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Wstęp

Oficyny wydawnicze od początku istnienia miały swój niekwestionowany 
udział w rozwijaniu szeroko pojmowanej kultury. Należy tu wskazać z jednej strony 
wymierny dorobek materialny w postaci liczby ogłaszanych drukiem książek z róż-
nych dziedzin życia i wiedzy, z drugiej – dorobek duchowy „budowany” poprzez 
kontakt czytelnika z tekstem. Zarówno w przeszłości, jak i współcześnie aktywność 
wydawnictw zazwyczaj koncentruje się na wybranych rodzajach piśmiennictwa, 
m.in. literaturze pięknej, popularnej, specjalistycznej, dla dzieci i młodzieży, choć 
zdarza się, że przedmiotem zainteresowania edytorów staje się systematyczne 
poszerzanie i wzbogacanie dotychczasowej oferty. Podobne tendencje można 
zaobserwować w odniesieniu do książek adresowanych do pracowników syste-
mu oświatowego, uczniów, rodziców i opiekunów. Wydawcy albo skupiają się na 
twórczości pedagogicznej, albo w większym lub mniejszym stopniu traktują ją jako 
dodatek do prowadzonej już działalności. Należy podkreślić, że ich dorobek we 
wspomnianym zakresie pozostaje nadal w poważnej części nieznany.

Kształtowanie się firm wydawniczych przypadło na czas niewoli, choć proces 
ten przebiegał odrębnie w każdym zaborze z uwagi na odmienne przepisy prawa 
obowiązujące w Rosji, Prusach i Austrii. Wspólną cechą na ziemiach polskich było 
częste łączenie roli wydawcy i księgarza albo wydawcy i drukarza. Oznaczało to, 
że księgarze, oprócz rozpowszechniania publikacji, stawali się też nakładcami, 
a drukarze podejmowali się zadań edytorskich. Zdarzało się i tak, że wydawca, 
księgarz i drukarz występował w jednej osobie. Taki model łączenia zawodów 
utrzymał się do końca drugiej wojny światowej. Obok księgarzy i drukarzy poja-
wiali się pomniejsi edytorzy, tacy jak literaci, uczeni, redakcje czasopism, stowa-
rzyszenia, organizacje społeczne, tłumacze1.

Okres międzywojenny otworzył przed instytucjami wydawniczymi nowe per-
spektywy funkcjonowania. W odrodzonym państwie polskim nastąpił ich znaczny 
rozwój. Z jednej strony kontynuowało swoje prace wiele oficyn powstałych jeszcze 
w XIX lub początkach XX wieku, z drugiej powstawały nowe. O ile uwarunkowa-
nia polityczne, które są tak istotne dla podejmowania wszelkiej niemal działalno-
ści, a w szczególności dotyczącej kwestii promowania słowa drukowanego, nie 

1 Por. M. Mlekicka, Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa 1987, 
s. 22−33; taż, Jakub Mortkowicz − księgarz i wydawca, Warszawa 1974, s. 7−8.
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sprawiały już kłopotów, to na drodze do realizacji pełnych planów związanych 
z wielkością i strukturą produkcji wydawniczej stanęły głównie w pierwszym dzie-
sięcioleciu analfabetyzm znacznej części społeczeństwa i niski poziom jego za-
możności, a w latach trzydziestych kryzys ekonomiczny. 

W Drugiej Rzeczypospolitej cały „przemysł” edytorski tworzyły zawodowe 
oficyny wydawnicze (polskie, żydowskie, ukraińskie i innych mniejszości naro-
dowych) oraz nieprofesjonalne firmy wydawnicze (instytucje religijne, naukowe, 
polityczne, życia gospodarczego, oświatowe, zajmujące się kulturą, sportem i re-
kreacją oraz ochroną zdrowia)2. Jak wyjaśnia Nina Kraśko, „Nakładcy książek 
różnili się motywami działania. O ile dla profesjonalistów działalność wydawnicza 
stanowiła źródło utrzymania, o tyle dla pozostałych była zazwyczaj uzupełnieniem 
ich podstawowej aktywności, wspomagającym ją i propagującym”3.

Po 1945 r. wprowadzone przez komunistów zmiany w życiu politycznym, 
społecznym, gospodarczym i w kulturze niezwykle silnie odczuły środowiska wy-
dawców. Przedwojenne prywatne oficyny w swej większości, po krótkim okresie 
funkcjonowania, postawione zostały przez władze w stan likwidacji albo uległy 
nacjonalizacji, zaś pewna część nie wznowiła działalności ze względów osobi-
stych właścicieli. Na ich miejsce otwierano nowe firmy centralnie zarządzane, 
powiązane z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą i ugrupowaniami satelic-
kimi oraz administracją państwową. Tylko nieliczne, do których należały „Znak” 
i w mniejszym stopniu „Pax”, nie posiadały związku z władzami. Wszystkie in-
stytucje edytorskie pozostawały pod nadzorem prewencyjnej cenzury, która 
dokonywana była początkowo przez Centralne Biuro Kontroli Prasy, Publikacji 
i Widowisk (1945), następnie Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Wido-
wisk (1946) i wreszcie Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk (1981)4. Pro-
dukcja książek w Polsce Ludowej miała charakter wielkonakładowy i w dużej 
mierze pochodziła z oficyn profesjonalnych. Podobnie jak w okresach wcześniej-
szych, aktywność nakładczą przejawiały również instytucje naukowe, związki 
i stowarzyszenia funkcjonujące w różnych strefach życia społecznego. Trzeba 
wspomnieć, że pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. zaczęły powstawać nie-
zależne wydawnictwa, które drukowały pozycje z zakresu polityki, gospodarki, 
historii literatury poza cenzurą, określane najczęściej mianem „drugiego obiegu”, 
„podziemnymi” lub „poza zasięgiem”. 

Przemiany ustrojowe, jakie zaszły w Polsce po 1989 r., doprowadziły do znie-
sienia cenzury i powstania wolnego rynku. Stworzone zostały tym samym podstawy 
do kształtowania się na innych aniżeli wcześniej warunkach rynku wydawnicze-
go. Procesowi temu towarzyszyły zarówno bankructwa istniejących do tej pory 
firm, prywatyzacja instytucji państwowych, jak również bujny rozwój nowych ofi-
cyn edytorskich. Obecnie wśród wszystkich wydawców można wyróżnić: przed-
siębiorstwa samodzielne (profesjonalne), których podstawowym przedmiotem 
działalności jest produkowanie książek przynoszące zysk; zakłady samodzielne 

2 N. Kraśko, Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001, s. 5−9.
3 Tamże, s. 10.
4 Z. Zblewski, Leksykon PRL-u, Kraków 2001, s. 25.
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(profesjonalne), wydające książki na zamówienie innych podmiotów; jednostki 
niesamodzielne różnych instytucji (profesjonalne), których celem jest publikowa-
nie wyników prac przez nie prowadzonych; firmy (nieprofesjonalne) niezajmujące 
się na co dzień edytorstwem, ale okolicznościowo wydające książki; osoby pry-
watne, stające się edytorami z różnych pobudek, np. z powodu nieprzyjęcia ich 
tekstów do druku przez firmy zawodowe lub ze względów hobbystycznych5.

Zainicjowanie badań nad wkładem instytucji wydawniczych w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego, Polski Ludowej i Trzeciej Rzeczypospolitej na 
rzecz oświaty i edukacji ma generalnie na celu przybliżenie, a niekiedy „odkrycie” 
edytorów zajmujących się tą problematyką, wyodrębnienie zarówno typów publi-
kacji, jak i podejmowanej w nich szczegółowej tematyki oraz ukazanie miejsca 
tego typu wytworów w całokształcie prac firm edytorskich.

Przekazywana czytelnikowi książka jest drugą z kolei publikacją z dwuczę-
ściowego cyklu poświęconego instytucjom wydawniczym, których działalność 
przyczyniała się do rozwoju oświaty, edukacji i kultury. Mieszczą się w niej treści 
zawierające wyniki badań prowadzonych w tej dziedzinie nad ofertą księgarską 
w XX i w pierwszych latach XXI wieku. Wcześniejsza pozycja poświęcona zo-
stała inicjatywom edytorskim podejmowanym na ziemiach polskich w XIX i po-
czątkach XX wieku6.

Niniejsza monografia, będąca zbiorem 18 artykułów, dzieli się na trzy czę-
ści, których zakres wyznaczyła podejmowana problematyka. W części pierwszej, 
zatytułowanej „Wspieranie nauczycieli w pracy pedagogicznej i pomoc uczniom 
w edukacji”, znalazły się rozprawy dotyczące: działalności krakowskich wydaw-
nictw na rzecz szkoły i edukacji w latach międzywojennych (Adam Ruta), zaan-
gażowania Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół 
Powszechnych w prace wydawnicze dla nauczycieli i uczniów (Grzegorz Michal-
ski), problemów aktywności edytorskiej Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich 
i Wyższych w Drugiej Rzeczypospolitej (Jarosław Durka), działalności wydawni-
czej Związku Nauczycielstwa Polskiego dla młodych odbiorców w dwudziestoleciu 
międzywojennym (Iwonna Michalska), książek dla dzieci i młodzieży wydawanych 
przez „Naszą Księgarnię” w latach 1921−1939 (Monika Olczak-Kardas), książek 
szkolnych opublikowanych w Wydawnictwie M. Arcta (Edyta Wolter), „Biblioteczki 
Poradni Dydaktyczno-Wychowawczej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileń-
skiego” adresowanej do nauczycieli szkół powszechnych w okresie międzywo-
jennym (Urszula Wróblewska), działalności Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP 
w Kielcach i Wydawnictwa MAC w latach 1955−2012 (Maria M. Siuda).

Część druga, nosząca tytuł „Kształtowanie świadomości gospodarczej i poli-
tycznej”, zawiera opracowania odnoszące się do: działalności edytorskiej polskie-
go ruchu spółdzielczego w dwudziestoleciu międzywojennym (Elżbieta Magiera), 
wydawnictw i periodyków „Drogi” jako ośrodka kształtowania ideologii społecz-
nej i wychowawczej sanacji w latach 1922−1937 (Krzysztof Jakubiak), obszarów 

5 S. A. Kondek, Zagadnienia wydawnicze i księgarskie, Warszawa 2010, s. 101−102, 105.
6 Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku, 

red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2014.
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działalności wydawniczej „Zrębu”, służących utrwaleniu spuścizny intelektualnej 
ministra Sławomira Czerwińskiego (Piotr Gołdyn), wydawców i kolporterów pism 
drugoobiegowych dla młodzieży szkolnej w latach osiemdziesiątych XX w. w Pol-
sce (Justyna Gulczyńska). 

Na trzecią część „Propagowanie nauki i utworów literackich” składają się 
artykuły podejmujące zagadnienia: znaczenia Wydawnictwa Łódzkiego Towa-
rzystwa Naukowego w zachowaniu i upowszechnianiu rezultatów badawczych 
oraz doświadczeń edukacyjnych łódzkiego środowiska naukowego (Ewa Wit-
kowska-Urban), prac edytorskich krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk 
(Ryszard Ślęczka), aktywności Wydawnictwa Adam Marszałek w zakresie przy-
bliżania czytelnikowi twórców nauki, kultury i polityki (Władysława Szulakiewicz), 
Wydawnictwa Adam Marszałek jako edytora serii z zakresu nauk o wychowaniu 
(Agnieszka Wałęga), działalności Wydawnictwa Literackiego w zakresie popula-
ryzowania literatury pamiętnikarskiej (Dorota Grabowska). 

Redaktorzy
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ADAM RUTA*

Działalność krakowskich oficyn wydawniczych 
na rzecz szkoły i edukacji w dwudziestoleciu 

międzywojennym

Działalność wydawnicza w dwudziestoleciu międzywojennym była skon-
centrowana przede wszystkim w Warszawie, gdzie funkcjonowała blisko połowa 
wszystkich profesjonalnych oficyn edytorskich (291), kolejne miejsca zajmowa-
ły: Lwów (78 firm), Poznań (47) i Kraków (46). Mniejszymi ośrodkami były: Wil-
no (16 oficyn), Łódź (14) i Katowice (11). W pozostałych 49 miejscowościach 
działało 87 firm1.

Odzwierciedleniem tej sytuacji było terytorialne rozmieszczenie wydawców 
podręczników szkolnych w II RP. Największa ich liczba, co można prześledzić na 
podstawie spisów podręczników dozwolonych do użytku w szkołach powszech-
nych w latach 1920/21−1929/30, skoncentrowana była w stolicy kraju, kolejne miej-
sca zajmowały: Lwów, Kraków, Poznań, Łódź oraz mniejsze ośrodki (zob. tab. 1).

Kraków w tym zestawieniu, z liczbą wydawców wahającą się w poszczegól-
nych latach od 7 do 12, znajdował się na trzecim miejscu. Wśród edytorów były 
zarówno firmy profesjonalne (Księgarnia Geograficzna „Orbis”, Księgarnia Towa-
rzystwa Szkoły Ludowej, Księgarnia Fabiana Himmelblaua czy Księgarnia Danie-
la Edwarda Friedleina), jak i wydawcy indywidualni, którzy wydawali podręczniki 
własnym nakładem.

* Dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Katedra Badań Książki i Prasy, 30-084 Kraków, 
ul. Podchorążych 2.

1 N. Kraśko, Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001, s. 35. Nieco inne 
wyliczenia poczynił M. Pieczonka w publikacji: Firmy wydawnicze w Polsce w latach 1918−1939 
(próba rejestracji ilościowej), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, Prace Bibliote-
koznawcze V, z. 135, Kraków 1990, s. 41−56. Według niego na pierwszym miejscu pod względem 
liczby wydawców nadal była stolica, drugie miejsce zajmowały ex aequo Lwów i Kraków, a kolejne: 
Poznań, Łódź i Wilno.
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Tabela 1. Rozmieszczenie terytorialne wydawców podręczników szkolnych 
w latach 1921−1930*

Miasto Liczba wydawców
Warszawa 25−35
Lwów 12−17
Kraków 7−12
Poznań 3−8
Łódź 2−5
Tarnów 2−3
Katowice 1−4
Cieszyn 1−3
Wilno 1−2
Mikołów 1−2
Włocławek 1−2
Płock 1−2
Przemyśl 1−2
Kołomyja 1
Złoczów 1
Gdańsk 1

* Obliczenia własne na podst. wykazów Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego: Spis podręczników szkolnych dla szkół powszechnych siedmioklasowych na 
rok szkolny 1920/21, Warszawa 1920; Spis podręczników szkolnych dozwolonych do użyt-
ku w szkołach powszechnych na rok szkolny 1921/22, Warszawa 1921; Spis podręczni-
ków szkolnych dozwolonych do użytku na rok szkolny 1922/23 Rozporządzeniem Ministra 
Wyzn. Relig. i Oświec. Publicznego L. 929/K z dnia 10 czerwca 1922 roku, wydanie dru-
gie niezmienione, Warszawa 1922; Spis podręczników szkolnych dozwolonych do użytku 
w szkołach powszechnych na rok szkolny 1923/24 Rozporządzeniem Ministra Wyznań Re-
ligijnych i Oświecenia Publicznego, Warszawa 1923; Spis podręczników szkolnych dozwo-
lonych do użytku w szkołach powszechnych na rok szkolny 1924/25, Warszawa 1924; Spis 
podręczników szkolnych dozwolonych do użytku w szkołach powszechnych na rok szkolny 
1925/26, Warszawa 1925; Spis podręczników szkolnych dozwolonych do użytku w szko-
łach powszechnych na rok szk. 1926/27, Warszawa 1926; Spis podręczników szkolnych 
dozwolonych do użytku w szkołach powszechnych na rok szk. 1927/28, Warszawa 1927; 
Spis podręczników szkolnych dozwolonych do użytku w szkołach powszechnych na rok szk. 
1928/29, Warszawa 1928; Spis podręczników szkolnych i środków naukowych dozwolonych 
do użytku w szkołach powszechnych na rok szk. 1929/30, Warszawa 1929.

Procentowy udział podręczników szkolnych wydawanych w Krakowie w ca-
łym dorobku krajowych oficyn wydawniczych w tym zakresie nie był wysoki. 
W latach 1920−1930 odsetek ten wahał się od 3,17% w roku szkolnym 1920/21 
do maksymalnie 5,19% w roku szkolnym 1924/25; średnio wynosił 4,22%. W licz-
bach bezwzględnych spisy odnotowywały od 6 (1920/21) do 20 tytułów (1929/30) 
„krakowskich” podręczników i książek metodycznych dla nauczycieli, przy ogól-
nej ich liczbie 189−4822.

2 Obliczenia własne, źródło: zob. przypis pod tabelą.
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Na czoło krakowskich wydawców podręczników wysuwa się bez wątpienia 
Księgarnia Geograficzna „Orbis”, której założycielem był Ludomir Sawicki, geo-
graf, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sporo pisał i wydawał drukiem. Aby 
uniezależnić się od wydawców, założył w 1922 roku pod nazwiskiem swojej żony 
Marii Księgarnię Geograficzną „Orbis” (Dębniki, ul. Barska 41). W 1924 roku 
obok księgarni uruchomił drukarnię (Tłocznię Geograficzną). Firma prowadziła 
skład główny wydawnictw kartograficznych Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czego, lwowskiego „Atlasu” oraz zakładu G. Freytag i Berdt w Wiedniu. Sawic-
ki sprowadzał z zagranicy wszelkie publikacje z dziedziny geografii. Nakładem 
księgarni ukazywały się serie: „Prace Instytutu Geograficznego UJ” (od 1923), 
„Biblioteczka Geograficzna Orbis” (od 1924) oraz „Krakowskie Odczyty Geogra-
ficzne” (od 1924). Ponadto „Orbis” wydawał czasopisma: „Wiadomości Geogra-
ficzne” redagowane przez Sawickiego (od 1923), „Orli Lot” (od 1924) i „Wierchy” 
(1926−1931). W ofercie księgarni znajdowały się pomoce naukowe do nauczania 
geografii, w tym barwne mapy odbijane w Wiedniu. Po śmierci Sawickiego firmę 
prowadzili spadkobiercy aż do wybuchu II wojny światowej3. 

Mimo że firma była formalnie zarejestrowana na żonę Sawickiego, tajemnicą 
poliszynela było jego sprawstwo całego przedsięwzięcia. Powodowało to np. za-
drażnienia z prof. Eugeniuszem Romerem, założycielem konkurencyjnego wy-
dawnictwa „Atlas” we Lwowie (1921)4.

Ludomir Sawicki opracował w latach 1920−1921 i wydał własnym nakładem 
szereg podręczników i pomocy do nauki geografii w szkole powszechnej. Książki 
te znalazły się w publikowanych corocznie przez Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego spisach podręczników dozwolonych do użytku w szko-
łach powszechnych. Podręczniki autorstwa L. Sawickiego były w latach 1920−1930 
wielokrotnie wznawiane, niektóre osiągnęły ponad 20 wydań. Zaliczają się 
do nich następujące pozycje: Elementarz geograficzny. Pogadanki dla I i II stop-
nia siedmioklasowej szkoły powszechnej (osiem wydań w latach 1920−1930), 
Geografia dla III stopnia siedmioklasowej szkoły powszechnej (20 wydań w la-
tach 1921−1931), Geografia dla IV stopnia siedmioklasowej szkoły powszechnej 
(22 wydania w latach 1920−1932), Geografia dla V stopnia siedmioklasowej szko-
ły powszechnej (14 wydań w latach 1920−1931), Geografia dla VI stopnia sied-
mioklasowej szkoły powszechnej (8 wydań w latach 1921−1929), Atlas konturowy. 
Zeszyt I, II i III. Zeszyt I: Polska (17 mapek); zeszyt II: Europa w wydaniu mniej-
szym (6 mapek) i większym (18 mapek); zeszyt III: Świat (10 mapek)5, Metodyka 

3 S. Wojciechowski, Sawicki Ludomir, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Trei-
chel, Warszawa–Łódź 1972, s. 789; M. Klimaszewski, Sawicki (Ślepowron Sawicki) Ludomir Juliusz, 
[w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 35, Wrocław 1994, s. 329−332; W. Chełmicki, Ludomir Ślepowron 
Sawicki (1884−1928): geograf, geomorfolog, hydrograf, antropogeograf, [w:] Złota księga Wydziału 
Biologii i Nauk o Ziemi. Cz. 1: Biografie uczonych, red. A. Zemanek, Kraków 2000, s. 359−365; Ludo-
mir Sawicki: w osiemdziesiątą rocznicę urodzin (1884−1964), red. M. Dobrowolska, R. Mochnacki, 
Warszawa 1968.

4 M. Klimaszewski, Sawicki (Ślepowron Sawicki) Ludomir…, s. 330.
5 Zeszyt pierwszy kosztował 1,70 zł, drugi 0,70 zł (mniejszy) lub 1,80 zł (większy), trzeci – 1 zł. 

Można było także nabywać oddzielne mapki po 10 gr.
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geografii dla I−III oddziału siedmioklasowej szkoły powszechnej, Kraków 1921, 
nakład autora (współautor Piotr Hrabyk), Metodyka geografii dla stopnia I szkoły 
powszechnej, Kraków 1929 (współautor Rudolf Hajnos). 

Ponadto Sawicki wydał podręcznik do geografii dla szkół niemieckich w Pol-
sce (Geographie für deutsche Schulen in Polen. I u. II Teil, Kraków 1925).

Rzecz jasna, oprócz niezwykle aktywnej na rynku podręczników i pomocy szkol-
nych Księgarni Geograficznej „Orbis” działali w Krakowie również inni wydawcy. 

Dość licznie reprezentowane działali  podręczniki do nauczania religii mojże-
szowej. Krakowską proweniencję miały książki autorstwa dra Dawida Rosenma-
na (kierownika gimnazjum w Białymstoku w roku szk. 1922/23) oraz Salomona 
Spitzera6, nauczyciela gimnazjów i kierownika szkoły wydziałowej na krakowskim 
Kazimierzu. Zwłaszcza ten ostatni był autorem wielu podręczników do nauki re-
ligii żydowskiej w szkołach publicznych stopnia podstawowego, ukazujących się 
już od lat 80. XIX wieku. Biblia dla młodzieży szkół średnich i wydziałowych,  
Zeszyty I i II, Dawida Rosenmana wydana została nakładem izraelickiej gmi-
ny wyznaniowej w Krakowie w 1921 roku. Z kolei trzy podręczniki Salomona 
Spitzera: Historia biblijna oraz zasady wiary i moralności. Część I, II i III (wyd. 
1 – 1907−1911, wyd. 2 – 1916, wyd. 3 – 1919); Zdrój życia. Zasady wiary i mo-
ralności na podstawie Pisma Świętego (wyd. 1 – 1910, wyd. 2 – 1918, wyd. 3 
– 1928−1929) oraz Dzieje biblijne, tj. Pięcioksiąg Mojżesza z nauką wiary i mo-
ralności dla młodzieży szkół powszechnych, Część I i II (wyd. 5, Kraków 1929), 
ukazywały się nakładem autora.

W latach dwudziestych XX wieku niejednokrotnie dopuszczano warunkowo 
do użytku w szkołach podręczniki i pomoce wydane jeszcze przed I wojną świa-
tową. Tak było w przypadku Atlasu geograficznego dla szkół średnich Bronisława 
Gustawicza, wydanego w 1910 roku nakładem autora (skład główny w Księgarni 
Fabiana Himmelblaua), podręcznika dra Eugeniusza Piaseckiego Zasady wy-
chowania fizycznego. Gry i zabawy ruchowe dla dziatwy i młodzieży (wydanego 
przez D. E. Friedleina w 1904 roku), Botaniki szkolnej na klasy niższe dra Józefa 
Rostafińskiego (wydanej w 1916 roku przez G. Gebethnera i Sp.), Modelowania 
w szkole elementarnej i w domu Stanisława Wójcika (wydanego nakładem autora 
w 1917 roku) czy Ilustrowanych dziejów Polski porozbiorowej Kaspra Wojnara 
z 1916 roku (wyd. 2 uzupełnione ukazało się w serii „Biblioteki im. Tadeusza Ko-
ściuszki”, nr 10). Atlas Gustawicza po raz ostatni został dopuszczony do użytku 
w roku szkolnym 1925/26, inne podręczniki wycofano wcześniej. 

Ponadto kilka podręczników wydanych zostało nakładem Towarzystwa Szko-
ły Ludowej. Były to pozycje do nauki śpiewu Franciszka Koniora (Wybór pieśni 
kościelnych na 2 i 3 głosy dla młodzieży szkolnej. Część pierwsza: Msze i pieśni 
przygodne, Kraków 1923 i Wybór pieśni kościelnych na 3 głosy dla młodzieży 
szkolnej. Wydanie drugie uzupełnione. Część druga: Pieśni adwentowe, Kolendy, 
pieśni postne, pieśni wielkanocne i pieśni przygodne) oraz Katechizm obywatelski 
dra Mariana Janellego (Kraków 1927).

6 K. Samsonowska, Spitzer Salomon, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2002, t. 41, 
s. 129−131.
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Bliżej niezidentyfikowane Towarzystwo Wydawnicze opublikowało podręcz-
nik dla klas początkowych pt. Moja książeczka. Nauka czytania i pisania (Do-
stosowana do potrzeb szkół świętujących Sabat), wydanie 5, Warszawa–Kraków 
1920, zaś M. Świeżyński był autorem Pieśni narodowych, które doczekały się 
12 wydań. Obie książki to edycje krakowsko-warszawskie o trudnej do ustalenia 
proweniencji. Jeszcze jednym przykładem kooperacji pomiędzy stołecznymi i kra-
kowskimi wydawcami jest publikacja Konstantego Bzowskiego Nauka o Polsce 
współczesnej, wyd. 7, Warszawa−Kraków 1928, skład główny u M. Arcta w War-
szawie (wyd. 8 – 1929, wyd. 9 – 1930).

Nakładem autora wydana została książka Kazimierza Garbusińskiego Melo-
die. Podręcznik do nauki śpiewu dla I, II i III klasy gimnazjalnej oraz seminariów 
nauczycielskich, Kraków 1925 (wyd. 2 – 1927). Prawdopodobnie również w taki 
sposób ukazała się praca dra Józefa Rostafińskiego Mały botanik, to jest łatwy 
sposób oznaczania roślin pospolitych w Polsce, Kraków 1921 (skład gł. w drukar-
ni Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Krakowscy wydawcy nie skupiali się wyłącznie na podręcznikach szkolnych, 
ale podejmowali inicjatywy związane z szeroko rozumianą edukacją, np. wy-
dawali opracowania lektur szkolnych. Przykładem może być znana i popularna 
seria „Biblioteka Narodowa”, powszechnie kojarzona z Wydawnictwem Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich. Niejednokrotnie umyka uwadze fakt, że przedsię-
wzięcie to miało swój początek w Krakowie, gdzie w latach 1919−1930 ukazało 
się 170 tomików zawierających najwybitniejsze dzieła literatury polskiej i obcej 
w opracowaniach znakomitych znawców piśmiennictwa7.

Krakowska Spółka Wydawnicza powstała wiosną 1919 roku z inicjatywy 
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ludzi związanych podczas I wojny 
światowej ze środowiskami legionowymi, przede wszystkim Centralnym Biurem 
Wydawnictw Naczelnego Komitetu Narodowego. Nowa oficyna wydawnicza przy-
brała formę spółki akcyjnej. Jednym z ważniejszych akcjonariuszy był dr Adam 
Muszyński, zarazem dyrektor administracyjny wydawnictwa8. Radę Nadzorczą 
tworzyli: prof. Stanisław Estreicher, prof. Stanisław Kot, prof. Tadeusz Sinko, 
dr Józef Muczkowski i rejent Tadeusz Starzewski jako jej przewodniczący9. Za-
stępcą dyrektora przez cały okres funkcjonowania firmy był Kazimierz Giebułtow-
ski, odpowiedzialny za sprawy redakcyjne. Wydawnictwo rozpoczęło działalność, 
mając mocne zaplecze finansowe i materialne. Siedziba firmy mieściła się 
w domu Włodków przy ul. św. Filipa 25, zaś w 1922 bądź 1923 roku przy ul. Wiśl-
nej 3 otwarto we współpracy z warszawską firmą Michała Arcta własną księgar-
nię pod szyldem Księgarni Jagiellońskiej. Dzięki osobistym kontaktom dyrektora 
Muszyńskiego z prof. Jerzym Michalskim, ministrem skarbu w latach 1921−1922, 
Wydawnictwo uzyskało znaczne przydziały papieru w dobrych gatunkach (trzeba 

7 Wykaz tytułów „Biblioteki Narodowej” wydanych przez Krakowską Spółkę Wydawnicza zawiera 
Aneks 1.

8 A. Słapa, Oczami księgarza, [w:] Cyganeria i polityka. Wspomnienia krakowskie 1919−1939, 
Warszawa 1964, s. 7.

9 F. Bielak, Ambitna „Biblioteka” i jej redaktor, [w:] Almanach Biblioteki Narodowej. W pięćdzie-
sięciolecie wydawnictwa 1919−1969, Wrocław−Warszawa−Kraków 1969, s. 16; M. Brahmer, Z pierw-
szych lat, [w:] tamże, s. 23.
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tu dodać, że moce produkcyjne polskich papierni, z reguły przestarzałych, były 
niewielkie, a w asortymencie dominował papier drzewny, często gorszy od ga-
zetowego). Zapasy deficytowego papieru stanowiły ponadto doskonałą lokatę 
w okresie postępującej inflacji i dewaluacji marki polskiej10. Dyrektor Muszyń-
ski, z wykształcenia prawnik, dopiero z biegiem czasu nabierał doświadczenia 
w sprawach wydawniczych, dlatego sprawy redakcyjne scedował na swojego za-
stępcę – Kazimierza Giebułtowskiego11. Dał się natomiast poznać już wcześniej 
jako doskonały organizator i menedżer, wierzono zatem, że i na tym stanowisku 
świetnie sobie poradzi. Dobre wyniki finansowe osiągane w pierwszych latach 
działalności firmy ugruntowały pozycję Muszyńskiego i przyczyniły się do pozy-
skania nowych akcjonariuszy. W każdym razie początkowy okres obecności firmy 
na rynku wydawniczym był niezwykle owocny. Tym większym zaskoczeniem było 
zawieszenie działalności spółki w roku 1930, a następnie jej likwidacja cztery lata 
później12. Trudno dziś, z perspektywy lat, ustalić, co było przyczyną upadku firmy. 
Na pewno, co potwierdzają wspomnienia księgarza Aleksandra Słapy, nie były 
tego powodem nieporozumienia między udziałowcami. Niewątpliwie istotną rolę 
odegrał ogólnoświatowy kryzys gospodarczy z końca lat dwudziestych XX wieku, 
ale też nadmierna pewność siebie i wiara we własne siły kierującego firmą A. Mu-
szyńskiego13. W 1929 roku, z okazji 10-lecia serii „Biblioteki Narodowej” ukazał się 
Almanach Biblioteki Narodowej i nie było to bynajmniej pożegnanie z tym wydaw-
nictwem. Planowano dalszy rozwój w następnych latach. 

Likwidację spółki prowadził wicedyrektor K. Giebułtowski (Muszyński wyco-
fał się pod pretekstem choroby, a następnie powrócił do zawodu prawniczego, 
prowadząc kolejno praktykę notarialną w Łodzi, Brześciu n. Bugiem, Warszawie 
i Wyszkowie)14. Z pracy w Radzie Nadzorczej zrezygnował też Józef Muczkowski. 

Krakowska Spółka Wydawnicza specjalizowała się w seriach wydawni-
czych, były to: „Z historii i literatury”, „Biblioteka historyczna”, „Państwa współ-
czesne” oraz „Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej”. O tej ostatniej 
serii będzie jeszcze mowa w dalszej części artykułu. Oficyna wydawała też 
cieszące się powodzeniem u czytelników powieści Zofii Kossak o tematyce hi-
storycznej15 oraz prace Aleksandra Brücknera: Słownik etymologiczny języka 
polskiego16 i Dzieje kultury polskiej17.

10 F. Bielak, Ambitna „Biblioteka”…, s. 16.
11 O Giebułtowskim jako redaktorze „Biblioteki Narodowej” pisali w samych superlatywach wybitni 

historycy literatury: Stanisław Pigoń i Julian Krzyżanowski, zob. Almanach Biblioteki Narodowej. W pięć-
dziesięciolecie wydawnictwa 1919−1969, Wrocław−Warszawa−Kraków 1969, passim; słów uznania nie 
szczędził mu również Ignacy Chrzanowski, zob. tenże, Biblioteka Narodowa, [w:] Almanach Biblioteki 
Narodowej. W dziesięciolecie wydawnictwa 1919−1929, Kraków 1929, s. 15. Zob. też. M. Szawłow-
ska, Giebułtowski Kazimierz, [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, Warszawa−Łódź 1972, s. 257.

12 A. Słapa, Oczami księgarza…, s. 7.
13 Tamże, s. 8−9.
14 J. Hulewicz, Muszyński Adam, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 22, Wrocław 1976, s. 301−302.
15 Pożoga (1922, 2 wyd. – 1923, 4 wyd. – 1927), Beatum scelus (1924, 2 wyd. – 1927), Szaleńcy 

Boży (1929, 2 wyd. – 1930), Złota wolność (1928, 2 wyd. – 1929), Legnickie pole (1930).
16 Słownik (2 tomy) ukazywał się w zeszytach od marca 1926 do kwietnia 1927 r.
17 Tom 1 (1930), tom 2 (1930), tom 3 (1931); tom 4 ukazał się już po wojnie nakładem Wydaw-

nictwa F. Pieczątkowski i Ska (Kraków−Warszawa 1946).
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Największym jednak osiągnięciem Krakowskiej Spółki Wydawniczej była bez 
wątpienia seria „Biblioteka Narodowa”. Jej zamysł pojawił się w czasie I wojny 
światowej, gdy uświadomiono sobie, „jak mało w warstwie inteligentnej narodu 
znany jest dorobek kultury własnej przeszłości”18. Spiritus movens całego przed-
sięwzięcia był historyk literatury, profesor Stanisław Kot. To on opracował program 
i zasady wydawnicze nowej serii, której celem było „zaspokoić pilną potrzebę kul-
turalną i przynieść zarówno dla każdego inteligentnego Polaka jak i dla kształcą-
cej się młodzieży […] wszystkie celniejsze utwory poezji i prozy polskiej od wieku 
XVI aż po dobę spółczesną, uwzględniając nie tylko poetów i beletrystów, ale 
także mówców, historyków i filozofów”19. Seria miała stanowić lekturę uzupełnia-
jącą dla klas wyższych szkół średnich i dla studentów uniwersytetów. Ukazywały 
się dwie serie „Biblioteki Narodowej”: seria I – obejmująca dzieła literatury polskiej 
i seria II – prezentująca utwory literatury powszechnej.

Pierwszy tomik serii ujrzał światło dzienne 1 listopada 1919 roku. Były to 
Treny Jana Kochanowskiego w opracowaniu Tadeusza Sinki. Drugą serię zaini-
cjowała Antygona Sofoklesa w przekładzie i opracowaniu Kazimierza Morawskie-
go (1920). Pod egidą Krakowskiej Spółki Wydawniczej ukazało się 170 tomików: 
118 tomików I serii (średnio 28 rocznie) oraz 52 tomiki II serii. Przeciętny nakład 
wynosił 10 000−12 000 egzemplarzy, najniższy 6000 egz. Zdarzały się jednak 
edycje o wyjątkowo wysokich nakładach sięgających 30 000, a nawet 40 000 egz. 
Najwyższy nakład osiągnęły Treny Kochanowskiego (70 000 egzemplarzy).

Wśród dzieł ukazujących się w I serii można wyróżnić kilka grup, biorąc pod 
uwagę kryterium chronologiczne. Najwięcej tomików prezentowało literaturę 
XIX-wieczną (ok. 70%, dzieła Mickiewicza, Słowackiego, Fredry), dalej utwory 
staropolskie do XVI wieku włącznie (12%, przede wszystkim dzieła Kochanow-
skiego). Literatura XVIII wieku stanowiła ok. 11% całości (Niemcewicz, Konarski, 
Trembecki), a około 6% reprezentowało utwory XVII-wieczne (Potocki, Pasek)20.

W serii II najliczniejsze były tomiki z utworami literatury do XVI wieku włącz-
nie (ok. 47%), z przewagą autorów antycznych – było ich 20, przede wszystkim 
o charakterze lekturowym (Sofokles, Ajschylos, Homer, Wergiliusz, Eurypides, 
Plutarch, Arystofanes, Plaut, Horacy). Literatura XVII-wieczna, głównie utwory 
Szekspira i Moliera, stanowiła 28% tomików. Pozostałe tomy obejmowały literatu-
rę z XVIII i XIX wieku21.

Warto nadmienić, że rozważano utworzenie trzeciej serii, prezentującej wy-
dania nieliterackie (historyczne, retoryczne oraz pedagogiczne), ale ostatecznie 
pomysł ten zarzucono.

W latach 1932−1933, z powodu trwającej likwidacji spółki, wstrzymano wyda-
wanie „Biblioteki Narodowej”. Pomysłodawca serii, prof. Stanisław Kot, podejmował 

18 Od Wydawnictwa, [w:] Almanach Biblioteki Narodowej. W dziesięciolecie wydawnictwa 
1919−1929, Kraków 1929, s. 1.

19 F. Bielak, Ambitna „Biblioteka”…, s. 9.
20 M. Golenia, Przyczynek do historii Krakowskiej Spółki Wydawniczej, praca magisterska napi-

sana pod kierunkiem Jerzego Jarowieckiego w Samodzielnym Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej, WSP, Kraków 1983, s. 22.

21 Tamże.



20 Adam Ruta

usilne zabiegi w celu uratowania tej cennej dla kultury narodowej inicjatywy. 
Rozpisano konkurs na sprzedaż całego zapasu „Biblioteki Narodowej” i innych 
wydawnictw z prawem do dalszych wydań. Podjęto rozmowy z dyrektorem Wy-
dawnictwa „Ossolineum” Antonim Lewakiem, uwieńczone podpisaniem umowy 
kupna serii przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie w dniu 22 lip-
ca 1933 roku. Wartość transakcji – ustalona przez rzeczoznawców sądowych, 
dra Aleksandra Słapę i Mariana Krzyżanowskiego22 – wyniosła 57 618 zł. Na 
mocy umowy nabywca otrzymał prawo używania nazwy serii oraz wszedł w pra-
wa autorskie i nakładowe zarówno do dzieł już wydanych, jak i tych, które miały 
się ukazać w przyszłości. Ossolineum przejęło również rękopisy, wszelkie mate-
riały już wydrukowane, a także klisze i matryce drukarskie23.

Druga serią „do użytku szkolnego” w ofercie Krakowskiej Spółki Wydawniczej 
były „Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej”. Inicjatorem i redakto-
rem serii był, podobnie jak w przypadku „Biblioteki Narodowej”, prof. Stanisław 
Kot. Całość obejmowała 60 zeszytów, które ukazywały się od 1923 do 1928 roku 
(większość w latach 1923−1924). Wśród autorów opracowujących poszczególne 
tomiki można wymienić tak znakomitych historyków, jak: Władysław Semkowicz, 
Roman Grodecki, Jan Ptaśnik, Fryderyk Papée, Ludwik Finkel, Władysław Pocie-
cha, Władysław Konopczyński, Stanisław Kutrzeba i in. Zeszyty miały jednakowy 
format 8˚ oraz objętość 32 stron (2 arkusze). Oprawiano je w charakterystyczny 
dla Krakowskiej Spółki Wydawniczej jasnoniebieski, cienki karton24. 

Teksty zamieszczane w zeszytach były wyborem materiałów źródłowych 
przydatnych w nauce historii, poczynając od starożytnego Egiptu aż po historię 
najnowszą. Zaopatrzone były w aparat pomocniczy w postaci przypisów o cha-
rakterze bibliograficznym, słownikowym oraz rzeczowym – przynosiły wyjaśnienia 
trudniejszych pojęć, nazw, dat i faktów. Stanowiły dodatkową pomoc w nauce hi-
storii, rozszerzając materiał i przynosząc nowe informacje uczniom, którzy szcze-
gólnie interesowali się tym przedmiotem25.

* * *

Wśród krakowskich firm wydawniczych podejmujących inicjatywy na rzecz 
szkolnictwa i edukacji na szczególną uwagę zasługują dwie oficyny działające 
w różnych obszarach wspomnianego kręgu szeroko rozumianej edukacji. Z jednej 
strony Księgarnia Geograficzna „Orbis”, wydająca podręczniki i pomoce szkolne 
z zakresu geografii, z powodzeniem konkurująca na rynku z renomowanymi war-
szawskimi i lwowskimi oficynami. Jej książki przez całe lata dwudzieste ubiegłego 
stulecia cieszyły się uznaniem i powodzeniem czytelniczym, czego dowodem są 

22 Aleksander Słapa (1895−1964) był w latach 1918−1950 (z czteroletnią przerwą w okresie oku-
pacji hitlerowskiej) kierownikiem księgarni Gebethnera i S-ki w Krakowie, natomiast Marian Krzyża-
nowski (1880−1964) był od 1908 do 1950 roku właścicielem Księgarni S.A. Krzyżanowski w Krakowie.

23 W. Kocyba-Kamińska, Oficyna Ossolińska w latach 1920−1939, Wrocław 1973, s. 194.
24 M. Golenia, Przyczynek do historii…, s. 33.
25 Spis zeszytów serii zawiera Aneks 2 do niniejszego artykułu.
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kolejne wznowienia tytułów sięgające ponad dwudziestu edycji. Na drugim biegu-
nie znajduje się Krakowska Spółka Wydawnicza, która zainicjowała trwający po 
dziś dzień fenomen serii do użytku szkolnego, a mianowicie „Biblioteki Narodo-
wej”. Sukces i popularność zarówno tej, jak i innych serii wydawniczych, sprawiły, 
że pomimo upadku wydawnictwa znaleziono kontynuatora cyklu, który za kila lat 
będzie obchodzić stulecie obecności na rynku.

Nie można też zapominać o mniejszych wydawcach, często dziś zapomnia-
nych, którzy również odegrali swoją rolę w dziele służby na rzecz szkoły, wreszcie 
o wcale licznych wydawcach nieinstytucjonalnych – autorach wydających pod-
ręczniki i książki szkolne własnym nakładem. Wszystkie te osoby i instytucje two-
rzą barwną historię ruchu wydawniczego Drugiej Rzeczypospolitej. 



