
zagubienia i pewnej bezradności w nowych, trudniejszych warunkach postkomu-
nistycznej gospodarki  rynkowej. Niemal wszyscy dyrektorzy domów kultury czy 
teatrów skarżą się na problemy finansowe. Autorzy artykułu Genius loci…? Fatum 
loci…?24 z 1991 r., zastanawiając się, „jaka jest ta – łódzka kultura?” i „jaka kultura 
jest Łodzi potrzebna?”, ubolewają nad tym, że łodzianom skutecznie wmawia się 
„gorszość” w stosunku do reszty kraju oraz wskazują na potrzebę budowania po-
czucia tradycji i odczuwania więzi lokalnej. Zwracają uwagę na to, że przez wiele 
lat w Łodzi niesłusznie popierano tylko „kulturę «robotniczą»”, popularną, niską, 
zaniedbując kulturę wysoką. Klimat artykułów publikowanych w „Kalejdoskopie” 
w 1991 r. jest budowany tak, by podkreślać potencjał kulturalny Łodzi i przekony-
wać: a jednak się da! Z czasem nastrój wypowiedzi twórców kultury poprawia się: 
co prawda nadal wyjawiają swoje niepokoje związane z finansami, lecz potrafią 
być bardziej przedsiębiorczy i zdobyć się na większy optymizm. 

24  [Redakcja], Genius loci…?, Fatum loci…?, K 1991, nr 1, s. 2–5. 

Fot. 2. Artykuł A. Smugi Teatr dla dzieci czyli 
dorośli górą, 

„Kalejdoskop” 1993, nr 5, s. 12
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W poznaniu ogólnej atmosfery w Łodzi cenne są zwłaszcza tzw. sondy „Ka-
lejdoskopu”, czyli wypowiedzi na określony temat ludzi kultury, artystów, osób na 
kierowniczych stanowiskach. Już w 1994 r. na pytanie, czy twórca wywodzący się 
z Łodzi może odnieść sukces ogólnopolski25, pojawiają się bardziej optymistyczne 
odpowiedzi:  „Jeśli chodzi o możliwość odniesienia sukcesu przez  twórcę, Łódź 
nie  różni  się  specjalnie  od  innych miast”  (Ewa Pilawska  –  zastępca  dyrektora 
Teatru Powszechnego); „Po ostatnich doświadczeniach uważam, że jeśli ma się 
do zaprezentowania coś naprawdę innego, nowego, interesującego – jest to moż-
liwe” (Anna Skórska – dyrektor artystyczny Telimeny); „Oczywiście, że Łódź jest 
takim samym dobrym miastem do robienia kariery jak każde inne” (Andrzej Barut 
– dyrektor Radia Łódź); „Dla twórców nie ma złych miast i złych miejsc do robienia 
kariery” (Mieczysław Gumola – dziennikarz, jeden z pomysłodawców i animato-
rów Światowego Spotkania Łodzian).

Ostatnie lata XX w. – 1999 i 2000 – przyniosły twórcom kultury i edukatorom 
kolejne niepokoje, związane z niejasnościami reformy administracyjnej 1999 r.26 
Przejście  wielu  placówek  kultury  pod  egidę  Sejmiku  Wojewódzkiego  nie  szło 
w parze z zapewnieniem odpowiedniego ich finansowania. W tej sytuacji instytu-
cje takie, jak muzeum, teatr czy filharmonia skupiają się na organizacji choć nie-
wielkiej liczby wydarzeń kulturalnych najbardziej dla siebie typowych, działalność 
edukacyjna  schodzi  zaś na dalszy plan. Artyści mówią,  że  „Łódź  jest miastem 
wycofanym z kultury” (Józef Robakowski), a „dezintegracja środowiska twórcze-
go w Łodzi jest totalna” (Andrzej Wilczkowski pisarz, publicysta); tylko niektórzy 
uważają, że „Łódź zajmuje godną pozycję co do liczebności środowisk plastyków, 
muzyków,  fotografików, architektów, aktorów, pisarzy  itd.”  (socjolog prof. Bogu-
sław Sułkowski)27.

Miesięcznik „Tygiel Kultury”, ukazujący się od 1996 r., to, jak piszą sami re-
daktorzy, „czasopismo społeczno-kulturalne o szerokim zakresie tematycznym”28. 
Korzystanie z niego ułatwiają badaczom oddzielne tomy bibliograficzne, obejmu-
jące kilka roczników pisma. 

Najbardziej  interesujące  z  punktu widzenia  edukacji  przez  sztukę  zakresy 
tematyczne  spośród  tych,  które  zostały  uwzględnione  w  bibliografii,  to  kultu-
ra  i oświata. O  tym,  jak niewiele  jest  tego  typu artykułów, niech świadczy  fakt, 
że w dziale „Oświata” w bibliografii obejmującej pięć roczników znalazły się tylko 
dwie pozycje. W pewnym stopniu użyteczne mogą być też działy odpowiadające 
poszczególnym dziedzinom sztuki: Teatr; Kino. Film; Sztuka; Sztuki plastyczne; 
Muzyka itd. W „Tyglu…” wiele miejsca poświęca się zjawiskom i postaciom kultury 
powszechnej, nie tylko polskiej, łódzkiej poświęcając nieco mniej uwagi. Co wię-

25  Sonda „Kalejdoskopu”, K 1994, nr 4, s. 9, 11, 22, 24, 26, 29, 34, 36, 39. 
26  Taki pejzaż…, K 1999 nr 1, 24-stronicowa wkładka z wypowiedziami 20 artystów i ludzi kul-

tury; M. K a r b o w i a k, Jak dzielić to, czego nie ma? – wypowiedź przewodniczącej Komisji Kultury 
Sejmiku województwa łódzkiego Doroty Biskupskiej-Neidowskiej, K 2000, nr 1, s. 3–6.

27  Taki pejzaż…
28  „Tygiel Kultury”, bibliografia 1996–2000, s. 6. Przyszłość czasopisma stanęła pod znakiem 

zapytania, gdyż w roku 2011 nie otrzymało w ogóle dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, http://tygiel.free.ngo.pl [dostęp: 12.10.2011]. 
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cej, podobnie jak w „Kronice Miasta Łodzi”, wiele tekstów dotyczy historii kultury, 
nie zaś współczesności. Stosunkowo dużo publikuje się wierszy oraz reprodukcji 
dzieł plastycznych. Poświęca się także uwagę kwestiom wykraczającym poza wą-
sko rozumianą kulturę, np. zagadnieniom tolerancji wobec osób innej narodowo-
ści i wyznania29. Zatem „Tygiel…” może być raczej źródłem inspirujących tekstów 
do wykorzystania w  procesie  edukacji  przez  sztukę,  niż  źródłem  dla  historyka 
wychowania. 