Aneks 1

Biblioteka Narodowa

Seria I

Anczyc W. L., Kościuszko pod Racławicami i poezje patriotyczne. Opracował J. S. Bystroń, (nr 69) 
1924

Anczyc W. L., Obrazki dramatyczne ludowe. Opracował J. S. Bystroń, (nr 78) 1924
Anonim tzw. Gall, Kronika polska. Przełożył i opracował R. Grodecki, (nr 59) 1923
Asnyk A., Wybór poezji. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył E. Kucharski, (nr 67) 1924
Bałucki M., Grube ryby. Komedia w trzech aktach. Opracował Z. Tempka-Nowakowski, (nr 95) 1926
Bliziński J., Pan Damazy. Komedia konkursowa w czterech aktach. Opracował Z. Tempka-Nowakow-

ski, (nr 38) 1921
Brodziński K., Mowy i pisma patriotyczne oraz O powołaniu i obowiązkach młodzieży akademickiej. 

Opracował I. Chrzanowski, (nr 94) 1926
Brodziński K., O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej. Z wstępem i objaśnie-

niami A. Łuckiego, (nr 10) 1920
Brodziński K., Wspomnienia mojej młodości i inne pisma autobiograficzne. Wstępem i objaśnieniami 

zaopatrzył A. Łucki, (nr 113) 1928
Brodziński K., Wybór pism. W opracowaniu A. Łuckiego, (nr 34) 1921
Czajkowski M., Owruczanin. Powieść historyczna z 1812 roku. Opracował Z. Szweykowski, (nr 103) 

1927
Z ks. Czartoryskich M. ks. Wirtemberska, Malwina czyli domyślność serca. Z wstępem i objaśnieniami 

K. Wojciechowskiego, (nr 23) 1920
Czasy saskie. Wybór źródeł. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył J. Feldman, (nr 110) 1928
Długosz J., Bitwa grunwaldzka (z „Historii Polski”). Opracował J. Dąbrowski, (nr 31) 1921
Feliński A., Barbara Radziwiłłówna. Tragedia w pięciu aktach. Z wstępem i objaśnieniami M. Szyjkow-

skiego, (nr 9) 1920
Fredro A., Cudzoziemszczyzna. Komedia we trzech aktach. Opracował St. Windakiewicz, (nr 97) 1927
Fredro A., Dożywocie. Komedia we trzech aktach wierszem. Opracował St. Windakiewicz, (nr 93) 

1927
Fredro A., Pan Jowialski. Opracował E. Kucharski, (nr 36) 1921
Fredro A., Śluby panieńskie. Opracował E. Kucharski, (nr 22) 1920 
Fredro A., Zemsta. Komedia w czterech aktach wierszem. Opracował E. Kucharski, (nr 32) 1921
Goszczyński S., Król Zamczyska. Opracował J. Tretiak, (nr 50) 1922
Goszczyński S., Zamek Kaniowski. Powieść. Opracował J. Tretiak, (nr 44) 1921
Górnicki Ł., Dworzanin polski. Opracował R. Pollak, (nr 109) 1928
Kaczkowski Z., Murdelio. Powieść. Opracował Z. Szweykowski, (nr 84) 1925
Karpiński F., Wybór poezji. Opracował Wł. Jankowski, (nr 89) 1926
Kasprowicz J., Wybór poezji. Opracował S. Kołaczkowski, (nr 120) 1929
Kitowicz J., Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III. Wstępem i objaśnieniami zaopa-

trzył M. Janik, (nr 88) 1925
Kochanowski J., Odprawa posłów greckich. Z wstępem i komentarzem T. Sinki, (nr 3) 1919
Kochanowski J., Pieśni i wybór innych wierszy. Opracował T. Sinko, (nr 100) 1927
Kochanowski J., Treny. Z wstępem i komentarzem T. Sinki, (nr l) 1919
Kochowski W., Psalmodia polska oraz wybór liryków i fraszek. Wydał i objaśnił J. Krzyżanowski, 

(nr 92) 1926



23Działalność krakowskich oficyn wydawniczych…

Konarski St., Wybór pism politycznych. Z wstępem i objaśnieniami W. Konopczyńskiego, (nr 35) 1921
Konfederacja barska. Wybór tekstów. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył W. Konopczyński, (nr 102) 

1928
Kopernik M., Wybór pism w przekładzie polskim. Opracował A. Birkenmajer, (nr 15) 1920
Korzeniowski J., Karpaccy górale. Dramat w trzech aktach. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył 

W. Hahn, (nr 63) 1923
Korzeniowski J., Kolokacja. Opracował K. Wojciechowski, (nr 28) 1925
Korzeniowski J., Spekulant. Z wstępem i objaśnieniami K. Wojciechowskiego, (nr 25) 1921
Krasicki I., Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. Z autografu wydał, wstępem i objaśnieniami za-

opatrzył B. Gubrynowicz, (nr 41) 1921
Krasicki I., Pan Podstoli. Opracował J. Krzyżanowski, (nr 101) 1927
Krasiński Z., Irydion. Z wstępem i objaśnieniami T. Sinki, (nr 42) 1921
Krasiński Z., Nie-Boska Komedia. Opracował J. Kleiner, (nr 24) 1920
Krasiński Z., Przedświt. Opracował J. Kleiner, (nr 18) 1922
Krasiński Z., Psalmy przyszłości oraz J. Słowackiego Odpowiedź na „Psalmy Przyszłości”. Opracował 

M. Kridl, (nr 107) 1928
Kraszewski J. I., Brühl. Opowiadanie historyczne. Opracował J. Feldman, (nr 114) 1928
Kraszewski J. I., Budzik. Obrazek. Ze wstępem i objaśnieniami W. Hahna, (nr 55) 1923
Kraszewski J. I., Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie. Powieść z czasów Jana 

Sobieskiego. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył W. Hahn, (nr 81) 1924
Kraszewski J. I., Morituri. Powieść. Wstępem o życiu i twórczości J. I. Kraszewskiego poprzedził 

W. Hahn, (nr 86) 1925
Kraszewski J. I. Powrót do gniazda. Powieść z podań XVI wieku. W opracowaniu W. Hahna, (nr 58) 

1923
Kraszewski J. I. Stara baśń. Powieść z IX wieku. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył K. Wojciechow-

ski, (nr 53) 1922
Kraszewski J. I., Zygmuntowskie czasy. Powieść z roku 1572. Opracował A. Bar, (nr 91) 1926
Łoziński W., Zaklęty dwór. Powieść w dwóch częściach. Opracował A. Bar, (nr 96) 1926
Malczewski A., Maria. Powieść ukraińska. Podług autografu wydał, wstępem i objaśnieniami zaopa-

trzył J. Ujejski, (nr 46) 1922
Mickiewicz A., Dziady, część trzecia. Opracował J. Kallenbach, (nr 20) 1920
Mickiewicz A., Dziady wileńskie. Z wstępem i objaśnieniami J. Kallenbacha, (nr 11) 1920
Mickiewicz A., Grażyna. Powieść litewska. Z wstępem J. Tretiaka i objaśnieniami H. Życzyńskiego, 

(nr 74) 1924
Mickiewicz A., Konrad Wallenrod. Opracował J. Ujejski, (nr 72) 1924
Mickiewicz A., Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Opracował St. Pigoń, (nr 17) 1920
Mickiewicz A., Pan Tadeusz. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812. Opracował St. Pigoń, (nr 83) 1925
Mickiewicz A., Pisma estetyczno-krytyczne. Opracował H. Życzyński, (nr 79) 1924
Mickiewicz A., Poezje. Tom I. (Wiersze młodzieńcze – Ballady – Grażyna). Wybór, wstęp i objaśnienia 

J. Kallenbacha, (nr 6) 1920
Mickiewicz A., Poezje. Tom II (Wiersze z lat 1825–1855). (Pieśni – Sonety – Poezje patriotyczne, 

religijne i filozoficzne – Wiersze okolicznościowe – Bajki). Wstęp i układ J. Kallenbacha. Obja-
śnieniami zaopatrzył J. Bystrzycki, (nr 66) 1924

Mickiewicz A., Trybuna Ludów. Przekład, wstęp i komentarz E. Haeckera, (nr 27) 1921
Mochnacki M., O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym. Opracował H. Życzyński, (nr 56) 1923
Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Opracował W. Taszycki, (nr 104) 1927
Niemcewicz J., Powrót posła. Komedia w trzech aktach oraz Wybór bajek politycznych z epoki Sejmu 

Wielkiego. Z wstępem i objaśnieniami St. Kota, (nr 4) 1919
Norwid C., Wybór poezji. Opracował St. Cywiński, (nr 64) 1924
Pasek J. Ch., Pamiętniki. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył A. Brückner, (nr 52) 1924
Poezja barska. Zebrał, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył K. Kolbuszewski, (nr 108) 1928
Pol W., Mohort. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył A. Łucki, (nr 52) 1922
Pol W., Pieśni Janusza. Z wstępem i objaśnieniami J. Kallenbacha, (nr 33) 1921
Pol W., Pieśń o ziemi naszej oraz liryki wybrane. Z wstępem i objaśnieniami R. Zawilińskiego, (nr 2l) 

1920
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Polska pieśń ludowa. Wybór. Opracował J. St. Bystroń, (nr 26) 1921
Polska proza średniowieczna. Wybrał i objaśnił A. Brückner, (nr 68) 1923
Potocki W., Wiersze wybrane. Objaśnił A. Brückner, (nr 19) 1920
Potocki W., Wojna Chocimska. Z autografu wydał i opracował A. Brückner, (nr 75) 1924
Rej M., Pisma prozą i wierszem. Wybrał i objaśnił A. Brückner, (nr 40) 1921
Romanowski R., Dziewczę z Sącza oraz Wybór liryków. Wstępem i objaśnieniami opatrzył St. Lam, 

(nr 39) 1921
Rzewuski H., Listopad. Romans historyczny z drugiej połowy wieku XVIII. Wstępem i objaśnieniami 

zaopatrzył K. Wojciechowski, (nr 61) 1923
Rzewuski H., Pamiątki Soplicy. Z autografu wydał i opracował Z. Szweykowski, (nr 112) 1928
Sęp Szarzyński M., Rytmy oraz anonimowe pieśni i listy miłosne z XVI w. Opracował T. Sinko, (nr 118) 

1928
Sielanka polska XVII wieku. Szymon Simonides – Bartłomiej Zimorowic — Jan Gawiński. Wybrał 

i objaśnił A. Brückner, (nr 48) 1922
Skarga P., Kazania sejmowe. Opracował St. Kot, (nr 70) 1925
Słowacki J., Anhelli. Z wstępem i objaśnieniami J. Ujejskiego, (nr 7) 1919
Słowacki J., Balladyna. Tragedia w pięciu aktach. Opracował J. Kleiner, (nr 51) 1922
Słowacki J., Beniowski. Poema. Pięć pierwszych pieśni. Opracował J. Kleiner, (nr 13) 1921
Słowacki J., Beniowski. Wydanie całkowite w nowym układzie. Opracował J. Kleiner, (nr 13/14) 1922
Słowacki J., Fantazy czyli Nowa Dejanira. Opracował S. Kołaczkowski, (nr 105) 1927
Słowacki J., Kordian. Z wstępem i objaśnieniami J. Ujejskiego, (nr 2) 1919
Słowacki J., Ksiądz Marek. Poema dramatyczne w trzech aktach. Z wstępem i objaśnieniami St. Tu-

rowskiego, (nr 29) 1921 
Słowacki J., Lilia Weneda. Tragedia w pięciu aktach. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył M. Janik, 

(nr 16) 1920
Słowacki J., Maria Stuart. Drama historyczne w pięciu aktach. Opracował J. Ujejski, (nr 111) 1928
Słowacki J., Mazepa. Tragedia w pięciu aktach. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył B. Gubrynowicz, 

(nr 76) 1924
Słowacki J., Mindowe, król litewski. Obraz historyczny w pięciu aktach. Z wstępem i objaśnieniami 

W. Hahna, (nr 43) 1921
Słowacki J., Powieści poetyckie. Opracował M. Kridl, (nr 47) 1921
Słowacki J., Sen srebrny Salomei. Romans dramatyczny w pięciu aktach. Wstępem i objaśnieniami 

zaopatrzył St. Turowski, (nr 57) 1923
Słowacki J., Trzy poemata. Wydał i objaśnił J. Maurer, (nr 49) 1922
Sonet polski. Wybór tekstów. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Wł. Folkierski, (nr 82) 1925
Sowiński L., Wybór poezji. Opracował Wł. Bryda, (nr 45) 1922
Staszic St., Przestrogi dla Polski. Wydanie krytyczne przygotował i opracował S. Czarnowski, (nr 98) 

1926
Staszic St., Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego. Wydanie krytyczne przygotował i wstępem zaopa-

trzył S. Czarnowski, (nr 90) 1926
Syrokomla Wł. (L. Wł. Kondratowicz), Wybór poezji. Opracował P. Bielak, (nr 54) 1922
Średniowieczna pieśń religijna polska. Wydał A. Brückner, (nr 65) 1923
Średniowieczna poezja polska świecka. Zebrał i opracował S. Vrtel-Wierczyński, (nr 60) 1923
Tańska K., Dziennik Franciszki Krasińskiej, w ostatnich latach panowania Augusta III pisany. Opraco-

wała I. Kotowa, (nr 119) 1929
Tańska K., Listy Elżbiety Rzeczyckiej oraz Nocleg w Kromołowie i Obiady czwartkowe. Opracowała 

I. Kotowa, (nr 99) 1927
Towarzystwo Filomatów. Wybór tekstów. Wstęp i objaśnienia A. Łuckiego, (nr 77) 1924
Towiański A., Wybór pism i nauk. Opracował St. Pigoń, (nr 8) 1920
Trembecki St., Sofiówka i Wybór poezji. Opracował Wł. Jankowski, (nr 80) 1925
Twardowski S., Nadobna Paskwalina. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył R. Pollak, (nr 87) 1926
Ujejski K., Wybór poezji. Opracował M. Janik, (nr 37) 1921
Wasilewski E., Poezje. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył E. Haecker, (nr 85) 1925
Wybicki J., Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich. Z autografów wydał 

i objaśnił A. M. Skałkowski, (nr 106) 1927
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Zabłocki F., Sarmatyzm. Komedia w pięciu aktach. Tekst ustalił, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył 
L. Bernacki, (nr 115) 1928

Zaleski B., Wybór poezji. Opracował J. Tretiak, (nr 30) 1921
Zimorowic Sz., Roksolanki. Opracował A. Brückner, (nr 73) 1924
Żmichowska N., Poganka. Opracował T. Żeleński (Boy), (nr 12l) 1930
Żółkiewski St., Początek i progres wojny moskiewskiej. Z wstępem i komentarzem W. Sobieskiego, 

(nr 12) 1920

Seria II

Aischylos, Persowie. Przełożył K. Kaszewski. Wstępem i objaśnieniem zaopatrzył St. Witkowski, 
(nr 19) 1922

Aischylos, Prometeusz skowany. Przełożył J. Kasprowicz. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył 
St. Witkowski, (nr 7) 1921

Antologia literatury francuskiej. Z własnych przekładów ułożył i opracował T. Żeleński (Boy), (nr 18) 
1922

Arystofanes, Chmury. Przełożył i przypisami zaopatrzył B. Butrymowicz. Ze wstępem J. Kowalskiego, 
(nr 27) 1923

Arystofanes, Ptaki. Przełożył i uwagami zaopatrzył B. Butrymowicz. Ze wstępem K. Morawskiego, 
(nr 23) 1922

Arystofanes, Rycerze. Przełożył i opracował B. Butrymowicz, (nr 11) 1922
Św. Augustyn, Wyznania. Przełożyła K. Wisłocka-Remerowa. Opracował J. Kowalski, (nr 45) 1929
Byron G. G., Manfred, Kain. Przełożyła Z. Reutt-Witkowska. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył 

A. Tretiak, (nr 54) 1928
Byron G. G., Powieści poetyckie. Opracował A. Tretiak, (nr 34) 1924
Calderon de la Barca Pedro, Książę Niezłomny. Tragedia w trzech aktach. W przekładzie J. Słowac-

kiego. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Wł. Folkierski, (nr 55) 1930
Corneille P., Cyd. Tragedia w pięciu aktach. W tłumaczeniu J. A. Morsztyna. Opracował Wł. Folkierski, 

(nr 8) 1921
Demostenes, Wybór mów. Przełożył, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył J. Kowalski, (nr 15) 1922
Eurypides, Hippolitos (Fedra). W przekładzie B. Butrymowicza. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył 

S. Hammer, (nr 41) 1928
Eurypides, Medea. Przełożył, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył B. Butrymowicz, (nr 13) 1922
Goethe J. W., Cierpienia młodego Wertera. Przełożył F. Mirandola. Opracował Z. Zagórowski, (nr 22) 

1922
Goethe J. W., Herman i Dorota. Przełożył L. Jenike. Opracował Z. Zagórowski, (nr 51) 1920
Homer, Iliada. W przekładzie F. K. Dmochowskiego. Wstępem i komentarzem opatrzył T. Sinko, (nr 17) 

1922
Homer, Odyseja. W przekładzie L. Siemieńskiego. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył T. Sinko, 

(nr 21) 1922
Horacy, Wybór poezji. Przełożył i opracował J. Zawirowski, (nr 25) 1923
Ksenofont, Sympozjon oraz wybór pism. Przełożył i opracował A. Rapaport, (nr 39) 1929
Ksenofont, Wyprawa Cyrusa (Anabaza). Przełożył i przypisami zaopatrzył A. Rapaport. Z wstępem 

St. Witkowskiego, (nr 31) 1924
La Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne. Przełożył, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył 

T. Żeleński (Boy), (nr 38) 1925
Molier, Mieszczanin szlachcicem. Komedia w pięciu aktach z baletem. Przełożył i opracował T. Żeleń-

ski (Boy), (nr 10) 1921
Molier, Mizantrop. Komedia w pięciu aktach. Przełożył i opracował T. Żeleński (Boy), (nr 2) 1920
Molier, Pocieszne wykwintnisie. Komedia. Przełożył, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył T. Boy- 

-Żeleński, (nr 43) 1926
Molier, Skąpiec. Komedia w pięciu aktach. Przełożył i opracował T. Żeleński (Boy), (nr 6) 1921
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Molier, Świętoszek (Tartufe). Komedia w pięciu aktach. Przełożył i opracował T. Żeleński (Boy), (nr 40) 
1925

Plautus T. M., Bracia. Przełożył i opracował G. Przychocki, (nr 33) 1924
Plautus T. M., Kupiec. Przełożył i opracował G. Przychocki, (nr 46) 1927
Plautus T. M., Żołnierz Samochwał. Przełożył i opracował G. Przychocki, (nr 53) 1929
Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów. W zrewidowanym przekładzie F. N. Golańskiego, z do-

datkiem trzech żywotów w przeróbce I. Krasickiego. Z wstępem i uwagami T. Sinki, (nr 3) 1921
Puszkin A., Eugeniusz Oniegin. Romans wierszem. W przekładzie L. Belmonta. Opracował, wstępem 

i przypisami zaopatrzył W. Lednicki, (nr 35) 1925
Rousseau J. J., O umowie społecznej. Przełożył i opracował M. Starzewski, (nr 44) 1927
Rousseau J. J., Uwagi nad rządem Polski. Przełożył i opracował M. Starzewski, (nr 32) 1924
Schiller F., Dziewica Orleańska. Tragedia romantyczna w pięciu aktach z prologiem. Przełożył F. Mi-

randola. Opracował Z. Żygulski, (nr 47) 1928
Schiller F., Zbójcy. Dramat w pięciu aktach. W przekładzie M. Budzyńskiego. Wstępem i przypisami 

zaopatrzył Z. Żygulski, (nr 30) 1923
Scott W., Waverley. Przekład T. Świderskiej. Wstępem zaopatrzył i opracował A. Tretiak, (nr 56) 1929
Słowo o wyprawie Igora. Przełożył J. Tuwim. Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył A. Brückner, (nr 50) 

1928
Sofokles, Antygona. Przetłumaczył i opracował K. Morawski, (nr l) 1920
Sofokles, Elektra. Przełożył i opracował K. Morawski, (nr 9) 1921
Sofokles, Król Edyp. Przełożył i opracował K. Morawski, (nr 5) 1921
Szekspir W., Antoniusz i Kleopatra. Tragedia w pięciu aktach. Przełożył oraz wstępem i objaśnieniami 

opatrzył Wł. Tarnawski, (nr 14) 1921
Szekspir W., Burza. Komedia w pięciu aktach. W tłumaczeniu J. Paszkowskiego. Opracował A. Tretiak, 

(nr 12) 1921
Szekspir W., Hamlet. Tragedia w pięciu aktach. Przełożył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył 

A. Tretiak, (nr 20) 1922
Szekspir W., Juliusz Cezar. Tragedia w pięciu aktach. Przełożył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył 

Wł. Tarnawski, (nr 36) 1925
Szekspir W., Król Lear. Tragedia w pięciu aktach. Przełożył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył 

A. Tretiak, (nr 28) 1923
Szekspir W., Makbet. Tragedia w pięciu aktach. W tłumaczeniu J. Paszkowskiego. Wstępem i obja-

śnieniami zaopatrzył A. Tretiak, (nr 16) 1921
Szekspir W., Otello. Tragedia w pięciu aktach. W przekładzie J. Paszkowskiego. Opracował A. Tretiak, 

(nr 42) 1927
Szekspir W., Romeo i Julia. Tragedia w pięciu aktach. Przełożył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył 

Wł. Tarnawski, (nr 26) 1924
Tasso T., Goffred abo Jeruzalem wyzwolona. W przekładzie P. Kochanowskiego. Opracował R. Pollak, 

(nr 4) 1921
Wergiliusz, Eneida. W przekładzie Ks. T. Karyłowskiego. Z wstępem i objaśnieniami T. Sinki, (nr 29) 

1924
Wybór listów francuskich XVII i XVIII wieku. Przełożył i opracował M. M. Paciorkiewicz, (nr 24) 1923
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Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej

Nr 1. Egipt starożytny. Opracował dr A. Śmieszek 
Nr 2. Asyria i Babilon. Opracował dr M. Schorr 
Nr 3. Palestyna starożytna. Opracował dr M. Schorr
Nr 4. Iran i Indie. Opracował prof. dr A. Śmieszek i dr St. Schayer
Nr 5. Najdawniejsze dzieje Grecji. Opracował dr T. Wałek 
Nr 6. Okres wojen perskich. Opracował dr J. Kowalski
Nr 7. Grecja od wojny peloponezkiej do podboju macedońskiego. Opracował J. Kowalski
Nr 8. Aleksander Wielki i epoka hellenistyczna. Opracował T. Wałek
Nr 9. Republika rzymska w dobie rozkwitu. Opracował dr L. Piotrowicz
Nr 10. Upadek republiki rzymskiej. Opracował dr L. Piotrowicz
Nr 11. Okres świetności cesarstwa rzymskiego. Opracował dr L. Piotrowicz
Nr 12. Rozkład i upadek cesarstwa rzymskiego. Opracował dr L. Piotrowicz
Nr 13. Europa we wczesnym średniowieczu. Opracował K. Dobrowolski
Nr 14. Polska pogańska i słowiańska. Opracował dr A. Brückner
Nr 15. Walka cesarstwa z papiestwem. Opracował dr Wł. Semkowicz
Nr 16. Budowa państwa polskiego (963–1138). Opracował dr R. Gródecki
Nr 17. Europa w okresie wypraw krzyżowych. Opracował dr Wł. Semkowicz
Nr 18. Podziały i zjednoczenie państwa polskiego (1138–1320). Opracował dr R. Grodecki
Nr 19. Rozkwit średniowiecznego porządku w Europie (w. XIII–XIV). Opracował dr J. Ptaśnik
Nr 20. Budowa wewnętrzna Polski piastowskiej. Opracował dr R. Grodecki
Nr 21. Utwierdzenie państwa polskiego (1321–1334). Opracował dr J. Dąbrowski
Nr 22. Ruś i Litwa przed Unją. Opracował dr F. Koneczny
Nr 23. Europa w okresie schizmy i soborów. Opracował dr J. Dąbrowski
Nr 24. Korona i Litwa od chrztu Jagiełły do Warny (1385−1444). Opracował dr J. Dąbrowski
Nr 25. Arabowie i Turcy. Opracował dr T. Kowalski
Nr 26. Rozkład średniowiecznego porządku w Europie. Opracował dr J. Dąbrowski
Nr 27. Humanizm i rozkład średniowiecznego porządku w Europie. Opracował dr F. Papee
Nr 28. Odrodzenie i reformacja. Opracował dr L. Finkel i dr Wł. Pociecha
Nr 29. Polityka Europejska (1492–1555). Opracował dr L. Finkel i dr Wł. Pociecha
Nr 30. Panowanie Zygmunta Starego. Opracował dr Wł. Pociecha
Nr 31. Zygmunt August i rozkwit reformacji w Polsce. Opracował dr St. Kot
Nr 32. Europa w dobie kontrreformacji. Opracował dr Wł. Pociecha
Nr 33. Polska za pierwszych królów elekcyjnych. Opracował dr St. Kot
Nr 34. Osłabienie władzy monarszej w Polsce (1587−1607). Opracował dr St. Kot
Nr 35. Okres wojny trzydziestoletniej. Opracował dr J. Feldman
Nr 36. Od rokoszu Zebrzydowskiego do wojen kozackich. Opracował dr K. Tyszkowski
Nr 37. Rewolucja angielska i jej następstwa. Opracował dr J. Feldman
Nr 38. Europa w okresie Ludwika XIV. Opracował dr J. Feldman 
Nr 39. Panowanie Jana Kazimierza. Opracował dr Wł. Konopczyński
Nr 40. Polska w okresie wojen tureckich. Opracował dr Wł. Konopczyński
Nr 41. Europa w wieku oświecenia (1715–1789). Opracował dr J. Feldman
Nr 42. Czasy saskie w Polsce. Opracował dr Wł. Konopczyński
Nr 43. Panowanie Stanisława Augusta do roku 1788. Opracował dr Wł. Konopczyński
Nr 44. Wielka rewolucja francuska. Opracował dr A. Skałkowski
Nr 45. Polska od Sejmu Wielkiego do trzeciego rozbioru. Opracował dr A. Skałkowski
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Nr 46. Europa w okresie napoleońskim. Opracował dr A. Skałkowski
Nr 47. Legiony i Księstwo Warszawskie. Opracował dr A. Skałkowski
Nr 48. Europa w okresie Restauracji (1815–1847). Opracował dr J. Frejlich
Nr 49. Królestwo Kongresowe i Powstanie listopadowe. Opracował dr B. Pawłowski
Nr 50. Prusy i Austrja na ziemiach polskich przed r. 1846. Opracował dr J. Frejlich
Nr 51. Polska w dobie Wielkiej Emigracji (1815–1856). Opracował dr J. Frejlich
Nr 52. Ziemie litewsko-ruskie pod zaborem rosyjskim. Opracował H. Mościcki
Nr 53. Od wiosny ludów do wojny francusko-pruskiej. Opracował dr J. Frejlich
Nr 54. Powstanie styczniowe i reakcja. Opracował M. Dubiecki, prof. dr F. Bielak
Nr 55. Okres równowagi europejskiej (1871–1914). Opracował dr J. Frejlich
Nr 56. Ameryka i Daleki Wschód w polityce światowej. Opracował dr J. Frejlich
Nr 57. Polska w dobie przeobrażeń społecznych 1885 do 1904. Opracował dr J. Frejlich
Nr 58. Polska w latach ruchu niepodległościowego 1904–1918. Opracował dr J. Dąbrowski
Nr 59. Wojna Światowa i jej następstwa (1914–1922). Opracował dr J. Dąbrowski
Nr 60. Polska niepodległa (1918–1923). Opracował dr St. Kutrzeba



GRZEGORZ MICHALSKI*

Dla nauczycieli i uczniów.  
Działalność wydawnicza Stowarzyszenia Chrześcijańsko-

-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 
w latach 1921–1939

Funkcjonujące w okresie Drugiej Rzeczypospolitej związki zawodowe 
nauczycieli z jednej strony troszczyły się o swych członków, udzielając im ko-
niecznej opieki prawnej i niezbędnej pomocy materialnej, z drugiej natomiast wy-
wierały wpływ na organizację szkolnictwa i oświaty oraz dążyły do podniesienia 
godności stanu nauczycielskiego, a także podejmowały szereg działań, które 
tworzyły warunki do uzupełniania przez nauczycieli wiedzy oraz doskonalenia 
umiejętności pedagogicznych. Do osiągnięcia tak nakreślonych zadań wykorzy-
stywano różnorodne środki działania: urządzano zebrania członków, uruchamia-
no wyspecjalizowane agendy porad prawnych, tworzono fundusze zapomogowe, 
współpracowano z władzami samorządowymi i państwowymi oraz towarzystwa-
mi naukowymi i oświatowymi, prowadzono wykłady i kursy naukowe, zakłada-
no także biblioteki oraz inicjowano i administrowano akcją wydawniczą. Spośród 
wszystkich działających w dwudziestoleciu międzywojennym organizacji nauczy-
cielskich tylko dwie powołały do życia profesjonalne oficyny wydawnicze. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) zawiązał w 1921 r. spółkę akcyjną „Nasza Księ-
garnia”1, natomiast Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (TNSW) 
zarejestrowało w 1924 r. koncern wydawniczy „Książnica-Atlas”, który powstał 
z połączenia działającej od 1916 r. „Książnicy Polskiej TNSW” i Wydawnictwa 

* Dr hab. prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Kierownik Katedry Historii 
Wychowania i Pedeutologii, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48.

1 ZNP powstał w 1930 r z połączenia już wcześniej działającego Związku Polskiego Nauczy-
cielstwa Szkół Powszechnych i Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich Szkół Średnich. Zob. 
S. Michalski, Pierwszy okres działalności, [w:] Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 
1905−1985, Warszawa 1986, s. 107.
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Kartograficznego „Atlas”2. Tym samodzielnym przedsiębiorstwom, które w pew-
nym zakresie były zależne od ich pomysłodawców, bo wydelegowywali oni swoich 
przedstawicieli do pracy w zarządach i radach nadzorczych, powierzono wprowa-
dzanie na rynek księgarski z odrębnym logo dzieł pedagogicznych i poradników 
metodycznych, literatury dla dorosłych, różnego rodzaju broszur, podręczników 
szkolnych oraz książek dla dzieci i młodzieży. Nie zlecono natomiast wydawania 
czasopism i innych druków okazjonalnych adresowanych do nauczycieli i uczniów, 
co dalej stanowiło domenę powołanych wewnątrz tych organizacji wyspecjalizo-
wanych struktur zajmujących się wszystkimi sprawami związanymi z tego rodzaju 
publikacjami3. 

Z badań przeprowadzonych przez Ninę Kraśko wynika, że na tle innych 
związków zawodowych funkcjonujących w Polsce w latach 1918−1939, organiza-
cje nauczycielskie, jako bezpośredni edytorzy, wprowadziły pod własnym szyldem 
na rynek księgarski relatywnie dużo wydawnictw4. Jedną z tych organizacji było 
Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 
(SChNNSP)5, dla którego działalność w tym obszarze stanowiła bardzo ważną 
formę aktywności, gdyż umożliwiała propagowanie nie tylko wśród członków wła-
snych koncepcji i działań, ale także kształtowanie u nich katolicko-narodowego 
poglądu na świat i rzeczywistość oświatową6. Rozwijając w tym kierunku inicja-
tywy, Stowarzyszenie koncentrowało się głównie na dostarczaniu czytelnikom 
czasopism organizacyjnych i pedagogicznych, periodyków dla dzieci i młodzieży 
oraz innych, niejednolitych pod względem formy i treści, publikacji. Te ostatnie ze 
względu na swój często okazjonalny charakter nie staną się przedmiotem dalsze-
go zainteresowania7. 

2 Zob. K. Szymczak, Wydawnictwa Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w latach 1884−1916, 
[w:] Orientacje i kierunki w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 
2009, s. 247−254; J. Szafran, Dla dobra polskiej szkoły. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich 
i Wyższych i jego funkcje społeczno-oświatowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań 2010, s. 157. 
TNSW powstało w 1919 r. ze zjednoczenia Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych działającego 
w Galicji od 1884 r. i Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, funkcjonującego na ziemiach polskich 
pod zaborem rosyjskim od 1905 r. Zob. np. J. Szafran, Dla dobra polskiej szkoły…, s. 78−79.

3 Np. w Związku Nauczycielstwa Polskiego sprawami wydawnictw początkowo zajmował się 
Wydział Pedagogiczny. W 1930 r wyodrębniono z niego samodzielny Wydział Prasowy, który w 1933 r. 
został przekształcony w Wydział Wydawniczy. Jego zadaniem było zajmowanie się wszystkimi kwe-
stiami związanymi z publikacjami. Zob. I. Michalska, Organizacja działalności wydawniczej Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w zakresie czasopism pedagogicznych w okresie międzywojennym, „Prze-
gląd Historyczno-Oświatowy” 1990, nr 1, s. 88−89.

4 N. Kraśko, Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001, s. 11, 146.
5 SChNNSP ukonstytuowało się w 1921 r., jako wynik zjednoczenia szeregu ugrupowań na-

uczycielskich o orientacji katolicko-narodowej, które wcześniej samodzielnie funkcjonowały w różnych 
dzielnicach Polski.

6 J. Musielak, Ku czemu dąży Stowarzyszenie, „Nauczyciel Polski” (dalej: NP) 1938, nr 1, 
s. 3. Zob. też S. Mauersberg, Orientacje ideologiczne w ruchu nauczycielskim w Polsce w latach 
1918−1939, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1985, nr 2, s. 193−194.

7 Charakteryzując kolejne periodyki SChNNSP, wykorzystano niektóre wcześniejsze ustalenia 
badawcze zawarte w książce: G. Michalski, Działalność Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 1921−1939, Łódź 2001, s. 195−231.
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Organem SChNNSP od początku jego istnienia był „Nauczyciel Polski”8, który 
bezpłatnie przekazywano nauczycielom. Powołując to pismo do życia, przyjęto, 
że będzie miało do wykonania dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze, utrzymy-
wanie stałego kontaktu z czytelnikami i umożliwianie przepływu informacji mię-
dzy władzami Stowarzyszenia a członkami. Po drugie, propagowanie ideologii 
Stowarzyszenia oraz konsolidowanie opinii społecznej wokół istotnych zagadnień 
oświatowo-zawodowych. Przyjmując hasło: „Szkoła polska musi być ośrodkiem 
wychowania narodowego opartego na zasadach katolickich”, wskazano jednocze-
śnie kierunek ideowy wszystkim publikacjom zamieszczanym na łamach pisma9.

Przyjęta w pierwszych numerach „Nauczyciela Polskiego” struktura pisma nie 
ulegała w kolejnych latach poważnym zmianom. Co prawda wprowadzano nowe 
rubryki, lecz nie wpływały one w istotnym stopniu na wcześniejszy układ, a jedynie 
go rozwijały i czyniły bardziej zróżnicowanym. Podstawę tworzyły cztery główne 
działy. Pierwszy obejmował artykuły o treści zasadniczej, dotyczące między inny-
mi spraw szkolnictwa i wychowania, interpretacji ustawodawstwa oświatowego, 
stosunków prawno-służbowych nauczycieli, sprawozdań z prac parlamentu obej-
mujących zagadnienia istotne dla nauczycielstwa, a także publikacje o charakte-
rze programowym. Drugi dostarczał odbiorcom informacji o bieżącej działalności 
Zarządu Głównego, inicjatywach podejmowanych przez oddziały okręgowe oraz 
o aktywności kół. W dziale trzecim drukowano zwykle okólniki i rozporządzenia 
władz szkolnych, opatrzone najczęściej redakcyjnym komentarzem. Ostatni za-
wierał drobne wiadomości z dziedzin blisko związanych z pedagogiką, oświatą 
lub zawodem nauczyciela. 

Większość rubryk, które wypełniały treści wymienionych działów, pojawiła się 
w pierwszych latach funkcjonowania „Nauczyciela Polskiego”. Były to: „Z Sejmu 
i Senatu”, „Kronika”, „Z życia Stowarzyszenia”, „Czasopisma i książki nadesłane” 
lub „Bibliografia”, „Z prasy”. Później doszły: „Nekrologia”, z czasem przemianowana  

8 Czasopismo początkowo ukazywało się jako organ Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 
we Lwowie. Decyzja o jego przejęciu zapadła na I Założycielskim Zjeździe Stowarzyszenia, który 
odbył się w Krakowie w 1921 r. Ze względu na brak odpowiednio przygotowanego aparatu admini-
stracyjnego w Warszawie, siedzibie organizacji, redakcję pisma pozostawiono czasowo we Lwowie. 
Przeniesiono ją do Warszawy w maju 1922 r. Zob. NP, 1919, nr 1, s. 1; Sprawozdanie Zarządu Głów-
nego z działalności za rok 1931 i pierwsze dziesięciolecie SChNNSP, Warszawa 1932, s. 29−30; 
Od redakcji, NP, 1922, nr 10, s. 1. W latach 1921−1923 pismo to ukazywało się jako dwutygodnik. 
W 1924 r., ze względu na trudności finansowe, zamienione zostało w miesięcznik. Dwa lata póź-
niej władze Stowarzyszenia deklarowały zamiar przekształcenia periodyku ponownie w dwutygodnik. 
Jednak plany te urzeczywistniono dopiero w 1928 r. Od tego czasu przez następnych 11 lat pismo 
docierało do czytelników 1 i 15 dnia każdego miesiąca. W lipcu i sierpniu, z uwagi na przerwę wa-
kacyjną, nie było drukowane. Nad całością prac związanych z wydawaniem „Nauczyciela Polskiego” 
czuwał Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem prezesa SChNNSP. Bezpośrednie przygotowanie 
pisma do druku spoczywało w rękach redaktora odpowiedzialnego, który zamawiał i kompletował ar-
tykuły, decydując o zawartości treściowej i ostatecznym kształcie poszczególnych numerów. Stanowi-
sko to w poszczególnych latach zajmowali: Ludwik Pierzchała (1921−04.1922), Aleksander Marczuk 
(05.1922–12.1924), Stanisław Glapiński (01.1925–04.1925), Henryk Maciejewski (05.1925–06.1930), 
Michał Siciński (07.1930–11.1930), Józef Jastrzębski (12.1930–04.1935), Stanisław Bońkowski 
(05.1935–02.1939), Antonina Tyszkowska (03.1939–06.1939).

9 Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SChNNSP za rok 1933, NP, 1934, 
nr 8/9/10, s. 16.
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na „Z żałobnej karty”, „Poradnik w sprawach prawno-służbowych”, „Rozmaitości 
radiowe”. Od 1927 r. zaczęto drukować roczne sprawozdania z działalności Za-
rządu Głównego, które – ze względu na ich obszerność – często zamieszczano 
w dwóch kolejnych numerach.

„Nauczyciel Polski” wyczerpująco informował swoich członków o wszelkich 
wydarzeniach, które miały miejsce w szeroko pojętym życiu społeczno-oświato-
wym. Do głównych problemów z tego zakresu należały: projekty ustaw szkolnych 
zgłaszane przez kolejnych ministrów, pragmatyka szkolna i dokonywane w niej 
zmiany, konsekwencje tzw. ustawy sanacyjnej, kształcenie i doskonalenie na-
uczycieli oraz regulacje w zakresie egzaminu praktycznego, szkoła wyznaniowa, 
edukacja mniejszości narodowych, kryzys szkolny10.

Analizując miejsce „Nauczyciela Polskiego” w kształtowaniu opinii społecznej 
na temat oświaty i szkolnictwa, władze Stowarzyszenia tak o nim pisały: „Zmusza 
przeciwników do liczenia się z naszym stanowiskiem. Jego głos dociera do sfer 
kierowniczych administracji szkolnej. […] Pismo nasze uważane jest za reprezen-
tanta nauczycielstwa, które pracuje nad wychowaniem młodych pokoleń w myśl 
zasad wyznawanych przez milionowe masy ludności polskiej pragnącej budować 
wielkość Rzeczypospolitej na podstawach kultury zgodnej z duchem Kościoła ka-
tolickiego i dążeniami naszego narodu”11.

Nauczycielom chcącym zgłębiać swoją wiedzę pedagogiczną i doskona-
lić umiejętności dydaktyczno-metodyczne, Stowarzyszenie przekazywało rów-
nież bezpłatnie czasopismo pod nazwą „Szkoła”12. Adresowano je szczególnie 
do tych, „którzy pracując z dala od największych centr oświatowych, zdani byli 
przeważnie na samych siebie”13. Nawiązując do roli, jaką odgrywał ten periodyk 
w przeszłości14, na początku 1925 r. w artykule redakcyjnym Michał Siciński pisał: 

10 Zob. np. Zagadnienia polityki oświatowej, NP, 1924, nr 3, s. 1−3; Reformy szkolne, NP, 1925, 
nr 5, s. 2; Ustawa o ustroju szkolnictwa, NP, 1927, nr 10, s. 2; Ustawa o ustroju szkolnictwa. Projekt 
rządowy, NP, 1932, nr 3, s. 3−6; Szkoła powszechna w projekcie ustawy o ustroju szkolnym, NP, 1932, 
nr 4, s. 1−2; Realizacja nowego ustroju szkolnego, NP, 1932, nr 10, s. 3; Pragmatyka nauczyciel-
ska, NP, 1925, nr 12, s. 1−2; Nowelizacja ustawy służbowej nauczycielskiej, NP, 1927, nr 10, s. 4−5; 
Groźna zmiana pragmatyki nauczycielskiej, NP, 1932, nr 13, s. 1−2; Nauczyciel jako główny czynnik 
rozwoju szkolnictwa powszechnego, NP, 1922, nr 10, s. 3; Zagadnienia edukacji narodowej, NP, 1923, 
nr 5/6, s. 2−4; Prezes Siciński o kształceniu nauczycieli, NP, 1936, nr 16, s. 5; W sprawie przepisów 
o praktycznym egzaminie na nauczycieli publicznych szkół powszechnych, NP, 1929, nr 6, s. 1−2; 
Uwagi nad przepisami egzaminu praktycznego, NP, 1929, nr 5, s. 2; F. S., Postulaty szkoły wyznanio-
wej w świetle naukowych badań, NP, 1930, nr 2, s. 3; Cz., O szkołę polską na kresach wschodnich, 
NP, 1923, nr 1/2, s. 4; Ustawa o szkolnictwie dla mniejszości narodowych, NP, 1924, nr 9, s. 1; O język 
urzędowy w szkołach, NP, 1927, nr 6, s. 4; Brońmy polskości szkolnictwa kresowego, NP, 1928, nr 3, 
s. 3; por. także G. Michalski, Obraz kryzysu szkolnictwa powszechnego lat trzydziestych XX wieku 
w czasopismach organizacji nauczycielskich, [w:] W. Szulakiewicz, Przełomy edukacyjne. Dziedzictwo 
polskiej teorii i praktyki, Toruń 2011, s. 219−232.

11 Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowe-
go Nauczycielstwa Szkół Powszechnych za rok 1935, NP, 1936, nr 8, s. 3.

12 Nad edycją pisma czuwał Komitet Redakcyjny, którym kierował M. Siciński. Redaktorem od-
powiedzialnym w latach 1925−1928 była Ludwika Rogowska, w następnych dziesięciu latach Antoni-
na Tyszkowska, a w 1939 r. ponownie zajmowane wcześniej stanowisko objęła L. Rogowska.

13 Od redakcji, „Szkoła” (dalej: Sz) 1933, z. 1, s. 1.
14 „Szkoła” została założona w 1868 r. we Lwowie z inicjatywy Karola Maszkowskiego. Od 1871 r. 

była organem lwowskiego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP). Rok 1909 przyniósł dodanie 
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„Dziś, obejmując redakcję „Szkoły” w 56. roku jej istnienia pragniemy prowadzić 
ją w myśl tych samych zasad i będziemy szczęśliwi, jeżeli zdołamy – śladem na-
szych poprzedników spełnić zadanie, jakie na nas ciąży, na zawodowej prasie 
nauczycielskiej, wobec wznoszącego się gmachu własnego szkolnictwa, które 
by odpowiadało duchowi narodu i potrzebom państwa”15. 

„Szkoła” zarówno ideowo, jak i personalnie – przez Komitet Redakcyjny 
i osobę jego przewodniczącego – ściśle związana była z „Nauczycielem Polskim”, 
który – jak wcześniej wspomniano – głównie podejmował kwestie organizacyj-
ne. „Szkoła” natomiast dużą wagę przywiązywała do zagadnień pedagogiczno-
-dydaktycznych i oświatowych. Według władz Stowarzyszenia dopiero obydwa 
czasopisma razem wzięte przekazywały wiedzę niezbędną polskiemu nauczy-
cielowi w codziennej pracy16. Z pewnością te argumenty zadecydowały o tym, 
że od 1936 r. „Szkoła” stała się dodatkiem do „Nauczyciela Polskiego”, zachowu-
jąc własną odrębność w postaci tytułu, samodzielnego redaktora odpowiedzialne-
go i ciągłości numeracji kolejnych roczników. 

Na zasadniczą strukturę pisma składały się następujące działy: „Pedagogi-
ka, psychologia, historia pedagogiki, dydaktyka z metodyką, higiena szkolna”, 
„Szkolnictwo w Polsce i innych państwach”, „Oświata pozaszkolna”, „W klasie” 
lub „Z praktyki pedagogicznej”, „Piśmiennictwo” (oceny i sprawozdania z książek, 
przegląd czasopism pedagogicznych oraz dla dzieci i młodzieży, zapiski biblio-
graficzne), „Sprawy samokształceniowe”, „Dział różnej treści”, „Wspomnienia po-
śmiertne”, „Wiadomości potoczne i korespondencyjne”, „Kronika”. Nie wszystkie 
z wymienionych występowały w każdym zeszycie, ale pojawiały się na tyle czę-
sto, że zaliczyć je można do stałych rubryk tego periodyku.

Zachęcając czytelników do współpracy z sekcjami naukowymi Stowarzy-
szenia, redaktorzy „Szkoły” na łamach czasopisma wiele miejsca poświęcili na 
popularyzację osiągnięć z dziedziny psychologii i pedagogiki eksperymentalnej, 
a także na prezentację nowatorskich kierunków w kształceniu i wychowaniu, za-
chęcając tym samym nie tylko do krytycznej ich oceny, ale także do wdrażania 
wybranych rozwiązań do własnej praktyki pedagogicznej, dzięki czemu stałaby 
się ona bardziej nowoczesna i atrakcyjniejsza dla uczniów17. 

podtytułu w brzmieniu: „Miesięcznik poświęcony sprawom wychowania w ogólności, a w szczególności 
szkolnictwu ludowemu”. W 1922 r. wprowadzono do niego drobną zmianę, która polegała na wyelimi-
nowaniu słowa „ludowemu” i zastąpieniu go terminem „powszechnemu”. Wynikała ona z konieczności 
dostosowania nazewnictwa występującego w czasopiśmie do oficjalnie obowiązującego w oświacie. 
Tak zmodyfikowany podtytuł przetrwał do wybuchu drugiej wojny światowej. Po wejściu PTP w skład 
Stowarzyszenia redakcja „Szkoły” pozostała nadal we Lwowie, a nadzór nad sprawami wydawniczymi 
przejął nowo utworzony Oddział Lwowski, choć formalnie nie było ono jego organem. Mimo uchwalone-
go w grudniu 1922 r. na II Walnym Zjeździe SChNNSP wniosku o przejęcie pisma przez Zarząd Główny 
oraz umiejscowienie go w Warszawie, dopiero na początku 1925 r. doszło do realizacji tych zamierzeń. 
Od tego czasu stało się ono organem Stowarzyszenia. Zob. Sprawozdanie z czynności Zarządu Głów-
nego (za czas od powstania Stowarzyszenia, tj. 26 września 1921 do grudnia 1922), NP, 1923, nr 1/2, 
s. 6; Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności za rok 1931 i pierwsze dziesięciolecie SChNNSP, 
Warszawa 1932, s. 30.

15 M. Siciński, Z Nowym Rokiem, Sz, 1925, z. 1, s. 4.
16 Uchwały XII Walnego Zjazdu delegatów, NP, 1933, nr 13, s. 4.
17 Zob. np. T. Szczerba, Do źródeł szkoły pracy, Sz, 1925, s. 57−59, 86−89; L. Jaxa-Bykowski, 

Jakie badania z dziedziny pedologii może prowadzić nauczycielstwo szkół powszechnych, tamże, 
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Z kolei omawiając w „Szkole” różne zagadnienia związane z wychowaniem 
dzieci i młodzieży, podkreślano konieczność oparcia tego procesu na wyraźnych 
podstawach narodowych i wierze katolickiej oraz wskazywano na obowiązek wy-
korzeniania obojętności religijnej, walkę z rozluźnieniem obyczajów i przejawami 
lenistwa. Promując zasady pedagogiki chrześcijańskiej, zwłaszcza te, które sta-
nowią o tym, w jakim kierunku i jak kształtować charakter wychowanków, pod-
powiadano, aby w realizacji programów poszczególnych przedmiotów szkolnych 
wysuwać na pierwszy plan treści związane z religijnością, miłością bliźniego, am-
bicją i dumą narodową. W takim samym duchu ukazywano problemy dotyczą-
ce przygotowania nauczycieli do pracy pedagogicznej, koncentrując się przede 
wszystkim na wewnętrznym powołaniu do zawodu i sylwetce moralno-religijnej18. 

Twórcy „Szkoły” oddzielne treści kierowali do odbiorców pisma, którzy za-
interesowani byli aktualnymi problemami związanymi z sytuacją w szkolnictwie, 
dyskusjami nad zmianami ustroju szkolnego oraz doskonaleniem programów 
nauczania. Z jednej strony podkreślano zalety funkcjonującego systemu oświaty 
w Polsce, z drugiej – odsłaniano wszystkie jego niedostatki, które w praktyce 
uniemożliwiają pełną realizację ideałów katolicko-narodowych. W tym kontek-
ście recenzowano pojawiające się projekty reform oświatowych, a także oce-
niano wprowadzane przez władze państwowe zmiany w systemie szkolnym 
i materiale edukacyjnym19. 

1925, s. 222−227; L. R., Plan Daltona, tamże, 1926, s. 3−5; J. Dymek, Znaczenie psychologii postaci 
dla pedagogiki, tamże, s. 13−14; I. M. Schätzel, Psychologia eksperymentalna a dzisiejsza szkoła, 
tamże, 1927, s. 25−30, 49−57, 78−87; taż, Parę praktycznych zagadnień z eksperymentalnej pedago-
giki i psychologii młodzieży, tamże, 1927, s. 183−187, 207−215, 244−251; S. Czarnecka, Teoretyczne 
podłoże „Szkoły Pracy”, tamże, 1928, s. 2−6; L. Jaxa-Bykowski, Eksperyment w pedagogji, tamże, 
1928, s. 121−125, 154−160; S. Czarnecka, System daltoński, tamże, 1929, s. 3−17; R. Taubenszlag, 
System daltoński – omówienie, główne zalety i wady, tamże, 1930, s. 21−23; A Gawroński, Istotne 
oblicze nowej szkoły, tamże, 1930, s. 236−238; F. Śniehota, Nowe teorie psychologiczne, tamże, 
1930, s. 97−104; tenże, Nauka o tzw. konstytucjonalizmie i jej wpływ na problemy pedagogii współ-
czesnej, tamże, 1930, s. 25−30, 72−81; tenże, Nowe teorie psychologiczne a pedagogika, tamże, 
1930, s. 225−230, 263−269, 295−301; I. Szymaniukówna, Metoda jednostek – Unit plan, tamże, 1932, 
s. 137−140, 177−181; F. Śniehota, Ejdetyzm. Nowe teorie psychologiczne a pedagogika, tamże, 1933, 
s. 89−105, 117−124; M. Mischke, Formy szkoły pracy, tamże, 1933, s. 99−105.

18 Zob. np. L. Skoczylas, Podstawy wychowania narodowego w szkole powszechnej, Sz, 1925, 
s. 105−113; S. Wolski, Kształcenie uczuć, miłość Boga i bliźniego, tamże, 1926, s. 117−119; J. Rucza-
jówna, Zagadnienia wychowania moralnego we współczesnej szkole polskiej, tamże, 1927, s. 73−77, 
102−106; S. Sarjusz-Wolska, Znaczenie wychowania moralnego, s. 89−95, 126−133; M. Zdziechow-
ski, Zagadnienie wychowania w dobie obecnej, tamże, 1928, s. 209−219; J. Kornecki, O wychowa-
niu narodowym, tamże, 1928, s. 185−193; M. Górecka, O polski ideał wychowania, tamże, 1931, 
s. 105−110; K. Jędrzejewski, Wychowanie religijno-moralne jako podstawa wychowania państwo-
wego, tamże, 1932, s. 226−236; A. Feilhauer, Na marginesie wychowania moralnego, tamże, 1934, 
s. 146−148; W. R., Zadania nauczyciela-wychowawcy, tamże, 1935, s. 87−94; A. Filhauer, Dziecko 
a religia, tamże, 1936, s. 57−62; Cz. Maliński, Społeczna odpowiedzialność wychowawcza nauczycie-
la katolika, tamże, 1936, s. 132−145, 158−167; J. Dziecioł, O osobowość nauczyciela, tamże, 1937, 
s. 81−88, 113−116; S. Kamiński, Czynnik religijny w nauczaniu geografii, tamże, 1939, s. 10−16.

19 Zob. np. Reforma szkolnictwa, Sz, 1925, s. 217−221; Ustawa o ustroju szkolnictwa, tamże, 
1925, s. 241−247; L. Rogowska, Ustawy o ustroju szkolnictwa, tamże, 1926, s. 73−78; M. Piekarski, 
Projekt reformy szkolnej, tamże, 1927, s. 1−4; A. Tyszkowska, Kilka słów o naszych podręcznikach 
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Odpowiadając na oczekiwania nauczycieli dotyczące doskonalenia umiejęt-
ności dydaktycznych, niemal w każdym zeszycie „Szkoły” zamieszczano teksty 
metodyczne, które zawierały nie tylko podstawowe informacje na temat istoty 
i struktury nauczania w poszczególnych klasach szkoły powszechnej, ale także 
dostarczały wskazówki na temat sposobów przeprowadzania lekcji języka pol-
skiego, historii, geografii, matematyki, fizyki, muzyki czy wychowania fizycznego. 
Ich wykorzystanie w praktyce pedagogicznej umożliwiało nie tylko osiągnięcie 
założonych w programach celów kształcenia, ale przede wszystkim wywołanie 
zainteresowania uczniów przekazywanymi treściami, które stawało się źródłem 
motywacji do aktywnego poszukiwania wiedzy i samodzielnego rozwijania kom-
petencji praktycznych20. 

Pod koniec lat dwudziestych Stowarzyszenie wyszło z ofertą wydawania 
czasopisma stricte naukowego, pn. „Kwartalnik Pedagogiczny”21. W pierwszym 
numerze, datowanym na 1 lipca 1929 r., redakcja w słowie wstępnym w nastę-
pujący sposób zachęcała do lektury nowego periodyku: „Nowe to wydawnictwo 
Stowarzyszenia będzie służyło rozpatrywaniu dróg, któremi kroczy obecnie no-
woczesna pedagogja, rozwijająca się na podstawie nowych zdobyczy z dziedziny 
psychologii i innych nauk pomocniczych. »Kwartalnik Pedagogiczny« nie będzie 
specjalnie popierał żadnego z nowych kierunków, będzie je wszystkie rozpatrywał 
bezstronnie i oświetlał krytycznie. Większy nacisk położymy na to, czy i w jakiej 
mierze dane metody lub kierunki dadzą się zastosować w szkole polskiej jako 
odpowiednie dla polskiego dziecka, jego psychiki, usposobienia i charakteru na-
rodowego”22.

Już w pierwszym roku istnienia „Kwartalnika Pedagogicznego” pozyskano 
do stałej współpracy profesorów: Stefana Baleya, Ludwika Jaxę-Bykowskiego, 
Józefa Lewickiego, Bodgana Nawroczyńskiego, Eugeniusza Piaseckiego, Stefa-
na Szumana oraz doktorów: ks. Mieczysława Dybowskiego, Irenę Pannenkową, 

szkolnych, tamże, 1930, s. 155−157; W sprawie projektów programów nauki wydanych przez Mi-
nisterstwo WRiOP, tamże, 1930, s. 160−162; Projekty nowych programów, tamże, 1931, s. 50−57; 
W. Rogalczyk, O nowy ustrój szkolny, tamże, 1932, s. 65−68; M. Wachowski, Uwagi uzupełniające 
do projektu programu dla szkół powszechnych, tamże, 1933, s. 249−252.

20 Zob. np. F. Hollitscher, Lekcja fizyki i geometrii metodą szkoły pracy, Sz, 1925, s. 126−129, 
164−166; S. Poesłówna, Rozbudzanie i rozwijanie myśli twórczej przy nauce języka polskiego, tam-
że, 1925, s. 177−181; M. Polaczkówna, Metoda nauczania geografii na podstawie atlasów, tamże, 
1925, s. 186−189, 230−232; L. Bandura, Nowe drogi w nauczaniu historii, tamże, 1926, s. 56−62; 
J. Sozański, O wypracowaniach piśmiennych, tamże, 1927, s. 187−191; E. Tomaszewski, Wskazówki 
metodyczne przy nauce śpiewu w pierwszej klasie (pierwszy oddział), tamże, 1928, s. 72−75; M. Mi-
schke, O nowoczesnym nauczaniu kaligrafii, tamże, 1931, s. 175−178; J. Kozłowski, Nauka łączna 
w oddziale III, tamże, 1933, s. 146−150; J. Flisak, 10 minut ćwiczeń codziennych. Realizacja nowe-
go programu ćwiczeń cielesnych, tamże, 1933, s. 254−260; B. Legierska, Pomoce naukowe języka 
polskiego w I oddziale, tamże, 1935, s. 148−151; S. Majdański, Arytmetyka, praca dwójkami, tamże, 
1936, s. 11−12; W. Majdański, Lekcja przyrody w kl. III (miasto), tamże, 1937, s. 65−69, 196−201; 
J. Majchrzak, Lekcja śpiewu przy głośniku, tamże, 1938, s. 93−95.

21 Redaktorami pisma byli: Walenty Rogalczyk (1929−1934), Zygmunt Ziembiński (1934−1935) 
i Antonina Tyszkowska (1937−1938). Nad całością czuwał Komitet Redakcyjny, w skład którego wcho-
dzili członkowie Sekcji Pedagogicznej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia.

22 „Kwartalnik Pedagogiczny” (dalej: KP) 1929, nr 1, s. 3.
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Antoniego Ryniewicza, Tadeusza Strumiłłę, Zygmunta Ziembińskiego, Zofię Na-
rutowicz-Krassowską. W kolejnych latach dołączyli do nich profesorowie: Witold 
Rubczyński i Wiktor Wąsik, doktorzy: Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, ks. Piotr 
Chojnacki, Stefan Frycz, Zofia Korczyńska, Jan Kuchta, ks. Karol Mazurkiewicz, 
Tadeusz Mikułowski, Bogdan Suchodolski, Marian Wachowski oraz Leon Dy-
mek, Stanisław Sedlaczek, Ignacy Stein i Franciszek Śniehota. Swoje artykuły 
zamieszczali w nim także Stanisław Kot, Józef Chałasiński, Kazimierz Sośnic-
ki23. Pomimo że ten zespół, w większości pracowników naukowych wyższych 
uczelni, zagwarantował wysoki poziom merytoryczny periodyku, nie cieszył się 
on dużym zainteresowaniem w środowisku nauczycielskim. Z powodu trudno-
ści finansowych, wynikających głównie ze zbyt małej liczby prenumeratorów, 
w 1936 r. nie wydrukowano ani jednego numeru pisma, a w 1938 r. po ukazaniu 
się zaledwie dwóch numerów, ale w postaci jednego tomu, podjęto ostateczną 
decyzję o jego likwidacji. 

Wypracowany na początku działalności wydawniczej układ treści „Kwartalni-
ka Pedagogicznego” obowiązywał przez cały okres jego ukazywania się. Zazwy-
czaj wypełniało go kilka rozpraw, po których następowały działy: „Z życia Sekcji 
Pedagogicznej” i „Z piśmiennictwa” (omawiano w nim zawartości książek i czaso-
pism polskich oraz zagranicznych). Całość każdego numeru zamykało streszcze-
nie w języku francuskim.

Przedstawiane na łamach „Kwartalnika Pedagogicznego” wyniki badań pe-
dagogicznych koncentrowały się wokół problematyki, która była kluczowa dla 
praktyki wychowania i kształcenia młodego pokolenia. Rozważano zagadnienie 
ideału wychowawczego, urabiania charakteru i woli wychowanków, roli środowisk 
społecznych w socjalizacji jednostki, wpływu wychowania fizycznego na rozwój 
moralny dziecka24. W ujęciu tradycyjnej dydaktyki ukazywano specyfikę naucza-
nia poszczególnych przedmiotów, wskazując na zasadnicze elementy procesu 
kształcenia oraz zasady prowadzenia lekcji. Prezentowano także nowe kierun-
ki nauczania, które zrywały z systemem klasowo-lekcyjnym, ukazując ich zalety 

23 Niektóre artykuły zamieszczane w tym czasopiśmie opublikowano także w formie oddzielnych 
książeczek pod szyldem serii pn. „Biblioteka »Kwartalnika Pedagogicznego«”. W latach 1930−1935 
kolejno wydano: W Rubczyński, O warunkach zbliżania się do ideałów kultury; B. Suchodolski, Idea 
postępu. Z zagadnień kultury współczesnej; F. Śniehota, Charakter i typy jedynaków; S. Szuman, 
Podstawowe zagadnienia konstrukcji i wypełniania karty indywidualności; H. Winkler, Seria testów 
do badań psychologicznych dzieci wstępujących do szkół; J. Kuchta, Rozwój psychiczny młodzieży 
a praca szkolna; S. Kot, Podstawy historyczne współczesnej organizacji szkół akademickich; J. Kuch-
ta, Rozwój psychiczny dziecka wiejskiego; L. Jaxa-Bykowski, Próba charakterystyki naszej młodzieży 
w związku z postulatami wychowania narodowego; S. Studencki, Psychologia porównawcza narodów 
w świetle najnowszych badań. 

24 Zob. np. I. Pannenkowa, Nasze zadania wychowawcze, KP, 1929, nr 1, s. 27−51; L. Jaxa-By-
kowski, O polski ideał wychowawczy, tamże, 1930, nr 2, s. 103−106; I. Pannenkowa, Wychowanie 
państwowe czy narodowe, tamże, 1930, nr 3, s. 237−252; W. Rubczyński, Praca nad umysłowością, 
wolą i charakterem, tamże, 1931, nr 1, s. 1−35; A. Dobrzyńska-Rybicka, Z socjologii kierownictwa, 
tamże, 1932, nr 1, s. 1−11; ks. B. Kulesza, Katolicki pogląd na cel wychowania, tamże, 1933, nr 2, 
s. 137−156; S. Ubysz, Ćwiczenia cielesne jako czynnik wychowania moralnego, tamże, 1933, nr 3−4, 
s. 300−317; K. Sośnicki, Najogólniejsze idee wychowawcze a kierunek polityczny państwa, tamże, 
1935, nr 1, s. 1−23.
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i wady25. Omawiano także różne typy instytucji edukacyjnych, które funkcjonowały 
w przeszłości oraz dawną myśl pedagogiczną, która pozostając nadal aktualna, 
mogła stawać się źródłem inspiracji do kształtowania praktyki edukacyjnej i roz-
wiązywania pojawiających się w niej trudności26. Z kolei zapoznając z problemami 
z dziedziny psychologii, referowano wyniki badań prowadzonych nad psychiką 
oraz charakterem dzieci i młodzieży, opisywano metody poznawania ucznia, które 
nauczyciel powinien wykorzystywać w pracy szkolnej i pozaszkolnej, portretowa-
no przypadki dzieci trudnych do wychowania, a także tworzono ich klasyfikacje, 
podejmowano próby charakterystyki i typologii jedynaków27. 

Kolejne tytuły wydawanych przez SChNNSP periodyków dla nauczycieli nie 
miały już charakteru i zasięgu ogólnopolskiego. Ich edycją zajmowały się tereno-
we struktury Stowarzyszenia, które ograniczyły kolportaż wyłącznie do członków 
z danego regionu. 

Takim czasopismem była „Szkoła Śląska”28, która powołana została w 1922 r. 
w Katowicach przez Zarząd Główny Związku Nauczycieli na Górnym Śląsku, 
a rok później po wstąpieniu tej organizacji do Stowarzyszenia stała się organem 
Śląskiego Oddziału SChNNSP. W 1927 r. redakcję przeniesiono do Cieszyna, 
a w roku 1932 z powrotem jej siedzibą stały się Katowice.

Jak wskazywały informacje zamieszczone na okładce „Szkoły Śląskiej”, 
była ona miesięcznikiem zawodowym i pismem poświęconym sprawom wycho-
wania w ogólności, a szkolnictwu powszechnemu w szczególności. Na początku 
lat trzydziestych „Szkoła Śląska” dopracowała się stałego układu treści, na który 

25 Zob. np. B. Nawroczyński, Dynamika zainteresowań, KP, 1929, nr 1, s. 3−18; tenże, Podawa-
nie i poszukiwanie, tamże, 1930, nr 1, s. 1−17; B. Suchodolski, Uwagi krytyczne o systemie daltoń-
skim, tamże, 1930, nr 3, s. 217−236; J. Pieter, Twórczość pedagogiczna J. Deweya, tamże, 1931, nr 2, 
s. 141−166; nr 3, s. 241−270; K. Sośnicki, Jerzy Kerschensteiner, tamże, 1933, nr, 1, s. 59−87; J. Jędry-
chowska, Poglądy pedagogiczne i praktyka wychowawcza Petersena, tamże, 1933, nr 2, s. 195−219; 
Z. Korczyńska, John Lancaster Spalding, tamże, 1935, nr 2−3, s. 146−154; L. Chmaj, Granville Stanley 
Hall jako twórca psychologii dziecka i pedagog, tamże 1937, nr 1−2, s. 33−53.

26 Zob. np. M. Wachowski, Wychowanie narodowe w okresie niewoli, KP, 1929, nr 2, s. 39−55; 
W. Wąsik, Znaczenie Froebla w historii pedagogiki i czasach obecnych, tamże, 1932, nr 3−4, 
s. 229−279; S. Kot, Podstawy historyczne podstawy współczesnej organizacji szkół akademickich, 
tamże, 1933, nr 1, s. 1−16; Ł. Kurdybacha, Pedagogika szlachecka w XV i XVII w. w świetle instrukcji 
rodzicielskich, tamże, 1933, nr 2, s. 88−111.

27 Zob. np. S. Szuman, Znaczenie dzienników młodzieży jako źródła poznania jej psychiki oraz 
metoda korzystania z tego źródła, KP, 1930, nr 2, s. 107−132; F. Śniehota, Charakter i typy jedyna-
ków, tamże, 1931, nr 3, s. 223−240; nr 4, s. 333−368; P. Chojnacki, O doniosłości niektórych funkcji 
psychicznych dla wychowania, tamże, 1931, nr 4, s. 328−332; S. Szuman, Podstawowe zagadnie-
nia konstrukcji i wypełniania karty indywidualności, tamże, 1932, nr 2, s. 85−124; H. Winkler, Seria 
testów do badań psychologicznych dzieci wstępujących do szkoły, tamże, 1932, nr 2, s. 164−205; 
F. Śniehota, Przyczynek do zagadnienia: „Kłamstwo dzieci i młodzieży” na podstawie ankiety w szko-
łach wydziałowych w Katowicach, tamże, 1932, nr 3−4, s. 280−329; J. Kuchta, Psychika dziecka 
wiejskiego, tamże, 1933, nr 2, s. 157−194; S. Szuman, Instynkty u człowieka, tamże, 1934, nr 1, 
s. 1−27; S. M. Studencki, Psychologia porównawcza narodów w świetle najnowszych badań, tamże, 
1935, nr 2−3, s. 105−145; nr 4, s. 179−275; W. Mielczarska, Znaczenie przyzwyczajenia i przykładu 
w kształceniu woli, tamże, 1937, nr 3−4, s. 79−92.

28 Redaktorami naczelnymi pisma byli kolejno: Franciszek Śniehota (1922−1927), Rudolf Halfar 
(1927−1932) i Franciszek Śniehota (1932−1935).
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składały się następujące rubryki: „Zagadnienia pedagogiczne, psychologiczne, 
socjologiczne i dydaktyczno-metodyczne”, „Z praktyki szkolnej”, „Głosy na cza-
sie”, „Z Sekcji Pedagogicznej”, „Ustawy i rozporządzenia”, „Nowe książki. Recen-
zje”, „Czasopisma”, „Sprawozdania kół”, „Kronika”, „Z karty żałobnej”.

Artykuły do poszczególnych numerów pisma przygotowywali jego redaktorzy, 
nauczyciele i wizytatorzy szkolni. Zaznajamiały one czytelników między innymi 
z tematyką wychowania narodowego, religijnego, pedeutologiczną, omawiano 
problemy praktyki wychowania dzieci i młodzieży, wykorzystania psychologii 
w działalności szkolnej oraz dotyczycące wychowania fizycznego29. Niemal każdy 
numer zawierał przykładowe rozwiązania metodyczne różnych lekcji na wszyst-
kich poziomach nauki w szkole powszechnej30.

Redakcja „Szkoły Śląskiej dużą wagę przykładała do zamieszczania na ła-
mach pisma informacji o bieżącej działalności terenowych kół SChNNSP. Dru-
kowane sprawozdania miały z jednej strony świadczyć o zasięgu i żywotności 
Stowarzyszenia na Śląsku, z drugiej mobilizować te koła, które nie przejawia-
ły większej aktywności. Zachęcano wszystkie jednostki organizacyjne oddziału 
do powoływania własnych korespondentów w celu regularnego przysyłania tek-
stów na temat odbytych zebrań, uroczystości i wycieczek31.

O trudnościach utrzymania „Szkoły Śląskiej” na rynku wydawniczym świadczy 
decyzja VII Zjazdu SChNNSP z 1928 r., która zobowiązywała wszystkie oddzia-
ły do propagowania tego periodyku na własnym terenie. Jednak zmniejszająca 
się liczba członków Stowarzyszenia oraz rezygnacje z abonowania pisma przez 
prenumeratorów z innych regionów wymusiły w 1935 r. zaprzestanie jego druku. 

Z inicjatywą wydawania własnego organu prasowego w 1928 r. wystąpił Po-
morski Oddział Okręgowy SChNNSP. Nadano mu nazwę „Nauczyciel Pomorski”32, 
choć często mówiono o nim potocznie „okólnik”, ze względu na fakt, że zastąpił 

29 Zob. np. Zadania i czynniki wychowania narodowego, „Szkoła Śląska” (dalej: SzŚ) 1923, 
nr 13, s. 1−4; Z. Greń, Kościół jako czynnik wychowawczy, tamże, 1930, nr 2, s. 12−16; F., O ideał 
polskiego wychowania, tamże, 1931, nr 10, s. 321−322; J. Urbańczyk, Zadania nauczyciela, tamże, 
1928, nr 12, s. 12−14; Kształcenie i dokształcanie nauczycieli, tamże, 1929, nr 2, s. 9−11; M. Wachow-
ski, Przyszły nauczyciel polski, tamże, 1934, nr 10, s. 233−237; J. Branny, Kinematografia jako powód 
przestępczości nieletnich, tamże, 1928, nr 2, s. 10−14; T. Wolf, Alkoholizm a nasza młodzież, tamże, 
1929, nr 2, s. 1−9; J. Urbańczyk, Dzisiejsza młodzież, tamże, 1929, nr 11, s. 11−13; J. Juroszek, 
Dyscyplina w szkole, tamże, 1930, nr 3, s. 7−11; J. Jasiecki, W jakich granicach może być metoda 
psychoanalityczna pomocą w wychowaniu i nauczaniu, tamże, 1929, nr 11, s. 1−8; M. Furgalski, Psy-
chologia a podstawy lekcji, tamże, 1929, nr 5, s. 12; I. Kaleta, „Psychologia postaci” a nauka czytania 
i pisania, tamże, 1930, nr 6−7, s. 174−178; tenże, Osobowość dziecka i jej wychowanie, tamże, 1931, 
nr 3, s. 65−66; W. Mazurek, O zrozumienie idei wychowania fizycznego, tamże, 1928, nr 1, s. 8−11; 
H. Ewich, Coś o wychowaniu fizycznym, tamże, 1930, nr 6−7, s. 178−181; F. Zamarski, Cele i zadania 
wychowania fizycznego w szkole, tamże, 1931, nr 2, s. 54−56.

30 Zob. np. H. Malinowska, Lekcja z języka wykładowego w oddziale II, SzŚ, 1928, nr 1, s. 8−11; 
E. Szewczyk, Lekcja z geometrii w klasie II, tamże, 1929, nr 9, s. 19−21; L. Kania, Lekcja przyrody 
w klasie IV, tamże, 1930, nr 5, s. 153−155; A. K. Feilhauer, Lekcja z nauki rysunków w klasie 7-mej (2 
godziny), tamże, 1935, nr 5, s. 137−140.

31 Od Wydawnictwa, SzŚ, 1927, nr 2, s. 22; Komunikaty Zarządu Okręgowego, tamże, 1932, 
nr 7, s. 272; O usprawnienie funkcji sekretarza kół, „Szkoła Śląska” 1932, nr 10, s. 383.

32 Redaktorem pisma w latach 1928−1931 był Albin Nowicki, zaś w latach 1931−1934 Melchior 
Ryczakowicz.
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wysyłane wcześniej przez Zarząd Oddziału do kół terenowych tzw. komunikaty33. 
Ukazujący się w Grudziądzu, jako miesięcznik, na swoich łamach, oprócz infor-
macji organizacyjnych, zamieszczał treści związane z wykonywaniem zawodu na-
uczyciela. Od początku istnienia współpracował ze środowiskiem nauczycielskim, 
które wspierało pismo przede wszystkim tekstami referatów i odczytów wygłasza-
nych na konferencjach powiatowych, rejonowych i zebraniach kół, ale także spe-
cjalnie przygotowywanymi artykułami i konspektami przeprowadzanych lekcji34. 

Struktura „Nauczyciela Pomorskiego” nie została raz na zawsze określona. 
Bardzo często zmianom ulegały nazwy rubryk, z niektórych po krótkim czasie 
rezygnowano, a na ich miejsce pojawiały się nowe. Do najczęściej występujących 
należały: „Referaty”, „Metodyczno-praktyczne przyczynki”, „Sprawy organizacyj-
ne”, „Sprawy służbowe”, „Z życia naszych kół”, „Wśród książek i nowych wydaw-
nictw”, „Kronika”, „Skrzynka pocztowa”, „Kącik prawniczy”, „Z żałobnej karty”.

Należy podkreślić, że ze względu na poważny udział nauczycieli w powsta-
waniu kolejnych numerów czasopisma publikowane w nim artykuły miały bardziej 
charakter praktyczny i popularny niż naukowy. Głównie koncentrowano się w nich 
na zagadnieniach wychowania religijnego dzieci i młodzieży, ogólnych proble-
mach wychowawczych, wyjaśnianiu znaczenia wiedzy psychologicznej w pracy 
nauczycielskiej, kwestiach dydaktycznych i związanych z higieną szkolną35.

Aby zapewnić „Nauczycielowi Pomorskiemu” stabilny byt finansowy, do skład-
ki członkowskiej stowarzyszeniowców z tego regionu kraju doliczano dodatkową 
opłatę. Dzięki temu zabezpieczano stałą liczbę czytelników. Mimo tej zapobiegli-
wości, na początku lat trzydziestych nakłady pisma zaczęły poważnie spadać, 
co w konsekwencji doprowadziło ·do jego zawieszenia w 1934 r., które trwało 
do wybuchu drugiej wojny światowej. 

Cztery lata po ukazaniu się „Nauczyciela Pomorskiego” warszawskie koło 
SChNNSP wydało miesięcznik pod nazwą „Nauczyciel Warszawski”36. Z dumą 
pisano w nim: „Idąc za głosem ogółu, oddajemy numer pierwszy »Nauczyciela«, 
wyrażając jednocześnie pragnienie, ażeby on stał się nie tylko własnością, ale 
wspólnym wszystkich – dziełem”37. Zgodnie z formułą czasopisma podejmowano 

33 „Nauczyciel Pomorski” (dalej NPom) 1928, nr 1/2, s. 20.
34 Wskazania organizacyjne. Materiały dla „Nauczyciela Pomorskiego”, NPom, 1929, nr 3, s. 13−14.
35 Zob. np. M. Ryczakowicz, Religia a wychowanie, NPom, 1929, nr 3, s. 6−13; Walka z bez-

religijnością, tamże, 1930, nr 4, s. 131−132; I. Sarnowski, Nowa szkoła jako czynnik wychowawczy, 
uwzględniający ideologię naszego Stowarzyszenia, tamże, 1930, nr 10, s. 367−369; ks. J. W. J., Idea 
misyjna i jej realizacja w szkole, tamże, 1931, nr 7, s. 214−217; X. K., Kara cielesna w szkole, tamże, 
1930, nr 2, s. 54−57; M. Ryczakowicz, O karności w szkole, tamże, 1930, nr 3, s. 99−104; tenże, Dzieci 
upośledzone umysłowo w szkołach normalnych, tamże, 1932, nr 4, s. 65−71; nr 5, s. 82−87; tenże, 
Metody badań psychologicznych, tamże, 1931, nr 7, s. 217−219; nr 8, s. 241−242; nr 9, s. 265−269; E. 
G. R., Zastosowanie psychologii indywidualnej w rodzinie i szkole, tamże, 1931, nr 8, s. 237−241; nr 9, 
s. 261−264; Z. Pawłowski, Teoretyczne i praktyczne wskazówki do ćwiczeń słownikowych, tamże, 1929, 
nr 10, s. 305; F. Gawarzycki, Lekcja rachunków (algebry) w oddziale VII. Temat: Wprowadzenie pojęcia 
równania, tamże, 1930, nr 1, s. 21−23; J. Kamrowski, Nauczanie łączne a rachunki, tamże, 1932, nr 3, 
s. 37−42; Łamigłówki, krzyżówki na usługach nauczania przyrody, tamże, 1934, nr 1, s. 7−10; B. Wytrą-
żek, Lekcja z higieny. Prawidłowa postawa przy siedzeniu, tamże, 1930, nr 2, s. 63−65. 

36 Przez cały okres ukazywania się pisma redaktorem była Wacława Alwasowa.
37 Od Redakcji, „Nauczyciel Warszawski” (dalej: NW) 1932, nr 1, s. 1.
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na jego kartach sprawy oświatowe i zawodowe. Zagadnień pedagogicznych 
nie zaliczono do priorytetowych, stąd też takowe stosunkowo rzadko pojawiały 
się. Pierwsze strony pisma wypełniały niewielkich rozmiarów artykuły dotyczące 
szkolnictwa w ogóle lub na terenie Warszawy, przestrzegania prawa oświatowe-
go przez władze szkolne różnych instancji, respektowania uprawnień nauczycieli, 
konsekwencji społecznych kryzysu szkolnego38. Końcowa część każdego zeszytu 
zawierała rubryki: „Z życia koła”, „Sprawy bieżące” i „Dział samokształceniowy”.

Choć „Nauczyciel Warszawski” nie podzielił losu podobnych wydawnictw 
ukazujących się na Śląsku i Pomorzu, to kłopoty finansowe spowodowały prze-
rwę w jego druku w okresie od 1934 do 1936 r. Po wznowieniu wychodził co dwa 
miesiące, a od 1938 r. stał się kwartalnikiem.

Do grupy czasopism lokalnych Stowarzyszenia dołączył w 1937 r. „Siewca”. 
Wychodził regularnie przez dziesięć miesięcy w roku. Ostatni jego numer zszedł 
z maszyny drukarskiej w czerwcu 1939 roku. Miesięcznik ten, mający swoją Re-
dakcję przy Zarządzie Poznańskiego Oddziału SChNNSP, wysyłany był imiennie 
do wszystkich członków Okręgu. Posiadał trzy stałe rubryki: „Z szarych dni”, „Ży-
cie organizacyjne” i „Z wydawnictw”. 

Już w artykule wstępnym wydawcy podkreślali, że periodyk będzie zajmował 
się głównie aktualnymi zagadnieniami ideowymi, przekazem informacji o nowych 
wydawnictwach, pracy społecznej i zadaniami Stowarzyszenia39. Zamieszczane 
w nim teksty miały na celu utrwalanie wśród nauczycielstwa wartości narodowych, 
a w jeszcze większym stopniu wartości religijnych. Dlatego nawoływano do przyj-
mowania pedagogiki katolickiej jako podstawy oddziaływań wychowawczych, pro-
wadzenia katolickiego stylu życia, nabywania katolickich książek i wydawnictw, 
obrony kultury narodowej przed obcymi wpływami. Informowano również o dzia-
łalności seminariów duchownych oraz zawiadamiano o dniach skupienia organi-
zowanych przez Kościół i Akcję Katolicką40.

Obok czasopism kierowanych do nauczycielstwa, SChNNSP wydawał 
również pisemka dla dzieci i młodzieży. Pierwsze z nich, mające nazwę „Młody 
Polak”41, pojawiło się w 1925 r., dzięki inicjatywie Zarządu Śląskiego Oddziału 
Stowarzyszenia. Podtytuł wskazywał, że jest ono dwutygodnikiem ilustrowanym, 

38 Zob. np.: Groźna sytuacja dla nauczycieli religii w nowej pragmatyce służbowej, NW, 1932, 
nr 4−5, s. 8−9; O godność nauczyciela, tamże, 1932, nr 6; s. 4−6; Czy zastępca kierownika jest po-
trzebny?, tamże 1933, nr 4−5, s. 7−9; Nadużycia w Radzie Szkolnej st. m. Warszawy, tamże, 1937, 
czerwiec, s. 4−6; Przywrócić normalne warunki, tamże, 1938, maj−czerwiec, s. 1−5; O atmosferę 
moralną w pracy nauczycielstwa stolicy, tamże, 1938/1939, grudzień−styczeń−luty, s. 1−4.

39 Słowo wstępne, „Siewca” (dalej: S) 1937, nr 1, s. 1.
40 Zob. np.: B. Ikert, Wychowanie nowego człowieka w szkole i w rodzinie na podstawach chrze-

ścijańskich i narodowych, S, 1937, nr 3, s. 19−20; Apostolstwo dobrej książki, tamże, 1938, nr 9; ks. 
W. Burian, O polski ideał wychowawczy, tamże, 1938, nr 10, s. 117−123; Nawracanie katolików na 
katolicką wiarę, tamże, 1939, nr 1, s. 5−7; I. Stein, Znaczenie Encykliki Piusa XI „O chrześcijańskim 
wychowaniu młodzieży”, tamże, 1939, nr 3, s. 25−27; St. St., Szkoła wedle nauki Kościoła i uchwał 
I Synodu, tamże, 1939, nr 3, s. 31−33.

41 Jego redaktorami odpowiedzialnymi byli: Mieczysław Ładysz (1925−1927), Stanisław Kisie-
liński (1927−1928), Rudolf Kopp (1928−1930), Andrzej Michana (1930−1931), Franciszek Śniehota 
(1931− przez miesiąc), Jan Paszenda (1931−1933), Józef Kumorek (1934−1935), Antonina Tyszkowska 
(1936−1939). Od 1936 r. „Młodego Polaka” reprezentowała z ramienia SChNNSP Maria Niklewiczowa.
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przeznaczonym dla polskiej młodzieży szkolnej. W okresie od 1925 do 1933 roku 
redakcja periodyku mieściła się w Katowicach, a przez następne dwa lata, po 
przekazaniu pisemka kołu w Rybniku − w tym właśnie mieście. Od roku 1936 
przejął je Zarząd Główny Stowarzyszenia w Warszawie. Wtedy też zmieniono 
podtytuł na „Dwutygodnik dla dzieci i młodzieży”. Mimo że od początku istnienia 
starano się uczynić z periodyku wydawnictwo o charakterze ogólnopolskim, to 
dopiero usytuowanie redakcji przy władzach centralnych Stowarzyszenia zagwa-
rantowało mu ten status42.

Pod koniec lat dwudziestych „Młody Polak” uzupełniony został specjalnym 
dodatkiem adresowanym do dzieci młodszych. Po przeniesieniu redakcji pisemka 
do stolicy wspomniana wkładka ze względów finansowych powróciła na swoje 
miejsce dopiero po roku43.

Do periodyku teksty przekazywali m.in.: Mieczysław Czerski, Michał Gładysz, 
Marian Kantor-Mirski, Edward Kłoniecki, Maria Studnicka, Mieczysław Wargow-
ski, Tadeusz Wolf, Józef Załęski oraz profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego 
– Ignacy Chrzanowski i Witold Rubczyński.

Na przestrzeni lat struktura „Młodego Polaka” ulegała licznym zmianom. O ile 
w początkowym okresie zawierał on, oprócz opowiadań, legend i wierszy, rubryki: 
„Z wędrówki po Polsce” przemianowaną na „Znasz ten kraj?”, „Wesoły kącik”, 
„Rozrywki umysłowe” i „Z życia sportowego”, to po kilku latach dołączyły do nich 
– „Obrazki sceniczne”, „Ciekawe książki”, „Skrzynka pocztowa”, „Kącik Bolka-
-Majsterka”, „Kącik pilnych panienek” oraz konkursy.