Pewne informacje dotyczące imprez kulturalnych z udziałem dzieci i młodzie-
ży można znaleźć w dziale  „Kronika”,  są one  jednak bardzo  lakoniczne, mogą 
więc służyć najwyżej jako punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Ewentualne ko-
rzyści dla historyka wychowania są więc głównie pośrednie i polegają na bliższym 
poznaniu  pewnego  klimatu  intelektualnego panującego w Łodzi w określonych 
latach – pod tym względem najbardziej użyteczne wydają się felietony, prezentu-
jące w swobodnej formie pogląd autora na określone zjawiska kulturalne, nie bez 
odniesień do cudzych postaw i poglądów. Przykładowo, w felietonie z cyklu Od 
róż do liter30 Lucyna Skompska oddaje się niewesołym rozmyślaniom o tym, jak 
niedocenieni są w Łodzi twórcy kultury i jak sytuacja zmienia się na ich korzyść, 
gdy tylko opuszczą rodzinne miasto. Wspomina postacie niemal całkiem w Łodzi 
zapomniane, choć wybitne,  takie  jak powieściopisarka Wanda Karczewska, po-
eci Jan Huszcza i Bernard Sztajnert czy plastyk Antoni Mikołajczyk. Rozważania 

29  „Tygiel Kultury” 2000, nr 7–9, artykuły w dziale „Tolerancja / Nietolerancja”, s. 6–60.
30  L. S k om p s k a, Od róż do liter, „Tygiel Kultury” 2000, nr 4–6, s. 73–74.

Fot. 3. „Tygiel Kultury”, bibliografia 1996–2000 oraz „Tygiel Kultury” 2000, nr 4–6
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takie  tylko  pozornie  są  w  niewielkim 
stopniu związane z edukacją do sztuki 
i przez sztukę… 

Do  nielicznych  tekstów  poświę-
conych  stricte  zagadnieniu  edukacji 
przez sztukę należy artykuł pt. Każdy 
początek… Doświadczenia pewnej 
wymiany polsko-niemieckiej31 z 2000 r. 
Dotyczy  on  dwuletniej  uczniowskiej 
wymiany  polsko-niemieckiej  między 
uczniami łódzkich i stuttgarckich szkół 
ponadpodstawowych, w ramach której 
odbywały  się  także wydarzenia  kultu-
ralne,  takie  jak wystawa  fotograficzna 
w  Niemczech  czy  program  kulturalny 
dla  uczniów  niemieckich,  obejmujący 
zwiedzanie  Krakowa,  Częstochowy, 
Wieliczki  oraz  Oświęcimia.  Zasadni-
czą częścią programu był realizowany 
plastycznie  projekt  „Stuttgart  i  Łódź 
przełomu wieków”. Oprócz podstawo-
wych informacji autor przedstawia na-
stawienie do projektu biorących w nim 
udział uczniów, przytacza wypowiedzi 
konkretnych  osób.  Młodzież  polska 

i  niemiecka  podczas  pobytów  za  granicą  poznaje  się  dobrze,  co  daje  szansę 
nawiązania  trwałych przyjaźni. Młodzi  ludzie mieszkają w domach prywatnych, 
a osobisty kontakt poprzedzony  jest znajomością  listowną. Jak wskazuje autor, 
poza problemem finansowym podstawowa trudność rozszerzania tego typu wy-
miany na inne szkoły polega na tym, że „dużej liczbie polskich szkół zaintereso-
wanych wymianą odpowiada tylko niewielka liczba szkół niemieckich”32. Opisany 
projekt to piękny przykład połączenia edukacji przez sztukę z edukacją między-
kulturową i wychowaniem w duchu tolerancji.

„Kronika Miasta Łodzi”, pismo wydawane przez Urząd Miasta, miało i ma do 
dziś specyficzny charakter, sprawiający, że nie można uznać go za typowe czaso-
pismo, skupiające się na tym, co dzieje się tu i teraz. 

Na początku lat 90. tematyka artykułów wyraźnie wskazywała na charakter 
pisma jako organu urzędu – pojawiały się np. opisy koncepcji podziału miasta na 
jednostki samorządowe, z czasem ewoluowało ono w stronę czasopisma histo-
ryczno-kulturalnego. 

31  B. Z e y r i n g e r, Każdy początek… Doświadczenia pewnej wymiany polsko-niemieckiej, „Ty-
giel Kultury” 2000, nr 1–3, s. 195–198.

32  Tamże, s. 195.

Fot. 4. Felieton L. Skompskiej z cyklu Od róż do 
liter, „Tygiel Kultury” 2000, nr 4–6, s. 73–74
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W  „Kronice…”  dominują  artykuły  o  charakterze  historycznym,  dokumentu-
jące przeszłość miasta. Niektóre z nich poświęcone są choć częściowo edukacji 
artystycznej. Wzmianki na ten temat pojawiają się też w artykułach o innej tema-
tyce, np. dotyczących Łodzi filmowej czy przedstawiających sylwetki zasłużonych 
łodzian. 

Artykułów w  piśmie  jest  stosunkowo  niewiele,  biorąc  pod  uwagę  objętość 
– kilkanaście tytułów na ponad 200 stronach – są one jednak obszerne i wyczer-
pujące.  Informacje mają głównie charakter historyczny – obfitują w daty,  liczby, 
zestawienia  danych;  mniej  jest  spostrzeżeń  typu  socjologicznego,  natomiast 
w ogóle nie pojawiają się takie elementy wypowiedzi dziennikarskiej, jak wywiady 
czy cytaty wypowiedzi. Autorami tekstów są najczęściej historycy. 

Interesująca okazuje się konfrontacja informacji o edukacji kulturalnej sprzed 
lat 20 czy 10 ze współczesnym obrazem miasta i jego życia kulturalnego. W ar-
tykule  Eweliny  Nurczyńskiej-Fidelskiej  Łódź filmowa. Szkic do portretu33,  który 
poświęcony jest „panoramie różnych form istnienia i manifestacji kultury filmowej 
w Łodzi”, zawarte są m.in. informacje o Dyskusyjnych Klubach Filmowych, działa-
jących przy małych kinach i środowiskowych domach kultury. 

Często  gromadziła  się w  nich młodzież  studencka. Pierwszy  taki  klub  po-
wstał w Łodzi w 1957 r. Autorka zajmuje się także dziejami edukacji przyszłych 

33  E.  N u r c z y ń s k a - F i d e l s k a,  Łódź filmowa. Szkic do portretu,  „Kronika  Miasta  Łodzi” 
2000, nr 1, s. 9–30.