W każdym numerze znajdowały się treści moralne, religijne i patriotyczne44, 
które dodatkowo wzmacniano hasłami, wyznaczającymi czytelnikom kierunek 
zachowań w codziennym życiu: Módl się i pracuj, a będziesz szczęśliwy, Ucz 
się pilnie – a przysłużysz się Ojczyźnie, Mimo powodzeń lub przeciwności, bądź 
skromnym, poważnym, sumiennym.

W „Młodym Polaku” zamieszczano artykuły z zakresu geografii, etnografii 
i przyrody. Zachęcano także do uprawiania sportów, przestrzegania higieny, dba-
łości o zdrowie. Przekazywano również informacje na temat bieżących wydarzeń 
w kraju, w tym o obywatelskim obowiązku wspierania armii oraz ćwiczeniach 
wojskowych45.

42 Słowo wstępne, „Młody Polak” (dalej: MP) 1925, nr 1, s. 1.
43 Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za rok 1936, NP, 1937, nr 8, s. 2; Sprawoz-

danie… za rok 1937, NP, 1938, nr 10, s. 6.
44 Zob. np. W. Bełza, Cnoty kardynalne, MP, 1925, nr 3, s. 6; J. Piasecka, O prawość charak-

teru, tamże, 1930, nr 6, s. 82−83; J. Bożymir, Zwalczaj wady – po jednej, tamże, 1932, nr 1, s. 5−6; 
E. K., Brzydź się oszczerstwem, tamże, 1933, nr 4, s. 51; R. K., Św. Kinga, tamże, 1925, nr 2, s. 6−7; 
W. Ogończyk-Godziszewski, Matka Boska Gromniczna, tamże, 1927, nr 2−3, s. 31; E. Kłoniecki, Boże 
Ciało, tamże, 1930, nr 11−12, s. 185−186; H. Radowiecki, Na „Majowe”, tamże, 1932, nr 8, s. 115; 
W. Bełza, O celu Polaka, tamże, 1925, nr 3, s. 10; T. Wolf, Pamiątki narodowe – to rzecz święta, 
tamże, 1927, nr 4, s. 56; A. R., Lwów. Twierdza polskości i skarbiec kultury narodowej, tamże, 1927, 
nr 5, s. 59−62.

45 Zob. np. S. E., Pszczyna, MP, 1925, nr 4, s. 8−10; E. Grodecka, W Krakowie, tamże, 1926, 
nr 17, s. 208−210; G. Morcinek, Uroda Ziemi cieszyńskiej, tamże, 1928, nr 6, s. 58; T. Tatarkiewiczo-
wa, Dziennik podróży do Brazylii, tamże, 1936, nr 1, s. 8−9; nr 2, s. 20−21; S. Udziela, Podania ludowe 
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Do czasu przeniesienia wydawnictwa do Warszawy szata graficzna czaso-
pisma była niezwykle skromna. Jednobarwna okładka w tonacji granatowej, brą-
zowej, fioletowej, szarej lub brązowej mieściła w sobie czarno-białą zawartość. 
Później pojawiła się barwna oprawa zeszytu z kolorowymi elementami zdobiący-
mi jego wnętrze. 

W latach trzydziestych zaczęto przystosowywać treści „Młodego Polaka” 
do wymagań szkolnego programu nauczania. W wyniku tych działań od roku 
1936/1937 decyzją Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego stał 
się on czasopismem dopuszczonym do użytku szkolnego dla uczniów klas wyż-
szych szkoły powszechnej46.

Jesienią 1937 r. w wyniku usamodzielnienia przez Zarząd Główny SChNNSP 
dodatku do „Młodego Polaka” pojawił się oddzielny periodyk pn. „Dzwonki”47 
– dwutygodnik przeznaczony dla dzieci z klas I−IV szkoły powszechnej. Pomimo 
że pisemko to skierowano do najmłodszych, rzadko występowały w nim barw-
ne ilustracje. Najczęściej były one czarno-białe lub podkolorowywane na zielono, 
różowo, czerwono, pomarańczowo lub niebiesko. Teksty do kolejnych numerów 
przygotowywali: Maria Buyno-Mastyńska, Maria Dynowska, Janina Kostro, Ali-
na Kwiecińska, Janina Olszewska, Maria Prokopowiczowa, Stanisław Strugarek, 
Anna Wajdowa, Maria Wardasówna i inni.

Na łamach „Dzwonków” zamieszczano głównie wierszyki i powiastki, które 
wprowadzały dzieci w problematykę świąt kościelnych i państwowych oraz rocznic 
wydarzeń historycznych istotnych dla narodu polskiego, a także teksty ukazujące 
piękno przyrody, propagujące higienę, rozbudzające zamiłowanie do uprawiania 
sportów48. Od czasu do czasu czytelnicy mogli obcować z rubryką rebusów i za-
gadek, robótek ręcznych oraz tekstów nowych piosenek. 

Trzecim i jednocześnie ostatnim periodykiem SChNNSP dla młodego poko-
lenia było „Dziecko Pomorza”, które wydawał od 1929 r. Pomorski Oddział Sto-
warzyszenia w Grudziądzu49. Dwutygodnik zaadresowano do dzieci i młodzieży 
zamieszkujących Pomorze. Po zmianie nazwy pisemka w połowie 1930 r., przy-
jęło ono tytuł – „Od Naszego Morza”. Redakcja zastosowała ten zabieg w celu 
przekształcenia periodyku z lokalnego w czasopismo posiadające odbiorców na 

o pierwszych mieszkańcach ziemi krakowskiej, tamże, 1926, nr 10, s. 87−90; M. Wargowski, Zabawy 
zapustowe w dawnej Polsce, tamże, 1927, nr 4, s. 42−44; S. Eljasz-Radzikowski, Świstaki w Tatrach, 
tamże, 1926, nr 4, s. 11−13; R. Rz., Odlot ptaków, tamże, 1929, nr 16, 250; E. Kłoniecki, Pszczoły, 
tamże, 1931, nr 12, s. 182; Zachęcanie do sportów. Przykład gry, zabawy „Najazd”, tamże, 1925, nr 4, 
s. 16; S. Kisieliński, O biegach i sławnych biegaczach, tamże, 1926, nr 17, s. 217−218; Chodzenie na 
nartach, tamże, 1937, nr 10, s. 10; S. Kisieliński, Jak wzmacniać zdrowie, tamże, 1926, nr 6, s. 15; 
tenże, Z dziedziny kultury ciała. Zimowe sporty, tamże, 1927, nr 6, s. 85; Nie bój się wody, tamże, 
1932, nr 1, s. 11; ZKL, Kto ma najzdrowsze zęby, tamże, 1937, nr 8, s. 126−127.

46 „Młody Polak” rozwija się, NP, 1937, nr 4, s. 10.
47 Redagował je ten sam zespół, który przygotowywał do druku „Młodego Polaka”.
48 Zob. np. M. L., Królowa warzyw, „Dzwonki” 1937, nr 2, s. 20; M. Dynowska, Wiewióreczka, 

tamże, 1937, nr 2, s. 23; M. Prokopowiczowa, Święconko Zosi, tamże, 1938, nr 16, s. 243; Z. Kelus-
-Lipkowska, Białe siostry, tamże, 1938, nr 18, s. 274; E. G., W zaduszki, tamże, 1938, nr 5, s. 70; 
M. Prokopowiczowa, Kołysanka Matki Boskiej, tamże, 1938, nr 8, s. 113; HWK, Mucha-smolucha, 
tamże, 1939, nr 16, s. 231.

49 Pisemko redagował Albin Nowicki, początkowo przy pomocy Mieczysława Burka, a później 
przy wsparciu stałych współpracowników z terenu całego kraju.
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terenie całej Rzeczypospolitej. Zakładano, że będzie się ono cieszyło zaintere-
sowaniem nie tylko uczniów szkół powszechnych, średnich i zawodowych, ale 
również młodzieży pozaszkolnej50. We wszystkich zeszytach drukowano artykuły, 
opowiadania, baśnie, legendy i wierszyki o tematyce morskiej. Do stałych rubryk 
należały: „Wesoły kącik”, „Skrzynka listowa” i „Dział zagadek”. 

Czytelnikom „Od Naszego Morza” przedstawiano piękno polskiego Pomorza 
i Bałtyku, zapoznawano ich z wkładem dawnych Polaków na rzecz rozwoju tego 
regionu, przypominano o polskości tych ziem w wymiarze etnograficznym, języ-
kowym, gospodarczym i społecznym, ukazywano korzyści z posiadania dostępu 
do morza, szerzono wiedzę na temat Bałtyku i polskiego Pomorza, umacniano 
wiarę w siłę kraju poprzez ukazywanie budowy portu, floty handlowej i wojennej, 
wszczepiano umiłowanie do morza, zachęcano do zwiedzania polskiego wybrze-
ża oraz nawoływano do obrony stanu posiadania Polski nad Morzem Bałtyckim51. 

Na prośbę redakcji minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski skre-
ślił w 1930 r. list do czytelników „Od Naszego Morza”, który zakończył następują-
cymi słowami: „A więc kochajcie morze polskie, pracując dla niego w przyszłości, 
bo ono umie być wdzięczne i za pracę i za okazane serce”52.

Czasopismo „Od Naszego Morza” niewiele ponad dwa lata ukazywało się 
pod szyldem Pomorskiego Oddziału Okręgowego SChNNSP. Z początkiem 
1932 r. wydawnictwo to przeszło w ręce Zakładów Graficznych Bolesława Szczu-
ki w Wąbrzeźnie. Należy przypuszczać, że nastąpiło to w wyniku niewywiązania 
się przez Oddział z płatności za usługi drukarskie w 1931 r., tj. w okresie, kiedy 
zaczęła spadać liczba prenumeratorów. Zgodnie z zawartą umową dotychczaso-
wy merytoryczny opiekun periodyku miał nadal sprawować nad nim pieczę. Po 
upływie roku nowy właściciel pisemka dokonał zmiany na stanowisku redaktora 
naczelnego i przekształcił je w miesięcznik. W roku 1934 czasopismo zniknęło 
z rynku księgarskiego.

* * *

Skierowana do nauczycieli i uczniów oferta wydawnicza SChNNSP została 
całkowicie podporządkowana ideologii katolicko-narodowej. Co prawda wydawa-
ne dla tych odbiorów czasopisma przede wszystkim miały za zadanie propagowa-
nie wychowania opartego na zasadach wynikających z tradycji narodowej i misji 
dziejowej Polski oraz nauki i nauczania Kościoła katolickiego, nie oznaczało to 
jednak, że nie podejmowały na swoich łamach innych zagadnień. Z przeprowa-
dzonych badań wynika, że w pismach kierowanych do nauczycieli przekazywano 
bieżące informacje dotyczące wykonywanego zawodu, omawiano projekty oświa-
towe i nowatorskie koncepcje edukacyjne, a także publikowano gotowy materiał 
dydaktyczny w postaci przykładowych rozwiązań metodycznych dotyczących lek-
cji z różnych przedmiotów. Z kolei w periodykach adresowanych do uczniów upo-
wszechniano wiedzę z różnych dziedzin nauki oraz zamieszczano wiadomości 
dotyczące różnych obszarów codziennego życia.

50 NP, 1930, nr 16, s. 8.
51 „Od Naszego Morza” 1930, nr 18 (okładka); NP, 1931, nr 5, s. 8.
52 NPom, 1930, nr 11, s. 391.
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Wybrane problemy z działalności wydawniczej 
Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych 

w dwudziestoleciu międzywojennym

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (TNSW), z siedzibą Za-
rządu Głównego w Warszawie, zawiązało się w dniach 28−30 grudnia 1919 roku1 
przez połączenie, istniejącego od 1884 we Lwowie, Towarzystwa Nauczycie-
li Szkół Wyższych ze Stowarzyszeniem Nauczycielstwa Polskiego, założonym 
w 1905 roku w Warszawie. Było organizacją zawodową i do 1929 roku należa-
ło do Polskiej Konfederacji Pracowników Umysłowych, a później do Ogólnego 
Zrzeszenia Związków i Stowarzyszeń Pracowników Państwowych Rzeczypospo-
litej Polskiej, a także do Międzynarodowego Biura Narodowych Towarzystw Na-
uczycieli Szkół Średnich w Paryżu2. TNSW miało na celu doskonalenie swoich 
członków w sferze zawodowej, a także obronę ich interesów, niesienie pomo-
cy materialnej, wsparcie moralne. Ponadto dążyło do pogłębiania wiedzy, do jej 
popularyzowania. Zamierzało czuwać nad należytym rozwojem szkolnictwa3. Na 
czele Towarzystwa stał Zarząd Główny. Podlegały mu Zarządy Okręgowe. Teren 
ich działalności pokrywał się z okręgami kuratoriów. Zarządom Okręgowym podle-
gały Koła Miejscowe, których było od 150 do 200. W obrębie Towarzystwa istniały 
trzy główne sekcje: seminariów nauczycielskich, szkół zawodowych i dyrektorów 

* Dr, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Historii, 45-084 Opole, 
ul. Strzelców Bytomskich 2.

1 B. Łuczyńska, Koło krakowskie TNSW na tle prac Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich 
i Wyższych 1884–1939, Kraków 1991, s. 31, 95.

2 A. Kołodziejczyk, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, [w:] Encyklopedia hi-
storii Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki, Z. Landau, W. Roszkowski, P. Stawecki, J. Tomaszew-
ski, Warszawa 1999, s. 459.

3 Nasze stanowisko, „Przegląd Pedagogiczny” 1921, nr 2−3, s. 47−48; J. Szafran, Dla dobra pol-
skiej szkoły. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych i jego funkcje społeczno-oświatowe 
w Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań 2010, s. 11−12.
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szkół państwowych. Z kolei w kołach miejscowych istniały sekcje, których ce-
lem było wspieranie wykształcenia naukowego i pedagogicznego członków4. 
Wraz z kształtowaniem się granic II Rzeczypospolitej powstawały nowe okręgi 
i koła5. W 1924 roku do TNSW należało około siedmiu tysięcy, a w 1939 roku 
około pięciu tysięcy członków6. Towarzystwo prowadziło i utrzymywało: Muzeum 
Szkolne we Lwowie, Bibliotekę Naukowo-Pedagogiczną w Warszawie, Instytut 
Pedagogiczny w Łodzi. Biblioteki i czytelnie posiadały też poszczególne koła miej-
scowe. Oficjalnym organem TNSW był „Przegląd Pedagogiczny”, ale rolę tę peł-
niło też czasopismo „Muzeum”. Czołowi działacze TNSW to: Paweł Sosnowski, 
Ludwik Jaxa-Bykowski, Jan Kornecki, Tadeusz Mikułowski, Kazimierz Brończyk, 
Władysław Kopaczewski, Stefan Kwiatkowski, Wacław Sierpiński, Władysław Ta-
tarkiewicz. Towarzystwo działało nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej, 
a później w warunkach konspiracyjnych organizowało tajne nauczanie7. Działal-
ność Towarzystwa była już wielokrotnie poddawana analizie. Dokonywały tego: 
Janina Chodakowska8, Barbara Łuczyńska9, a ostatnio Joanna Szafran10. 

Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, na I Walnym Zgromadzeniu 
Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych uchwalono powołanie czasopisma 
„Muzeum” (wydawanego we Lwowie od 1886 roku) jako własnego organu To-
warzystwa, mającego docierać do członków. Podstawą jego finansowania były 
składki członkowskie, a pismo rozsyłano bezpłatnie11. Po połączeniu Towarzy-
stwa Nauczycieli Szkół Wyższych i Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, 
prezesem wybrano Pawła Sosnowskiego. Właśnie wtedy podstawowym organem 
prasowym Towarzystwa został „Przegląd Pedagogiczny” (ukazywał się w zaborze 
rosyjskim od 1882 roku i został przejęty przez Stowarzyszenie Nauczycielstwa 
Polskiego), którego redaktorami byli: Bogdan Nawroczyński, później Tadeusz Ła-

4 A. Kołodziejczyk, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych…, s. 459.
5 Kronika Towarzystwa, „Sprawy Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (TNSW)”. 

Dodatek tygodniowy do „Przeglądu Pedagogicznego” 1923, nr 16, s. 247−256.
6 A. Kołodziejczyk, Towarzystwo Nauczycieli…, s. 459.
7 M. Tazbir, TNSW w okresie okupacji, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1947, nr 1; tenże, 

TNSW w latach wojny 1939−1945, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1947, nr 3−4; tenże, Z dziejów 
dawnego Towarzystwa Nauczycieli, „Życie i Myśl” 1967, nr 6, s. 63−79.

8 J. Chodakowska, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych i jego udział w reformie szkół 
średnich w Polsce Międzywojennej, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1986, t. XXIX, s. 69−106; taż, 
Udział Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w walce o polską szkołę średnią w Galicji w latach 
1884−1914, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1984, t. XXVI, s. 141−172; taż, Towarzystwo Nauczycieli 
Szkół Wyższych i jego udział w reformie szkół średnich w Polsce międzywojennej, [w:] Studia z dzie-
jów edukacji, red. J. Miąso, Warszawa 1994, s. 304−306.

9 B. Łuczyńska, Koło krakowskie TNSW na tle prac Towarzystwa…; taż, Towarzystwo Nauczy-
cieli Szkół Wyższych wobec problemu nauczycieli szkół średnich (1884−1918), „Rocznik Komisji Nauk 
Pedagogicznych” 1984, t. XXXII, s. 25−50; taż, Krakowskie Koło TNSW wobec problemów nauczyciel-
skich 1884−1918, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1985, nr 2, s. 267−294; taż, Udział nauczycieli 
szkół średnich zrzeszonych w TNSW w reformowaniu szkolnictwa galicyjskiego (1884−1918), [w:] 
Nauczyciele szkół średnich w XIX i XX wieku jako grupa społeczna i ich wkład w kulturę polską, red. 
M. Chamcówna, S. Walasek, Wrocław 1995.

10 J. Szafran, Dla dobra polskiej szkoły…, s. 12.
11 B. Łuczyńska, Koło krakowskie TNSW na tle prac Towarzystwa…, s. 18; J. Szafran, Dla dobra 

polskiej szkoły…, s. 150.
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zowski, od 1922 roku – Lucjan Zarzecki, a następnie: Henryk Galle i Maksymi-
lian Tazbir (pismo początkowo było miesięcznikiem, od 1922 roku kwartalnikiem, 
od 1926 tygodnikiem, a od 1933 dwutygodnikiem). Status oficjalnego organu 
prasowego TNSW utrzymano także w przypadku „Muzeum”, co było przeja-
wem rozwiązania kompromisowego podczas łączenia się dwóch towarzystw. 
„Muzeum” od 1920 roku było kwartalnikiem (redaktorzy to: Jerzy Dunin-Wąso-
wicz, Ludwik Jaxa-Bykowski, Piotr Dąbrowski, Władysław Olszewski, Kazimierz 
Brończyk)12. W obu czasopismach starano się zachować podział kompetencji. 
„Przegląd Pedagogiczny” informował o sprawach organizacyjno-związkowych 
i zajmował się problematyką szkół średnich, na jego łamach przedstawiano spo-
soby nauczania w innych krajach, omawiano nowe metody, starano się znaleźć 
sposób na polepszenie pozycji zawodowej nauczyciela w Polsce. „Muzeum” 
zajmowało się problematyką naukowo-pedagogiczną, szczególnie dydaktyką 
w szkołach średnich13.

Ponadto wraz z „Przeglądem Pedagogicznym” TNSW wydawało jego dodat-
ki, w latach 1922−1924 tygodnik „Sprawy Towarzystwa”, a od 1933 roku kwar-
talnik „Kultura i Wychowanie” pod redakcją Bogdana Suchodolskiego, w którym 
prezentowano problematykę związaną ze współczesnymi zagadnieniami kultury. 
Wspierano wydawanie czasopism o tematyce specjalistycznej: „Pedagogium” 
(od 1925 roku red. Antoni Mikulski), które dotyczyło seminariów nauczycielskich, 
„Szkolnictwo Zawodowe”, „Wychowanie Fizyczne” (red. Eugeniusz Piasecki), 
„Przegląd Matematyczno-Fizyczny” (red. Stefan Straszewicz i Władysław Woy-
towicz), „Czasopismo Geograficzne” (red. J. Jurczyński), literacko-pedagogiczny 
„Przegląd Humanistyczny” ukazujący się w latach 1920−1930 (red. Wiktor Wą-
sik). Dla młodzieży szkolnej wydawano tygodnik „Iskry” (red. Władysław Kop-
czewski), czasopismo popularnonaukowe, skupiające się na popularyzacji wiedzy 
przyrodniczej, techniki, literatury, geografii14. „Iskry” dostały srebrny medal na Po-
wszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku i Grand Prix na Światowej 
Wystawie w Paryżu w 1938 roku. Wydawano „Encyklopedię Wychowawczą”. Po-
nadto TNSW było wydawcą fachowych poradników dla nauczycieli, podręczników 
szkolnych, współdziałało z władzami w zakresie wydawania podobnych wydaw-
nictw i recenzowało je15.

Jak można zauważyć, od początku istnienia działalność wydawnicza dla 
TNSW była bardzo ważna, a z czasem rozszerzała się. Sporo inwestowano. 
Jeszcze w 1916 roku powstała „Książnica Polska TNSW”. Ważnym zadaniem 
w TNSW było wydawanie podręczników. Święcono sukcesy, ale były też niepowo-
dzenia. Do jednego z konfliktów doszło po przejęciu kontroli nad Wydawnictwem 
„Oświata” w 1921 roku. Po dwóch latach od przejęcia Komisja Wydawnictwa 
„Oświata”, w osobach: Heleny Jeziorańskiej, Hanny Dobrowolskiej, Marii Rostal-
skiej i Rozalii M. Brzezińskiej, zażądała zwrotu wydawnictwa, argumentując:

12 J. Szafran, Dla dobra polskiej szkoły…, s. 150−151; 1918−1938, „Przegląd Pedagogiczny” 
1938, nr 23, s. 333−334.

13 B. Łuczyńska, Koło krakowskie TNSW na tle prac Towarzystwa…, s. 124.
14 Tamże, s. 125.
15 Tamże; J. Szafran, Dla dobra polskiej szkoły…, s. 157.
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Wydawnictwo to bowiem pomieszczone w „Książnicy Polskiej” zamiast rozwijać się, zamiera. 
Pierwszą tego przyczyną było zaraz po przejęciu zamknięcie sprzedaży książek na kilka miesięcy, 
przez co obieg wszystkich książek, a zwłaszcza podręczników został zatamowany. Otrzymawszy za-
sadniczą zgodę TNSW na wycofanie książek Komitet „Oświaty” rozpoczął bezpośrednie pertraktacje 
z Adm.[inistracją] „Książnicy”. Rozrachunki otrzymane z „Książnicy” od 6 lipca b.r. okazały się jednak 
niemożliwe do przyjęcia:

Z racji bezprawnego zastosowania mnożnika księgarskiego do długu „Oświaty”, który to dług 
powstał bez wiedzy, bez porozumienia z Komitetem i bez podania warunków na jakich „Książnica” 
wykłada pieniądze na wydatki „Oświaty”. O długu dowiedział się Komitet z rachunków nadesłanych 
21 marca b.r.

Dług zapoczątkowano jeszcze w roku 1921 a to skutkiem wydrukowania we Lwowie, bez wiedzy 
i zlecenia Komitetu 3 książek, których część dotąd jeszcze nie została sprowadzona ze Lwowa.

Zarządzono również, bez porozumienia się z Komitetem „Oświaty”, oprawę gwiazdkową znacz-
nej ilości książek co pociągnęło wydatek kilku milionów [marek polskich], a książki nie poszły.

Na pokrycie długu posiada „Oświata” zapas książek, z których należałoby pobrać procentowo, 
nie ryczałtem pewne wydawnictwa, jak np. podręczniki, czego sobie życzy „Książnica”. […] Wobec 
tego, że każdy dzień zwłoki powoduje poważne straty dla wydawnictwa, prosimy uprzejmie Zarząd 
TNSW o jak najspieszniejsze ustalenie warunków likwidacji możliwych dla nas do przyjęcia16. 

Niestety, nie zachowały się kolejne dokumenty, obrazujące dalszy przebieg 
negocjacji.

W 1923 roku „Książnica Polska TNSW” zmieniła nazwę na „Książnica Atlas 
TNSW”. Zmiana nazwy łączyła się z nowym podziałem udziałów w spółce akcyj-
nej i wyborem nowego Zarządu. Towarzystwo walczyło o utrzymanie dotychcza-
sowej silnej pozycji w Radzie Nadzorczej spółki. Aby to osiągnąć, prowadzono 
negocjacje z nowymi akcjonariuszami. Nie było to łatwe zadanie. W specjalnym 
sprawozdaniu, sporządzonym właśnie z przebiegu tych pertraktacji, czytamy: 

Nadzwyczajne Wal.[ne] Zgrom.[adzenie] „Książnicy” miało się odbyć dnia 15 XII 1923. Akcje 
„Książnicy” nie były jeszcze wydane. Do przeprowadzenia transakcji tj. kupna akcji „Atlasu” za pie-
niądze uzyskane ze sprzedaży naszej parceli budowlanej we Lwowie nie było czasu, a nadto kupno 
akcji w takiej chwili było dla nas niekorzystne. Chodziło zresztą o co innego, co wszyscy rozumieli 
[…]. Zależało nam bowiem na tym, by Zarząd Główny TNSW miał odpowiednią ilość członków Rady 
Nad.[zorczej] gdyż wiedzieliśmy, że już na najbliższym Walnym Zgromadzeniu „Książnicy” w mar-
cu lub kwietniu po wylosowaniu 1/3 członków Rady Nad.[zorczej] w myśl § 21 statutu Ski [Spółki] 
Akcyjnej liczba reprezentantów Zarządu Gł.[ównego] TNSW w Rad.[zie] Nad.[zorczej] Książnicy 
zmaleje tak, że wpływ TNSW spadnie prawie do zera. Do Rady Nad.[zorczej] weszliby niezawod-
nie nauczyciele i członkowie TNSW jednak tacy, jakich by sobie życzyła dyrekcja Książnicy a nie 
Zarząd Gł.[ówny] TNSW. Do przeprowadzenia porozumienia niewiele czasu zostawało, a Dyrekcja 
Książnicy wywierała wówczas na nas nacisk, by szybko sprawę załatwić koniecznie przed 15 grud-
nia. Zażądaliśmy wtedy zwołania Rady Nad. Przed 15 XII 1923. Zarząd zaś Gł.[ówny] zażądał […] 
przesunięcia terminu na czas późniejszy. Odłożono Wal.[ne] Zgr.[omadzenie] na 19 stycznia 1924. 
Rozpoczęły się pertraktacje17.

Podczas Walnego Zgromadzenia reprezentanci Zarządu Głównego TNSW, 
Stefan Kuczyński, Franciszek Oziębły i Józef Ujejski, złożyli oświadczenie, w któ-

16 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 240, Pismo Komisji Wy-
dawniczej „Oświata” do Zarządu Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w Warszawie 
z 20 [?] VIII 1923 r., k. 27−28.

17 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 171, Sprawozdanie z prze-
biegu i wyniku pertraktacji między TNSW a Książnicą Polską z 16 II 1924 r., k. 46.
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rym sprzeciwili się fuzji „Książnicy” z „Atlasem”, postanowili głosować przeciw 
zmianie nazwy firmy i emisji 25 000 akcji przeznaczonych na wykupienie 100 000 
akcji „Atlasu”. Swoją decyzję argumentowali:

1. Sądzimy, że obydwie spółki jako jednostki gospodarcze mniejsze sprawniej funkcjonować 
i lepiej rozwijać się będą.

2. Wobec obecnego zastoju na rynku handlowym dla produktów wytwarzanych przez Atlas po 
fuzji musiałaby Książnica ogromny kapitał unieruchomić na dłuższy czas w Atlasie, na czym może 
ucierpieć sprawność wydawnictw podręczników szkolnych, co jest głównym celem Książnicy.

3. Nadto, przez sfery nauczycielskie i szeroki ogół publiczności identyfikowana jest Książnica 
z TNSW. Jest przekonanie, że TNSW ma decydujący wpływ w Książnicy. Niestety, tak nie jest, a po 
fuzji i po wyborach najbliższych do rady Nad.[zorczej], wpływ ten spadnie prawie do zera. Godząc się 
swego czasu w zasadzie na fuzję Książnicy z Atlasem, mieliśmy nadzieję, że odpowiedni i pożądany 
wpływ Towarzystwa naszego będzie zapewniony. Jednakże usiłowania i dobra nasza wola i skłonność 
do koncesji pozostały bez skutku. Głosowaniem dzisiejszym chcemy zaznaczyć, że moralnej i ideowej 
odpowiedzialności za działalność nowej spółki Tow.[arzystwo] Naucz.[ycieli] Szkół Wyższych wziąć na 
siebie nie możemy18.

Tak zdecydowana postawa przedstawicieli Zarządu Głównego TNSW wpły-
nęła na kształt nowej spółki „Książnica-Atlas”. Zawarto porozumienie, w wyniku 
którego połowę członków Rady Nadzorczej desygnował Zarząd Główny TNSW. 
W Regulaminie dla członków Rady Nadzorczej już w pierwszym artykule infor-
mowano, że „Książnica-Atlas” to spółka akcyjna, której założycielem były: Bank 
Gospodarstwa Krajowego, geograf prof. Eugeniusz Romer i TNSW, a znajduje 
się w niej „nie tylko majątek TNSW, przez jedno pokolenie nauczycielskie zapra-
cowany, lecz także ulokowane są w tej instytucji wartości ideowe Towarzystwa”19. 

W Regulaminie tym stwierdzano, że do obowiązków członków TNSW, zasia-
dających w Radzie Nadzorczej spółki, należy czuwanie nad wzrostem majątku 
Towarzystwa i członków – akcjonariuszy spółki, ale także są oni odpowiedzial-
ni za wartości ideowe i poziom naukowy wydawnictw „Książnicy-Atlasu”. Zarząd 
Główny TNSW żądał od swoich członków sprawozdań ze stanu interesów spółki 
oraz z prowadzonej przez nią polityki wydawniczej. Instrukcje Zarządu Głównego 
TNSW obowiązywały członków Rady Nadzorczej, kiedy zostały zawarte w obec-
ności wszystkich członków Rady20.

W następnych latach spółka świetnie się rozwijała i przynosiła spore zy-
ski21. W 1929 roku otrzymała złoty medal na Powszechnej Wystawie Krajowej 
w Poznaniu22. Umacniano współpracę pomiędzy spółką a innymi instytucjami 
związanymi z TNSW. W dniu 16 stycznia 1931 roku „Książnica-Atlas Zjednoczone 

18 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 171, Oświadczenie Repre-
zentantów Zarządu Głównego TNSW dr. Kuczyńskiego, prof. Oziębłego i prof. Ujejskiego na nadzwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Książnicy dnia 19 I 1924 r., k. 54.

19 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 171, Regulamin dla człon-
ków Rady Nadzorczej „Książnicy-Atlasu” uchwalony przez Zarząd Główny TNSW dnia 8 stycznia 
1928 r., k. 76.

20 Tamże.
21 W. Topoliński, Z działalności Książnicy-Atlasu TNSW. Sprawozdanie z posiedzenia Rady 

Nadzorczej Książnicy-Atlasu TNSW, „Przegląd Pedagogiczny” 1931, nr 9, s. 227.
22 J. Szafran, Dla dobra polskiej szkoły…, s. 157.
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Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich 
i Wyższych, Spółka Akcyjna”, reprezentowana przez dra Jana Piątka i Tadeusza 
Sierzputowskiego, przesłała do Redakcji „Przeglądu Pedagogicznego” pismo, 
do którego załączono umowę. Określała ona wzajemne świadczenia, m.in. cho-
dziło o zamieszczanie recenzji wydawnictwa „Książnica-Atlas” w „Przeglądzie 
Pedagogicznym”. Przypominano, że redaktor czasopisma Henryk Galle, w dniu 
16 stycznia 1931 roku na spotkaniu z dyrekcją spółki, obiecał zamieszczać re-
cenzje, zwłaszcza tych publikacji, które mogą zainteresować większość nauczy-
cieli23. Postanowiono więc wzmocnić reklamę wydawnictw spółki „Książnica-Atlas 
TNSW”, pomimo tego że od lat zamawiała ogłoszenia w czasopismach TNSW. 
Pojawiały się też liczne informacje o innych formach jej działalności, jak np. ufun-
dowanie stypendiów dla uczniów24.

Silne związki TNSW z „Książnicą-Atlas” umacniała obecność przedstawicie-
la spółki w Zarządzie Głównym Towarzystwa, np. w 1939 roku był nim Tadeusz 
Sierzputowski25. 

W wydawnictwach nie brakowało też nieporozumień, zawirowań i kłopotów. 
Czasem były to sprawy drobne, jak np. utyskiwania Redakcji „Przeglądu Peda-
gogicznego” na brak odpowiedniej okładki pisma. W dniu 13 marca 1929 roku 
członkowie Redakcji, Leon Płoszewski i Włodzimierz Topoliński, stwierdzali z ża-
lem, że „w preliminarzu budżetowym na rok 1929 nie uwzględniono pozycji na 
okładkę dla »Przeglądu Ped.[agogicznego]«. […] [Zwrócili] uwagę na to, że brak 
okładki b.[ardzo] szkodliwie odbija się na wyglądzie zewnętrznym »Przeglądu Pe-
dagogicznego«. Jest to jedyne pismo nauczycielskie w formacie 8-ki bez okładki, 
co jest tym boleśniejsze, że nawet pisma wydawane przez sekcje autonomicz-
ne TNSW ukazują się z okładką. [Redaktorzy] ponawiają z naciskiem prośbę, 
by Prezydium Zarządu Gł.[ównego] zaczęło wreszcie dbać o szatę zewnętrzną 
swych wydawnictw”26.

Inne problemy, chodź o charakterze przejściowym, mogły spowodować spo-
ro zamieszania w pracach redakcji. Przykładem może być incydent z 1933 roku, 
związany z pismem „Muzeum”. W dniach 12−13 stycznia odbyło się Walne Zgro-

23 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 240, Pismo Jana Piątka 
i Tadeusza Sierzputowskiego z Filii w Warszawie Książnicy-Atlas Zjednoczonych Zakładów Kartogra-
ficznych i Wydawniczych TNSW Spółka Akcyjna do Redaktora „Przeglądu Pedagogicznego” Henryka 
Galle z 16 I 1931 r., k. 37.

24 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 240, Pismo Jana Piątka 
i Tadeusza Sierzputowskiego z Filii w Warszawie Książnicy-Atlas Zjednoczonych Zakładów Karto-
graficznych i Wydawniczych TNSW Spółka Akcyjna do Redaktora „Przeglądu Pedagogicznego” Mak-
symiliana Tazbira z 23 V 1936 r., k. 130; tamże, Pismo Administracji „Przeglądu Pedagogicznego” 
do Książnicy-Atlas, Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych, Ossolineum, Księgarni Jakubow-
skiego we Lwowie, Księgarni M. Arcta z 10 VIII 1939 r., k. 408 (w piśmie informowano o zamiarze 
wydania pierwszego powakacyjnego numeru pisma – w dniu 1 września 1939 roku pytano też, czy 
wymienione wydawnictwa zechcą zamieścić w nim ogłoszenia o nowych podręcznikach szkolnych). 
Zob. też „Przegląd Pedagogiczny” 1927, nr 2, s. 56.

25 Skład Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównej Komisji Rozjemczej, „Prze-
gląd Pedagogiczny” 1939, nr 7−8, s. 112.

26 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 245, Protokół posiedzenia 
Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Pedagogicznego” z 13 III 1929 r., k. 102−104.
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madzenie TNSW, podczas którego prezes Okręgu Lwowskiego Piotr Zygmunt 
Dąbrowski złożył wotum nieufności dla Zarządu Towarzystwa. Walne Zgroma-
dzenie odrzuciło wniosek, a Dąbrowskiego poddano ostrej krytyce już w samym 
Lwowie. W rezultacie ustąpił z prezesury, ale nie tylko27. W piśmie Władysława 
Olszewskiego z Zarządu Okręgu Lwowskiego TNSW do redaktora „Przeglą-
du Pedagogicznego” z 26 września 1933 roku czytamy, że poprzedni redaktor 
„Muzeum”, Piotr Zygmunt Dąbrowski, zrezygnował ze stanowiska i nie przekazał 
Zarządowi Okręgu ani agend, ani portfela redakcyjnego. Uważano, że zniszczył 
nawet artykuły przeznaczone do druku w kolejnym, wrześniowym zeszycie pisma. 
Nowy redaktor, Władysław Olszewski, któremu Zarząd Okręgu powierzył wyda-
nie nowego numeru „Muzeum”, znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Uważał, 
że zebranie nowego materiału będzie trwało do końca października. Wobec tych 
trudności zwrócił się do redaktora „Przeglądu Pedagogicznego” o pomoc. Pisał: 
„Przypuszczam, że w redakcji znajdzie się niejeden taki artykuł, który dla jakich 
bądź przyczyn nie nadaje się do »Przeglądu«, ale nadałby się do »Muzeum«. Czy 
mógłbym kilka takich artykułów od WPana otrzymać. Ja sam skomunikowałbym 
się z autorami i postarałbym się o ich zgodę”28. 

W dniu 12 września tego roku Zarząd Okręgowy we Lwowie zwolnił też Euge-
niusza Kosińskiego, który był administratorem czasopisma. Powodem była m.in. 
redukcja poborów29.

Duga połowa lat trzydziestych to trudny czas dla wydawnictw TNSW. Szcze-
gólnie zagrożone wydawało się „Muzeum”, z którym skutecznie konkurował inny 
kwartalnik TNSW – „Kultura i Wychowanie”30. W preliminarzu budżetowym na 
1936 rok odnotowano deficyt. Liczba bezpłatnie rozsyłanych czasopism była zbyt 
duża31. Wpływ na to mogła mieć zmniejszająca się liczba członków Towarzystwa 
(odchodzących głównie do Związku Nauczycielstwa Polskiego32), a co za tym 
idzie spadek dochodów pochodzących ze składek33. W związku z tym Zarząd 

27 Sprawozdanie Zarządu Głównego TNSW za rok 1933/1934, „Przegląd Pedagogiczny” 1934, 
nr 5, s. 61.

28 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 248, Pismo Władysława 
Olszewskiego z Zarządu Okręgu Lwowskiego TNSW do Redaktora „Przeglądu Pedagogicznego” 
z 26 IX 1933 r., b.p.

29 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn.. 243, Odpis sprostowania 
Eugeniusza Kosińskiego do Redakcji „Przeglądu Pedagogicznego”, k. 1.

30 Jego współpracownikami byli uznani uczeni: Florian Znaniecki, Władysław Tatarkiewicz, Ser-
giusz Hessen, Zygmunt Łempicki, Kazimierz Wyka, Bogdan Nawroczyński. Zob.: B. Łuczyńska, Koło 
krakowskie TNSW na tle prac Towarzystwa…, s. 124.

31 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 240, Pismo Zarządu Okręgu 
Lwowskiego TNSW do Zarządu Głównego TNSW w Warszawie z 3 I 1936 r., k. 128.

32 Jeden cel – dwie metody (Na marginesie odezwy Koła Krakowskiego), „Biuletyn Zarządu 
Okręgu Poznańskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych” 1932, nr 1, s. 3.

33 Przykładem zaistniałej sytuacji może być pismo Zarządu Koła Żyrardowskiego TNSW do Za-
rządu Okręgu Warszawskiego z 1936 roku, w którym czytamy: „W odpowiedzi na pismo Zarządu Okrę-
gu Warszawskiego TNSW Zarząd Koła Żyrardowskiego komunikuje, że obecnie liczba członków Koła 
wynosi 9 (dziewięć). Staramy się o powiększenie liczby członków Koła drogą osobistej agitacji, z dru-
giej zaś strony na ostatnim zebraniu Koła uchwalono zwrócić się do Zarządu Okręgu Warszawskiego 
TNSW z prośbą o przyjście nam w tej sprawie z pomocą. Pomoc ta mogłaby się wyrazić w przyjeździe 
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Główny TNSW w Warszawie planował zrezygnować z zasady bezpłatnego do-
starczania wydawnictw członkom towarzystwa. Chciano wprowadzić roczną do-
płatę 2 zł na koszty druku i wysyłki, zmniejszyć nakłady czasopism i zaprzestać 
wysyłania wszystkich dotychczasowych tytułów prasowych do członków Towarzy-
stwa. Lwowscy działacze postanowili bronić „Muzeum”. Chcieli nawet doprowadzić 
do większego uniezależnienia się jego redakcji od Zarządu Głównego. W liście 
wysłanym do Warszawy zaznaczali, że zgłoszone do 5 grudnia 1935 roku jedno-
razowe dotacje okręgów i kół już prawie dorównywały preliminowanej kwocie, po-
trzebnej do wydawania „Muzeum”. W związku z tym Zarząd Okręgu Lwowskiego 
stał na stanowisku, że zarówno „Kulturę i Wychowanie”, jak i „Muzeum” można 
nadal rozsyłać członkom bezpłatnie. Lwowscy działacze TNSW uważali, że poło-
żenie finansowe Towarzystwa pozwalało zrealizować to nawet w bieżącym roku 
administracyjnym. Podkreślając wysoką wartość naukową i prestiżową kwartalnika 
„Kultura i Wychowanie”, Zarząd Okręgu Lwowskiego zaznaczył, że: „dla praktycz-
nego nauczyciela większą użyteczność przedstawia jednak »Muzeum«, niż »Kul-
tura i Wychowanie« oraz że w chwili obecnej, stanowiącej krytyczny i przełomowy 
moment w dziejach naszego szkolnictwa, bezwarunkowo powinniśmy posiadać 
pismo, traktujące o aktualnych zagadnieniach życia szkolnego. »Muzeum« jest 
właśnie w Polsce jedynym tego rodzaju pismem, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę 
»Gimnazjum«, które jednak traktuje wszystkie zagadnienia pedagogiczne z punk-
tu widzenia współzawodniczącej z nami organizacji nauczycielskiej”34.

Zarząd Okręgu Lwowskiego wyrażał przekonanie, że utrzymanie należyte-
go poziomu naukowego i dydaktycznego „Muzeum” zależy od zasobów finanso-
wych wydawnictwa. W związku z tym dotacje na wydawanie, a także honoraria 
dla redaktorów i autorów powinny być równe we wszystkich wydawnictwach 
Towarzystwa, przy uwzględnieniu tej samej liczby arkuszy. Zaznaczano, że po-
między „Przeglądem Pedagogicznym” a „Muzeum” powinno być przeprowadzo-
ne wyraźne rozgraniczenie zainteresowań. Według autorów pisma do Zarządu 
Głównego, „Przegląd Pedagogiczny” miał być czasopismem ściśle zawodowym, 
a „Muzeum” pedagogicznym o charakterze „pioniersko-instrukcyjnym”35. Ponad-

do Żyrardowa kogoś z kolegów warszawskich i wygłoszeniu odczytu na temat mogący zaintereso-
wać ogół nauczycielstwa. Ze swej strony dla ożywienia działalności tutejszego Koła postanowiono 
sprowadzić z biblioteki Zarządu Okręgu Warszawskiego dzieła o treści naukowej i pedagogicznej. 
Pierwszy transport książek już został wydany kolegom”. Zarząd Okręgu nie zbagatelizował problemu, 
a ponieważ proszono jeszcze o konkretne tytuły książek, w odpowiedzi napisano: „Z żądanych ksią-
żek jedna jest jeszcze w czytaniu, więc tej jeszcze nie przesyłamy, pozostałe otrzymują koledzy, ale 
bardzo prosimy odesłać nam po przeczytaniu, abyśmy byli w zgodzie z regulaminem lotnych bibliotek. 
O referenta dla Żyrardowa staramy się i skoro tylko otrzymamy zgodę odpowiedniej osoby, zawiado-
mimy kolegów. Dla informacji prosimy nam podać, czy lepszy będzie poranek niedzielny, czy sobotni 
wieczór dla wystąpienia referenta”, [w:] AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, 
sygn. 240, Pismo Zarządu Koła Żyrardowskiego do Zarządu Okręgu Warszawskiego TNSW z 4 XII 
1936 r., k. 100; tamże, Pismo Zarządu Okręgu Warszawskiego TNSW do Zarządu Koła Żyrardow-
skiego [brak daty], k. 101. Zob. też.: Co wynika ze sprawozdań kół?, „Biuletyn Zarządu Okręgu Po-
znańskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych” 1932, nr 1, s. 7−8; A. Kołodziejczyk, 
Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych…, s. 459.

34 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 240, Pismo Zarządu Okręgu 
Lwowskiego TNSW do Zarządu Głównego TNSW w Warszawie z 3 I 1936 r., k. 128−129.

35 Tamże, k. 129.
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to stwierdzono, że lwowscy działacze TNSW oczekują od Zarządu Głównego 
TNSW zarządzenia, aby skarbnik towarzystwa w ściśle wyznaczonych termi-
nach przekazywał bezpośrednio do dyspozycji Zarządu Okręgu Lwowskiego 
fundusz przeznaczony na wydawanie „Muzeum”. Zarząd Okręgu Lwowskiego 
chciał tymi funduszami dysponować samodzielnie, regulując wysokość pono-
szonych wydatków na opłacenie redaktora, autorów, druku, papieru i innych. 
Lwowscy działacze TNSW przyjmowali też na siebie odpowiedzialność za kie-
runek rozwoju pisma36. Nadmieniano, że to Zarząd Okręgu Lwowskiego wydał 
ostatnie cztery numery (trzy zeszyty) „Muzeum”. W związku z tym domagano 
się od Zarządu Głównego zwrotu kwot wydanych na czasopismo w 1935 roku. 
Podkreślano, że wydanie tych czterech numerów pozwoliło utrzymać ciągłość 
pisma i przysłużyło się „Towarzystwu i szkole polskiej w przełomowej chwili jej 
rozwoju”37. Ponadto stwierdzano, że:

Zarząd Okręgu Lwowskiego, wysłuchawszy na dwóch posiedzeniach szczegółowego sprawoz-
dania z przebiegu obrad pełnego Zarządu Głównego [w Warszawie] w dniu 10. listopada 1935, nie 
może się powstrzymać od wyrażenia zdziwienia i żalu z powodu rażąco nierównomiernego trakto-
wania „Muzeum” w zakresie finansowym (25% kwoty, preliminowanej przez Walne Zgromadzenie na 
„Muzeum” – 108% kwoty preliminowanej na „Przegląd Pedagogiczny”), którego nie można usprawie-
dliwić rzekomo niskim poziomem tego wydawnictwa38.

Jednak Zarząd Główny TNSW w Warszawie nie zgodził się z tymi propozy-
cjami, zwłaszcza co do spraw finansowych. W dniu 23 stycznia 1936 roku do Za-
rządu Okręgowego TNSW we Lwowie skierowano pismo, w którym informowano, 
że w dniu 16 stycznia 1936 roku uchwalono preliminarz budżetowy według za-
łożeń Skarbnika Zarządu Głównego. W piśmie wysłanym do Lwowa czytamy, 
że według zatwierdzonego preliminarza w roku bieżącym wydawane będą oba 
kwartalniki, lecz tylko jeden z nich będzie dostarczany członkom bezpłatnie. Miało 
to nastąpić zgodnie z wyborem samych czytelników. Dopiero w przypadku braku 
takiej decyzji ze strony członka, Administracja Wydawnictw miała sama wyzna-
czyć pismo, kierując się zasadą, aby liczby egzemplarzy dostarczanych bez-
płatnie jednego i drugiego kwartalnika były mniej więcej równe. Drugi kwartalnik 
członkowie mieli odtąd otrzymywać za dopłatą 2 zł rocznie na koszty naddruku 
i wysyłki. W sprawie wyboru pism, za pośrednictwem „Przeglądu Pedagogiczne-
go”, zarządzono ankietę. Proszono Okręg Lwowski o opracowanie i nadesłanie 
w najbliższym czasie szczegółowego projektu wydatków na „Muzeum” w całym 
1936 roku, przy uwzględnieniu nakładu 2000 egzemplarzy o objętości 16 arku-
szy w 4 zeszytach. Zaproponowano terminy wydawnicze na: koniec marca, ko-
niec maja, koniec września i koniec listopada39. A celem ostatecznego rozliczenia 

36 Tamże, k. 129−130.
37 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 240, Ciąg dalszy pisma 

l.4/36 Zarządu Okręgu Lwowskiego TNSW do Zarządu Głównego TNSW w Warszawie z 3 I 1936 r., 
k. 88.

38 Tamże.
39 Później starano się koordynować termin ukazywania się „Muzeum” i „Kultury i Wychowania”. 

Ukazywały się w następującym porządku: koniec stycznia – 1 nr „Muzeum”, koniec lutego – 1 nr „Kul-
tury i Wychowania”, koniec marca – 2 nr „Muzeum”, około 10 maja – 2 nr „Kultury i Wychowania”, po-
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kosztów wydawania „Muzeum” w 1935 roku proszono o nadesłanie szczegółowe-
go sprawozdania z wydatków. Potrzebę takiego rozliczenia argumentowano w ten 
sposób, że w dochodach z prenumeraty i ogłoszeń w „Muzeum” przewidziano 
kwotę 1000 zł, ale najprawdopodobniej suma ta znacznie wzrosła, gdyż podana 
w liście przez redaktora Olszewskiego liczba prenumeratorów wynosiła przeszło 
250. W związku z tym proszono o dokładne zestawienie dochodów „Muzeum” za 
1935 rok, zarówno już otrzymanych, jak i tych mających dopiero wpłynąć do kasy 
redakcji40. Jak można wnioskować, Zarząd Główny w Warszawie nie pozwalał 
lwowskim działaczom na zbyt dużą swobodę finansową i ściśle kontrolował finan-
se redakcji „Muzeum”, a próba wyjścia spod tej kontroli nie powiodła się. 

Ponownie w trudnej sytuacji kwartalnik „Muzeum” znalazł się tuż przed wybu-
chem II wojny światowej. W dniu 31 sierpnia 1939 roku Administracja „Muzeum” 
i Zarząd Okręgu Lwowskiego TNSW informowały Zarząd Główny TNSW w War-
szawie o wstrzymaniu druku kolejnego numeru. Proszono o opłacenie w drukarni 
rachunku za zrobiony już skład. Powodem najprawdopodobniej był brak funduszy 
na druk i kolportaż „Muzeum”. Pismo doręczono jeszcze do Zarządu Główne-
go 5 września 1939 roku, czyli w pierwszych dniach wojny41. Jednak działania 
wojenne przekreśliły wszelkie oficjalne działania edytorskie TNSW, a powyższe 
problemy przestały być aktualne.

Na uwagę zasługuje poruszana wyżej finansowa strona funkcjonowania To-
warzystwa. Z dokumentów wytworzonych w 1938 roku przez Główną Komisję 
Rewizyjną wynika, że księgowość w TNSW stała na bardzo wysokim poziomie, 
„Księgi prowadzone są we wzorowym porządku”42. Odnotowano wzrost wydatków 
na wydawnictwa, co wynikało ze zwiększenia liczby arkuszy wydawniczych po-
szczególnych tytułów i wydania dodatkowych numerów „Kultury i Wychowania”, 
a także „Przeglądu Pedagogicznego”. Komisja w protokole stwierdzała, że „wy-
datkowanie było racjonalne, oględne i zgodne z uchwalonym preliminarzem”43.

Oprócz zestawień finansowych redakcje składały sprawozdania ze swojej 
działalności programowej. W jednym z nich, dotyczącym „Muzeum”, raportowano:

Kontynuując dotychczasową linię programową wydawnictwo starało się o aktualizowanie 
treści w odniesieniu do najbardziej piekących zagadnień współczesnego szkolnictwa średniego 
ogólnokształcącego. Między innymi omówiono zagadnienie szkoły i Państwa oraz wychowania oby-

łowa września – 3 nr „Muzeum”, połowa października – 3 nr „Kultury i Wychowania”, połowa listopada 
– 4 nr „Muzeum”, połowa grudnia – 4 nr „Kultury i Wychowania”. Zob.: AAN, Towarzystwo Nauczycieli 
Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 240. Terminy wydawania kwartalników w 1937 roku, k. 303.

40 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 240, Pismo Skarbnika Za-
rządu Głównego TNSW w Warszawie do Zarządu Okręgowego TNSW we Lwowie z 23 I 1936 r., 
k. 102−103.

41 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 240, Pismo Administracji 
„Muzeum” Czasopisma poświęconego sprawom wychowania i szkolnictwa. Zarządu Okręgu Lwow-
skiego TNSW do Zarządu Głównego TNSW w Warszawie z 31 VIII 1939 r., k. 390; tamże, Pismo 
wiceprezesa TNSW [brak imienia i nazwiska] do redaktora prof. Kazimierza Brończyka we Lwowie 
z 25 VIII 1939 r., k. 389.

42 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 244, Protokół Głównej Ko-
misji Rewizyjnej z 20 II 1938 r., k. 66.

43 Tamże.
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watelskiego […], problem selekcji […], kwestię samodzielności […], sprawę praktyki przedegzami-
nacyjnej kandydatów na nauczycieli szkół średnich […], sprawę trudności w realizacji programów 
gimnazjalnych […]. W dziale sprawozdawczym podano wyniki ankiety w sprawie nauczania języka 
polskiego w klasach I−IV […]. Poza tym poruszono także sprawę uposażeniową nauczycielstwa szkół 
średnich […]. Redakcja starała się wciągnąć do współpracy autorów pochodzących z różnych dzielnic 
kraju. Ilość prenumeratorów stale wzrasta44.

W innym zestawieniu czytamy:

„Przegląd Pedagogiczny” od 1 maja 1937 r. do 15 lutego 1938 r. w szesnastu numerach zawiera 
artykuły poświęcone wychowaniu i nauczaniu, projektom programów liceum ogólnokształcącego, wy-
nikom nauczania w gimnazjum, sprawie matury, niektórym zagadnieniom polityki szkolnej (budżet, wy-
kształcenie młodzieży wiejskiej), a przede wszystkim sprawom stanu nauczycielskiego: obronie jego 
praw (sprawy uposażeniowe i emerytalne), brakowi etatów, opiece nad nauczycielami pracującymi 
naukowo, problemowi pragmatyki dla nauczycieli szkół prywatnych, nadania umowie zbiorowej MKN 
mocy powszechnie obowiązującej, doli młodego nauczycielstwa, zagadnieniu jego praktyki przedeg-
zaminowej. Nadto umieszczaliśmy sprawozdania ilustrujące niektóre kongresy i zjazdy, jubileusze 
i uroczystości szkolne. Od czasu do czasu umieszczaliśmy artykuły związane ze szkolnictwem zagra-
nicznym, podawaliśmy głosy prasy o szkole i nauczycielu. Wreszcie każdy numer przynosił artykuły 
informujące członków o działalności Towarzystwa […]45.

Przedstawione sprawozdania głównych tytułów prasowych TNSW pokazu-
ją, jakie spektrum problematyki nauczycielskiej obejmowały te wydawnictwa, tyl-
ko w tych dwóch przypadkach. Biorąc pod uwagę całą aktywność wydawniczą 
Towarzystwa: jego udział w sukcesie spółki „Książnica-Atlas TNSW”, wydawane 
podręczniki, poradniki, liczne czasopisma specjalistyczne, publikacje adresowa-
ne do młodzieży, to skala tej działalności edytorskiej musi być oceniona wysoko. 

Oczywiście wśród członków TNSW, oficjalnie apolitycznego, nie brakowało 
sporów natury politycznej. Część działaczy pozostawała pod wyraźnymi wpływa-
mi narodowej demokracji, byli też zwolennicy chrześcijańskiej demokracji i spora 
grupa zwolenników sanacji (w latach trzydziestych)46. Jednak starano się łagodzić 
konflikty natury politycznej i skupiać się na pracy merytorycznej. Można to zaobser-
wować w wydawnictwach. Podczas posiedzenia Komitetu Redakcyjnego „Prze-
glądu Pedagogicznego” w pierwszych dniach po przewrocie majowym 1926 roku 
trudno znaleźć ślady tych wydarzeń, najpewniej dyskusji o charakterze politycz-
nym nie protokołowano. W protokołach znajduje się tylko informacja, że Redakcja 
zamierza zamieścić w 22 numerze pisma Okólnik Ministra Wyznań i Oświece-
nia Publicznego Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego w sprawie rozpolitykowania 
młodzieży. Postanowiono dodać komentarz, że „Przegląd Pedagogiczny” poru-
szał sprawę już wcześniej47. W TNSW do prawdziwej próby sił na tle politycznym 

44 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 244, „Muzeum” Sprawozda-
nie (prawdopodobnie z 1938 r.), k. 58.

45 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 244, Sprawozdanie Redak-
cji „Przeglądu Pedagogicznego” za okres od 1 V 1937 r. do 15 II 1938 r., k. 59.

46 B. Łuczyńska, Koło krakowskie TNSW na tle prac Towarzystwa…, s. 140; A. Kołodziejczyk, 
Towarzystwo Nauczycieli…, s. 459.

47 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 246, Protokół posiedzenia 
Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Pedagogicznego” z 10 VI 1926 r., b.p.
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doszło w pierwszej połowie lat trzydziestych. W 1932 roku na Walnym Zgroma-
dzeniu działacze Koła Krakowskiego podjęli próbę upolitycznienia Towarzystwa 
i zgłosili wniosek o usunięcie ze statutu zapisu o apolityczności organizacji. Sta-
ło się tak na skutek negatywnego stosunku wielu delegatów do nowej ustawy 
o ustroju szkolnictwa (ustawa jędrzejewiczowska z 11 marca 1932 roku), o pro-
jekcie której TNSW już wcześniej wypowiedziało się krytycznie, także przed ko-
misją sejmową48. Początkowo spór udało się załagodzić, ale tylko tymczasowo. 
W 1934 roku na skutek konfliktu pomiędzy zwolennikami narodowej demokracji 
a silną frakcją sanacyjną doszło do rozłamu w Towarzystwie. Secesjoniści utwo-
rzyli Zrzeszenie Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (ZNSW). Jednak rozłam 
nie trwał długo i 1 listopada 1935 roku ponownie połączono obie organizacje49.

Dwa lata później umiejętnie odniesiono się do faktu powstania Obozu Zjedno-
czenia Narodowego. W artykule „Przeglądu Pedagogicznego” pt. TNSW a OZN 
czytamy: 

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w myśl swego statutu jest apolityczne, nie 
ma tedy prawa zgłaszać akcesu do Obozu o charakterze politycznym. Jednakże pragniemy stwierdzić, 
iż deklaracja pułkownika [Adama] Koca, stanowiąca podstawy Obozu Zjednoczenia Narodowego, za-
wiera te same zasady wychowania narodowego i religijnego, o które organizacja nasza z niezłomną 
wytrwałością wśród największych przeciwieństw, nie cofając się przed wielu ofiarami, walczy z górą 
pół wieku50.

TNSW wyraźnie dążyło do zachowania kompromisu w relacjach z władzami, 
co zapewniało możliwość działania i ciągle silną pozycję wśród nauczycieli. 

W ocenie działalności Towarzystwa nie należy zapominać, że TNSW po-
dejmowało szereg innych zadań w zakresie organizacji pomocy nauczycielom 
w doskonaleniu się w zawodzie (np. organizowanie kursów, prowadzenie bibliotek 
i czytelni), organizacji pomocy prawno-społecznej (np. interwencje w sprawach 
nauczycieli w kuratoriach i Ministerstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego)51, 
pomocy w znalezieniu pracy (np. poprzez działalność Społecznego Biura Pośred-
nictwa Pracy przy Okręgu Warszawskiem TNSW)52, organizacji samopomocy 
materialnej, takiej jak np. korzystanie z szeregu funduszy (w czasie wielkiego kry-
zysu gospodarczego Zarząd Główny TNSW postanowił o przekazaniu dywidendy 
od akcji „Książnicy-Atlasu” z 1931 roku na fundusz bezrobocia)53. Ślady tej dzia-

48 Jeden cel – dwie metody (Na marginesie odezwy Koła Krakowskiego), „Biuletyn…”, s. 1−3.
49 B. Łuczyńska, Koło krakowskie TNSW na tle prac Towarzystwa…, s. 139−149.
50 TNSW a OZN, „Przegląd Pedagogiczny” 1937, nr 5, s. 1.
51 J. Szafran, Dla dobra polskiej szkoły…, s. 157−158; B. Łuczyńska, Koło krakowskie TNSW na 

tle prac Towarzystwa…, s. 125−126.
52 AAN, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, sygn. 240, Druk pisma Społecz-

nego Biura Pośrednictwa Pracy przy Okręgu Warszawskiem TNSW do dyrekcji … [nie podano nazwy 
instytucji, brak daty], k. 101v.

53 Walne Zgromadzenie Okręgu i jego echa na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, „Biuletyn 
Zarządu Okręgu Poznańskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych” 1932, nr 1, s. 4; 
J. Szafran, Dla dobra polskiej szkoły…, s. 158; B. Łuczyńska, Koło krakowskie TNSW na tle prac 
Towarzystwa…, s. 131−139.
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łalności znajdują się w wielu wydawnictwach TNSW, często w postaci ogłoszeń, 
sprawozdań, kronik. 

TNSW, mimo licznych utrudnień wynikających z potrzeby scalenia polskiej 
edukacji w jeden system po latach zaborów54, zmiennej koniunktury gospodar-
czej, sporych zmian politycznych w II RP, utrzymało wysoki poziom swych publi-
kacji. Zarząd Główny Towarzystwa potrafił umiejętnie sprawować kontrolę nad 
poszczególnymi sferami tak szerokiej działalności edytorskiej. Systematycznie 
realizowano założenie poszerzania wiedzy i jej popularyzacji. Wspierano roz-
wój pedagogiczny i naukowy nauczycieli, wspomagano pracę szkół. W tym celu 
współpracowano z ogromną rzeszą wybitnych specjalistów i ludzi oddanych idei 
tworzenia polskiego szkolnictwa na jak najwyższym poziomie. Wkład Towarzy-
stwa w rozwój polskiej oświaty można uznać za imponujący. TNSW, pomimo 
wielu wskazanych powyżej trudności, prowadziło niezwykle skutecznie swo-
ją działalność edytorską, zajmując dominującą pozycję na rynku wydawniczym 
II Rzeczypospolitej. 

54 „Zjednoczenie szkolnictwa różnych dzielnic, budowa zupełnie nowego gmachu odrodzonej 
szkoły polskiej, na gruzach szkoły obcej” stanowiło szczególny powód dumy w końcu dwudziestolecia 
międzywojennego. Zob.: 1918−1938, „Przegląd Pedagogiczny” 1938, nr 23, s. 334−335.





IWONNA MICHALSKA*

Działalność wydawnicza Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w zakresie czasopism dla dzieci i młodzieży 

w dwudziestoleciu międzywojennym

W okresie międzywojennym w Polsce, oprócz nakładców profesjonalnych, 
którymi byli najczęściej wydawcy-księgarze i wydawcy-drukarze, istniało szereg 
instytucji zajmujących się edytorstwem. Wydawcy zawodowi, legitymujący się 
w swej większości fachowym przygotowaniem, dostarczając czytelnikom książki, 
traktowali to zajęcie jako źródło własnego utrzymania1. Z kolei nakładcy para-
profesjonalni lub nieprofesjonalni, do których należy zaliczyć placówki naukowe, 
agendy państwa, kościoły, organizacje społeczne, stronnictwa polityczne, związ-
ki i stowarzyszenia, podejmowali prace wydawnicze niejako obok realizowanych 
głównych celów własnej działalności. Aktywność ta wynikała z rozmaitych pobu-
dek, ale najczęściej przypisywano jej propagowanie głoszonych idei i poglądów 
oraz informowanie na bieżąco szerszych kręgów społecznych o dokonaniach 
i planach na przyszłość.

W dziedzinie oświaty i wychowania wśród wydawców niezawodowych po-
ważną rolę odegrał Związek Nauczycielstwa Polskiego2, który był największą 
w Drugiej Rzeczypospolitej organizacją skupiającą w swych szeregach nauczy-
cieli. Koncentrował się on z jednej strony na obronie interesów zawodowych 
swoich członków poprzez angażowanie się w działania dotyczące unormowania 
kwestii uposażenia, świadczeń emerytalnych i pragmatyki nauczycielskiej; na 

* Dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Historii Wycho-
wania i Pedeutologii, Pracownia Historii Oświaty, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48.

1 Por. N. Kraśko, Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001, s. 21; M. Mle-
kicka, Jakub Mortkowicz − księgarz i wydawca, Wrocław 1974, s. 8.

2 Związek Nauczycielstwa Polskiego powstał w 1930 r. z połączenia Związku Polskiego Na-
uczycielstwa Szkół Powszechnych i Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich Szkół Średnich. 
Zob. Z. Marciniak, Procesy zjednoczeniowe w ruchu nauczycielskim na ziemiach polskich w latach 
1915−1919, Warszawa 1969, s. 28.
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rzecz dbałości o stwarzanie warunków do kształcenia, dokształcania i doskona-
lenia nauczycieli; w zakresie troski o zdrowie i rekreację, co znajdowało wyraz 
w prowadzeniu sanatoriów, domów leczniczych i wypoczynkowych; zapewniania 
pomocy finansowej, dzięki powołaniu koleżeńskich kas kredytowych i spółdzielni 
oszczędnościowo-kredytowych. Z drugiej strony, działalność organizacji polegała 
na czynnym uczestnictwie we wszystkich przedsięwzięciach związanych z wy-
pracowaniem systemu edukacji narodowej i oparciu go na zasadach jednolitości, 
powszechności i symultanności, a także na włączaniu się w opiniowanie przygo-
towywanych projektów ustaw ustroju szkolnego przez kolejnych ministrów Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W obszarze zainteresowań działaczy 
Związku znalazła się również kwestia rozwijania oświaty pozaszkolnej poprzez 
samodzielną w tym zakresie pracę lub przy współudziale innych instytucji, prowa-
dzenie kursów oświatowych i instrukcyjnych, konferencji oraz odczytów kierowa-
nych do dorosłych i młodzieży3. 

Oddzielną, choć silnie związaną z aktywnością zawodowo-oświatową, była 
dla ZNP działalność wydawnicza w zakresie czasopiśmiennictwa. Stanowiła ona 
nie tylko dopełnienie aktywności, ale wspierała podejmowane przez Związek ini-
cjatywy, jak również dostarczała bodźca mającego pobudzać nauczycieli do cią-
głego samokształcenia. Takie cele stawiano przed periodykami adresowanymi 
do dorosłego czytelnika. Szeroka oferta pism o zróżnicowanym profilu pozwalała 
członkom ZNP uzyskiwać orientację w bieżących sprawach życia organizacyjne-
go, szkolnego, decyzjach i zamiarach władz oświatowych różnych instancji czy 
wreszcie dostarczała teoretycznej i praktycznej wiedzy pedagogicznej. Warto 
podkreślić, że pisma powstawały nie tylko z inicjatywy centralnej, ale tworzone 
były także w terenie4. Kilkadziesiąt tytułów ukazujących się związkowych periody-
ków dla nauczycieli można więc zakwalifikować do czterech zasadniczych grup: 
czasopism organizacyjnych, czasopism poszczególnych okręgów, czasopism re-
gionalnych wydawanych przez zarządy powiatowe i inne ogniwa oraz czasopism 
społeczno-pedagogicznych5.

Osobną grupę pism stanowiły wydawnictwa dla dzieci i młodzieży. Moty-
wacjom do ich powoływania towarzyszyło przede wszystkim przekonanie o ko-
nieczności objęcia wpływem wychowawczym jak największej liczby młodych 
czytelników. Związek, pragnąc uczestniczyć w kształtowaniu ich osobowości, nie 
zapominał jednocześnie o konieczności rozwijania zainteresowań i zaspokajania 
różnorodnych potrzeb młodej generacji Polaków. Oferując własne czasopisma, 

3 T. Szczechura, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1919−1939, Warszawa 
1957, s. 80−89, 94−115, 125−135, 185−201, 258−266; S. Michalski, Pierwszy okres działalności, 
[w:] Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1905−1985, red. B. Grześ, Warszawa 1986, 
s. 110−120, 163−165, 170−196; S. Mauersberg, Orientacje ideologiczne w ruchu nauczycielskim 
w Polsce w latach 1918−1939, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1985, nr 2, s. 183−192.

4 Przykładowo w województwie warszawskim wydawano: „Głos Nauczycielstwa Mazowieckiego” 
(Warszawa), „Głos Warszawski”, „Życie Szkolne” (Włocławek), „Echo Grójeckie”, „Głos Nauczycielstwa 
Łowickiego”, „Ogniwo” (Płońsk), „Praca Nauczycielska” (Skierniewice), „Kronika Rypińska”, „Pokłosie 
Szkolne” (Płock), „Myśl Nauczycielska” (Sochaczew). Zob. A. Cieśla, Związek Nauczycielstwa Polskie-
go w województwie warszawskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, Toruń 2000, s. 113−122.

5 S. Michalski, Pierwszy okres…, s. 244−245.
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postrzegał tę grupę odbiorców jako dzieci i jako uczniów, do których pisemka mo-
gły docierać różnymi drogami – albo dzięki samodzielnym zakupom lub indywidu-
alnemu abonamentowi, albo za pośrednictwem szkoły w prenumeracie zbiorowej. 
W pierwszym przypadku zakładano, że kontakt z pisemkiem odbywać się będzie 
w czasie wolnym od lekcji, w przypadku drugim – jego treści miały być przed-
miotem zajęć lekcyjnych, stawać się materiałem urozmaicającym proces dydak-
tyczny. Czasami obydwie drogi mogły się krzyżować, co oceniano jako czynnik 
„wzmacniający” obcowanie czytelnika z periodykiem. 

Realizowanie celu, jaki wyznaczył Związek czasopismom dla dzieci i mło-
dzieży w dziele wychowania młodego pokolenia, wymagało wypracowania me-
rytorycznego stanowiska w tej kwestii, wyznaczającego ogólny kierunek prac 
poszczególnych redakcji. I choć ZNP nigdy nie określił w jednym dokumencie 
własnego programu wychowawczego, to z rozproszonych informacji na ten temat, 
odwołując się do uchwał podejmowanych na zjazdach, kongresach i konferen-
cjach, tekstów zawartych w periodykach związkowych czy wypowiedzi członków 
tej organizacji, można go w dużym stopniu zrekonstruować.

W pierwszym dziesięcioleciu okresu międzywojennego podejmowane były 
przez Związek próby tworzenia własnych projektów dotyczących wychowania 
dzieci i młodzieży. Nie popierając endeckiego narodowego ideału wychowaw-
czego, ZNP występował z postulatami przygotowywania i dostarczania krajowi 
obywateli zdolnych podjąć trud aktywnego uczestnictwa w życiu państwowym. 
Wyjaśniano, że wychowanie obywatelskie musi odbywać się w zbiorowości, bo 
jedynie poprzez aktywny w niej udział nastąpi rozwijanie instynktów społecznych, 
przyswajanie wzorów i uświadamianie obowiązków obywatelskich6. Uważano, 
że należy przybliżać dzieciom i młodzieży problemy polityczne, ekonomiczne, 
społeczne i kulturalne7.

Próbując bliżej określić cechy obywatela-Polaka, wskazywano na wyrabia-
nie w młodym pokoleniu samodzielności i poczucia odpowiedzialności za własne 
czyny, krytycyzmu, szlachetności, zdolności do działania, kultury woli, umy-
słu i uczuć, religijności, zrównoważenia psychicznego i sprawności fizycznej8. 
Wątkiem uzupełniającym stały się propozycje odnoszące się do poszanowania 
przeszłości i tradycji. Twierdzono, że wszystko, co minęło, powinno być przecho-
wywane w pamięci i sercach Polaków. Miało to również odniesienie do wychowa-
nia obywatelskiego, którego fundamentalne treści winny być czerpane nie tylko 
z teraźniejszości, ale i z doświadczeń historii9.

6 O wychowaniu obywatelskim w szkole, referat prof. A. Dobrowolskiego na II Zjeździe Dele-
gatów Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Warszawie w dniu 8 kwietnia 
1920 roku, „Głos Nauczycielski” 1920, nr 7−8, s. 1.

7 H. Orsza, Nauka o Polsce współczesnej, „Ruch Pedagogiczny”1922, nr 5−6, s. 105−109; 
referat Marii Jaworskiej Wiedza o Polsce współczesnej jako podstawa wychowania w szkole oraz 
koreferat Aleksandra Patkowskiego Nauka o państwie i obywatelu Rzeczypospolitej jako podstawa 
wychowawcza 7-klasowej Szkoły Powszechnej, „Głos Nauczycielski” 1925, nr 18−19, s. 521−527.

8 J. Kreutz-Mirski, Szkoła wychowawcza, „Ruch Pedagogiczny” 1921, nr 4−5, s. 1−14; J. Mło-
dawska, O nowy ideał wychowawczy, „Ruch Pedagogiczny” 1922, nr 5−6, s. 97−101; Z. Nowicki, 
Dziesięciolecie szkolnictwa polskiego, „Głos Nauczycielski” 1928, nr 35, s. 564.

9 H. Rowid, Odrodzenie szkoły polskiej, „Ruch Pedagogiczny” 1918, nr 1, s. 1−9; A. Patkowski, 
Wychowanie młodego pokolenia, „Ruch Pedagogiczny” 1922, nr 1−2, s. 7−15.
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Taki sposób myślenia o wychowaniu dzieci i młodzieży znalazł swoje miejsce 
w jednogłośnie przyjętej uchwale obradującego w 1920 r. Zjazdu Delegatów, która 
zawierała generalne założenia wychowawcze Związku w brzmieniu: 

„1. Uznanie pilną potrzebą opracowania teoretycznego i wypróbowania prak-
tycznego gmin uczniowskich i samorządu uczniowskiego w celu zaprowadzenia 
ich w szkołach na stałe i powszechnie, oraz konieczność uzyskania dla wychowa-
nia obywatelskiego przedmiotów humanistycznych.

2. Uznanie, że wychowanie obywatela polskiego prowadzić należy w duchu 
i stylu polskim, opartym na istocie moralnej człowieka i na wierze w wewnętrzną 
jego wartość.

3. Uznanie konieczności wyrównania braków i wykorzeniania wad tradycyj-
nych, przeszkadzających sprawności i dzielności obywatelskiej.

4. Wyrazić pragnienie, aby młodzież nasza widziała w Orle Białym symbol 
świętego ducha narodu, symbol szlachetnie sprzężony z tężyzną ideału obywa-
tela polskiego […].

5. Wzywa nauczycieli do usilnej pracy nad sobą, aby byli przykładem, do-
brych, dzielnych i światłych obywateli”10.

Następna dekada przyniosła przeorientowanie w dziedzinie teleologii peda-
gogicznej, zarówno w odniesieniu do całego systemu edukacyjnego w Polsce, jak 
i uznawanych przez Związek priorytetów wychowawczych. Organizacja ta z apro-
batą przyjęła informacje o decyzji władz szkolnych wprowadzenia w całokształt 
życia oświatowego nowych wartości w postaci ideału wychowania państwowego. 
Nie podjęła więc wysiłków budowania odrębnego programu wychowawczego, 
lecz wykorzystując dorobek działaczy sanacyjnych, rozbudowywała go, wprowa-
dzając nowe elementy wypracowane przez swoich członków11. 

Związek wyznawał pogląd, że jedynie wychowanie młodego pokolenia w du-
chu obywatelskim i państwowym może sprostać wymaganiom nowego typu oby-
watela, przygotowanego i wdrożonego do działalności społeczno-państwowej. 
Miał on łączyć w sobie – zgodnie z wykładnią ministra Sławomira Czerwińskiego 
– cechy romantyka i pozytywisty miłującego wolność i posiadającego szacunek 
dla pracy, który zdolny byłby do ponoszenia ofiar dla społeczeństwa i dla ojczyzny. 
Wymagało to głębokiego zakorzenienia w wychowankach poczucia potrzeby pod-
porządkowania się jednostki grupie, potrzeby pracy, wysiłku i trudu12. Podkreślano 
też, że wychowanie dzieci i młodzieży powinno zmierzać do rozbudzania tole-
rancji w stosunku do innych wyznań i przekonań, zrozumienia wobec słabszych, 
posłuchu dla władzy, które to cechy przyczynią się do wytworzenia zbiorowej od-
powiedzialności za losy państwa13.

10 Sprawozdanie z II Zjazdu Delegatów ZPNSP, „Głos Nauczycielski” 1920, nr 5−6, s. 6.
11 Zob. np. artykuły zamieszczane na łamach „Głosu Nauczycielskiego”, „Ruchu Pedagogiczne-

go”, „Pracy w Klasach Łączonych”, „Pracy Szkolnej”.
12 S. Czerwiński, O ideał wychowawczy szkoły, [w:] Kongres Pedagogiczny zorganizowany 

przez Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych i Związek Zawodowy Nauczycielstwa 
Polskich Szkół Średnich od 8−10 lipca 1929 r., Warszawa 1930, s. 17−30; F. Sadowski, Pracownik-Bo-
jownik, „Głos Nauczycielski” 1930/1931, nr 15, s. 260−261.

13 O polski system wychowawczy, „Głos Nauczycielski” 1931/1932, nr 13, s. 218; O stanowisko 
zawodu nauczycielskiego w Polsce, Warszawa 1935, s. 42−43.
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W ostatnich latach dwudziestolecia międzywojennego, kiedy zagrożenie bez-
pieczeństwa kraju stawało się sprawą coraz bardziej realną, Związek wysuwał 
propozycje dostosowania wychowania i kształcenia uczniów szkół powszechnych 
i gimnazjalnych do potrzeb oraz wymagań wojska14. 

Te głoszone na przestrzeni lat związkowe postulaty wychowawcze kształto-
wania obywatela-Polaka, pracownika i bojownika w służbie kraju, obrońcy ojczy-
zny, będące konsekwencją zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej, choć 
jedynie powierzchownie zarysowane, wyznaczały ogólne ramy, w które wpisywać 
się miały treści związkowych czasopism dla dzieci i młodzieży.

Warto w tym miejscu wyjaśnić kwestię związaną z kontrowersjami dotyczą-
cymi faktycznego wydawcy wspomnianych periodyków. W niektórych współcze-
snych opracowaniach spotkać się można z twierdzeniem, że edytorem pisemek 
była „Nasza Księgarnia”15. Być może pogląd ten zrodził się pod wpływem lektury 
sprawozdania z walnego zebrania członków spółki „Nasza Księgarnia odbytego 
we wrześniu 1921 r., w którym odnotowano, że dzięki własnej placówce wydaw-
niczej Związek będzie mógł wydawać, oprócz „Głosu Nauczycielskiego”, „Pracy 
Szkolnej”, „Płomyka” – podręczniki i pomoce naukowe16, albo też zamieszczonej 
w „Głosie Nauczycielskim” w 1925 r. informacji na temat planów rozszerzenia 
działalności „Naszej Księgarni”, między innymi o wydawanie najpopularniejszych 
periodyków dla „dziatwy szkolnej i pozaszkolnej”17. Nie do końca precyzyjnie uży-
te w tekstach tych sformułowania spowodowały z pewnością błędną ich inter-
pretację, która zaczęła „żyć własnym życiem”. Odwołując się do faktów, należy 
zwrócić uwagę, że we wszystkich pisemkach w stopce redakcyjnej jako wydawca 
figurował Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, a od 1930 r., 
po procesie zjednoczeniowym, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ponadto or-
ganizacja ta powołała wyspecjalizowane agendy zajmujące się wydawaniem wła-
snych czasopism dla nauczycieli oraz dla dzieci i młodzieży. 

Omawiany problem stał się również przedmiotem rozważań Michała Rogo-
ża, który wyjaśnia: „W licznych publikacjach można znaleźć informację o tym, 
że jednym z celów działalności spółki od początku jej istnienia było wydawanie 
czasopism dla dzieci i młodzieży. W niektórych opracowaniach podawano, iż taką 
właśnie działalność prowadziła »Nasza Księgarnia« w dwudziestoleciu między-
wojennym, wymieniając konkretne tytuły rzekomo wydawanych przez nią pism. 
Jednak ich wydawcą był w tym czasie Związek Nauczycielstwa Polskiego, a nie 
ściśle z nim związana »Nasza Księgarnia«. Zapewne w całej historii licznych nie-
porozumień dotyczących tego zagadnienia ważną rolę odegrała daleko posunię-
ta nadinterpretacja sprawozdania z walnego zebrania członków spółki akcyjnej 

14 Wychowujemy przyszłych żołnierzy, „Głos Nauczycielski” 1937/1938, nr 6, s. 83; L. Rajewski, 
Realizacja praktyczna przysposobienia do obrony kraju, „Gimnazjum” 1936, nr 3, s. 81−84; S. Drze-
wiecki, Szkoła średnia a obrona państwa, „Gimnazjum” 1936, nr 2, s. 49−54.

15 Zob. np. J. Papuzińska, Wychowawcza rola prasy dziecięcej, Warszawa 1972, s. 23; S. Gra-
bowski, Na przyszły użytek. Z dziejów polskiej prasy dla dzieci 1824−1939, Pułtusk 2001, s. 177, 200.

16 C. D., „Nasza Księgarnia” Związku PNSP, „Głos Nauczycielski” 1921, nr 16, s. 220−221.
17 „Nasza Księgarnia” Związku Polsk. Naucz. Szk. Powsz., „Głos Nauczycielski” 1925, 

nr 15−16−17, s. 409.
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»Nasza Księgarnia« z dnia 11 września 1921 r. dokonana przez Stanisława Alek-
sandrzaka. W rzeczywistości, poza biuletynem »Dla szkoły i nauczyciela« intere-
sująca nas spółka nie wydawała przed II wojną światową żadnych czasopism”18.

Związek na przestrzeni dwudziestu lat stworzył potężny koncern wydawniczy, 
który dostarczał ponad 60 procent polskiej prasy pedagogicznej i był najwięk-
szym edytorem periodyków dla dzieci i młodzieży. Początkowo wprowadzaniem 
na rynek księgarski wszystkich pism z ramienia władz centralnych zajmował się 
Wydział Pedagogiczny, jednak szybko rosnąca liczba tytułów zmusiła w 1930 r. 
Zarząd Główny ZPNSP do utworzenia specjalnej jednostki – Wydziału Prasowe-
go, który przejął w całości wszystkie sprawy wydawnicze19. W jego skład weszli: 
P. Wysocki – przewodniczący, W Gawski – zastępca, S. Machowski i J. Chudy 
– sekretarze, P. Ciesielski, A. Walenta, J. Saloni i M. Kopeć – członkowie. Kilka 
miesięcy później, po zmianie na stanowisku przewodniczącego, nowym szefem 
został J. Smulikowski20. 

Po trzech latach, na skutek reorganizacji struktur naczelnych władz ZNP, Wy-
dział Prasowy przekształcono w Wydział Wydawniczy. Do jego zadań zaliczono: 
czuwanie nad pracami redakcyjnymi komitetów poszczególnych czasopism po-
przez urządzanie narad redaktorów periodyków związkowych, przygotowywanie 
materiałów do druku, przeprowadzanie korekt i wydawanie wszystkich organów 
Zarządu Głównego ZNP, obsługę techniczną zamówień kierowanych do drukarni, 
prowadzenie administracji i ekspedycji czasopism związkowych21.

Na czele Wydziału Wydawniczego stanął Stanisław Machowski, postać dia-
metralnie różnie oceniana przez współpracowników, ale z pewnością człowiek 
o niezwykłych zdolnościach organizatorskich, który swoją energią i zaangażowa-
niem zdołał dokonać reformy w podległym sobie obszarze działalności. Za jego 
kierownictwa wprowadzona została nowa organizacja prenumeraty czasopism 
organizacyjnych i pedagogicznych oraz pisemek adresowanych do dzieci i mło-
dzieży, dostosowano wydawnictwa nauczycielskie do bieżących potrzeb oświaty, 
rozbudowano czasopisma dla młodego odbiorcy, powołując obok już istniejących 
nowe tytuły, utworzono Polską Agencję Oświatową, która publikowała dwa razy 
w tygodniu biuletyn informacyjny, przesyłany do 300 dzienników i czasopism 
w Polsce, zawierający treści dotyczące prac Związku22. 

18 M. Rogoż, Wydawnictwo »Nasza Księgarnia« − powstanie i rozwój do 1939 roku, „Annales 
Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 2008, Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia VI, 
Folia 61, s. 16−17.

19 K. Trzebiatowski, Rola czasopism Związku Nauczycielstwa Polskiego w doskonaleniu pra-
cy nauczycielskiej w okresie międzywojennym (1919−1939), „Studia Pedagogiczne” 1976, t. XXXVII, 
s. 192; Wydział Prasowy Związku PNSP, „Głos Nauczycielski” 1930/1931, nr 6, s. 115−116.

20 „Głos Nauczycielski”1930/1931, nr 6, s. 120; Z Wydziału Prasowego Związku, „Głos Nauczy-
cielski” 1930/1931, nr 8, s. 146.

21 „Głos Nauczycielski” 1933/1934, nr 4, s. 61−62; Archiwum ZG ZNP, Wydział Wydawniczy. 
Regulamin Wydziału Wydawniczego ZNP, sygn. 2303.