Fot. 5. „Kronika Miasta Łodzi” 1991, nr 1 oraz „Kronika Miasta Łodzi” 2000, nr 1
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filmowców,  i  to  nie  tylko  na  poziomie 
akademickim. Wspomina  o  prof.  Bole-
sławie Lewickim, wielkim propagatorze 
kształtowania  kultury  filmowej  wśród 
dzieci  i młodzieży, a  także nauczycieli. 
Podkreśla, że  to w Łodzi na przełomie 
lat 60. i 70. powstały pierwsze w Polsce 
kina szkolne. Przypomina o Centralnym 
Gabinecie  Edukacji  Filmowej  Dzieci 
i Młodzieży – w Pałacu Młodzieży działa 
on do dziś. Z nostalgią pisze o „złotych 
latach” Studia Małych Form Filmowych 
„Semafor”, które za filmy dla dzieci ze-
brało  wiele  nagród  krajowych  i  zagra-
nicznych. Zwraca uwagę na wieloletnią 
działalność  Wytwórni  Filmów  Oświa-
towych  (powstała  w  1946  r.,  obecnie 
pracuje pod nazwą: Wytwórnia Filmów 
Oświatowych  i  Programów  Edukacyj-
nych).  Największe  twórcze  osiągnięcia 
WFO związane były z filmami przyrod-
niczymi, biologiczno-medycznymi, etno-
graficznymi i z filmami o sztuce. 

W  artykule  Z dziejów szkolnictwa 
w Łodzi34 niewiele miejsca znalazło się dla edukacji artystycznej. Została tu po-
traktowana – to niestety nie wyjątek – jako zagadnienie osobne, w niewielkim stop-
niu powiązane z tokiem edukacji ogólnej. Dowiadujemy się jedynie, że w 1945 r. 
w pałacu Karola Poznańskiego przy ul. Gdańskiej 32 powstało Państwowe Kon-
serwatorium Muzyczne, w którym rektorem został Kazimierz Wiłkomirski. W tym 
samym roku pięć miesięcy później działalność zainaugurowała Wyższa Szkoła 
Sztuk Plastycznych.  Po wojnie,  ze względu  na  zniszczenia wojenne w  stolicy, 
Łódź została wybrana na siedzibę Szkoły Tańca Artystycznego i Baletu Klasycz-
nego oraz Szkoły Przemysłu Artystycznego. Od 1948 r. działa w Łodzi Wyższa 
Szkoła Filmowa. 

W artykule  o Towarzystwie Przyjaciół Dzieci35  natrafić można  na  nieliczne 
wzmianki  o  zajęciach  artystycznych  proponowanych  podopiecznym  w  latach 
międzywojennych  przez  ognisko Robotniczego Wydziału Wychowania Dziecka 
i Opieki nad nim. Po wojnie zaś dzięki działalności RTPD edukację przez sztukę 
prowadzono m.in. w świetlicach pozaszkolnych, organizując np. teatr kukiełkowy.

Lektura wybranych czasopism pozostawia wrażenie, że w ostatniej dekadzie 
XX w. w Łodzi miało miejsce stosunkowo dużo ciekawych i różnorodnych inicja-

34  L. W ł o d k o w s k i, Z dziejów szkolnictwa w Łodzi, „Kronika Miasta Łodzi” 2000, nr 2, s. 55–71. 
35  T. P o d w y s o c k i, Z historii Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, „Kronika Miasta Łodzi” 2000, nr 2, 

s. 81–92.

Fot. 6. Artykuł E. Nurczyńskiej-Fidelskiej Łódź 
filmowa. Szkic do portretu, „Kronika Miasta 

Łodzi” 2000, nr 1, s. 9–30
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tyw przybliżających różne dziedziny sztuki dzieciom i młodzieży. Aktywność za-
równo domów kultury, jak i teatrów czy muzeów była znaczna, a zaangażowanie 
ich pracowników  i dyrekcji – wysokie. Były  to  jednak głównie działania  lokalne, 
rzadko wpisujące się w tok wydarzeń ogólnopolskich czy tym bardziej globalnych. 
Ponadto obejmowały one jedynie dość wąską grupę docelową – najczęściej oso-
by, które i tak interesują się sztuką – podczas gdy w edukacji przez sztukę należy 
dążyć do tego, by jej zakresem objąć całą populację.

Można ponadto zauważyć, że edukacja przez sztukę jest w pewnym stopniu 
dziedziną  „bezpańską”: nie do końca wpisuje się w sprawy kultury, nie w pełni 
także znajduje swe miejsce w tematyce edukacji, znajdując się przez to niejako 
„pomiędzy”,  co  jej  oczywiście  nie  służy.  Edukacja  przez  sztukę  i  do  sztuki  nie 
jest  postrzegana  jako  niezbywalny  element  kultury;  przykładem może  być  jed-
na  z  sond  „Kalejdoskopu”36,  gdzie  na  pytanie:  „Więcej  sukcesów  czy  porażek 
[w  łódzkiej  kulturze  na  przełomie  lat]?”  odpowiadało  19  osób,  gł.  dziennikarzy 
związanych z kulturą. Spośród nich tylko jedna – Leszek Bonar z Telewizji Łódź 
– nawiązała w pewien sposób do edukacji (zwracając uwagę na trudną sytuację 
lokalową Szkoły Muzycznej im. Jaracza).

„Kalejdoskop”, „Tygiel Kultury” i „Kronika Miasta Łodzi” to nie jedyne łódzkie 
czasopisma kulturalne ostatniej dekady XX w. Warto wspomnieć o „Bestsellerze”, 

36  Na przełomie: więcej sukcesów czy porażek?, K 2000, nr 1, s. 2–29.

Fot. 7. „Bestseller” 1991, nr 10 oraz  „Aktivist” 2000, sierpień
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który  ukazywał  się  w  latach  1990–1992  pod  patronatem Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. 

Choć wydawany w Łodzi, poświęcony był jednak ogólnopolskiemu życiu kul-
turalnemu. Dominowały w nim artykuły publicystyczne, a wywiady z takimi osobi-
stościami życia publicznego, jak Lech Wałęsa czy ks. biskup Józef Michalik oraz 
publikacje fragmentów nowych książek uznanych autorów, np. Ryszarda Kapu-
ścińskiego, wskazują na wysokie ambicje pisma. W roku 2000 w Łodzi zaczął się 
ukazywać „Aktivist”, obecny na rynku wydawniczym do dziś. Od początku było to 
jednak czasopismo w zasadzie ogólnopolskie, posiadające zaledwie kilka lokal-
nych stron o charakterze typowo informacyjnym, poświęconych wyłącznie zapo-
wiedziom imprez masowych.

Spośród trzech analizowanych tytułów za najbogatsze źródło informacji dla 
historyka  wychowania  można  uznać  „Kalejdoskop”.  Ten miesięcznik  najpełniej 
spełnia kryteria definicyjne  regionalnego czasopisma kulturalnego37. Choć uka-
zywał się –  i nadal ukazuje – w stosunkowo niewielkim nakładzie – dociera do 
dość precyzyjnie określonej grupy docelowej, co zwiększa jego siłę oddziaływa-
nia. Przykład „Kalejdoskopu”  i dwóch pozostałych czasopism pokazuje, że pra-
sa o charakterze lokalnym i regionalnym zawiera znaczący potencjał badawczy 
z punktu widzenia historii wychowania,  także edukacji przez sztukę  i do sztuki. 
Między  czasopismami a prasą  codzienną,  jak  również między poszczególnymi 
tytułami,  istnieją  jednak znaczące różnice, co należy brać pod uwagę przy wy-
borze analizowanego tytułu prasowego, w zależności od rodzaju poszukiwanych 
informacji. 

37  „Czasopismo kulturalne – publikacja periodyczna (tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, dwu-
miesięcznik, kwartalnik, rocznik) lub serwis internetowy bądź nieregularnik, poświęcona szeroko po-
jętym problemom kultury. Zasadniczą część czasopisma kulturalnego wypełniają materiały własne, to 
znaczy przygotowane przez redakcję i grono współpracowników, oraz prezentacje dokonań twórców”, 
http://katalog.czasopism.pl/index.php/Czasopismo_kulturalne [dostęp: 15.10.2011].



ElEonoRa sapia-dREwniak*

Zjawisko sponsoringu młodych kobiet 
na łamach czasopism społeczno-politycznych

Wśród wielu zjawisk z zakresu patologii społecznej niezmiennie wymienia się 
prostytucję, co na ogół oznacza wadliwą socjalizację leżącą u podłoża tego typu 
zachowań. Wiadomo, że za proces wychowania młodego pokolenia odpowiada 
przede wszystkim rodzina, w niej więc poszukuje się źródeł jego zaburzeń, ujaw-
niających się  różnego  typu nieprzystosowaniem społecznym  jednostki. Do nich 
bezsprzecznie  należy  występujący  obecnie  w  naszym  kraju  na  coraz  większą 
skalę sponsoring. Szczególnie niepokojący z pedagogicznego punktu widzenia 
jest fakt, że dotyczy on młodych kobiet.

Zjawisko sponsoringu, wg Zbigniewa Izdebskiego, szerzy się przede wszyst-
kim w środowisku studenckim. Młode osoby dążą do zapewnienia sobie dobrych 
warunków  materialnych,  umożliwiających  edukację  w  uczelniach  wyższych. 
Sponsor ponosi wysokie koszty związane z zapewnieniem standardu życia swo-
jego partnera lub partnerki, m.in. opłaca mieszkanie i czesne za studia, w formie 
prezentów kupuje modną odzież bądź biżuterię1. Termin sponsoring pojawił się 
dopiero w ostatnich  latach, wielu  –  szczególnie młodym osobom – wydaje  się 
bardziej atrakcyjny niż prostytucja, łatwiej jest go też zaakceptować. 

Przełom XX i XXI w. przyniósł zmiany w dziedzinie seksualności człowieka, 
co Brian McNair nazwał „kulturą obnażania się”. Jest to konsekwencja nasycenia 
kultury masowej oraz sztuk wizualnych symbolami seksualnymi2. Dehumanizacja 

* Prof. dr hab., Zakład Edukacji Ustawicznej, Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Historycz-
no-Pedagogiczny, Uniwersytet Opolski, 45–052 Opole, ul. Oleska 48.

1  R.  Ga r d i a n,  Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej,  Kraków  2007,  s.  51; 
K. S t u ż y n a, Przerwać milczenie, „Głos Nauczycielski” 2003, nr 33, s. 1.

2  B. M c N a i r, Seks, demokratyzacja poglądów czyli media. Kultura obnażania się, Warszawa 
2004, s. 8 i nast.
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seksu przyczynia się do  instrumentalnego  traktowania własnego ciała,  tym sa-
mym może skłaniać młode osoby do prostytuowania się3.

Prawidłowy i społecznie akceptowany stosunek do ciała ludzkiego powinien 
się kształtować w naturalnym środowisku, bowiem każda rodzina wywiera istotny 
wpływ na budowanie określonego systemu wartości już od najmłodszych lat ży-
cia dziecka, które wzrastając w nim poznaje, czym jest dobro i zło, na podstawie 
obserwacji  zachowania dorosłych dowiaduje się,  co w życiu  jest ważne,  jakich 
właściwych wyborów należy dokonywać. Preferowane w rodzinie wartości i nor-
my moralne są zdeterminowane więziami łączącymi członków rodziny, a należą 
do nich m.in. więzi intymne i prywatne. Pierwsze z nich przyczyniają się do natu-
ralnej ochrony płciowości, są więc związane z poczuciem wstydu, chroniąc sferę 
intymną życia człowieka. Natomiast drugie, czyli więzi prywatne mają zapewniać 
ochronę tego, co nie nadaje się do upublicznienia4. 

Intymność i prywatność rodziny jako wspólnoty osób chronią wartości i nor-
my moralne nabywane w procesie wychowania moralnego. Jego istotą są takie 
oddziaływania wychowawcze na osobowość młodej jednostki, aby w ich wyniku 
umiała odróżnić dobro od zła, przyjęła i zaakceptowała określone normy postępo-
wania. Nie zawsze jednak daje ono spodziewane i pożądane efekty5. 

Nieprawidłowości  występujące  w  rodzinie,  zaniedbania  wychowawcze  ro-
dziców powodują, że młode pokolenie niejednokrotnie odrzuca tradycyjne warto-
ści  i normy postępowania. Doświadczanie przemocy, brak więzi emocjonalnych 
i poczucia bezpieczeństwa w rodzinie mogą przyczynić się do podjęcia decyzji 
o  sprzedawaniu własnego  ciała,  czego  rezultatem może  być  również  zjawisko 
sponsoringu, które – według socjologów – jest quasi prostytucją, ograniczoną do 
więzi z jednym stałym partnerem, z większą możliwością dyktowania warunków6. 
J. Wódz natomiast uważa, że jest to „ukryta forma prostytucji, w której kobieta ma 
możliwość wyboru partnera”7. 

Przemiany ustrojowo-społeczne, dokonujące się w naszym kraju, przyczyniły 
się do relatywizacji norm społecznych, kryzysu wartości, a w nowych warunkach 
tradycyjne środowiska wychowawcze, tj. rodzina i szkoła, niejednokrotnie okazy-
wały się bezradne. W następstwie obniżania się ich kondycji wychowawczej nie 
tylko pojawiły się problemy tożsamościowe młodego pokolenia, lecz także – zwią-
zane z kształtowaniem się systemu wartości. Te zagadnienia stanowią przedmiot 
dociekań teoretyków i praktyków oraz są obiektem naukowo-badawczej eksplo-
racji. Jednak szybkość, z jaką reagują media na zjawiska dziejące się w obecnej 
rzeczywistości sprawia, że bez względu na to, czy te przekazy mają postać druko-
waną, czy elektroniczną, są ważnym i aktualnym przekaźnikiem współczesnych 
problemów społecznych. Szczególnie cenne są one dla badacza – historyka wy-

3  Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny,  red.  M.  Jędrzejko,  Pułtusk–
Warszawa 2006, s. 20.