22 Reforma akcji wydawniczej, „Głos Nauczycielski” 1932/1933, nr 36, s. 666−667; W sprawie 
wydawnictw związkowych, „Głos Nauczycielski” 1933/1934, nr 22, s. 431; Synteza sprawozdawcza 
ZG ZNP z działalności za lata 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, „Głos Nauczycielski” 1938/1939, 
nr 5, s. 73.
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Wydział Wydawniczy ZNP od roku 1934/1935 skupiał w sobie następujące 
działy: centralne czasopisma nauczycielskie, okręgowe czasopisma nauczyciel-
skie, czasopisma dla dzieci i młodzieży, Polską Agencję Oświatową, druki organi-
zacyjne, drukarnię, administrację wydawniczą oraz dyrekcję handlową23. Agenda 
ta zatrudniała przeszło 50 pracowników, w tym redaktorów czasopism pedago-
gicznych i dziecięcych, korektorów, maszynistki, rachmistrzów, osoby pracujące 
w kliszarni, kartotece, ekspedycji oraz w sklepie „Zabawa i Nauka”24.

Po odejściu w 1937 r. z ZG ZNP S. Machowskiego, jego stanowisko na krót-
ko objął Józef Syska, dyrektor Liceum Pedagogicznego w Katowicach, a po nim 
do 1939 r. funkcję tę pełnił Stanisław Kwiatkowski. Posiadał on odpowiednie do-
świadczenie, gdyż wcześniej przez cztery lata był wiceprzewodniczącym Wydzia-
łu Wydawniczego25.

Zawieszenie działalności ZG ZNP i wprowadzenie na jego miejsce zarządu 
komisarycznego na przełomie lat 1937 i 1938 spowodowało regres w działalności 
wydawniczej. W lutym 1938 r., kiedy Związek rozpoczął na nowo funkcjonowanie, 
przystąpił do odzyskiwania utraconych na rynku edytorskim pozycji. Służyć temu 
miało powołanie Samodzielnego Referatu Propagandy pod kierownictwem Wła-
dysława Chylińskiego, który skupiał się głównie na organizowaniu specjalnych 
akcji informacyjno-reklamowych26.

Na związkowe czasopisma dla dzieci i młodzieży, będące częścią szerokiej 
działalności wydawniczej ZNP, składały się powoływane do życia w następującej 
kolejności tytuły: „Płomyk”, „Płomyczek”, „Szkolna Gazetka Ścienna”, „Mały Pło-
myczek” i „Młody Zawodowiec”27. 

Najwcześniejszym i najdłużej ukazującym się periodykiem był „Płomyk”. Zo-
stał on założony w 1917 r. przez Różę Brzezińską, a następnie rok później, na 
mocy porozumienia z nią, uzyskał poparcie Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich 
Szkół Początkowych28. Dopiero jednak w 1921 r. Związek Polskiego Nauczyciel-
stwa Szkół Powszechnych wystąpił jako oficjalny wydawca. W jego imieniu edyto-
rem pisemka został Józef Włodarski29. 

23 Sprawozdanie z prac ZG ZNP za okres 1. I. 34 do 30. VI. 35. Działalność Wydziału Wydawni-
czego, „Głos Nauczycielski” 1935/1936, nr 14, s. 266.

24 Archiwum ZG ZNP, Strajk pracowników ZNP. Lista pracowników Wydziału Wydawniczego 
1937−1938, sygn. 570.

25 „Głos Nauczycielski” 1936/1937, nr 23, s. 366; Cz. Wycech, Wspomnienia 1905−1930, War-
szawa 1969, s. 289; Archiwum ZG ZNP, Stanisław Kwiatkowski, teczka osobowa. Ważniejsze frag-
menty z życia kol. Stanisława Kwiatkowskiego (maszynopis), sygn. 21.

26 K. Greb, O czasopismach pedagogicznych i dziecięcych ZNP w dwudziestoleciu międzywo-
jennym, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1966, nr 2, s. 231.

27 Przy opracowaniu tekstu zamieszczonego poniżej wykorzystano fragmenty wyników badań 
zamieszczonych w pracy mojego autorstwa pt. Czasopisma Związku Nauczycielstwa Polskiego dla 
dzieci i młodzieży w Drugiej Rzeczypospolitej, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 
w 1994 r.

28 Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych powstałe w 1916 r. połączyło się 
w 1919 r. ze Związkiem Polskiego Nauczycielstwa w Galicji, przyjmując nazwę Związku Polskiego 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Zob. też: Dla szkoły i dziecka. Rozmowa Stanisława Aleksan-
drzaka z Janiną Porazińską, „Życie Szkoły” 1958, nr 5, s. 3−4; „Głos Nauczycielski” 1918, nr 6, s. 293.

29 „Płomyk”, „Głos Nauczycielski” 1921, nr 13, s. 170.
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Na początku krótko redakcję „Płomyka” prowadziła Zofia Roguska, a po niej 
Helena Radwanowa, która z niewielką przerwą kierowała czasopismem przez 
okres międzywojenny. W pierwszych latach Komitet Redakcyjny – oprócz redak-
torki naczelnej – tworzyli: Wanda Szellerówna, Irena Pełczanka i Zofia Roguska. 
Po odejściu Szellerówny skład poszerzono o Klementynę Stattlerównę, Marię 
Kownacką, Zygmunta Nowickiego, Tadeusza Ziemkiewicza i Józefa Włodarskie-
go30. Sytuacja uległa zmianie w 1934 r., kiedy to szef Wydziału Wydawniczego 
S. Machowski odsunął od wszelkich prac edytorskich Józefa Włodarskiego. Na 
znak solidarności z dotychczasowym wydawcą wymówienie złożyła H. Radwa-
nowa31. Zwolnione stanowiska w roku szkolnym 1934/1935 objął S. Machowski, 
a po niedługim czasie redaktorem naczelnym mianował znanego pedagoga Mie-
czysława Kotarbińskiego. Odejście S. Machowskiego spowodowało personalną 
zmianę wydawcy „Płomyka”. Jego miejsce zajął S. Kwiatkowski. Po wprowadze-
niu do ZG ZNP zarządcy komisarycznego redakcja pisemka odpowiedziała bojko-
tem. Na wydawców pisemka z ramienia ZNP byli powoływani kolejno Mieczysław 
Bryl i Konstanty Lech, zaś przygotowywały go do druku osoby, które nie miały do-
świadczenia w pracy edytorskiej. W styczniu 1938 r. nastąpił powrót H. Radwano-
wej, a miesiąc później swoją wcześniejszą funkcję zaczął pełnić S. Kwiatkowski32. 
Sprawowali oni pieczę nad „Płomykiem” do wybuchu drugiej wojny światowej. 
Należy wyjaśnić, że funkcja wydawcy związkowego nie ograniczała się jedynie 
do jednego tytułu, ale obejmowała wszystkie periodyki dla młodych czytelników.

W pierwszych latach „Płomyk” ukazywał się jako „Dwutygodnik dla dzieci 
i młodzieży”, a od roku szkolnego 1923/1924 odbiorcy otrzymywali go już trzy 
razy w miesiącu. Rok później jego podtytuł informował, że stał się „Tygodnikiem 
ilustrowanym dla dzieci i młodzieży”33.

Z czasem ukształtowała się w miarę jednolita struktura pisemka, którą tworzy-
ły: dział artykułów, opowiadań, legend, wspomnień i wierszy, nie zawsze cyklicznie 
pojawiające się rubryki informacyjne – „To i owo” o Polsce i „Z bliska i z daleka” 
o świecie, „Co u nas słychać”, zawierające materiały przygotowane przez czytel-
ników na temat wydarzeń szkolnych, obrazki sceniczne, a także powieść w od-
cinkach, dział „Robimy sami” z propozycjami robótek ręcznych i majsterkowania, 
kolumny „O książkach” i „Poczytajmy sobie” oraz różnie nazywane, przekazujące 
program radiowy przeznaczony dla dzieci − „Co będzie dla was w radio”, „Hallo! 
Tu mówi do Was radio”, „Nasze radio”. Od czasu do czasu zamieszczano łami-
główki, szarady , dowcipy i zazwyczaj systematycznie „Listy do redakcji”.

Z biegiem lat następowała zmiana objętości i szaty graficznej pisemka. Dwu-
dziestostronicowe pisemko w 1918 r. zmniejszyło się w 1920 r. do ośmiu stron, 
po czym liczba ta zaczęła wzrastać, osiągając w 1929 r. 24 strony, zaś w połowie 

30 „Płomyk”, „Głos Nauczycielski” 1918, nr 6, s. 293; „Płomyk”, „Głos Nauczycielski” 1921, nr 13, 
s. 170.

31 Archiwum ZG ZNP, Wydział Wydawniczy, sygn. 2323.
32 Archiwum ZG ZNP, Stanisław Kwiatkowski, teczka osobowa. Ważniejsze fragmenty z życia 

kol. Stanisława Kwiatkowskiego (maszynopis), sygn. 21; Wydział Wydawniczy, sygn. 2323.
33 Sprawozdanie z działalności ZPNSP za 1923 r., „Głos Nauczycielski” 1924, nr 12−13−14, 

s. 233−234.
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lat trzydziestych 28−32 stron. Początkowo „Płomyk” wydawano bardzo skromnie, 
w tonacji czarno-białej, z rzadka tekst dzielono rysunkami i zdjęciami. W roku 
szkolnym 1925/1926 dołączono barwną okładkę z kredowego papieru. Kolejne 
lata przynosiły wzrost poziomu estetycznego szaty graficznej. Pojawiało się coraz 
więcej kolorowych obrazków, a i druk nie zawsze przybierał postać czerni. Czaso-
pisma te stawały się coraz bardziej profesjonalne.

Z „Płomykiem”, który był przeznaczony głównie dla 11−14-latków współpraco-
wali zawodowi pisarze i poeci, jak również utalentowani nauczyciele z terenu Pol-
ski, których teksty były pozytywnie oceniane przez Komisję Redakcyjną34. Wśród 
nich znaleźli się: Janina Porazińska, Ewa Szelburg-Zarembina, Alina Kwieciń-
ska, Maria Kownacka, Maria Gerson-Dąbrowska, Lucyna Krzemieniecka, Anna 
Świrszczyńska, Hanna Januszewska, Jadwiga Chrząszczewska, Zofia Żura-
kowska, Wacław Sieroszewski, Aleksander Janowski, Zofia Roguska, Benedykt 
Hertz, Stefania Baczyńska, Jerzy Dębno, Maria Czeska-Mączyńska, Aleksander 
Kamiński, Stefania Ottowa, Zofia Findeinsenówna, Wanda Malicka, Mieczysław 
Wargowski, Maria Studnicka, Edward Kłoniecki, Helena Duninówna, Janina Ryb-
czyńska, Maria Niklewska, Józefa Czajówna, Zofia Krzepkowska i inni.

Przez jedenaście lat „Płomyk” ukazywał się wraz z czterostronicowym dodat-
kiem dla najmłodszych dzieci „Płomyczkiem”. Formalnie znajdował się pod opieką 
H. Radwanowej, ale teksty do każdej wkładki przygotowywała J. Porazińska. Ona 
też została redaktorem „Płomyczka”, kiedy w 1927 r. dokonano zabiegu rozdzie-
lenia obydwu pisemek. Liczący 16 stron periodyk uzyskał podtytuł „Tygodnik z ob-
razkami dla najmłodszych dzieci” i był przeznaczony dla dzieci w wieku 9−10 lat. 
W roku szkolnym 1934/1935 J. Porazińska zrezygnowała ze stanowiska, a nowy 
redaktor Józef Czechowicz przemianował podtytuł na „Tygodnik dla młodszych 
dzieci”. Z przyczyn osobistych szybko opuścił „Płomyczek, a jego miejsce za-
jęła Wanda Wasilewska, która zajmowała się pisemkiem do września 1937 r.35 
Następnie do wojny jego redaktorkami były Helena Radwanowa i Ewa Szelburg -
-Zarembina.

„Płomyczek” drukował wiersze, opowiadania, powiastki, gry i zabawy, histo-
ryjki obrazkowe, wprowadził kącik robót ręcznych, informacje o programie radio-
wym oraz korespondencję z czytelnikami.

Periodyk ten nie od razu cechował się wysokimi walorami plastycznymi. Jed-
nak stopniowe wprowadzanie gamy kolorystycznej, stosowanie oryginalnych tech-
nik graficznych i nawiązywanie w zdobnictwie do sztuki ludowej spowodowało, 
że „Płomyczek” mógł skutecznie konkurować z podobnymi sobie wydawnictwami36.

Treści zamieszczane w pisemku wychodziły spod pióra niemal tych samych 
autorów, którzy pisali dla „Płomyka”. Dodatkowo można tu jeszcze wskazać na 
nazwiska: Stanisławy Kossuthówny, Marii Chełmońskiej, Janiny Kamińskiej, Jimi 

34 Archiwum ZG ZNP, Administracja „Płomyka” i „Płomyczka”, Księga honorariów 1927−1939, 
sygn. 511; Księga honorariów 1930−1931, sygn. 2459.

35 Oficjalne wymówienie z pracy w ZNP dostała dopiero latem 1938 r. Zob. Archiwum ZG ZNP, 
Sprawa Wandy Wasilewskiej i Broniewskiej, sygn. 2344.

36 Por. Archiwum ZG ZNP, Administracja „Płomyka” i „Płomyczka”, sygn. 2458.
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Pokera, Antoniego Bogusławskiego, Edwarda Szymańskiego, Janiny Kostro, 
Wandy Wasilewskiej i Janiny Broniewskiej. 

W roku szkolnym 1933/1934 ZNP uruchomił kolejny periodyk, będący tygo-
dnikiem – „Szkolną Gazetkę Ścienną”. Jej redaktorem został jednoczesny wy-
dawca czasopism dla dzieci i młodzieży z ramienia Związku − Józef Włodarski, 
później funkcję tę kolejno sprawowali Stanisław Machowski i Stanisław Kwiatkow-
ski. „Gazetka” była wydawnictwem ze wszech miar oryginalnym, a odmienność 
od tradycyjnych periodyków polegała na tym, że ukazywała się nie w postaci ze-
szytowej, ale arkusza dużego formatu, który wieszano na ścianie37. Adresowana 
była do uczniów szkół powszechnych, z tym że dla 7−8-latków przeznaczano opo-
wiadania, wierszyki i zagadki, a dla 9−14-latków – wiadomości polityczne, gospo-
darcze, kulturalne i dotyczące szkoły. Część dla dzieci młodszych opracowywała 
J. Broniewska, zaś dla dzieci starszych redaktor prowadzący. Na całość pisemka 
składało się osiem rubryk: 1) Aktualia; 2) Sport, gry, zabawy; 3) Życie i praca mło-
dzieży; 4) Co czytać? 5) Humor; 6) Skrzynka pocztowa; 7) Hasła; 8) Twórczość 
literacka38. 

„Szkolna Gazetka Ścienna” wychodziła w postaci czarno-białej i była bogato 
ilustrowana39. Według prospektu „Naszej Księgarni” z 1961 r. stanowiła jedyne 
tego typu wydawnictwo w Europie40.

W roku szkolnym 1935/1936 do rodziny Płomyków dołączył „Mały Płomy-
czek”, adresowany do dzieci 7−8-letnich. Już rok wcześniej sondażowo wpro-
wadzono do „Płomyczka” czterostronicowy dodatek pod takim samym tytułem. 
Został on pozytywnie przyjęty przez najmłodszych odbiorców, dlatego podjęto 
decyzję o jego usamodzielnieniu. Nowością na rynku wydawniczym pisemek dla 
dzieci stało się wprowadzenie przez ZNP mutacji tego samego numeru pisma − 
dla dzieci z miasta i dzieci ze wsi. „Mały Płomyczek” dla czytelników miejskich 
redagowała Janina Broniewska z Teodorem Teofilakiem, a później Anna Świrsz-
czyńska, natomiast wersję dla dzieci wiejskich przygotowywał Antoni Madej, a po 
nim Wincenty Burek41.

„Małe Płomyczki” oferowały dzieciom wierszyki i krótkie powiastki oraz propo-
zycje robótek ręcznych, uwzględniając w treściach i obrazkach specyfikę najbliż-
szego środowiska życia czytelników z miasta i ze wsi. Strony zapełniano literami 
drukowanymi o dużej czcionce, a także wykonanymi pismem ręcznym. Całość 
była bogato ilustrowana, zarówno okładki, jak i wnętrze pisemka mieniły się wie-
loma barwami. 

W marcu 1938 r. redakcja „Małego Płomyczka” zrezygnowała z formuły dwóch 
wersji periodyku. Decyzja ta wynikała z dyskusji przeprowadzonej na posiedzeniu 

37 Ze względu na fakt, że po tygodniu pojawiał się nowy numer „Szkolnej Gazetki Szkolnej”, 
a stary zostawał zdejmowany ze ściany i zwykle był niszczony, generalnie nie funkcjonuje ona w zbio-
rach bibliotecznych.

38 „Szkolna Gazetka Ścienna”, „Głos Nauczycielski” z 28. VIII. 1938 r., brak nr., s. 3.
39 J. Broniewska, Tamten brzeg mych lat, Warszawa 1973, s. 29.
40 Czasopisma dla dzieci i młodzieży (prospekt wydawniczy), Warszawa 1961, s. 7.
41 J. Broniewska, Tamten brzeg…, s. 37, 197; S. Aleksandrzak, Drogi rozwoju pism dla dzieci, 

[w:] Pół wieku przyjaźni z dzieckiem i szkołą 1921−1971, red. S. Aleksandrzak, Warszawa 1972, s. 25.
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ZG ZNP, podczas której padły argumenty, że pisemko w dotychczasowej postaci 
stało się środkiem utrwalającym podziały społeczne wynikające z wpływów śro-
dowiskowych. Sądzono, że wydawanie jednego numeru ze zróżnicowanymi tek-
stami pozwoli te różnice osłabiać i niwelować42. Na redaktorkę „nowego” „Małego 
Płomyczka” powołano Annę Świrszczyńską.

Jednocześnie z pisemkiem dla dzieci najmłodszych, na rynek edytorski 
wszedł „Młody Zawodowiec”, skierowany do młodzieży, która ukończyła 14. rok 
życia. Był on wydawnictwem Sekcji Szkolnictwa Zawodowego i Sekcji Szkolnic-
twa Dokształcającego ZNP. Redaktorem naczelnym został inż. Eugeniusz Poręb-
ski, a w skład Komitetu Redakcyjnego weszli: dr Tadeusz Czystohorski, Alfons 
Kiełczewski, Stanisław Kwiatkowski, inż. Michał Zawadzki, Janusz Meissner 
i inż. Jerzy Witkowski43.

Czasopismo liczyło 16 stron, a jego układ był stały. Tworzyły go: artykuły, 
powieści w odcinkach, kącik dla dziewcząt, wskazówki pożyteczne i nowiny tech-
niczne, sport, recenzje książek beletrystycznych i fachowych, kronika, komunikaty, 
aktualne wydarzenia, listy do redakcji, program audycji radiowych i rozrywki umy-
słowe. Zróżnicowana i bogata problematyka podejmowana na łamach periodyku 
koncentrowała się głównie wokół zagadnień obejmujących sprawy gospodarczo-
-obywatelskie, handlowe, finansowe, statystyczne, dotyczących kolejnictwa, lot-
nictwa, komunikacji pocztowej, urządzeń technicznych, popularyzujących wiedzę 
z fizyki i chemii, geologii, astronomii, geografii i historii, przybliżających sylwetki 
wybitnych ludzi44.

Szata graficzna „Młodego Zawodowca”, choć nie była barwna, to nie domino-
wały w niej tylko biel i czerń. Pojawiały się tonacje szarości, granatu, grafitu czy 
zieleni. Druk uzupełniały rysunki, schematy i zdjęcia.

Z wydawnictwem tym stale współpracowali teoretycy i praktycy życia zawo-
dowego, m.in. inż. Jerzy Baumgartner, Bronisław Duchowicz, dr Jan Gadomski, 
Ignacy Hubner, inż. Władysław Kollisa, dr Stanisław Krajewski, inż. Kazimierz 
Markiewicz, Piotr Piotrowski, inż. Władysław Weyberg, Mieczysław Zydler.

„Młody Zawodowiec” został dostrzeżony i wyróżniony przez wicepremiera Eu-
geniusza Kwiatkowskiego, który w jednym z numerów złożył autograf i napisał na-
stępujące zdanie: „Tylko moc gospodarcza krzepiąca poprzez świadomy i ofiarny 
wysiłek pokoleń stanowić może trwałą podstawę dla rozwoju potęgi państwa”45.

Wszystkie czasopisma ZNP dla dzieci i młodzieży posiadały kierowników 
graficznych, którzy dbali o stronę artystyczną periodyków. Początkowo byli nimi 
S. Bobiński, E. Bartłomiejczyk i M. Bylina, w późniejszym okresie Kazimierz Pie-
niążek i Edmund John. Redakcje zamawiały również prace plastyczne u Konstan-
tego Sopoćki, Ignacego Klukowskiego, Bolesława Hermana, Zofii Jahimowskiej, 

42 Plenarne posiedzenie Zarządu Głównego, „Głos Nauczycielski” 1938, nr 7, s 106; J. S., 
Dyskusje nad działalnością wydawniczą ZNP, dodatek do „Głosu Nauczycielskiego” rocznika 
1937/1938, s. 13.

43 Zob. „Młody Zawodowiec” z lat 1935/1936–1938/1939 – stopki redakcyjne.
44 „Młody Zawodowiec” z lat 1935/1936−1938/1939; Archiwum ZG ZNP, Redakcja czasopisma 

„Młody Zawodowiec”, sygn. 2319.
45 „Młody Zawodowiec” 1938, nr 32/33.
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Hanny Kędzierskiej, Jana Miklaszewskiego, Tadeusza Piotrowskiego, Aleksandra 
Sołtana, Norblina, Zofii Stryjeńskiej46.

Usługi poligraficzne dla „Płomyczka”, „Małego Płomyczka” i „Młodego Za-
wodowca” świadczyła „Nasza Drukarnia”. Wyjątek stanowiły „Płomyk” i „Szkolna 
Gazetka Ścienna”. Pierwszy z tytułów przed 1923 r. drukowany był przez pry-
watny zakład Łazarowskiego, do połowy lat trzydziestych w „Naszej Drukarni”, 
a następnie, aby uzyskać lepszą jakość edytorską, w Zakładach Graficznych 
„Prasa Polska”. Drugi z wymienionych periodyków z podobnych powodów zre-
zygnował w roku szkolnym 1935/1936 z drukarni Przystalskiego mieszczącej się 
przy ul. Wielkiej i tłoczył swe numery w tej samej firmie co „Płomyk”47. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy wyrazić pogląd, że ZNP 
stworzył „system” czasopism oddziaływających wychowawczo na czytelników 
w wieku od 7. do 14.−15. roku życia. Jego specyfika polegała na tym, że dziec-
ko wraz ze wzrostem mogło cały czas obcować z periodykami związkowymi. 
W pierwszej kolejności stykało się z „Małym Płomyczkiem”, z czasem zastępował 
go „Płomyczek”, później „Płomyk”, a w końcu, wchodząc w wiek młodzieńczy, na-
wiązywało kontakt z „Młodym Zawodowcem”. Powołanie grupy pisemek realizują-
cych postulaty teleologii pedagogicznej wyznawanej przez ZNP, zróżnicowanych 
pod względem możliwości percepcyjnych odbiorców, doprowadziło do sukcesu 
tych wydawnictw nie tylko w kraju, ale i za granicą. W Polsce, w porównaniu do in-
nych czasopism tego typu, osiągały one stosunkowo duże nakłady48, poza jej 
granicami związkowe periodyki dla „młodego wieku” na Międzynarodowym Kon-
gresie Prasy Pedagogicznej w Paryżu uznano za najlepsze w skali światowej49.

46 Archiwum ZG ZNP, Komitet redakcyjny czasopism dziecięcych, sygn. 2331.
47 Informacje zawarte na ten temat na okładkach poszczególnych tytułów czasopism. Zob. też: 

Synteza sprawozdania…, s. 70.
48 W latach 1935/1936−1938/1939 nakład „Płomyka” wynosił 95−105 tys., „Płomyczka” 

– 115−125 tys., „Szkolnej Gazetki Ściennej” – 25−30 tys., „Małego Płomyczka” – 80 tys. (w wersji 
miejskiej – 45 tys., w wersji wiejskiej – 35 tys.), „Młodego Zawodowca” – 6 tys. egzemplarzy.

49 A. Litwin, K. Greb, T. Banach, Czasopisma dziecięce ZNP w szkole powszechnej, Warszawa 
1938, s. 4.
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Książki dla dzieci i młodzieży w ofercie wydawniczej 
„Naszej Księgarni”w latach 1921−1939

„Nasza Księgarnia” Spółka Akcyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego po-
wstała w 1921 roku. Prowadziła działalność księgarsko-wydawniczą, koncentru-
jąc się na wydawaniu literatury metodycznej, publikacji z psychologii, pedagogiki 
i socjologii. Książki skierowane były do nauczycieli i wszystkich, którzy zajmowa-
li się pracą wychowawczą. W ofercie wydawniczej posiadała także podręczniki 
szkolne oraz książki dla dzieci i młodzieży. 

Firma wydawniczo-księgarska powstała jako wyraz potrzeb ówczesnego na-
uczycielstwa polskiego, które borykało się z problemem braku podręczników i li-
teratury metodycznej dostosowanej do nowych programów oświatowych. Zgodnie 
ze statutem celem nowej spółki było zaopatrywanie szkolnictwa powszechnego 
w książki, pomoce naukowe oraz wszelkiego rodzaju wydawnictwa i towary po-
trzebne dla szkoły. Pracę wydawniczą spółka postanowiła oprzeć na rodzimych 
autorach, którymi w dużej mierze mieli być doświadczeni nauczyciele-praktycy. 

W latach 1921−1939 „Nasza Księgarnia wydała 670 pozycji (655 tytułów) 
publikacji zwartych. Tabela 1 przedstawia udział poszczególnych kategorii tema-
tycznych w ofercie wydawniczej „Naszej Księgarni” w omawianym okresie.

Prawie połowa publikacji była przeznaczona dla pedagogów i wychowaw-
ców, kolejne dwie grupy stanowiły książki dla dzieci i młodzieży oraz podręczniki. 
Stosunek procentowy poszczególnych kategorii wydawnictw przedstawiał się na-
stępująco: książki dla nauczycieli – 48,5%, książki dla dzieci i młodzieży – 19,7%, 
podręczniki – 17,16%, utwory sceniczne – 4,32%, katalogi wydawnicze i księgar-
skie – 5,37%, varia – 4,92%1.

* Dr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikar-
stwa, Zakład Bibliologii i Informatologii, 25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21D.

1 Encyklopedia wiedzy o książce podaje, iż w latach 1921−1939 „Nasza Księgarnia” wydała 217 
tytułów książek dla nauczycieli, 115 dla dzieci i młodzieży, 44 utwory sceniczne dla teatrów szkolnych 
oraz 32 podręczniki. Zob. Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, szp. 1014. Do tych liczb 
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Tabela 1. Publikacje zwarte wydane przez „Naszą Księgarnię” w latach 1921−1939a

Rok 
wydania

Liczba 
publikacji 
ogółem

Książki dla 
nauczycieli

Książki dla 
dzieci i mło-

dzieży

Podręcz-
niki

Utwory 
sceniczne Katalogi Varia

1921 10 1 4 5 − − −

1922 7 2 − 3 − − 2

1923 1 1 − − − − −

1924 7 4 − 3 − − −

1925 15 4 3 6 − 1 1

1926 12 5 − 5 1 1 −

1927 43 12 11 10 6 3 1

1928 39 13 9 11 4 2 −

1929 34 12 8 8 1 5 −

1930 28 10 5 11 − 2 −

1931 25 13 − 10 − 1 1

1932 29 19 2 5 − 2 1

1933 38 26 1 7 − 3 1

1934 50 31 7 5 3 2 2

1935 72 39 18 4 8 − 3

1936 104 63 23 5 5 3 5

1937 40 15 14 6 1 2 2

1938 70 32 18 10 − 4 6

1939 46 23 9 1 − 5 8

Razem 670 325 132 115 29 36 33

a Obliczeń dokonano po wprowadzeniu do wydanej bibliografii poprawek wynikających z prowa-
dzonych badań.

Źródło: obliczenia własne na podst. M. Olczak-Kardas, Bibliografia wydawnictw zwartych „Na-
szej Księgarni” Spółki Akcyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego za lata 1921−1939, Kielce 2005. 

można jeszcze dodać 34 tytuły książek różnych, 12 map i innych pomocy naukowych – łącznie cała 
działalność wydawnicza tamtego okresu to 454 tytuły (z czego 442 to wydawnictwa zwarte). Zob. „Na-
sza Księgarnia” 40 lat działalności dla dziecka i szkoły, Warszawa 1961, s. 14. W niniejszym artykule 
posłużono się ustaleniami autorki, która w bibliografii wydawnictw zwartych „Naszej Księgarni” ziden-
tyfikowała 670 pozycji, na które złożyło się 655 tytułów. Liczba ta wymaga komentarza w stosunku 
do dotychczas podawanych wielkości. Różnice mogą wynikać z kilku powodów: w bibliografii uwzględ-
niono katalogi wydawnicze i księgarskie „Naszej Księgarni”, których być może nie włączano do ogólnej 
liczby wydawnictw; nieznany jest sposób traktowania wydawnictw tomowych (w bibliografii część lub 
tom liczono jako odrębną publikację wtedy, kiedy posiadał własny tytuł lub – w przypadku podręcznika 
– przeznaczony był dla innej klasy). Trzecią przyczyną może być odmienne podejście do odbitek z En-
cyklopedii wychowania, które we wspomnianej bibliografii były traktowane jako samodzielne wydaw-
nictwa. Zob. M. Olczak-Kardas, Bibliografia wydawnictw zwartych „Naszej Księgarni” Spółki Akcyjnej 
Związku Nauczycielstwa Polskiego za lata 1921−1939, Kielce 2005.



Książki dla dzieci i młodzieży w ofercie… 73

W artykułach z tego okresu pedagodzy i wychowawcy młodego pokolenia 
Polaków zwracali uwagę na braki występujące na rynku książki dla dzieci i mło-
dzieży. Szczególnie w początkowym okresie, kiedy produkcja wydawnicza nie 
była w stanie zaspokoić potrzeb społeczeństwa. Zwracano również uwagę na 
konieczność zmian treści, a tym samym wartości, które niosła ze sobą książka dla 
młodego odbiorcy. Wielu pedagogów, zarówno teoretyków jak i praktyków, zwra-
cało uwagę na zmieniające się podejście do życia ówczesnej młodzieży. Nowa 
sytuacja wywołała potrzebę przeobrażeń także w literaturze dla dzieci i młodzie-
ży. Książki miały wspomagać proces dydaktyczno-wychowawczy i uczyć funkcjo-
nowania w nowej rzeczywistości. 

Przykładem tego typu rozważań może być kilka tekstów opublikowanych na 
łamach „Pracy Szkolnej”. Na ten temat wypowiadali się m.in. Józef Gołąbek, Sta-
nisław Bełżecki, Benedykt Kubski, Stanisława Prusowa. 

J. Gołąbek w swoim artykule z 1928 roku2 zwrócił uwagę, że polska myśl 
teoretyczna dotycząca literatury dla młodzieży była bardzo uboga w porównaniu 
z innymi krajami. Próbował również znaleźć przyczyny złego stanu na rynku wy-
dawniczym literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce. Wymienił m.in. brak odpo-
wiedniej krytyki literackiej, przestarzałą tematykę utworów dla młodzieży, która nie 
odpowiadała potrzebom i współczesnej sytuacji, a także zbyt małą liczbę tytułów 
napisanych ładnym literackim językiem. J. Gołąbek apelował do polskich autorów 
o dobre teksty dla młodych Polaków. 

W 1929 roku ukazał się w dwóch częściach artykuł S. Bełżeckiego3. Tekst 
był podobny w wydźwięku do poprzedniego, ale autor mocniej powiązał temat 
literatury dziecięco-młodzieżowej ze szkołą i jej misją wychowawczą. Opisywał 
dwa obozy wśród nauczycieli – konserwatystów i grupę starającą się stworzyć 
nową szkołę na miarę czasów. Te stanowiska przekładały się także na stosunek 
do literatury dla młodzieży. Moralizatorskie, mocno religijne książki, opiewające 
patriotyzm i walkę o wolność, stawiał w opozycji do tekstów o dniu teraźniejszym, 
świetlanej przyszłości i nowinkach naukowo-technicznych. Autor uważał, że mło-
demu czytelnikowi nie są już potrzebne teksty o „uciemiężonej” ojczyźnie, fan-
tastyczne opowieści czy moralizatorskie teksty, które ze względu na swoją treść 
nie zachęcały do czytania. S. Bełżecki był zwolennikiem radosnej szkoły i takiej 
literatury oczekiwał dla młodzieży.

S. Bełżecki powoływał się w swoich rozważaniach na artykuł B. Kubskiego4, 
opublikowany w 1927 roku, który dotyczył czytanek o treści moralnej. B. Kub-
ski przeanalizował zawartość tego typu tekstów we wszelkiego rodzaju wypisach 
i podręcznikach dla dzieci i młodzieży. Próbował odpowiedzieć na pytanie, czy 
taki sposób przekazywania zasad moralnych odnosi zamierzony efekt. W kon-
kluzji odrzucił potrzebę istnienia tekstów moralizatorskich w podręcznikach, wy-
kazując uprzednio w wielu konkretnych przypadkach ich niewłaściwy wpływ na 
kształtowanie dziecięcej psychiki i moralności.

2 J. Gołąbek, Literatura dla młodzieży, „Praca Szkolna” 1928, nr 9, s. 270−275.
3 S. Bełżecki, O książkę dla młodzieży, „Praca Szkolna” 1929, nr 8, s. 232−238; tenże, O książkę 

dla młodzieży. Dokończenie, „Praca Szkolna” 1929, nr 9, s. 279−282.
4 B. Kubski, Czytanki treści moralnej, „Praca Szkolna” 1927, nr 1, s. 23−27.
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O dobrej i złej książce pisała w swoim artykule S. Prusowa5. Rozpatrywa-
ła ją jako czynnik wychowania – dodatni bądź ujemny. Autorka określiła kryteria 
treściowe i formalne uznania książki za dobrą. Wymieniła je, omówiła i ustosun-
kowała się do nich, a także wyraziła nasuwające się wątpliwości. Treść książek 
dla dzieci winna być według S. Prusowej dostępna, pogodna i moralna, język 
poprawny i przejrzysty, a styl jasny. Autorka stwierdziła, że wartość książki zale-
ży również od dziecięcego czytelnika. Zachęcała, aby wychowawca uczestniczył 
w procesie czytania, podsuwał książki, rozmawiał o nich, zwracał uwagę na to, 
co w nich dobre, a co złe. W wyniku tych działań dziecko powinno nauczyć się 
rozróżniania dobrej książki.

Analizując wyrywkowe dane statystyczne z końca lat dwudziestych, daje się 
zauważyć, że książki dla dzieci i młodzieży stanowiły niewielki odsetek produkcji 
wydawniczej polskich firm. W 1925 roku było to 4,72% wszystkich druków nie-
periodycznych w języku polskim6. W 1926 roku kategoria ta obejmowała 3,58% 
wszystkich druków nieperiodycznych wydanych w języku polskim, a średni na-
kład wynosił wówczas 6055 egz.7 Rok 1927 przyniósł wzrost ogólnej produkcji 
do 4,9%, zmniejszył się jednak średni nakład – do 4158 egz.8 

Wobec niewystarczającej oferty i niebezpieczeństwa funkcjonowania na 
rynku nieodpowiedniej dla młodych czytelników literatury, należało wprowadzić 
zewnętrzny nadzór nad tego typu publikacjami. W dwudziestoleciu międzywo-
jennym szczególną rolę odegrała powołana w 1923 roku przez Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, na mocy rozporządzenia z dnia 28 listo-
pada, Komisja do oceny książek do czytania dla młodzieży szkolnej9. W składzie 
Komisji znalazło się 21 osób, przewodniczącym został Tadeusz Łopuszański, 
a jego zastępcą Zygmunt Ziembiński. Ocenie miały podlegać książki i czasopi-
sma odpowiednie dla młodzieży szkół powszechnych, średnich ogólnokształcą-
cych, seminariów nauczycielskich i szkół zawodowych. Nie musiały być to tylko 
publikacje pisane dla młodzieży, ale także i te, które mogły stać się taką lekturą 
ze względu na korzyści płynące z ich czytania. Książki miały być przeczyta-
ne przez jak największą liczbę osób z Komisji. Kolejnym etapem była dysku-
sja i wydanie oceny, która powinna być jednoznaczna i zawierać się w jednym 
z terminów: książka „konieczna”, „pożądana”, „dozwolona” i „niedozwolona” 
w bibliotece szkolnej. Oprócz tego należało zaznaczyć kategorię szkoły i wiek, 
dla którego była przeznaczona. Orzeczenia Komisji stanowiły jedynie opinię. 
Prawomocne stawały się dopiero po zatwierdzeniu przez Podsekretarza Stanu. 

5 S. Prusowa, Dobra i zła książka. Refleksje i materiał do dyskusji, „Praca Szkolna” 1928, nr 2, 
s. 37−41.

6 S. Pliszczyński, Statystyka porównawcza produkcji wydawniczej druków nieperiodycznych 
w latach ubiegłych, „Przegląd Księgarski” 1928, nr 21, s. 326.

7 W. Raczkowski, Statystyka produkcji wydawniczej druków nieperiodycznych w r. 1926, „Prze-
gląd Księgarski” 1927, nr 14, s. 332.

8 S. Pliszczyński, Produkcja książek w r. 1927 według nakładu, „Przegląd Księgarski” 1929, 
nr 15, s. 242.

9 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 listopa-
da 1923 roku w sprawie utworzenia Komisji do oceny książek do czytania dla młodzieży szkolnej, 
„Dz. Urz. Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświaty Pozaszkolnej” 1923, nr 21, poz. 187.
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Oceny i orzeczenia miały być ogłaszane w Bibliografii Pedagogicznej (można 
było zamieszczać jednostkowe oceny, z wyjątkiem opinii o książkach niedozwo-
lonych, których nie podawano do wiadomości). W 1927 roku rozporządzeniem 
Ministra WRiOP zmieniono skład Komisji, przewodniczący i zastępca pozostali 
bez zmian10.

W Zarządzeniu Ministra WRiOP z 1929 roku11 podano, jakie aspekty na-
leżało brać pod uwagę przy kwalifikowaniu książek. W przypadku literatury 
pięknej przeprowadzano ocenę pod względem literackim, wychowawczym, hi-
gienicznym i estetycznym. Literaturę popularnonaukową oceniano w aspekcie 
naukowym, dydaktyczno-wychowawczym, językowym i stylistycznym, a także 
higienicznym i estetycznym. Opiniowanie beletrystyki należało do Komisji oce-
ny książek z zakresu literatury pięknej do czytania dla młodzieży12, a literatury 
popularnonaukowej do Komisji do spraw książek szkolnych. Dodatkowo wyma-
gane były dwie recenzje.

„Nasza Księgarnia” jako wydawca książek dla dzieci i młodzieży nie na-
leżała do przodujących firm. Istniało kilka dużych oficyn, które publikowały 
znacznie więcej tego typu literatury (np. Gebethner i Wolff, M. Arct) i dyspo-
nowały większymi możliwościami13. Spółka posiadała jednak bardzo ważny 
atut. Polityką wydawniczą firmy kierowały osoby związane bezpośrednio ze 
światem dzieci i młodzieży, znające jego potrzeby. Atrybutem wydawnictwa był 
stały kontakt z gronem pedagogicznym, a za jego pośrednictwem z uczniami 
i ich rodzicami. Fakt, że książki wychodziły niejako pod patronatem Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, pozwalał na zwiększenie możliwości powodzenia 
na rynku księgarskim. 

Książki dla dzieci i młodzieży pojawiły się w ofercie wydawniczej „Naszej 
Księgarni” już w pierwszym roku istnienia firmy. Ogółem w latach 1921−1939 opu-
blikowano 131 tytułów (132 publikacje). Stanowiło to 20% wszystkich wydanych 
tytułów (19,7% całej produkcji wydawniczej). Szczegółowy rozkład w kolejnych 
latach przedstawia tabela 2.

W latach 1922−1924, 1926, 1931 nie opublikowano żadnej książki dla tej 
grupy odbiorców. W pozostałych produkcja wahała się od 1 tytułu w 1933 roku, 
co stanowiło 2,7% wszystkich wydanych w tym roku, do 23 w 1936 roku (22,54%). 
Rok 1936 był także najlepszy w dziejach wydawnictwa, jeżeli chodzi o liczbę pu-
blikacji w ogóle. Największy udział procentowy książek dla dzieci i młodzieży 
odnotowano w 1921 roku – 44,4% oraz w 1937 roku – 35% całej produkcji. Naj-
mniejszy odsetek wystąpił w wymienionym roku 1933.

10 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 stycznia 
1927 r. w sprawie Komisji oceny książek do czytania dla młodzieży szkolnej, „Dz. Urz. Ministerstwa 
Wyznań i Oświecenia Publicznego” 1927, nr 3, poz. 40.

11 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 listopada 
1929 r. w sprawie oceny książek do czytania dla młodzieży, „Dz. Urz. Ministerstwa Wyznań i Oświece-
nia Publicznego” 1929, nr 13, poz. 187.

12 Zob. Skład osobowy Komisji oceny książek z zakresu literatury pięknej do czytania dla mło-
dzieży, „Dz. Urz. Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego” 1930, nr 3, poz. 43.

13 Dotkliwy kryzys w dziedzinie książek dla dzieci, „Dla Szkoły i Nauczyciela” 1932, nr 8, s. 24−25.
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Tabela 2. Książki dla dzieci i młodzieży 
wydane przez „Naszą Księgarnię w latach 1921−1939

Rok wydania Publikacje 
(ogółem) 

Tytuły 
(ogółem) 

Polscy autorzy
(liczba tytułów)

Tłumaczenia
(liczba tytułów)

1921 4 4 4 −

1922 − − − −

1923 − − − −

1924 − − − −

1925 3 3 2 1

1926 − − − −

1927 11 10 4 6

1928 9 9 7 2

1929 8 8 7 1

1930 5 5 4 1

1931 − − − −

1932 2 2 2 −

1933 1 1 − 1

1934 7 7 7 −

1935 18 18 16 2

1936 23 23 23 −

1937 14 14 13 1

1938 18 18 17 1

1939 9 9 8 1

Razem 132 131 114 17

Źródło: obliczenia własne na podst. M. Olczak-Kardas, Bibliografia wydaw-
nictw zwartych „Naszej Księgarni” Spółki Akcyjnej Związku Nauczycielstwa Polskie-
go za lata 1921−1939, Kielce 2005.

W większości twórcami tekstów byli polscy autorzy – 87,2%. Była to ogól-
na tendencja, występująca w odniesieniu do całej produkcji wydawniczej firmy 
– 92,21%. Tłumaczenia zajmowały jedynie 12,97% oferty dla dzieci i młodzie-
ży. Większość tytułów to pierwsze wydania – 82,44%, kolejne stanowiły 17,55%. 
W seriach przeznaczonych dla młodego czytelnika ukazało się 31,29% tytułów. 

W sprawozdaniu ZNP z 1930 roku, analizującym działalność „Naszej Księ-
garni” w drugim półroczu 1928 roku i 1929 roku, podkreślono, że w okresie tym 
powstało wiele wartościowych książek dla dzieci i młodzieży, napisanych przez 
wybitnych autorów. Jednak wyraźnie dał się zauważyć zastój w sprzedaży. Wyli-
czono, że stosunek sprzedaży książek dla nauczycieli do liczby książek dla dzieci 
i młodzieży wynosił 4:1. Próbowano znaleźć powody tego stanu rzeczy. Uważano, 
że miało na to wpływ m.in. ciągłe dokształcanie się nauczycieli, niewielkie fun-
dusze na kompletowanie uczniowskich bibliotek szkolnych, a także działalność 
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MWRiOP, które przez dwa lata nie oceniło nowych tytułów dla dzieci i nie wydało 
na ich temat opinii14.

Artykuł Dotkliwy kryzys w dziedzinie książek dla dzieci15, zamieszczony w biulety-
nie „Dla Szkoły i Nauczyciela” z 1932 roku, opisywał trudności, jakie dotknęły książkę 
dla dzieci. W ostatnich latach widać było zastój w jej sprzedaży. Spadek zanotowa-
no również w handlu podręcznikami, w stosunku do roku 1931 było to 15−20%. 
Najlepiej sprzedające się książki dla dzieci nie osiągnęły nawet 1000 sprzedanych 
egzemplarzy (J. Porazińska, Hej z drogi!; E. Szelburg-Zarembina, Zuch). Śred-
nia liczba sprzedanych egzemplarzy tytułu książki dziecięcej wynosiła 200 sztuk. 

Analizując dostępne dane dotyczące nakładów książek dla dzieci i młodzieży 
wydawanych przez „Naszą Księgarnię”, ustalono, że firma nie odbiegała od średniej 
krajowej dla tego typu wydawnictw. Nakłady wynosiły od 1000 do 5700 egzempla-
rzy16. Średni nakład dla tej kategorii odbiorców w Polsce to 4269,56 egzemplarzy.

Książki dla dzieci i młodzieży wydawane przez „Naszą Księgarnię” podle-
gały ocenie wspomnianej powyżej Komisji ministerialnej. W wykazach z 1926 
i 1927 roku brak publikacji „Naszej Księgarni”17. W IV wykazie zamieszczono jed-
ną pozycję – Stefanii Baczyńskiej, którą uznano za pożądaną dla klas 1−2 szkoły 
powszechnej18. W V wykazie z 1928 roku pojawiły się 3 książki wydane przez 
spółkę19: E. Szelburg-Zarembiny – oceniona jako pożądana w klasach 1−4 szkoły 
powszechnej i w klasie pierwszej szkoły średniej20; B. Pawłowicza – jako dozwo-
lona w klasach 5−6 szkoły powszechnej i w klasie drugiej szkoły średniej21 oraz 

14 Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Sprawozdanie z działalności związ-
ku za II-gie półrocze 1928 i rok 1929, Warszawa 1930.

15 Dotkliwy kryzys…
16 Obliczeń dokonano na podstawie wyrywkowych danych.
17 Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Kuratoriów Okręgów 

Szkolnych oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie książek, poleconych do bibliotek dla mło-
dzieży szkolnej. Załącznik II – Wykaz książek, poleconych przez Komisję do oceny książek do czyta-
nia dla młodzieży szkolnej przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w czasie 
od dnia 1 maja 1925 do 1 maja 1926, Dz. Urz. MWRiOP 1926, nr 12, poz. 145; Okólnik Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Kuratoriów Okręgów Szkolnych i Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie książek, poleconych do bibliotek dla młodzieży szkolnej. 
Załącznik III – Wykaz książek, poleconych przez Komisję oceny książek do czytania dla młodzieży 
szkolnej przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w czasie od dnia 1 maja 
1926 do 31 stycznia 1927, Dz. Urz. MWRiOP 1927, nr 4, poz. 54.

18 Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Kuratoriów Okrę-
gów Szkolnych i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie książek, poleconych 
do bibliotek dla młodzieży szkolnej. Załącznik IV – Wykaz książek, poleconych przez Komisję oce-
ny książek do czytania dla młodzieży szkolnej przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego (w czasie od dnia od 31 stycznia 1927 do dnia 1 lipca 1927, Dz. Urz. MWRiOP 1927, 
nr 12, poz. 208. Dotyczy książki – S. Baczyńska, Wacek i sześć jego siostrzyczek, Warszawa 1927.

19 Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Kuratoriów Okrę-
gów Szkolnych i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz do Liceum Krzemienieckiego 
w Krzemieńcu w sprawie książek poleconych przez Komisję oceny książek do czytania dla młodzieży 
szkolnej. Załącznik V – Wykaz książek, poleconych przez Komisję oceny książek do czytania dla 
młodzieży szkolnej przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (w czasie od dnia 
1 lipca 1927 do dnia 30 kwietnia 1928, Dz. Urz. MWRiOP 1928, nr 7, poz. 120.

20 E. Szelburg-Zarembina, Najmilsi, Warszawa 1928.
21 B. Pawłowicz, Franek na szerokim świecie. Przygody na morzu i lądzie, Warszawa 1928 

[właśc. 1927].
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E. Selousa z adnotacją – dozwolona dla klas 3−4 szkoły powszechnej i pierwszej 
klasy szkoły średniej22. 

Halina Skrobiszewska, w swojej książce o Hannie Januszewskiej23, zwróciła 
uwagę na znaczącą rolę opinii komisji oceny książek przy MWRiOP. Jej zdaniem 
była ona ważniejsza od recenzji w czasopismach, gdyż to tu zapadały decyzje, 
czy książka będzie polecona do bibliotek szkolnych. Dawało to ogromne możli-
wości wydawcy w kwestii nakładu. Jeżeli książka zgłoszona była do oceny w for-
mie maszynopisu, po werdykcie wstępnym Komisji wydawca wiedział, jaki nakład 
książki może przygotowywać. Możliwość sprzedaży do bibliotek szkolnych dawa-
ła szansę na większe zyski. Wydawcy szukali do współpracy pisarzy, którzy mogli 
zagwarantować finansowy sukces24. 

H. Skrobiszewska podkreśliła jeszcze, że również wydawca dawał możli-
wość powodzenia tekstom. W przypadku Hanny Januszewskiej zmiana wydawcy 
przyniosła większą popularność tekstu25. „Nasza Księgarnia” była wydawnictwem 
gwarantującym dotarcie tomiku do szkół, czyli najszerszego kręgu odbiorców. 
Podkreślono nisko skalkulowaną cenę, która także miała wpływ na popularność 
książki26. H. Skrobiszewska uważała, że siłą utworu Siwa gąska, siwa…, który wy-
dała spółka, był współczesny wiejski folklor nastawiony na odbiorcę dziecięcego 
– dziecięcy bohater i dziecięce widzenie świata27. Najprawdopodobniej ten aspekt 
przesądził o decyzji wydawnictwa.

„Nasza Księgarnia” wydawała w omawianym okresie sześć tytułów serii prze-
znaczonych dla młodego odbiorcy. Miały one zarówno charakter popularnonau-
kowy, jak i beletrystyczny28. Serie dla dzieci i młodzieży pojawiły się w ofercie 
wydawniczej w 1929 roku i po krótkiej przerwie od 1934 roku były nieprzerwanie 
obecne do 1939 roku w planie wydawniczym firmy.

Tabela 3. Serie wydawnicze dla dzieci i młodzieży wydane przez „Naszą Księgarnię”  
w latach 1921−1939a

Rok 
wydania „Czytamy” „Nasz Zwie-

rzyniec”

„Opowiada-
nia Histo-
ryczne”

„Opowieści 
Przyrodni-

cze”

„Przymierze 
z Książką. Biblio-
teka Młodzieży”

„Ze Świata 
Przyrody”

1921 − − − − − −

1922 − − − − − −

1923 − − − − − −

1924 − − − − − −

22 E. Selous, Przymierze Tomcia ze zwierzętami, wyd. 3, Warszawa 1928.
23 H. Skrobiszewska, O Hannie Januszewskiej, Warszawa 1987.
24 Tamże, s. 38−39.
25 Dotyczy książki: H. Januszewska, Siwa gąska, siwa…, Warszawa 1939.
26 H. Skrobiszewska, O Hannie…, s. 63.
27 Tamże, s. 65.
28 Zob. B. Staniów, Serie książek popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży w Polsce między-

wojennej jako źródło informacji o świecie, nauce i człowieku (na wybranych przykładach), [w:] Prze-
strzeń informacyjna książki, red. J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, H. Tadeusiewicz, Łódź 2009, 
s. 339−353.
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1925 − − − − − −

1926 − − − − − −

1927 − − − − − −

1928 − − − − − −

1929 − 3 − − − −

1930 − − − − − −

1931 − − − − − −

1932 − − − − − −

1933 − − − − − −

1934 4 − − − − −

1935 − − 1 2 2 2

1936 − − − 6 1 3

1937 − − − 4 − 1

1938 − − − 7 − 2

1939 − − − 3 − −

Razem 4 3 1 22 3 8

a Podano liczbę publikacji ogółem, w tym kolejne wydania.
Źródło: obliczenia własne na podst.: M. Olczak-Kardas, Bibliografia wydawnictw zwartych „Na-

szej Księgarni” Spółki Akcyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego za lata 1921−1939, Kielce 2005.

„Nasz Zwierzyniec” to pierwsza seria spółki skierowana do młodego odbior-
cy. Wydawana pod redakcją Delfiny Gayówny, przy współudziale Polskiego Przy-
rodniczego Towarzystwa Pedagogicznego, powołanego do życia w Warszawie 
15 lipca 1925 roku uchwałą Sekcji Przyrodniczo-Dydaktycznej XII Zjazdu Lekarzy 
i Przyrodników. Cele, jakie przyświecały temu towarzystwu, to: organizowanie 
pracy nauczycieli w zakresie dydaktyki przyrodoznawstwa i ułatwienie kontaktu 
ze światem naukowym; obrona stanowiska przyrodoznawstwa w szkole i upraw-
nień nauczyciela przyrody. Jeden z punktów brzmiał: „Tworzenie praktycznych 
podstaw nauczania przyrody w postaci: wydawnictw dla nauczyciela i młodzieży, 
zakładania ogrodów szkolnych, organizacji wycieczek”29. W swoim statucie To-
warzystwo zwracało uwagę także na szerzenie zamiłowania do przyrody wśród 
całego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Jako sposo-
by działania wymieniono m.in. współdziałanie z MWRiOP, a także innymi insty-
tucjami i organizacjami w realizacji celów Towarzystwa oraz oddziaływanie na 
opinię publiczną poprzez publikacje i prasę. Mówiono o wydawaniu własnego or-
ganu prasowego, a także o popieraniu wydawnictw pokrewnych30. Współpraca 
z „Naszą Księgarnią” przy wydawaniu serii była realizowaniem założonych przez 
Towarzystwo celów.

Seria miała popularyzować wiedzę przyrodniczą poprzez podawanie opisów 
zwierząt znajdujących się w polskich ogrodach zoologicznych. Ilustracje w nich 

29 H. Michcińska, Żubr, Warszawa 1930, s. 31.
30 Statut Polskiego Przyrodniczego Towarzystwa Pedagogicznego, Warszawa 1930, s. 4−5.
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zawarte dawały możliwość poznania zwierząt tym, którzy nie mieli szans na zwie-
dzanie ogrodu zoologicznego. Były to niewielkie książeczki – format 15 cm, obję-
tość 30−40 stron, ilustrowane. Ukazały się trzy numery, wszystkie w 1929 roku. 
Ich twórcami byli polscy autorzy: Helena Michcińska, Jan Sokołowski i Jadwiga 
Viewegerowa. Na łamach „Głosu Nauczycielskiego” zapowiadano jeszcze jeden 
tytuł – Lis Z. Federowicza. Najprawdopodobniej książka nie ukazała się. Cena za 
tom wynosiła 60 groszy31. Nakład wynosił 5300−5500 egzemplarzy32.

W 1934 roku ukazały się 4 numery serii „Czytamy”: Łatwe, ilustrowane ksią-
żeczki do czytania w domu i w szkole w I-szym i w II-gim roku nauczania. Autor-
kami były: Aleksandra Dargielowa, Lucyna Krzemieniecka, Anna Oderfeldówna 
i Janina Wuttkowa. Ilustracje stworzyli: Jerzy Radlicz, Wanda Zawidzka i Stani-
sław Łuckiewicz. Na podstawie dotychczasowych materiałów nie udało się ustalić, 
czy zostały wydane: nr 5 – Zwierzęta i nr 6 – Ulica33. Wszystkie części w forma-
cie 23 cm, o objętości 15 stron, ozdobione ilustracjami. Cena 30 groszy, nakład 
– 5700 (nr 1), 2000 (nr 2), 2200 (nr 3), 3300 (nr 4) egzemplarzy34.

W tym przypadku problematyczne jest zaklasyfikowanie tych wydawnictw. 
Nie ma potwierdzenia, czy była to seria, czy może należałoby je zakwalifikować 
jako podręczniki szkolne. Najbardziej trafnym rozwiązaniem jest chyba uznanie 
ich za książki pomocnicze, z których mogły korzystać dzieci uczące się czytać 
zarówno w szkole, jak i w domu. Książeczki dostosowane były do kolejnych eta-
pów nauki czytania, zawierały bardzo łatwe teksty (w pierwszych numerach elimi-
nujące np. trudniejsze wyrazy, a nawet występowanie dwuznaków i zmiękczeń). 
Szybszemu przyswojeniu tekstu miały służyć rymowane wierszyki, które dziecko 
łatwiej odbierało i zapamiętywało. Książeczki były przygotowane tak, aby dzie-
ci mogły korzystać z nich same lub z pomocą rodziców, nauczyciela, a nawet 
starszych kolegów. Tam, gdzie pozwalały na to warunki materialne, dzieci mogły 
pisać w książce, w której zostawiono puste miejsca, np. na dokończenie zdań35.

„Opowieści Przyrodnicze” zaczęły ukazywać się od 1935 roku i nieprzerwa-
nie wydawano je do roku 1939. Ogółem ukazały się 22 pozycje (18 tytułów). Tylko 
dwa tytuły były tłumaczeniami36. Seria wychodziła pod redakcją Zofii Bohuszewi-
czówny. Była skierowana do młodszych dzieci37. Autorzy to: Helena Grotowska, 
Antonina Żabińska, Feliks Burdecki, Czesław Centkiewicz, Bohdan Dyakowski, 
Maria Kasperowiczowa, Jan Bogumił Sokołowski, Halina Jaczewska, Jadwiga 
Wernerowa, Emilia Birnbaum, Alicja Dorabialska, Włodzimierz Durow. Okład-
ki w większości projektował Konstanty Sopoćko. Ilustrowały Halina Maszyńska 
i Ewa Śliwińska.

31 „Nasz Zwierzyniec”, „Głos Nauczycielski” 1929, nr 33, s. 524.
32 Brak danych o nakładzie dla numeru 1 serii.
33 Zabawki, Warszawa 1934.
34 Ceny i nakłady podawane w artykule są dla wielu wydawnictw niepełne, bowiem do dyspozy-

cji są tylko wyrywkowe dane. W przypadku cen utrudnienie polega dodatkowo na tym, że pochodzą 
z różnych okresów, a więc nie są w pełni porównywalne, co zmniejsza ich wartość do analiz, ale nie 
umniejsza ich wartości informacyjnej wobec tak nielicznych źródeł.

35 Zabawki…
36 V. Durov, Bebi, Warszawa 1938; tenże, Mimuś, Warszawa 1939.
37 „Kalendarz Nauczycielski” 1939, s. 271.
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Poszczególne tomy miały objętość 29−71 stron, w formacie 20−21 cm. Dwa 
tytuły doczekały się kolejnych wydań: H. Grotowskiej Mechanik Jur – cztery wy-
dania i A. Żabińskiej Jak białowieskie rysice zostały warszawiankami – dwa wy-
dania. Tematyka tych niewielkich książeczek dotyczyła świata przyrody. Podana 
w przystępny i zrozumiały dla młodego odbiorcy sposób. Można wymienić m.in. 
takie tematy, jak życie zwierząt, krainy geograficzne w Polsce i na świecie. Cena 
egzemplarza wahała się od 70 groszy do 1 złotego i 60 groszy. Nakład 3200 eg-
zemplarzy.

W latach 1935−1938 ukazywała się seria „Ze Świata Przyrody”, również pod 
redakcją Zofii Bohuszewiczówny. Wydano 9 numerów38. Jeden tytuł tłumaczo-
ny (tekst Augusta Piccarda), pozostałe napisali autorzy polscy: Tekla Cygowa, 
Halina Karmazyńska-Przewalska, Jan Dembowski, Antoni Bolesław Dobrowol-
ski, Jan Bogumił Sokołowski, Karolina Lublinerówna39, Irena Dąbkowska, Marian 
Sokołowski. Ilustracje wykonali: N. Karmazyńska-Wdowiszewska, Janina Tysz-
kiewiczowa, M. Zajączkowski, Z. Wyszyński, Alina Chylińska. Okładkę do kilku 
numerów projektował Bolesław Bakke. 

W tym przypadku seria opisywana była w recenzjach dwojako – jako książki dla 
dzieci i młodzieży oraz dla nauczycieli. W katalogu „Naszej Księgarni” z 1938 roku 
była umieszczona w dziale Książki dla dzieci i młodzieży z przeznaczeniem dla 
starszej młodzieży. Pod koniec spisu pojawiła się adnotacja: „Książeczki przyrod-
nicze opracowane przez pierwszorzędnych znawców poszczególnych zagadnień, 
wydane w ładnej szacie zewnętrznej stanowią doskonałą pomoc w pracy szkolnej 
i miłą lekturę domową ucznia”40. W „Kalendarzu Nauczycielskim” również pojawiła 
się adnotacja, że seria przeznaczona była dla starszej młodzieży41. 

Poszczególne tomy były zróżnicowane pod względem objętości − 47−166  stron. 
Format 21 cm, ilustrowane, z zastosowaniem tablic. Cena wahała się od 1 złotego 
i 10 groszy do 2 złotych i 50 groszy. Nakład wynosił 3300 egzemplarzy42.

W serii „Opowiadania Historyczne” ukazał się tylko pierwszy numer – tekst 
autorstwa Jerzego Rychlińskiego Był bój pod Oliwą – wydany w 1935 roku. Nie 
ma żadnych wzmianek o jej kontynuacji przez inną firmę wydawniczą. Cena tytułu 
– 2 złote 30 groszy. Nakład – 4200 egzemplarzy.

„Przymierze z Książką. Biblioteka Młodzieży” to seria, której tylko trzy tomy 
ukazały się nakładem „Naszej Księgarni” (t. 7, 8, 9). Dwa tytuły w 1935 roku i jeden 
w 1936 roku. Wszystkie były dziełem polskich autorek: Heleny Boguszewskiej, He-
leny Radlińskiej, Wandy Wasilewskiej. Seria wychodziła pod redakcją Jana Musz-
kowskiego. Objętość tomów 125−144 strony, format 19−20 cm. Cena od 1 złotego 
i 80 groszy do 2 złotych i 60 groszy. Nakład 3200−4200 egzemplarzy.

38 W oparciu o dostępne materiały nie ustalono, czy zapowiadane w katalogu wydawnictwa 
z 1938 roku: nr 8 – J. Lilpop, Roślinność epok minionych i nr 10 – K. Lublinerówna, Mech płonnik 
i mech torfowiec, które miały status „w druku”, zostały opublikowane. W opracowanej bibliografii udało 
się opisać jedynie numery 1−7 i 9.

39 Karolina Lubliner-Mianowska.
40 Mały katalog wydawnictw własnych 1938, Warszawa 1938, s. 48.
41 „Kalendarz Nauczycielski”…
42 Informacja tylko dla jednego tytułu.
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Do niniejszych rozważań należałoby dodać kilka słów o utworach scenicz-
nych w repertuarze „Naszej Księgarni”. Były to teksty wspomagające pracę 
dydaktyczno-wychowawczą pedagogów, ale ich treść była przeznaczona dla od-
biorcy dziecięcego i młodzieżowego. Utwory sceniczne znalazły się w repertuarze 
wydawniczym spółki w 1926 roku43. Większość z nich była opracowana w sposób 
pozwalający na ich inscenizację w szkołach i innych placówkach wychowawczych. 
Bardzo szczegółowe opisy kostiumów, scenografii, a także realizacji przedsta-
wień pozwalały na wykorzystanie tej metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Oprócz 
walorów estetycznych tekst niósł wartości wychowawcze, moralne i patriotyczne.

Wśród autorów znaleźli się m.in: Maria Gerson-Dąbrowska, Hipolita Gnoiń-
ska, Maria Juszkiewiczowa, Ewa Szelburg-Zarembina, Benedykt Hertz, Klemen-
tyna Czaki, Maria Kownacka, Lucyna Krzemieniecka, N. Łabacz-Krzepkowska, 
Feliks Zahora, Zofia Koskowa, Antoni Bogusławski.

Najliczniejszą grupę stanowiły utwory publikowane w serii „Teatr Szkolny 
i Domowy”. Teksty ukazywały się z przerwami od 1927 do 1936 roku44. Ogółem 
wydano 19 tytułów45. 

Na szczególną uwagę zasługuje wkład „Naszej Księgarni” w propagowanie 
teatrzyku kukiełek jako formy dydaktyczno-wychowawczej i stworzenie repertuaru 
dla tej metody pracy46. Nakładem „Naszej Księgarni” w latach 1935−1937 opubli-
kowano trzy tytuły w ramach serii „Biblioteka Teatrzyku Kukiełek” (numery 1 i 2 
w 1935 roku, a numer 3 w 1937 roku). 

Jako pierwszy wydano tekst Marii Kownackiej Bajowe bajeczki i świerszczo-
we skrzypeczki czyli O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, prześlicznej 
królewnie i królu Gwoździku, z ilustracjami Witolda Millera, w opracowaniu mu-
zycznym J. Wesołowskiego. Sztuka była wówczas bardzo popularna, cieszyła się 
powodzeniem, wynikającym z żywej akcji, dużej dozy humoru i wdzięku47. Drugim 
tytułem w serii był tekst autorstwa Lucyny Krzemienieckiej Historia cała o niebie-
skich migdałach, w opracowaniu muzycznym J. Wesołowskiego. Autorka wielu 
książek dla dzieci stworzyła historię dziewczynki Stasi, która wszystkim chciała-
by pomagać. Tekst został napisany rymowaną prozą i nadawał się zarówno na 
przedstawienie kukiełkowe, jak i zwykły teatr amatorski48. Ostatnim tomem serii 
były Cztery mile za piec Marii Kownackiej49, w opracowaniu muzycznym Anny 
Osser i z uwagami inscenizacyjnymi Henryka Ładosza. 

Sztuki wydawane przez „Naszą Księgarnię”, przeznaczone do odegrania 
w szkole, zawierały pierwiastek dydaktyczno-wychowawczy. Propagowanie wła-

43 Obliczenia własne na podst.: M. Olczak-Kardas, Bibliografia…
44 W latach 1930−1933 nie wydano żadnego tytułu.
45 Np. M. Juszkiewiczowa, Kazia-leniuszek, Warszawa 1928; E. Szelburg-Zarembina, Złoty sen, 

Warszawa 1928. Obliczenia własne na podst.: M. Olczak-Kardas, Bibliografia…
46 „Nasza Księgarnia” wydała pierwszą na polskim rynku książkę dotyczącą teatru kukiełkowe-

go. Redaktorem Teatrzyku kukiełek, opublikowanego w 1935 r., była Maria Kownacka, a w zespole 
opracowującym pojawili się: Jędrzej Cierniak, Joanna Landy, Aleksander Paliński, Witold i Helena 
Ulanowscy.

47 „Głos Nauczycielski” 1934/1935, nr 32, s. 617.
48 Tamże 1935/1936, nr 5, s. 93.
49 M. Kownacka, Cztery mile za piec, Warszawa 1937.
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ściwych zachowań było, oprócz samego wychowania estetycznego w ramach 
gry teatralnej, podstawowym celem tych tekstów. Przykładem może być sztuka 
M. Juszkiewiczowej Jak Bolek został harcerzem. Obrazek w jednej odsłonie, wy-
dana w serii „Teatr Szkolny i Domowy” w 1927 roku (nr 3). Drugie wydanie po-
jawiło się w 1936 roku. Była to historia o Bolku, który koniecznie chciał zostać 
harcerzem, ale ze względu na to, że nie miał jeszcze 12 lat, aby osiągnąć wyma-
rzony cel, musiał dokonać jakiegoś bohaterskiego czynu. Obrona sztandaru na 
obozie pozwoliła mu wcześniej złożyć przyrzeczenie harcerskie. W treść udało 
się autorce wpleść dziesięć przykazań harcerskich. W omówieniach tego tekstu 
pojawiały się stwierdzenia, że jest to miły obrazek z życia harcerzy, pełen humoru, 
żywej akcji, a przede wszystkim posiadający ogromne walory wychowawcze50.

Ta sama autorka w 1928 roku opublikowała w „Naszej Księgarni” sztukę Ka-
zia-leniuszek. Obrazek sceniczny w jednej odsłonie, która ukazała się w ramach 
tej samej serii. Tekst napisany prozą, przeplataną wierszami A. Bogusławskiego.

Na uwagę zasługują teksty E. Szelburg-Zarembiny. Utwory sceniczne pi-
sane przez nią otrzymywały bardzo pozytywne recenzje, w których podkreśla-
no kunszt poetycki autorki. O utworze Za siedmioma górami. Baśń sceniczna, 
z ilustracjami M. Bukowskiej, który wydano w 1928 roku w serii „Teatr Szkolny 
i Domowy”, pisano: „Jest to jeden z najpiękniejszych utworów scenicznych, jaki 
ukazał się w ostatnich czasach. Polecić ją można nie tylko do odegrania, ale 
również jako lekturę”51. 

W tym samym roku w ramach wspomnianej serii autorka wydała zbiór ob-
razków scenicznych pod wspólnym tytułem Zabawa, jakich mało! Oraz trzy inne 
obrazki sceniczne. Poszczególne obrazki różniły się długością – od pięciu do jed-
nej odsłony. W recenzjach podkreślano poezję i fantazję zawarte w tekście oraz 
melodyjność wiersza52. 

Kolejna sztuka E. Szelburg-Zarembiny, Złoty sen. (Z życia dziewcząt). 
Obrazek sceniczny w jednej odsłonie, zakończony żywym obrazem, wydana 
w 1928 roku w ramach serii „Teatr Szkolny i Domowy”, poruszała kwestie patrio-
tyczne i zawierała elementy wychowania obywatelskiego. Mogła być wykorzy-
stywana na uroczystościach szkolnych o charakterze narodowym. Pod wpływem 
słów postaci historycznych, jak królewna Wanda, królowa Jadwiga i Emilia Plater, 
leniwa i pusta dziewczyna zmieniła swoje postępowanie. Postanowiła wstąpić 
do harcerstwa, które traktowała do tej pory lekceważąco. Chciała w ten sposób 
służyć ojczyźnie53. 

Na uwagę zasługują również sztuki poświęcone świętom państwowym i reli-
gijnym. Boże Narodzenie było często wykorzystywanym tematem. Sztuka Feliksa 
Zahory W świętą noc. Obrazek sceniczny w 2-ch odsłonach (wydana w 1935 roku, 
seria „Teatr Szkolny i Domowy”, nr 15) to tekst pełen czarów i fantastycznych 
postaci (krasnoludów, gnomów, elfów), zawierający także elementy podkreślają-
ce polskość, np. „Aby Święte Dzieciątko ucieszyć, niosą Mu dary Polskiej ziemi: 

50 „Głos Nauczycielski” 1928, nr 3, s. 46; „Głos Nauczycielski” 1935/1936, nr 28, s. 535.
51 „Głos Nauczycielski” 1928, nr 36, s. 589.
52 Tamże, nr 2, s. 30.
53 Tamże, nr 7, s. 109.
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kryształy soli wielickiej, złote bursztyny bałtyckie, i węgiel ze Śląskiej ziemi, i lnu 
nitkami srebrnymi chcą okryć Maleńkiego, i chleb z pszenicy ziarna i polskie serca 
ofiarne składają u tronu Jego”54.

Treści, które za pomocą omawianych publikacji przekazywano, stanowiły 
ważny wkład w wychowanie młodego pokolenia. Poprzez podkreślanie polskości, 
historii kraju, życiorysów wybitnych Polaków, propagowano odpowiednie posta-
wy społeczne, obywatelskie i patriotyczne. Promowano idee harcerstwa, zdro-
wia, sportowego ducha, nawyk oszczędzania, dbałość o przyrodę, a także zasady 
uczciwego życia. Uwypuklano takie cechy, jak: honor, przyjaźń, duma, obrona 
słabszych. Była to także nauka funkcjonowania w warunkach nowoczesnego, nie-
podległego państwa. 

W tekstach dla dzieci i młodzieży znalazły się również tak istotne tematy, 
jak: współpraca i współzależność narodów55, rozwijanie uczuć społecznych56. Po-
święcono także uwagę osobom niepełnosprawnym, uwrażliwiając młodych ludzi 
na ich problemy, pokazując stosunek społeczeństwa do niewidomych. Zwracano 
uwagę na ich potrzeby i uczucia oraz znaczenie miłości bliźniego57.

Wiele miejsca zajmowała przyroda, a szczególnie zwierzęta i ich traktowa-
nie. Warto przypomnieć motto z książki Marii Gerson-Dąbrowskiej Najmilsi, które 
w pełni oddaje znaczenie i wagę, jaką do tego tematu przywiązywało wydawnic-
two: „Obojętnego na niedolę zwierząt i ludzka niedola nie wzruszy”58.

Tematem utworów było także życie codzienne i obowiązujące w nim zasady 
stosunków międzyludzkich. Dzieci czytały o: przyjacielskiej solidarności, miłości 
między rodzeństwem, wdzięczności za gościnę, miłości i poświęceniu córki dla 
ojca59. Zetknięcie z prawdziwym życiem, ludzkimi postawami, a przez to pozna-
wanie pewnych wartości i obowiązujących zasad było właściwym działaniem 
w przypadku młodego czytelnika.

Książki „Naszej Księgarni” odznaczały się niską ceną i bogatą szatą gra-
ficzną. Wydawnictwo dbało o estetykę książek dla najmłodszych. Warto zwrócić 
uwagę w tym miejscu na twórców okładek i ilustracji60. 

W toku prowadzonych badań udało się ustalić twórców okładek do niektó-
rych tytułów książek dla dzieci i młodzieży. Najwięcej zaprojektowali Konstanty 
Sopoćko i Bolesław Bakke. Pozostali twórcy to: Anna Chamcówna, Zofia Jakimo-
wiczówna, Jan Klukowski, Ksawery Koźmiński, K. Kryński, Tadeusz Kryszak, Wik-
tor Zbigniew Langner, Jan Samuel Miklaszewski, J. Pakulski, Irena Pogorzelska, 
Edyta Gałuszkowa-Sicińska.

Książki dla dzieci i młodzieży ilustrowali: Antonina Dunin-Sulgustowska, Sta-
nisław Zalewski, Jerzy Radlicz, Konstanty Sopoćko, Stanisław Bobiński, Molly 

54 Tamże 1935/1936, nr 14, s. 278−279.
55 Np. S. Baczyńska, Żoko za granicą. Książka dla młodzieży, Warszawa 1930.
56 Np. J. Ciembroniewicz, Antek Sikora. (Jak to on w szkółce powszechnej Polskę budował), 

Warszawa 1928.
57 L. Durdikowa, Dzieci o wygasłych oczach, Warszawa 1935.
58 M. Gerson-Dabrowska, Nasi przyjaciele, Warszawa 1928.
59 M. Juszkiewiczowa, Małpka i krabik. Bajki japońskie, Warszawa 1935.
60 Część nazwisk została już raz wymieniona przy omawianiu serii wydawniczych.



Książki dla dzieci i młodzieży w ofercie… 85

Bukowska, Tadeusz Gronowski, Zofia Stryjeńska, Wacław Teofil Radwan, Kamil 
Mackiewicz, Wanda Wóycicka, Wanda Zawidzka, Stanisław Łuckiewicz, Bolesław 
Bakke, N. Karmazyńska-Wdowiszewska, S. Sarkan, Wiktor Zbigniew Langner, 
K. Banasińska, Walter Trier (niemiecki tekst), Zofia Jakimowiczówna, Jan Samu-
el Miklaszewski, Jan Klukowski, Irena Pogorzelska, Edyta Gałuszkowa-Sicińska, 
Halina Maszyńska, K. Kryński, Tadeusz Kryszak, Wanda Pawłowska, Jadwiga 
Hładko, Janina Tyszkiewiczowa, Karolina Lubliner-Mianowska, Ewa Śliwińska, 
Alina Chylińska, Ksawery Koźmiński, M. Zajączkowski, Z. Wyszyński61. 

W dostępnych materiałach rzadko można znaleźć informacje o ilustratorach 
związanych z „Naszą Księgarnią”. Janina Broniewska opisała we wspomnieniach 
swoją współpracę z Janem Klukowskim przy wydawaniu Przygód gałgankowej 
Balbisi62. J. Klukowski był przyjacielem pisarki z Kalisza i studentem architektury. 
Wspólną pracę nad książką J. Broniewska wspominała: „Maszynopis oddałam 
»Naszej Księgarni«. Cykl produkcyjny nie musiał być przewlekły. Janek wywią-
zał się ze swej części ilustracyjnej jakby sam miał koralikowe oczka: – A skąd 
wiedziałeś, że tak to widziałam? – spytałam ilustratora nie Balbisinym a własnym 
głosem. – Bo się przyjaźnimy nie od dziś… – odburknął”63. J. Broniewska pisała 
w swoich wspomnieniach o J. Klukowskim, że był małomówny, nie uzewnętrzniał 
swoich uczuć, ale potrafił słuchać zwierzeń na różne tematy, od filozoficznych po 
sprawy życia codziennego.

Zofia Stryjeńska współpracowała tylko przy jednej publikacji wydanej przez 
„Naszą Księgarnię” – Jaś i Kasia, autorstwa Janiny Porazińskiej. Nakładem spółki 
ukazały się trzy kolejne wydania. Książka J. Porazińskiej osnuta była na moty-
wach pieśni ludowej, stąd też wiele akcentów folklorystycznych w ilustracjach. Jaś 
występował w stroju krakowskim, a Kasia miała zwykły strój chłopki. Na ilustra-
cjach widoczne są także inne elementy folklorystyczne, np. gaik niesiony przez 
dziewczęta, w tle drzwi do wiejskiej chaty. Ilustracje umieszczono na tablicach. 
W opracowaniach podkreśla się, że są proste i utrzymane w konwencji ludowego 
malarstwa, zachwycają „ruchem, niekiedy pędem, każdy z nich ma w sobie ukry-
tą akcję”64. Każda z ilustracji stworzona została w jednym kolorze, z dodatkiem 
czerni – żółty, zielony, niebieski, czerwony. W jednej z recenzji napisano: „Kilka 
podanych tu wierszy daje pojęcie o utworze i formie językowej, szkoda, że nie 
można »zacytować« prześlicznych obrazków, jakie wykonała do tej książki Zofia 
Stryjeńska. Każdy z obrazków jest w innym kolorze. Wszystkie doskonale harmo-
nizują z treścią. Druk książki staranny, papier bezdrzewny”65.

Oprócz ilustracji zwracano uwagę na papier, druk. Wartości dodawały auten-
tyczne zdjęcia, bardzo dokładne fotografie. Miało to znaczenie szczególnie przy 

61 Często jeden twórca był odpowiedzialny za całą szatę graficzną książki, stąd też nazwiska 
powtarzają się w obydwu wymienionych grupach.

62 J. Broniewska, Przygody gałgankowej Balbisi, Warszawa 1936.
63 Taż, Tamten brzeg mych lat, Warszawa 1973, s. 116.
64 M. Jazowska-Gumulska, Elementy folkloru w ilustracji książki dziecięcej na przykładzie sztuki 

ilustratorskiej Zofii Stryjeńskiej, [w:] Sezamie, otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci 
i młodzieży w Polsce i za granicą, red. A. Baluch, K. Gajda, Kraków 2001, s. 305.

65 „Głos Nauczycielski” 1932/1933, nr 15−16, s. 288.
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pracach popularnonaukowych, a także książkach ukazujących dzieciom i mło-
dzieży nieznane kraje, zwierzęta, ludzi.

Książki dla dzieci i młodzieży o tematyce popularnonaukowej były zaopa-
trzone w aparat naukowy. Niejednokrotnie teksty posiadały przypisy rzeczowe, 
głównie o charakterze definicyjnym i słownikowym. Autorzy wyjaśniali trudne ter-
miny, uściślali pewne kwestie, rozwijali temat. Warto zwrócić uwagę, że przypisy 
występowały również w utworach wierszowanych, np. w książce J. Porazińskiej 
Jaś i Kasia, w której pojawiło się wiele niezrozumiałych dla dzieci wyrazów pocho-
dzących z gwary ludowej lub już przestarzałych66. 

Wybór trudnych wyrazów i sposób ich wyjaśniania był dostosowany do pozio-
mu odbiorców. Przykład – objaśnienie wielkości jednostki, jaką jest miliard – „mi-
liard = 1000 milionów = 1 000 000 000; a milion = 1000 tysięcy = 1 000 000”67, lub 
objaśnienia nieznanych pojęć, np. ‘Nieprzebyty las podzwrotnikowyʼ (objaśnienie 
do słowa dżungla); ‘Ptaszek wielkości owadaʼ (objaśnienie do słowa koliber)68. 
Przypisy umieszczano na dole strony lub na końcu tekstu. 

Często pojawiały się różnego rodzaju spisy. Oprócz spisu treści zamiesz-
czano np. „Spis dzieł naukowych i popularnych o lesie”, „Spis nazw roślin przy-
toczonych w »Naszym lesie«”, „Spis rycin”69; „Spis łacińskich nazw roślin”, „Spis 
polskich nazw roślin”70. Pojawiała się także bibliografia, zawierająca literaturę 
przedmiotu lub publikacje danego autora. Na uwagę zasługują słowniczki ter-
minów, np. „Słowniczek objaśniający trudniejsze terminy użyte w tekście” (układ 
według działów, a w ich obrębie alfabetyczny)71; „Słowniczek nazwisk” (zawierał 
krótkie notki biograficzne)72.

Widoczny jest brak konsekwencji w tworzeniu aparatu naukowego – zawar-
tości i formie przypisów, ich oznaczaniu, umieszczaniu spisu treści. Nawet w wy-
dawnictwach seryjnych nie było ustalonych zasad. 

Swoistym podsumowaniem rozważań na temat książek dla dzieci i młodzieży 
w repertuarze wydawniczym „Naszej Księgarni” może być cytat z recenzji za-
mieszczonej w „Głosie Nauczycielskim”: „Należy się […] uznanie »Naszej Księ-
garni«, która nie szczędzi trudu w dokompletowaniu wartościowych utworów dla 
dziatwy, wypełniając tym swe powołanie wydawnictwa będącego w rękach na-
uczycielstwa”73.

Korzystna dla spółki była możliwość reklamowania własnych wydawnictw 
w organie prasowym ZNP, docierającym do znacznego grona odbiorców. Recen-
zje i reklamy książek dla dzieci i młodzieży zamieszczane w „Głosie Nauczyciel-

66 J. Porazińska, Jaś i Kasia, Warszawa 1936.
67 F. Budrecki, Polskie niebo, Warszawa 1936.
68 M. Juszkiewiczowa, O dużym Tomku, Warszawa 1939.
69 M. Sokołowski, Nasz las, Warszawa 1938, Seria „Ze Świata Przyrody”, nr 9.
70 T. Cygowa, H. Karmazyńska-Przewalska, Nasze rośliny wiosenne, Warszawa 1935, Seria „Ze 

Świata Przyrody”, nr 2.
71 Tamże.
72 J. Dembowski, Darwin, Warszawa 1936, Seria „Ze Świata Przyrody”, nr 4.
73 H. Kodź, [Recenzja książki – J. Grabowski, Kochany zwierzyniec], „Głos Nauczycielski” 

1938/1939, nr 26, s. 604.
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skim” miały wpływ na kompletowanie księgozbiorów bibliotek szkolnych, a także 
zawartość spisów dodatkowych lektur polecanych przez nauczycieli – „Nigdzie 
żadnych morałów, żadnych specjalnych pouczeń przyrodniczych, ale taka wła-
śnie książka dużo da dziecku. Będzie to jedna z najmilszych książek jako upo-
minek gwiazdkowy i jedna z najmilszych w bibliotece szkolnej dla młodszych”74.

W przypadku książek dla dzieci i młodzieży wydawanych przez „Naszą Księ-
garnię”, odbiorca mógł być pewien, że publikacje zawierają odpowiednie treści, 
co dawało firmie przewagę nad innymi wydawnictwami. Wielokrotnie w opiniach 
i recenzjach omawianych tekstów wskazywano jako adresatów książek dla dzie-
ci i młodzieży także nauczycieli oraz dorosłych, którzy również powinni poznać 
treści zawarte w tych książkach. Mogło to pomóc we właściwym ukierunkowaniu 
pracy z młodymi ludźmi.

Spółce udało się pozyskać do współpracy wybitnych polskich autorów, którzy 
tworzyli wówczas dla młodych odbiorców. Warto wymienić znane nazwiska, m.in.: 
Janina Porazińska, Ewa Szelburg-Zarembina, Janina Broniewska, Maria Gerson-
-Dąbrowska, Jan Grabowski, Stefania Baczyńska, Bohdan Dyakowski, Czesław 
Centkiewicz, Jan Bogumił Sokołowski. Oprócz tego tworzenie szaty graficznej 
książek przez takich twórców jak Konstanty Sopoćko czy Zofia Stryjeńska świad-
czy wyraźnie o poważnym traktowaniu najmłodszych odbiorców, których gust czy-
telniczy i zamiłowanie do książek kształtuje się w okresie dzieciństwa. 

Książki dla młodego odbiorcy wydawane nakładem „Naszej Księgarni” od-
znaczały się wartościowym tekstem, bogatą szatą graficzną i niską ceną, a ich 
niezaprzeczalnym atutem było ścisłe powiązanie z potrzebami szkoły.