4  A. S z o ł t y s e k, Filozofia wychowania moralnego, Kraków 2009, s. 240.
5  M. Ł o b o c k i, Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002, s. 181 i nast.
6  K. C h a r k o w s k a, Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet, Kra-

ków 2010, s. 30.
7  M. G l e ń, Studentka szuka sponsora, „Eurostudent” 2004, nr 96, s. 12.
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chowania, poszukującego materiałów do poznania zjawisk, które w określonym 
czasie mają wpływ na przebieg procesu wychowania zarówno młodych, jak i do-
rosłych osób.

Nowe zjawiska patologiczne w życiu codziennym, mające miejsce w naszym 
społeczeństwie, w tym również analizowany w niniejszych rozważaniach sponso-
ring, znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w czasopiśmiennictwie. Analizując 
zawartość treści artykułów w nich publikowanych, zmierzałam do uzyskania od-
powiedzi na następujące pytania: jakie czynniki determinują zjawisko sponsorin-
gu młodych kobiet; jaka jest reakcja społeczna wobec niego; jakie zagrożenia dla 
osobistego rozwoju młodych kobiet są z nim związane? Analizie zostały poddane 
artykuły zamieszczone w czasopismach społeczno-politycznych, takich jak m.in.: 
„Newsweek”, „Polityka” i „Wprost”, zarówno ich wydania internetowe, jak i trady-
cyjne oraz pisma kierowane do kobiet i studentów.

Sponsoring jest zjawiskiem dość szeroko znanym wśród osób studiujących. 
Młodzi, ambitni, uczący się na wyższych uczelniach wiedzą o nim nie tylko z cza-
sopism, lecz także z własnych doświadczeń, gdyż coraz więcej studentek decydu-
je się na kontakty ze sponsorem. Seksuolog Z. Izdebski tłumaczy: „być może jest 
to wynik tego, że generalnie coraz więcej osób w Polsce kształci się na wyższych 
uczelniach,  ale  jednocześnie  jeszcze  nigdy w  takim wysokim  procencie  osoby 
prostytuujące się nie mówiły, że motywem prostytucji są cele o charakterze edu-
kacyjnym”8. 

Sponsoring wśród studentek często przebiega według określonego scena-
riusza: dziewczyna przyjeżdża na studia do dużego miasta z małej miejscowości, 
jej rodziców stać jedynie na opłacenie akademika i zapewnienie córce skromnego 
utrzymania. Ona widzi jednak, że można żyć inaczej, bowiem jej koleżanki mają 
firmowe ubrania, bawią się w modnych klubach, a ona od tego stylu życia odsta-
je.  Szuka  zatem  sponsora. To  tylko  jeden  ze  scenariuszy,  bowiem  sponsoring 
uprawiają również studentki z rodzin zapewniających im przyzwoite warunki stu-
diowania. Z tej formy zarabiania korzystają też licealistki, kobiety kończące studia 
i matki  samotnie wychowujące dzieci. Sponsorów miewają  również mężczyźni, 
którzy za seks pozwalają utrzymywać się kobietom bądź też innym mężczyznom, 
nawet, jeśli nie są gejami.

Motywem, który skłania do podjęcia  tego zajęcia  jest szybka  i  łatwa droga 
do zdobycia pieniędzy oraz poprawienia statusu ekonomicznego i podwyższenia 
standardu życia, którego nie mogą zagwarantować rodzice. O dobrze płatną pra-
cę w ośrodkach akademickich nie jest łatwo, stypendia nie są zbyt wysokie, a za 
utrzymanie i studiowanie trzeba płacić. Potrzebny jest zatem regularny przypływ 
gotówki, którą może zagwarantować bogaty sponsor. „Nie chodzi o to, co robię 
z nim w łóżku, tylko o to, dlaczego muszę to robić, żeby studiować – mówi Marta, 
studentka pedagogiki. Jest ambitna i nie ma złudzeń. Wie, że studia kosztują. Na 
rodziców nie może liczyć, więc znalazła sponsora, jak wiele dziewczyn na uczel-
ni”. Marta to efektowna, szczupła dziewczyna, zawsze w starannym makijażu, na 
zajęcia wchodzi spóźniona, pobrzękując biżuterią i wymachując torebką od Luisa 

8  P. R u s a k, Dają ciała, by studiować, „Dlaczego” 2007, nr 87.
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Vuittona. Kiedy trzy lata temu dziewczyna z Kieleckiego rozpoczynała studia i ży-
cie w wielkim mieście, modelkę przypominała tylko z figury. Ubrania ze Stadionu 
X-lecia i podróbka torby znanej firmy bezlitośnie obnażały aspiracje panny z pro-
wincji. Pół  roku później Marta paradowała  już w ciuchach, o  jakich doktorantki 
i profesorki mogły tylko marzyć. Odkąd poznała Łukasza, 54-letniego specjalistę 
w jednej z firm farmaceutycznych, męża i ojca, jej życie w stolicy całkowicie się 
odmieniło9. 

Kobiet szukających sponsora nie można znaleźć w agencjach towarzyskich, 
nie  zaczepiają  one potencjalnych  klientów na ulicach  i  nie  stoją  przy drogach. 
Najczęściej  zawierają  znajomość  poprzez  portale  internetowe,  ale  też  poznają 
ich podczas spotkań towarzyskich, wystaw, wernisaży. Młode dziewczyny są in-
teligentne, znają języki obce, a zdobyte od mężczyzn środki finansowe pozwalają 
im łatwiej żyć. Przykładem jest historia Marii, której rodzice „są dobrze sytuowani 
– ojciec lekarz i matka urzędniczka na kierowniczym stanowisku. Wyznają jednak 
zasadę, żeby uczyć dzieci szacunku do pracy i pieniędzy. Sami na studia przy-
jechali z małych miejscowości. Doświadczyli awansu społecznego i ekonomicz-
nego. W rolniczej rodzinie ojca Marii panował kult ziemi i pracy. Dziadek zawsze 
powtarzał, że tylko ciężką pracą można dojść do celu, że praca kształtuje charak-
ter. W domu ani Marii, ani jej starszemu o dwa lata bratu niczego nie brakowało, 
ale nigdy nie dostawali pieniędzy na super ciuchy, kieszonkowe też było raczej 
skromne. Przynajmniej miesiąc wakacji  spędzali  pracując. Rodzice  zapewniali, 
że wyposażą swoje dzieci na przyszłość, najpierw jednak muszą skończyć studia 
i nauczyć się pracować. – „Nienawidzę tych archaicznych poglądów ojca – mówi 
Maria. Harówka niczego nie kształtuje, może poza garbem. To już nie są te czasy. 
Oni wyobrażają sobie, że mogę studiować dziennie, mieć dobre wyniki i jeszcze 
pracować w jakimś McDonaldzie albo roznosząc ulotki? Bzdura”10.

Dziewczyny mające sponsora nie  rzucają się w oczy agresywnym makija-
żem, czasami mają wręcz twarz niewiniątka. „Wykładowcy na pedagogice w pry-
watnej uczelni  lubią takie studentki – skromne, pilne, bez stringów wystających 
znad kusych biodrówek. Tylko nieliczni wiedzą, że mają sponsora. Ania od dwóch 
lat  robi wszystko,  żeby  to  ukryć. O  tym,  że  czynsz  za mieszkanie w Śródmie-
ściu, rachunki za telefon i Internet oraz czesne płaci sponsor, nie wiedzą nawet 
najlepsze koleżanki. Mają myśleć, że utrzymują ją rodzice, choć w małej wsi na 
Lubelszczyźnie mało kogo stać na wysyłanie choćby kilkuset złotych miesięcznie, 
a co dopiero kilku tysięcy. Koleżanki myślą, że Ania dorabia pisaniem prac magi-
sterskich”11. 

Seks w zamian za mieszkanie i utrzymanie się na studiach to jedna z popu-
larniejszych form studenckiej prostytucji. Studentki traktują to jako pracę, a zara-
zem inwestycję w siebie. Rodzicom nagłe pojawienie się drogich ubrań, perfum, 
kosmetyków tłumaczą podjęciem dorywczej pracy w ambasadzie  lub opiekunki 
do dziecka w bogatych rodzinach.

9  b.a., Studentka dla sponsora, „Wprost”, 7.02.2010, s. 27.
10  http://www.estudent.pl/post/wyznania-utrzymanki [data dostępu: 20.06.2011].
11  Tamże.
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Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że obecnie nie tylko dyplom, ale również 
brak drogich oraz ekskluzywnych rzeczy może utrudnić osiągnięcie sukcesu za-
wodowego i towarzyskiego. 

Przeciętna dziewczyna, zwłaszcza przyjeżdżająca na studia ze wsi lub ma-
łego miasteczka, może  sobie  pozwolić  jedynie  na  standard  podstawowy.  Jeśli 
studiuje w uczelni prywatnej, musi zapłacić czesne, niejednokrotnie przekracza-
jące możliwości finansowe rodziców. „Płatne studia, mówi Roksana dorabiająca 
w agencji towarzyskiej, to największy napęd prostytucji. Wolę w końcu ten burdel 
niż harówkę w jakimś McDonaldzie”12. 

Również dziewczyny wywodzące się z domów, które mogą zapłacić za czesne 
mając zapewnione przez rodziców przyzwoite utrzymanie, szukają jednak sponso-
rów. Chcą mieć możliwość zakupu markowej odzieży, zagranicznych wyjazdów do 
egzotycznych krajów, książek, aby nie musieć spędzać czasu w bibliotekach. To 
pewnie pierwszy w historii tego zajęcia przypadek, że kupuje się za nie książki. Ale 
nie tylko z pragnienia luksusu dziewczyny chcą sponsora. Pragną oderwać się od 
szarzyzny życia, przeżyć przygodę, a także znaleźć bogatego męża13. 

Psycholodzy, analizując to zjawisko, szukają jego przyczyn głównie w rodzi-
nie, wskazując, że młode kobiety zarabiające w ten sposób mają zaburzony sys-
tem wartości, brakuje  im zainteresowania  i miłości ze strony najbliższych osób 
czyli rodziców. „Niewątpliwie rodzice sponsorowanych dziewczyn mogą być do-
brzy i kochający. Być może ciężko harują, by związać koniec z końcem i nie mają 
czasu dla córek. Albo żyją w luksusie i uważają, że drogie prezenty wynagrodzą 
dzieciom wszystko. Ale czy wyobrażasz sobie,  że nagle masz szafę pełną no-
wych, markowych rzeczy, a twoi rodzice, rodzeństwo albo przyjaciółki nie pyta-
ją, skąd je wzięłaś – pytano w «Glamour»”14. Dorośli, mówiący swoim dzieciom, 
że najważniejszą wartością są pieniądze, wskazują im, że aby nie odstawać od 
rówieśników, należy zadbać o pozyskanie środków finansowych. 

Rozpatrując  kwestię  sytuacji  rodzinnej  studentek,  które  nawiązały  układ 
sponsorski można dojść do błędnego wniosku,  że wychowywały się one w  ro-
dzinach patologicznych,  lecz  tak  jest  tylko w niewielkim procencie. Najczęściej 
wywodzą się zarówno z rodzin, w których były problemy finansowe, jak też z ta-
kich, gdzie rodzice zapewniali rodzinie dobry standard życia. Co zatem skłoniło je, 
aby podjąć się tego zajęcia? Najczęściej twierdzą, że chciały odciążyć finansowo 
rodziców i utrzymywać się samodzielnie. Dorośli – skoncentrowani na sobie, wła-
snych problemach, zajęci spełnianiem własnych aspiracji zawodowych – zapo-
minają  o  konieczności  przekazywania wartości moralnych,  okazywaniu miłości 
swoim dzieciom czy dążeniu do zrozumienia młodego pokolenia. Te zadania wie-
lokrotnie przejmuje na siebie sponsor. Gdzie go zatem znajdują młode kobiety?

Obecnie to głównie Internet, oprócz metod bezpośrednich, ułatwia nawiąza-
nie kontaktu – dyskretnie i anonimowo. Kilka lat temu ogłoszenia o sponsoringu 
(bez narażania się na usunięcie anonsu), można było zamieszczać w serwisach 

12  B. P i e t k i e w i c z, Sponsorówki, „Polityka”, 10.01.2009, nr 2, s. 26–27.
13  Tamże.
14  A. S z e w c z y k, K. K o p o c z, Sponsoring – sprzedawanie swego ciała, „Glamour”, listopad 

2010.
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erotycznych  lub  randkowych. Dziś  istnieją  specjalnie wydzielone sekcje  z  takimi 
ofertami, także w serwisach o charakterze typowo ogłoszeniowym. Istnieją nawet 
portale specjalizujące się w tej dziedzinie, jak np. szukamsponsora.pl. Poza Inter-
netem, sponsora można znaleźć w gazetach z ogłoszeniem „dam pracę / szukam 
pracy” oraz poznać w kawiarni, w kinie czy na ulicy, tam, gdzie „wpadnie mu w oko” 
ładna dziewczyna z torbą wypchaną książkami albo teczką do noszenia rysunków. 

Sponsoring jest pewnym rodzajem transakcji handlowej, niejednokrotnie spi-
sywana  jest  umowa,  dokładnie  określająca  zakres  świadczeń  każdej  ze  stron, 
czasami nawet na piśmie i w obecności świadków, tak jak przy zawieraniu umowy 
kupna – sprzedaży. Układ ze sponsorem jest z pozoru jasny: on płaci za seks, za 
czas jaki dziewczyna mu poświęca. W zamian za to oczekuje, że będzie dyskret-
na, dyspozycyjna i „na poziomie”, bo sponsorzy sami są wykształceni, inteligentni, 
robią kariery i nie potrzebują głupiutkiej panienki. Chcą kobiety, z którą mogą po-
rozmawiać o polityce czy sztuce, która nie przyniesie im wstydu podczas wyjścia 
do  teatru  i  nie  skompromituje  podczas  kolacji  z  partnerami  biznesowymi.  Stu-
dentki dają taką gwarancję. Stąd właśnie popyt na nie15. Szacuje się, że „obrot-
ne” spośród nich potrafią zarobić na sponsoringu 5 tysięcy złotych miesięcznie, 
a nawet więcej. Najbardziej zaskakuje, że te inteligentne, wykształcone, ambitne 
kobiety, które często studiują na dwóch kierunkach lub są już doktorantkami, uwa-
żają sponsoring za jeden z dopuszczalnych sposobów zarabiania na czesne za 
studia, podręczniki, wynajem mieszkania i drobne przyjemności. Seks to dla nich 
tylko środek do osiągnięcia celu. Nie chcą przyznać, że uprawiają go z czystego 
wyrachowania, że to jest najzwyczajniej w świecie złe i nie myślą o poważnych 
konsekwencjach, jakie niesie układ ze sponsorem16.

Funkcjonowanie w takim układzie niesie za sobą wiele zagrożeń dla obecne-
go i przyszłego życia tych osób. Marek Świętopełka-Zawadzki, psychiatra i spe-
cjalista  terapii uzależnień pokazuje pułapki,  jakie mogą czyhać na dziewczyny, 
które angażują się w tzw. „związki sponsorskie”. Do nich zalicza przede wszystkim 
budowanie nieprawidłowych relacji partnerskich. Mężczyźni i kobiety nie potrafią 
tworzyć pozytywnych  relacji  i pewnie  ich wcześniejsze związki  też pozostawia-
ły wiele do życzenia. Być może ich rodzice funkcjonowali podobnie. Taki wybór 
może też wynikać z miłosnego zawodu, chęci uniknięcia go w przyszłości. Poza 
tym dziewczyny powinny  liczyć się ze skutkami ubocznymi, kiedy wejdą w  taki 
układ. Pomimo tego, że obie strony są zadowolone z niego, w rzeczywistości jest 
inaczej. Utrzymanka wpada w nerwicę, depresję, często pojawia się u niej autoa-
gresja. Czuje, że więzi jakie łączą ją z mężczyzną są kruche, zdaje sobie sprawę, 
że w każdej chwili może ją zastąpić inną, chwilowo bardziej interesującą kobietą. 
Poza  tym powinny wiedzieć,  że  ich przyszłość nie przedstawia się obiecująco. 
Pozorny brak konieczności liczenia się z uczuciami drugiej osoby i wygodne ży-
cie potrafią uzależnić. Wtedy potrzebna jest często pomoc ze strony psychologa, 
z której, prędzej czy później, większość dziewcząt korzysta17. 

15  b.a., Seks na lunch, „Wprost”, 20.09.2009.
16  http://spotkaniaprzykawie.pl/psychologia/szprzedam-swoje-cialo-wiec-szukam-sponsora 

[data dostępu 25.02.2011].
17  Tamże.
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Koszty psychiczne są jednak tak duże, że do końca życia będą stanowiły rys na myśleniu i od-
czuwaniu takiej młodej dziewczyny. Już teraz pozbawia się ona wolności, gdyż staje się «poniekąd» 
własnością mężczyzny, który płaci  za  jej  czas  i  jest niewolnicą pieniądza. W przyszłości pozbawia 
się szansy na uczciwą, prawdziwą miłość. Nawet jeśli pozna kogoś jedynego, przeszłość położy się 
cieniem na ich związku. Kobieta nie będzie sobą, nie opuści jej lęk, że partner dowie się o niechlubnej 
przeszłości18.

Sponsorowane studentki często pochodzą z  tzw. dobrych domów, ale psy-
chologowie są zgodni:  te dziewczyny mają zaburzony system wartości, brakuje 
im zainteresowania ze strony rodziców, ich miłości. Chcą być w centrum uwagi, 
a sponsor daje im poczucie, że są wyjątkowe. Ogólnie nie pochodzą z rozbitej, 
patologicznej rodziny. Wydaje się, że takim dziewczynom nie jest łatwo, ale jed-
nak nie rezygnują z tego zajęcia. Widocznie wolą żyć w ciągłym strachu, mając 
zapewniony odpowiednio wysoki standard materialny poprzez stałe zabezpiecze-
nie finansowe ze strony sponsora, niż narażać się na niepewność w tym wzglę-
dzie z powodu braku pieniędzy. 

Bycie  utrzymanką  to  nie  tylko  życie w  luksusie. Dziewczyny  „pragną  ode-
rwać się od szarzyzny życia, przeżyć przygodę, a także znaleźć bogatego męża”. 
Jednak w „umowie o dzieło”, którą zawiera dziewczyna ze sponsorem, wszelkie 
wyrywanie go ze związku jest z góry przez żonatego kandydata wykluczane. Seks 
ma być bez zobowiązań,  z wyjątkiem finansowym. Zdarzają się  jednak wyjątki 
i z czasem rozkwita między nimi uczucie. Niestety „takie małżeństwa szybko się 
rozpadają. Coś w nich rwie się i pęka. Może facet czuje, że żona wisi na nim obo-
jętnie jak ozdoba na świątecznym świerku albo jak chciwy bluszcz”19. 

W  związku  sponsorskim  dziewczyna musi  być  w  ciągłej  gotowości,  kiedy 
tylko potrzebuje  ją sponsor. Najbardziej zaskakuje  fakt, że na początku XXI w. 
potrafi się podporządkować temu po to, aby osiągnąć korzyść materialną. Tere-
sa Sołtysiak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy bada zjawisko 
sponsoringu wśród kobiet. Większość z nich  już po pierwszej propozycji  spon-
sorowania była podekscytowana, zadowolona, czekała na kolejne spotkania, bo 
postrzegała je w kategoriach zysków, nie strat. 

Z reguły jest tak, że dziewczyny, decydując się na układ sponsorski, kierują 
się ciekawością albo rzeczywistą potrzebą finansową. Zakładają, że to będzie tyl-
ko raz, ale sponsoring jest jak narkotyk. Te, które doświadczyły go, mówią, że nie 
mogą przestać, zwłaszcza, że rezygnacja wiązałaby się z powrotem do życia na 
niższym poziomie. Możliwość studiowania, życie na przyzwoitym poziomie, by-
wanie w ekskluzywnych miejscach, poznawanie ważnych ludzi, wycieczki – takie 
korzyści wymieniają utrzymanki. W sponsorach widzą dżentelmenów, w ich towa-
rzystwie czują się lepiej niż wśród rówieśników, są przez nich szanowane. Bywa, 
że i poniżane – zwłaszcza w trakcie perwersyjnych zbliżeń seksualnych. Jednak 
złe traktowanie przez mężczyzn nie jest powodem, dla którego zrywałyby związ-
ki. Tkwią w nich tak długo, aż zrezygnuje z nich sponsor, zastępując je kolejną 
studentką. 

18  K. C h a r k o w s k a, Zjawisko prostytucji…, s. 31.
19  B. P i e t k i e w i c z, Sponsorówki, s. 27.
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Kobiety  pytane  o  negatywne  skutki  bycia  sponsorowaną  wymieniają  tylko 
dwa – oszukiwanie otoczenia oraz strach, że ktoś się dowie. A wstyd? Poczucie 
winy? Tylko jedna powiedziała, że czuje się jak prostytutka. Pozostałe nie widzą 
w sponsoringu nic złego. Przeciwnie – „jest fajnie, szybko można zarobić, niezbyt 
się napracować. A to, że mężczyzna płaci? W normalnym związku też facet za 
wszystko płaci – mówiły podczas uniwersyteckich badań”20. Posiadanie sponsora 
nie jest tak moralnie obciążające,  jak prostytuowanie się. Można to sobie jakoś 
wytłumaczyć. „On jest jedyny, podoba mi się, nie robię nic złego, on mi kupuje te 
wszystkie rzeczy, bo mnie lubi”. Poza tym, sponsoring to nie tylko seks, ale rów-
nież rozrywka, poznawanie kultury, wspólne spędzanie czasu, być może nawet 
intymne rozmowy – w tych warunkach rolę zaczynają też grać emocje, więc łatwo 
usprawiedliwiać taką sytuację, bo przecież nic na świecie nie jest czarno-białe”. 
Jedna z dziewczyn opowiadała, że sponsor na głowie stawał, żeby jej kupić jakiś 
trudny do dostania podręcznik, lecz w końcu nabył i wręczył. Jest to według nie-
których inwestowanie w swoją karierę, nawiązanie dobrych kontaktów w branży 
medialnej. 

Dziewczyny wchodzące w układ sponsorski uważają, że to prosta wymiana: 
seks za pieniądze. Tymczasem prowadzi on do konsekwencji o wymiarze psy-
chicznym i emocjonalnym. Przez 24 godziny na dobę muszą być do dyspozycji 
sponsora, nie mogą budować trwałych, bliskich związków z innymi – zwykle nie 
mają one przyjaciół, którym mogłyby się zwierzać ze swoich problemów. 

Z tego zajęcia niezwykle trudno odejść, ale niektórym się udaje. Po zakończe-
niu studiów zaczynają pracować w wyuczonym zawodzie, zakochują się, zakłada-
ją rodziny, a miniony czas starają się wymazać z pamięci. Jednak jest on nie do 
wymazania i płaci się za niego wysoką cenę, chociaż jest ona odroczona w czasie. 
Nawet gdy założą rodziny, nadal będą miały transakcyjne podejście do życia – to 
jest to niebezpieczeństwo. Do momentu, w którym była sponsorówka nie przejdzie 
terapii, nie ma szans na budowanie szczęśliwego związku i dobrego wychowywa-
nia dzieci. Istnieje również ryzyko, że za każdym razem, kiedy będzie miała kłopoty 
finansowe, wróci do prostytucji. Im dłużej prowadziła podwójne życie, tym więcej 
odczuwać będzie lęków wynikających z permanentnego ukrywania się. Te z kolei 
skutkują nieumiejętnością ustabilizowania sobie życia21. 

Czy  sponsoring wśród polskich  studentek  stał  się  standardem? Młode ko-
biety do prostytuowania się popychają zazwyczaj zbyt wygórowane oczekiwania 
od życia, tj. chęć otaczania się pięknymi drobiazgami, noszenia w drogiej toreb-
ce kluczyków do wymarzonego samochodu i trzymania w łazience kosmetyków 
z górnej półki. Wielokrotnie  jest  to silniejsze niż wpajane przez  rodziców zasa-
dy22. Sponsoring, wbrew pozorom, nie jest łatwym zajęciem. To zjawisko niebez-

20  http://religiapokoju.blox.pl/2009/03/Sponsoring-prostytucja-gimnazjalistek-licealistek.html 
[data dostępu marzec 2009].

21  http://spotkaniaprzykawie.pl/psychologia/szprzedam-swoje-cialo-wiec-szukam-sponsora 
[data dostępu: 25.02.2011].

22  http://www.papilot.pl/zycie/2915/Prostytucja-zrodlo-dochodu-polskich-studentek.html  [data 
dostępu: 15.05.2011].
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pieczne i wykańczające psychicznie. Psychologowie wyjaśniają, że to brak uczuć 
wyższych skłania młode osoby do jego podjęcia. Osoby takie mogą wykazywać 
niedojrzałość emocjonalną w tych obszarach emocjonalnych, które odpowiadają 
za poczucie winy czy sumienie23. 

Analizując  zawartość  artykułów  w  czasopiśmiennictwie,  a  także  literaturę 
przedmiotu,  trzeba  przyznać,  że wyjątkowym pesymizmem napawa  funkcjono-
wanie w sponsorskich związkach partnerskich najczęściej studentek kierunków 
humanistycznych, w tym bardzo często pedagogiki. A przecież szczególnie one 
doskonale powinny zdawać sobie sprawę z zagrożeń,  jakie  taki układ ze sobą 
niesie, zarówno wobec nich samych, jak i ich przyszłości. Czy zatem zbyt rzadko 
na  zajęciach uniwersyteckich uwrażliwia  się młode osoby na  zagrożenia  zwią-
zane  z  konsumpcyjnym stylem życia? Czy nie należy więcej miejsca przezna-
czać  na  wskazywanie  alternatywnych  form  funkcjonowania  we  współczesnym 
społeczeństwie, w którym nie  tylko kwestie materialne powinny być  traktowane 
priorytetowo? Są  to  pytania,  na  które w gronie  pedagogów musimy  sami  zna-
leźć odpowiedź, jeśli będziemy dążyć do zmiany tej sytuacji wśród naszych pod-
opiecznych. 
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