74 [Recenzja książki – E. Szelburg-Zarembina, Najmilsi], „Głos Nauczycielski” 1927, nr 2, s. 761.
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Książki szkolne opublikowane w Wydawnictwie M. Arcta 
stosowane w praktyce dydaktyczno-wychowawczej 

w Drugiej Rzeczypospolitej

W okresie Drugiej Rzeczypospolitej w praktyce edukacyjnej funkcjonowa-
ły liczne książki szkolne (podręczniki, książki pomocnicze), zakwalifikowane 
do użytku szkolnego dla uczniów szkół powszechnych i średnich ogólnokształ-
cących przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, które 
implikują treść kształcenia z obszaru edukacji ekologicznej. Należy podkreślić, 
że w latach 1918–1939 nie było osobnego podręcznika z zakresu edukacji eko-
logicznej, ale problematykę realizowano hasłowo w ramach lekcji z przyrody 
i geografii. Celem artykułu jest prezentacja książek szkolnych z przyrody i geo-
grafii (m.in. podręczników, pogadanek przyrodniczych i krajoznawczych, atla-
sów, opowiadań) opublikowanych przez Wydawnictwo M. Arcta, które służyły 
dydaktyczno-wychowawczą pomocą w procesie hasłowo realizowanej edukacji 
ekologicznej w szkołach powszechnych i średnich ogólnokształcących w okresie 
Drugiej Rzeczypospolitej. Niektóre z tych dzieł wyszły jeszcze przed odzyskaniem 
niepodległości w 1918 roku. 

Wśród książek szkolnych wydano pogadanki przyrodnicze Maksymiliana 
Heilperna, któremu Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
powierzyło prace nad programem biologii w szkołach powszechnych i średnich 
ogólnokształcących. Dzięki pogadankom Heilpern popularyzował nauki przyrod-
nicze, zwracał uwagę dzieci na wartość środowiska przyrody, np. na oczyszczanie 
powietrza przez rośliny1. Wydawnictwo M. Arcta opublikowało również kilka prac 
Konrada Chmielewskiego, w których Chmielewski zawarł malownicze ekspresje 

* Dr, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicz-
nych, Katedra Historii Wychowania i Dziejów Oświaty, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3.

1 Por. M. Heilpern, Pogadanki o tajemnicach przyrody, Część pierwsza: Wiadomości wstępne 
o świecie. Wydanie piąte z 75 rysunkami w tekście. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1917, s. 239.
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opisów przyrody Tatr oraz wyjątki z poezji sławiącej piękno polskiej przyrody, 
m.in. Puszczy Kampinoskiej2, stanowiącej naturalne bogactwo biosfery: „w lesie 
są skarby życia, źródła wód i wilgoci…”3. 

Opublikowano kilka dzieł Bohdana Dyakowskiego. Między innymi opowiada-
nia przyrodnicze poświęcone problematyce związku natury i kultury. Dyakowski 
wykorzystał w nich przysłowia, legendy ludowe oraz utwory poetyckie Wincentego 
Pola, Teofila Lenartowicza, Adama Asnyka4. W swoich pracach uwagę poświęcił 
ochronie owadów, wyjaśniając, że „ochrona owadów pożytecznych stanowi tak-
że jeden ze sposobów walki ze szkodnikami, przytem jeden z najdogodniejszych 
i najpewniejszych…”5. Dyakowski określił, że w procesie dydaktyczno-wycho-
wawczym należy nauczyć dzieci odróżniać ptaki pożyteczne od szkodliwych oraz 
wpoić szacunek dla ptasich gniazd wraz z troską o dokarmianie ptaków zimą6. 
Poza tym Dyakowski przypomniał, że łowiectwo jest elementem kultury polskiej: 
„zamiłowanie do łowów było u nas powszechne. Polowało rycerstwo i szlachta 
w ogóle dla samej przyjemności łowów, polowały niższe stany przeważnie dla 
zysku”7. Wydano także podręcznik z przyrody przeznaczony dla „dwu (albo 
trzech) niższych klas szkół średnich”8, w którym Dyakowski zaznaczył, że w kla-
sie pierwszej niezbędny jest systematyczny i bezpośredni kontakt uczniów ze 
środowiskiem przyrody, dzięki któremu dzieci mogą poznać wzajemne zależności 
poszczególnych bytów w ekosystemie ogrodu, łąki, lasu9. 

Dyakowski cenił uczenie się na podstawie bezpośrednich obserwacji środo-
wiska życia, zwłaszcza zwierząt udomowionych, żyjących w siedliskach ludzkich. 
Szczególną uwagę poświęcił koniowi – towarzyszowi i nieocenionemu pomocni-
kowi człowieka10. Stwierdził, że chociaż koń jest wiernym i bardzo pożytecznym 

2 Por. K. Chmielewski, Obrazy ziem polskich. Książka przejrzana przez Sekcję gieograficzną 
Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1908, s. 230 i nast.

3 K. Chmielewski, „Twoje ziemie… twoje wody…”. Szkice malownicze z kraju. Wydawnictwo 
Michała Arcta, Warszawa 1907, s. 79.

4 Por. B. Dyakowski, Z naszej przyrody. Obrazy z życia zwierząt i roślin krajowych. Wydanie 
trzecie z 24-ma chromolitografowanemi tablicami i 235-ma rycinami w tekście. Wydawnictwo M. Arcta, 
Warszawa 1915, s. 1.

5 B. Dyakowski, Wskazówki do hodowli motyli oraz urządzania zbiorów z 17 rysunkami. Nakła-
dem i drukiem M. Arcta, Warszawa 1906, s. 28. Por. tenże, Historja naturalna. Kurs niższy ułożony 
podług zbiorowisk. Część pierwsza z rycinami. Wydanie czternaste. Wydawnictwo M. Arcta, Warsza-
wa 1925, s. 42.

6 Por. B. Dyakowski, Ptaki pożyteczne naszych lasów, pól i ogrodów. 43 ptaki i ich jaja na 25 ta-
blicach kolorowych. Nakładem M. Arcta, Warszawa 1905, s. 3.

7 B. Dyakowski, O dawnych łowach i dawnej zwierzynie, z ilustracjami W. Nowiny-Przybylskie-
go. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1925, s. 9.

8 B. Dyakowski, Historja naturalna. Kurs niższy ułożony podług zbiorowisk. Część pierwsza z ry-
cinami. Wydanie czternaste. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1925, s. 3.

9 Por. tamże, s. 4.
10 Por. B. Dyakowski, Wozy, pojazdy i dawne zaprzęgi z czterema rysunkami („Zajmujące Czy-

tanki”, nr 262, z. 2). Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1918, s. 62. Por. tenże, Dawne drogi i dawne 
podróże, z jednym rysunkiem („Zajmujące Czytanki”, nr 263, z. 3). Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 
1918, s. 144. Por. tenże, Koń bojowy: różne rasy i sposób jeżdżenia. Część druga Koń na wojnie. 
Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1900, s. 172.
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współpracownikiem ludzi, jest − zwłaszcza na wsi − źle traktowany, niedostatecz-
nie karmiony. W opowiadaniach dla dzieci wydanych przez Wydawnictwo M. Arc-
ta, Dyakowski promował postawy ekologiczne wobec wszystkich istot żywych11 
w systemie przyrody. Był zwolennikiem korzystania podczas lekcji szkolnych 
z niemieckich atlasów, które przygotował do użytku szkolnego dla polskich dzie-
ci12. W jednym ze swoich dzieł zacytował ekologiczną refleksję Wincentego Pola: 

Gdyby człek znał po świadomu,
Ile skarbów leży w domu,
I co tworów Bożych w borze,
To by więcej było, może,
Na tym świecie gwiazd szczęśliwych,
Ludzi dobrych i prawd żywych13.

Wydawnictwo M. Arcta wydało również książkę poświęconą problematyce 
fizjologii roślin, napisaną przez Adama Czartkowskiego, którą opracował z myślą 
o uczniach szkół średnich ogólnokształcących, co podkreślił, celem „podniesie-
nia wykładu nauk przyrodniczych w naszych szkołach”14. Czartkowski również 
w innych swoich książkach eksponował wartość nauk przyrodniczych w procesie 
zdobywania wiedzy. Uogólnił, że przyroda jest nauczycielką życia (magistra vi-
tae), zalecał więc bezpośredni kontakt z przyrodą, uczenie się od przyrody m.in. 
podczas zajęć w ogrodzie, na polu, w lesie15. 

Większość książek przyrodniczych napisanych dla dzieci przez Marię Arct-  
-Golczewską opublikowano w przedmiotowym wydawnictwie jeszcze przed odzy-
skaniem niepodległości w 1918 roku. Niektóre z dzieł zostały uzupełnione przez 
Januarego i Tadeusza Kołodziejczyków i funkcjonowały w praktyce edukacyj-
nej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Przykład stanowi podręcznik do nauki 

11 Por. B. Dyakowski, Wąż Władka, opowiadanie z rysunkami. Wydanie drugie. Wydawnictwo 
M. Arcta, Warszawa 1928, s. 29, 59, 97. Por. tenże, Przygody młodej kawki oraz inne opowiadania 
przyrodnicze, z licznemi rysunkami Molly Bukowskiej. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1928, s. 7, 
56–57, 81, 95, 106, 140.

12 Takich jak np.: A. Arends, Atlas historii naturalnej (zoologia, botanika, mineralogia, gieologja) 
dla użytku szkolonego ułożony (76 tablic, zawierających 1100 wizerunków, tekst objaśniający podług 
szóstego wydania niemieckiego napisali B. Dyakowski i A. Ślósarski). Nakładem Michała Arcta, War-
szawa 1900, s. 1 i nast. Por. K. Lampert, Atlas państwa zwierzęcego. Zwierzęta ssące – ptaki – gady 
– płazy – ryby – zwierzęta bezkręgowe. 819 wielobarwnych rycin na 96 tablicach, 316 stron tekstu ze 
162 drzeworytami. Opracował Bohdan Dyakowski. Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie. Część 1–3, 
Warszawa 1925, passim.

13 B. Dyakowski, Z naszej przyrody. Obrazy z życia zwierząt i roślin krajowych. Wydanie trze-
cie z 24-ma chromolitografowanemi tablicami i 235-ma rysunkami w tekście. Wydawnictwo M. Arcta, 
Warszawa 1915, s. 6.

14 A. Czartkowski, Doświadczenia z fizjologii roślin. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1910, 
s. 7.

15 Por. A. Czartkowski, Ćwiczenia z anatomii roślin. I. Tekst. Wydanie trzecie przejrzane. Wydaw-
nictwo M. Arcta, Warszawa 1928, s. 4, 9, 13 i nast. Por. tenże, Ćwiczenia z anatomji roślin. I. Tekst. 
Wydanie drugie przejrzane. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa–Poznań–Lwów−Równe–Lublin–Łódź–
Wilno 1922, passim. Por. tenże, Ćwiczenia z anatomji roślin. II. Atlas, 102 rysunki na 31 tablicach. 
Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1928, ss. 31.
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botaniki16, który służył dydaktyczną pomocą w procesie poznawania roślin, ich 
budowy, odżywiania, oddychania itp. W siódmym wydaniu tego podręcznika 
(1923), w ostatniej jego części omówiono problematykę związaną z ingerencją 
człowieka w środowisko życia (roślinność pierwotna, puszcze, stepy, które czło-
wiek przemienił na urodzajne pola, rozpowszechnił rośliny obce polskiej florze). 
W podręczniku zaznaczono, że wyjątek stanowią Góry Świętokrzyskie, Karpaty, 
Tatry, Puszcza Białowieska – naturalne obszary, w których zachowała się pier-
wotna szata roślinna, partie leśne: „szczątki te winny być zachowane przez nas, 
jako żywe pomniki pierwotnej przyrody”17. Pomimo że podręcznik był stopnio-
wo zmieniany, uzupełniany i dostosowywany do najnowszych osiągnięć nauko-
wych i pedagogicznych, również w zakresie wychowania ekologicznego, ochrony 
przyrody, systematycznie był publikowany w Wydawnictwie M. Arcta18. W jego 
jedenastym wydaniu (1929), oprócz wiedzy o ekosystemie Puszczy Białowie-
skiej, przyrodzie w Tatrach, Pieninach, Karpatach Wschodnich (Czarnohora), 
Karpatach Zachodnich, umieszczono cenne ze względów dydaktyczno-wycho-
wawczych treści kształcenia, poświęcone ochronie szarotki w Tatrach, mikołajka 
nadmorskiego nad Morzem Bałtyckim oraz ochronie cisów, modrzewia i innych 
ginących roślin19. Omawianą publikację ubogacono fotografią sosnowego boru 
w Puszczy Białowieskiej20. 

Wydawnictwo M. Arcta wydało również inne dzieła przyrodnicze dla dzieci, 
napisane przez M. Arct-Golczewską, poświęcone wiedzy o roślinach21. Przykład 

16 Por. M. Arct-Golczewska, Podręcznik do nauki botaniki, część pierwsza i druga razem. Wyda-
nie czwarte zmienione i poprawione przez J. i T. Kołodziejczyków z 339-ma rycinami. Wydawnictwo 
M. Arcta, Warszawa 1918, s. 7. Por. M. Arct-Golczewska, Podręcznik do nauki botaniki, część pierw-
sza i druga razem. Wydanie piąte zmienione i poprawione przez J. i T. Kołodziejczyków, z 339-ma 
rycinami. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1920, s. 8. Por. M. Arct-Golczewska, Podręcznik do nauki 
botaniki, opracowali podług nowego programu January i Tadeusz Kołodziejczykowie. Część pierwsza. 
Wydanie szóste. M. Arct, Warszawa 1922, s. 1, 9, 15, 50, 84 i nast.

17 M. Arct-Golczewska, Podręcznik do nauki botaniki, opracowali January i Tadeusz Kołodziej-
czykowie. Wydanie siódme poprawione, z 336 rysunkami i 8 tablicami. Dozwolone przez Ministerstwo 
WRiOP do użytku w szkołach średnich. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1923, s. 218.

18 Por. M. Arct-Golczewska, J. i T. Kołodziejczykowie, Podręcznik do nauki botaniki. Wydanie 
ósme poprawione, z 358 rysunkami i 8 tablicami. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1924, s. 1. Por. 
M. Arct-Golczewska, J. i T. Kołodziejczykowie, Podręcznik botaniki. Wydanie dziewiąte uzupełnione 
i poprawione, z 339 rysunkami w tekście i 4 tablicami. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1925, s. 296. 
Por. M. Arct-Golczewska, J. i T. Kołodziejczykowie, Podręcznik botaniki. Wydanie dziesiąte uzupeł-
nione i poprawione, z 327 rysunkami i 4 tablicami. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1927, s. 302.

19 Por. M. Arct-Golczewska, J. i T. Kołodziejczykowie, Podręcznik botaniki. Wydanie jedenaste 
uzupełnione i poprawione, z 320 rysunkami. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1929, s. 303.

20 Tamże, s. 1, 303. Por. M. Arct-Golczewska, J. i T. Kołodziejczykowie, Podręcznik botaniki. 
Wydanie dwunaste uzupełnione i poprawione, z 320 rysunkami. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 
1930, s. 1.

21 Por. M. Arct-Golczewska, Botanika na przechadzce, 16 tablic kolorowych, 212 rysunków ro-
ślin z tekstem objaśniającym (plus album roślin). Część pierwsza. Wydanie trzecie. Wydawnictwo 
M. Arcta, Warszawa 1929, ss. 26. Por. M. Arct-Golczewska, Botanika na przechadzce, 208 rysun-
ków na 20 tablicach. Wydanie trzecie z tekstem objaśniającym, przejrzanym i uzupełnionym przez dr. 
J. Kołodziejczyka (plus album). Część druga. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1929, ss. 40.
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stanowi atlas roślin22 oraz album o kwiatach letnich i jesiennych23, a także opowia-
danie pt. Mali przyrodnicy, które uwrażliwia dzieci na wartość estetyczną i wartość 
utylitarną pożytecznych dla człowieka roślin, drzew, warzyw24. Poza tym w Wy-
dawnictwie M. Arcta wydano przetłumaczone na język polski książki dla dzieci 
zagranicznych autorów, między innymi pogadanki A. B. Buckley, które opraco-
wała do użytku szkolnego dla polskich dzieci Maria Arct-Golczewska. Prezentują 
wiedzę o drzewach, ich walorach estetycznych, ekologicznych, zdrowotnych, uty-
litarnych25, zachęcają młodych czytelników do poznawania środowiska przyrody 
oraz wzajemnej zależności organizmów w środowisku ich życia26. Problematyka 
ekologiczna zaistniała również w przetłumaczonych na język polski przez Marię 
Arct-Golczewską pogadankach przyrodniczych, które stosowano w działalności 
dydaktyczno-wychowawczej w formie „czytanek dopełniających”, opublikowa-
nych w ramach serii wydawniczej pt. „Zwróć Oczy na Przyrodę”27. 

Wydano także opracowane przez Marię Arct-Golczewską, na podstawie pod-
ręczników w języku angielskim K. G. Lutz’a, wskazówki pomocne w zbieraniu, 
określaniu, zasuszaniu roślin i układaniu zielników – w celu poznania roślinności 
środowiska lokalnego28. Poza tym opublikowano przetłumaczone i opracowane 
przez Marię Arct-Golczewską opowiadania przyrodnicze H. Coupina, dzięki któ-
rym polskie dzieci poznawały życie małp, gibbonów, psów, górskich kozic, kotów, 
fok, ryb oraz ropuch29. Dobry przykład w tym zakresie stanowią również prze-
tłumaczone przez Arct-Golczewską na język polski opowiadania przyrodnicze 
E. Thompsona o życiu ptaków i zwierząt30 oraz opowiadania C. Floericke o życiu 

22 M. Arct-Golczewska, Atlas roślin krajowych (botanika na przechadzce), 208 rysunków roślin 
na 20 tablicach (plus atlas). Wydanie czwarte, z tekstem objaśniającym, przejrzanym i uzupełnionym 
przez dr. J. Kołodziejczyka. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1938, ss. 46.

23 Zob. M. Arct-Golczewska, Kwiaty letnie i jesienne. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1934.
24 Por. M. Arct-Golczewska, Mali przyrodnicy. Wydanie drugie, z rycinami (Seria „Moje Książecz-

ki”, nr 98). Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1917, ss. 44.
25 Por. A. B. Buckley, Drzewa i krzewy, podług angielskiego oryginału opracowała Maria Arct-

-Golczewska, z 8 tablicami barwnemi i 42 rysunkami w tekście (Seria „Zwróć Uwagę na Przyrodę”, 
Książeczka 6). Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1909, s. 5–8, 27, 57, 76.

26 Por. A. B. Buckley, Życie w lesie i w polu, „Zwróć Oczy na Przyrodę”, Książeczka trzecia, opra-
cowała podług angielskiego Maria Arct-Golczewska z 8 tablicami barwnemi i 28 rysunkami w tekście. 
Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1908, s. 5, 8, 12, 16, 25, 29, 47, 51, 55, 61 i nast.

27 Por. A. B. Buckley, Życie roślin w polu, na łące i w ogrodzie, opracowane przez Marię Arct- 
-Golczewską. Wydanie drugie z 8-ma tablicami barwnemi i 35-ma rysunkami w tekście („Zwróć Oczy 
na Przyrodę”, 1). Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1919, s. 3–4, 7–8 i nast.

28 Por. M. Arctówna, Wskazówki do zbierania, określania, zasuszania roślin i układania zielnika, 
według podręczników dra K. G. Lutz’a i innych z 75-ma rysunkami (Seria „Książki dla Wszystkich”, 
nr 205). Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1905, s. 4.

29 Por. H. Coupin, Zwierzęta gimnastykujące się, z 17 rysunkami („Zajmujące Czytanki Przyrod-
nicze”), opracowane przez Marię Arct-Golczewską. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1900, s. 3, 6, 
8–11, 18–19, 23, 28.

30 E. Thompson, Nowe opowiadania z życia zwierząt „Śpiewak uliczny przygody wróbla Grzmot-
ka” (Seria 5 „Zajmujące Czytanki Przyrodnicze”, nr 6), przetłumaczone z j. angielskiego przez Marię 
Arct-Golczewską. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa b. r. w., s. 23. Por. tenże, Nowe opowiadanie z ży-
cia zwierząt. II. Wully Pies owczarski (Seria 5 „Zajmujące Czytanki Przyrodnicze”, 4), przetłumaczone 
przez Marię Arct-Golczewską. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1909, s. 3 i nast.
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skowronka, kobuza, gąsiorka, wrony, gawrona, kuropatwy, przepiórki, wilgi, pu-
stułki, myszołowa, jastrzębia oraz zająca, jeża, kreta, łasicy, myszy polnej, cho-
mika, jaszczurki, padalca, koników polnych i świetlików31. Wydawnictwo M. Arcta 
wydało także przetłumaczoną na język polski z języka francuskiego przez Marię 
Arct-Golczewską książkę dla nauczycieli, napisaną przez P. Ledoux’a, w której 
podkreślono wartość wody, jej życiodajne znaczenie dla życia w biosferze oraz 
wartość roślin pokarmowych32, drzew i poszycia leśnego33. 

Wanda Haberkantówna w swoich publikacjach przekazywała wiedzę o środo-
wisku naturalnym. Akcentowała jego wartość w prawidłowym rozwoju człowieka, 
zwłaszcza czystego powietrza, drzew i roślin, które korzystnie wpływają na istoty 
ludzkie, również ze względu na walor estetyczny. Kilka z jej dzieł poświęconych 
wycieczkom wydano w Wydawnictwie M. Arcta34. Podobnie zresztą jak opowiada-
nia przyrodnicze dla dzieci napisane przez G. G. Lewisa, które przetłumaczono 
na język polski i dostosowano do użytku szkolnego w okresie Drugiej Rzeczypo-
spolitej, dzięki zaangażowaniu Wandy Haberkantówny35. 

Wydano dzienniczki przyrodnicze Delfiny Gayówny, służące jako materiał me-
todyczny z przyrodoznawstwa. Zawierają szczegółowy opis zakwitania wiosennej 
flory, opis wiosennej burzy. Wyjaśniają znaczenie wody dla życia w środowisku 
przyrody oraz proces dojrzewania żyta, owoców (także leśnych), warzyw36, a tak-
że zmiany zachodzące w środowisku przyrody w poszczególnych porach roku, 
implikują ponadto opis roślin i zwierząt w ogrodzie miejskim i na wsi37. Opubli-
kowano również podręcznik z geografii dla szkół powszechnych napisany przez 
Delfinę Gayównę. W pierwszym roku nauczania tego przedmiotu treść kształce-
nia związana była przede wszystkim z poznawaniem rodzinnej wsi lub miasta. 
Są w tym podręczniku informacje o bogactwach naturalnych, zdjęcia gór (wraz 
z górską roślinnością i zwierzętami), dolin38. 

W Wydawnictwie M. Arcta wydano drukiem opowiadania przyrodnicze dla 
dzieci napisane w warunkach niewoli narodowej przez Bronisława Gustawicza 

31 Por. C. Floericke, Młodzi przyrodnicy. Wycieczki zoologiczne (według oryginału napisała Ma-
ria Arct-Golczewska), książka II. W polu i na łące, z 3 tablicami barwnemi i licznemi rycinami. Druk 
M. Arcta, Warszawa 1912, s. 5–117.

32 Por. P. Ledoux, 50 lekcyj przygotowawczych z nauk przyrodniczych. Część pierwsza: Naj-
prostsze wiadomości o ciałach, z 72 rysunkami (tłum. M. Arct-Golczewska). Wydanie drugie. Wydaw-
nictwo M. Arcta, Warszawa 1916, s. 4, 64, 66.

33 Por. P. Ledoux, 50 lekcyj przygotowawczych z nauk przyrodniczych. Część druga: Ziemia 
uprawna i świat roślinny. Wydanie drugie, z 70 rysunkami (tłum. Maria Arct-Golczewska). Wydawnic-
two M. Arcta, Warszawa 1918, 123.

34 Por. W. Haberkantówna, Z naszych wycieczek, z 39 rycinami. Wydawnictwo M. Arcta, War-
szawa 1918, passim. Por. taż, Z naszych wycieczek, z 53 rycinami. Wydanie drugie, Wydawnictwo 
M. Arcta, Warszawa 1925, s. 66 i nast.

35 G. G. Lewis, Program propedeutyki przyrody oraz wskazówki jak należy go przeprowadzić 
(tłum. Z. Wołowska, słowo wstępne K. Chmielewski). Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1918, s. 11.

36 Por. D. Gayówna, Dzienniczki przyrodnicze. Przyczynek do metodyki przyrodoznawstwa z ry-
sunkami. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1918, s. 14.

37 Por. tamże, s. 16, 26.
38 Por. D. Gayówna, Geografja. Krajoznawstwo. Wydanie nowe dziesiąte. Wydawnictwo M. Arcta, 

Warszawa 1922, s. 3, 41–43.
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i Edmunda Wyrobka. Zawierają opisy przyrody w poszczególnych porach roku39. 
Były stosowane w praktyce dydaktyczno-wychowawczej w szkołach ogólno-
kształcących w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Podobnie zresztą jak pogadan-
ki przyrodnicze napisane przez Mieczysława Brzezińskiego, które implikują treść 
kształcenia dotyczącą życia wielu gatunków zwierząt oraz o naturalnych darach 
przyrody, które są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym40. 

Ekologiczno-wychowawcze treści kształcenia występują w twórczości Alek-
sandra Janowskiego. Kilka z jego książek poświęconych znaczeniu wycieczek 
krajoznawczych w procesie dydaktyczno-wychowawczym wydano w Wydawnic-
twie M. Arcta. Należy zaznaczyć, że Janowski zwracał uwagę swoich czytelników 
na naturalne bogactwa Polski, takie jak m.in. morze, bursztyn, lasy41 − łącząc tre-
ści krajoznawcze z wychowaniem patriotycznym, promowaniem walorów piękna 
ojczystej przyrody42. 

Należy dodać, że opublikowano przewodnik krajoznawczy napisany przez 
Tadeusza Dybczyńskiego jeszcze przed odrodzeniem się Rzeczypospolitej 
w 1918 roku. Dzieło zawiera opisy flory i fauny, implikuje ekologiczno-wycho-
wawczą treść kształcenia, wyjaśniającą wartość poznawania środowiska życia 
oraz ochraniania przyrody przed zniszczeniem, jej unicestwieniem43. Dybczyński 
w opowiadaniach przyrodniczych akcentował znaczenie harmonijnego współży-
cia z przyrodą44. W swoich publikacjach wyraził zachwyt dla naturalnego piękna 
Puszczy Świętokrzyskiej wraz z ekologiczną troską o ochranianie żyjących na jej 
obszarze rzadkich gatunków roślin i zwierząt45. Podkreślił walor leczniczy natu-
ralnych wód mineralnych na ziemiach polskich oraz znaczenie złóż naturalnych, 
takich jak m.in. węgiel kamienny i brunatny, rudy żelaza, miedzi46. 

Jak już wspomniano, w Wydawnictwie M. Arcta wydawano drukiem prze-
tłumaczone na język polski dzieła zagranicznych autorów, które stosowano 
w praktyce edukacyjnej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, między innymi 
przetłumaczoną pod kierunkiem Wacława Jezierskiego pracę A. Schleyera po-
święconą problematyce życia ryb, płazów, gadów oraz ich znaczenia dla życia 

39 B. Gustawicz, E. Wyrobek, Wśród dolin i gór. Przechadzki przyrodnicze, ozdobione i obja-
śnione w tekście barwnemi 152 rycinami. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1914, s. 78, 148, 192.

40 Por. M. Brzeziński, Pogadanki z dziedziny przyrody i przemysłu część pierwsza i druga. Po-
śród zwierząt i roślin. Wydanie ósme przejrzane i dopełnione przez Władysława Umińskiego wieloma 
rysunkami. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1925, s. 245 i nast.

41 Por. A. Janowski, Nad polskim morzem, z 12 rysunkami, Staraniem Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1919, s. 41.

42 Por. A. Janowski, Nasza ojczyzna. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1919, s. 28−29, 44.
43 Por. T. Dybczyński, Przewodnik po Górach Świętokrzyskich (Łysogórach). Wydawnictwo 

i druk M. Arcta, Warszawa 1912, s. 34.
44 Por. T. Dybczyński, Spis opowiadań na tle przyrody oraz spis opowiadań przyrodniczych, [w:] 

tenże, Z teki turysty. Opis 88-o milowej pieszej podróży po kraju. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 
1909, s. 165.

45 Por. T. Dybczyński, Tania podróż po kraju. Zajmujący opis pieszej podróży, z licznemi rycina-
mi. Nakładem M. Arcta, Warszawa 1911, s. 11. Por. tenże, Góry Świętokrzyskie (Staraniem Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego). Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1919, s. 55.

46 Por. T. Dybczyński, Skarby kopalne ziem polskich, Staraniem Polskiego Towarzystwa Krajo-
znawczego. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1919, s. 6, 16, 30, 36, 38, 43, 46, 48, 52, 58.
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człowieka47. Wydano również przetłumaczony z języka angielskiego na język polski 
program propedeutyki przyrody, który opracował G. G. Lewis. Autor uzasadnił zna-
czenie bezpośredniego kontaktu z przyrodą w procesie dydaktyczno-wychowaw-
czym, konieczność eksploracji przyrodniczych, nie tylko na lekcjach z przyrody, ale 
również na lekcjach z rysunku, modelowania, geografii, poezji i muzyki, co ważne 
– z zamiłowaniem48. 

Opublikowano ponadto skróconą wersję opowiadania napisanego przez 
K. Hagenbecka o zwierzętach żyjących w parku zoologicznym w Stellingen koło 
Hamburga49. Opowiadanie stanowi piękną ekspresję twórczą o miłości do zwie-
rząt, uwrażliwia dzieci na ogromne znaczenie postawy szacunku względem zwie-
rząt, stworzenia im dobrych warunków egzystencji − zwłaszcza podczas choroby. 
Opowiadanie wydano ponownie w 1928 roku50. W Wydawnictwie M. Arcta opu-
blikowano również przetłumaczone z języka niemieckiego na język polski książki 
A. E. Brehma, uwrażliwiające dzieci na problem złego traktowania zwierząt, braku 
dostatecznej troski o dobre warunki życia ptaków (wycinanie lasów)51. 

Na podstawie celowo zaprezentowanych przykładów można stwierdzić, 
że w Wydawnictwie M. Arcta, które po śmierci Michała Arcta (1840–1916) funkcjo-
nowało pod zarządem jego synów − Zygmunta i Stanisława Jana, opublikowano 
książki szkolne o problematyce przyrodniczej i krajoznawczej, które stosowano 
w praktyce dydaktyczno-wychowawczej w szkołach powszechnych i średnich 
ogólnokształcących w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, w których hasłowo ujęto 
treść kształcenia w zakresie edukacji ekologicznej. Są to programy nauczania, 
podręczniki z przyrody/botaniki, geografii, opowiadania o życiu zwierząt, pogadan-
ki przyrodnicze i krajoznawcze, czytanki przyrodnicze, atlasy przyrodnicze, szki-
ce artystyczne poświęcone przyrodzie (naturze), ćwiczenia z botaniki, wskazówki 
praktyczne, przewodniki krajoznawcze, tłumaczenia książek zagranicznych auto-
rów − opracowane do użytku szkolnego w szkołach powszechnych i średnich ogól-
nokształcących. Należy dodać, że problematyka edukacji ekologicznej zaistniała 
w wielu książkach szkolnych wydanych również w innych wydawnictwach, takich 
jak m.in.: Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie, 
Wydawnictwo Oświata Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w Warszawie, 
Wydawnictwo Naszej Księgarni w Warszawie, Gebethner i Wolff w Warszawie, 
Książnica-Atlas (Lwów–Warszawa), Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych 
we Lwowie. 

47 A. Schleyer, Ryby, płazy, gady, atlas 30 tablic barwnych o 226 wizerunkach z tekstem (tłum. 
I. Milewska, pod kierunkiem W. Jezierskiego). Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1914, s. 5, 9, 46, 55, 
62, 79, 85–86, 88.

48 Por. G. G. Lewis, „Program propedeutyki przyrody” oraz wskazówki jak należy go przeprowa-
dzić (tłum. Z. Wołowska, słowo wstępne K. Chmielewski). Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1918, 
s. 7, 9, 15–16.

49 K. Hagenbeck, Z życia zwierząt w niewoli, streściła Jadwiga Bornstein (z 40 rysunkami). Wy-
dawnictwo M. Arcta, Warszawa 1910, s. 1−131.

50 Według Karola Hagenbecka opowiedziała Jadwiga Bornsteinowa, Z życia zwierząt w niewoli. 
Wydanie drugie z 39 rysunkami. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1928, s. 35.

51 A. E. Brehm, Z życia zwierzat, I. Zwierzęta ssące, przełożyła M. A. Nakładem i drukiem M. Arc-
ta, Warszawa 1901, s. 65, 67. Por. tenże, Z życia zwierząt, II. Ptaki, przełożyła M. A. Nakładem i dru-
kiem M. Arcta, Warszawa 1902, s. 82.



URSZULA WRÓBLEWSKA*

„Biblioteczka Poradni Dydaktyczno-Wychowawczej 
przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego” 

jako forma pomocy dla nauczycieli szkoły powszechnej 
na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie  

w II Rzeczypospolitej

Wprowadzenie

Z chwilą odrodzenia się II Rzeczypospolitej Wileńszczyzna i Nowogródczy-
zna, podobnie jak cały obszar Kresów Wschodnich, były opóźnione cywilizacyjnie 
względem zachodniej i centralnej części kraju. Dodatkowo, na skutek działań wo-
jennych w latach 1920−1921 część infrastruktury i gospodarki uległa zniszczeniu. 
Jednym z podstawowych celów rządu II Rzeczpospolitej było podjęcie wszelkich 
działań, aby zespolić ten obszar z resztą ziem polskich. Odrodzona Rzeczpo-
spolita, zróżnicowana społecznie i ekonomicznie, nie była również krajem jed-
norodnym etnicznie i wyznaniowo. Przeszło trzydzieści procent społeczeństwa 
stanowiły mniejszości narodowe oraz wyznaniowe1, które głównie mieszkały na 

* Dr, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Historii Wychowa-
nia, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20.

1 Według Jerzego Tomaszewskiego, w II RP było 35,4% mniejszości, zaś Janusz Żarnowski 
podaje, że 34%. Henryk Chałupczak i Tomasz Browarek szacują liczbę mniejszości na 11,2 mln osób, 
co stanowi 35,1% społeczeństwa, w tym Ukraińców około 5 mln, Żydów 3,1 mln, Białorusinów 1,9 mln, 
Niemców 830 tys., Litwinów 180 tys., Rosjan 100 tys., Czechów 40 tys., Cyganów 30 tys., Słowaków 
7 tys., Ormian 5,5 tys., Tatarów 5 tys. oraz Karaimów 1 tys. Zob. J. Żarnowski, Społeczeństwo Drugiej 
Rzeczypospolitej, Warszawa 1973; tenże, Społeczeństwo polskie Drugiej Rzeczypospolitej, Warsza-
wa 1973; tenże, Społeczeństwo Polski międzywojennej, Warszawa 1969; Polska 1918–1939. Praca 
– technika – społeczeństwo, Warszawa 1990; Społeczeństwo i kultura II Rzeczypospolitej, Warszawa 
1982; J. Tomaszewski, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985; tenże, Ojczyzna nie tylko 
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terenach przygranicznych. Problem zróżnicowania etnicznego Kresów Wschod-
nich był wielokrotnie podejmowany w dyskusjach politycznych ówczesnego rzą-
du, rozwiązanie wszelkich konfliktów etnicznych stanowiło podstawę zachowania 
bezpieczeństwa wewnętrznego i stabilizacji wschodnich granic Polski. 

Jednocześnie przez okres dwudziestolecia międzywojennego częścią stra-
tegii państwa polskiego wobec mniejszości była polityka oświatowa realizowana 
poprzez ideologie wychowawcze wdrażane na gruncie działań edukacyjnych. Po 
przewrocie majowym rozpoczęto realizowanie sanacyjnego ideału wychowania 
państwowego, opartego na pracy na rzecz dobra państwowego. Wbrew głoszo-
nym hasłom o neutralnym narodowościowo wychowaniu państwowym, zwłaszcza 
na ziemiach północno-wschodnich nie zrezygnowano z wpajania poprzez edu-
kację świadomości polskiej2. Kwestie narodowościowe i wyznaniowe wielokrot-
nie podkreślali czołowi przedstawiciele myśli pedagogicznej II Rzeczypospolitej3. 
W założeniach ideologicznych próbowano określić miejsce mniejszości w proce-
sie wychowawczym4. Szczególną rolę w polityce oświatowej wobec mniejszości 
narodowych i grup religijnych zamieszkujących Kresy Wschodnie przypisywano 
okręgowi szkolnemu wileńskiemu5. Do zadań kuratorium należały opieka, kon-
trola, nadzór pedagogiczny i administracyjny wszystkich przedszkoli, szkół po-
wszechnych, zawodowych, średnich i wyższych oraz wszelkich form kształcenia 
pozaszkolnego. Kuratorium wileńskie opracowywało programy szkolne, uwzględ-

Polaków. Mniejszości narodowe w latach 1918–1939, Warszawa 1985; tenże, Mniejszości narodowe 
w Polsce w XX wieku, Warszawa 1991; H. Hołuszko, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, 
Warszawa 1992; H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995, Lublin 
2000, s. 22.

2 W. Śleszyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach pół-
nocno-wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007, s. 188.

3 Na temat polityki oświatowej wobec mniejszości w II RP zob. O. Bouffałł, Ochrona mniejszości 
w prawie narodów, Warszawa 1928; F. Brzeziński, Prawa mniejszości, Warszawa 1920; S. Chruściel, 
Szkoła państwowa a mniejszości narodowe w Polsce i za granicą, Lwów 1938; A. Deryna, Międzyna-
rodowe zobowiązania Polski w zakresie szkolnictwa mniejszości narodowych, Lwów 1927; S. Grabski, 
Szkoła na ziemiach wschodnich, Warszawa 1927; J. Kornecki, Szkolnictwo dla mniejszości narodo-
wych w Polsce, Warszawa 1928; K. Srokowski, Sprawa narodowościowa na kresach wschodnich, 
Kraków 1924; L. Wasilewski, Sprawa kresów i mniejszości narodowych w Polsce, Warszawa 1925; 
Studia o szkolnictwie i oświacie mniejszości narodowych w XIX i XX wieku, red. S. Walasek, Wro-
cław 1994; E. Koko, W nadziei na zagładę Polski ruch socjalistyczny wobec kwestii narodowościowej 
w Polsce (1918–1939), Gdańsk 1995.

4 U. Wróblewska, Polityka oświatowa państwa polskiego wobec mniejszości narodowych, 
grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących Kresy Wschodnie w II RP, „Nauka” 2011, nr 2, 
s. 109−124.

5 Okręg szkolny wileński, jako jeden z okręgów szkolnych, został utworzony na mocy rozpo-
rządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w 1922 roku z siedzibą kuratora 
w Wilnie. W 1927 r. w wyniku rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
z dnia 24 lutego 1927 r. o zmianie granic okręgów szkolnych białostockiego, poleskiego i wileńskiego 
nastąpiła reorganizacja i wówczas z okręgu szkolnego białostockiego i polskiego wyodrębniono woje-
wództwo nowogródzkie, które włączono do okręgu wileńskiego. W 1937 roku okręg szkolny wileński 
poszerzono o cztery powiaty województwa białostockiego: augustowski, grodzieński, suwalski i woł-
kowyski. Dz. Urz. RP 1922, Nr 34, poz. 283; Dz. Urz. RP 1927, Nr 20, poz. 155−157; M. Pęcherski, 
M. Świątek, Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917–1977: podstawowe akty prawne, Warszawa 
1978, s. 33–36, 233–234.
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niając różnorodną strukturę etniczną Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. Istotną 
formą działalności Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego (dalej: K.O.S. Wi-
leńskiego) były publikacje naukowe, podręczniki i wytyczne pedagogiczne wy-
dawane w ramach serii „Biblioteczka Poradni Dydaktyczno-Wychowawczej przy 
K.O.S. Wileńskim. Pomoc dla nauczyciela realizującego program publicznej 
szkoły powszechnej na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie”, które uwzględniały 
historyczne uwarunkowania regionu. Ze względu na brak podręczników, trudno-
ści z dotarciem do informacji dotyczących regionu materiały dla nauczycieli były 
wydawane w dwóch równoległych seriach. 

Celem artykułu jest scharakteryzowanie serii wydawniczej K.O.S. Wileńskie-
go, która upowszechniała wiedzę o regionie i dawała praktyczne wskazówki na-
uczycielom pracującym w szkołach Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. 

Cele i zadania „Biblioteczki Poradni Dydaktyczno-Wychowawczej 
przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego”

Zgodnie z założeniami programowymi oraz ze statutem szkół powszech-
nych zadaniem szkoły było przygotowanie dzieci do pełnienia przyszłych obo-
wiązków wobec państwa przez wszechstronne wychowanie religijno-moralne, 
społeczno-obywatelskie, estetyczne, utylitarno-gospodarcze oraz umysłowe6. 
Od 1934 roku, z chwilą wprowadzenia zmian programowych uwzględniających 
zasadę aktualizacji i regionalizacji treści historycznych7, Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego zalecało kuratoriom wydawanie publikacji, 
które upowszechniałyby wiedzę historyczną i kulturową z danego regionu. Kura-
torium wileńskie swoje publikacje wydawało pod wspólnym tytułem jako „Biblio-
teczka Poradni Dydaktyczno-Wychowawczej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego. Pomoc dla nauczyciela realizującego program publicznej szkoły po-
wszechnej na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie”8. 

6 Wytyczne przy opracowaniu planu wychowawczego szkoły powszechnej, „Biblioteczka Porad-
ni Dydaktyczno-Wychowawczej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego” (dalej K.O.S. Wileń-
skiego), Seria Druga, nr 10, Wilno 1934, s. 6−7.

7 Zasady aktualizacji i regionalizacji zagadnień narodowościowych obowiązywały wówczas, gdy 
w programach szkolnych (klasa V szkoły powszechnej) nie uwzględniono tematów dotyczących mniej-
szości narodowych, które zamieszkiwały obszar, w którym znajdowała się szkoła. Na przykład: przy 
zagadnieniu Gospodarka Bony na kresach należało, dokonując aktualizacji, przedstawić opiekę rządu 
polskiego pomajowego na kresach wschodnich; przy zagadnieniu Kniaziowie Ostrogscy w służbie dla 
państwa należało podkreślić kwestie stosunku ludności rosyjskiej do Polski, sabotaż jednostek i zgod-
ną współpracę ogółu, tolerancję polską i szkoły rosyjskie w okresie międzywojennym. Regionalizacja 
treści kształcenia polegała na uwzględnianiu specyficznych cech regionu, w którym znajdowała się 
szkoła. E. Magiera, Problem mniejszości narodowych w jędrzejewiczowskiej reformie programu histo-
rii dla szkół powszechnych w okresie międzywojennym, [w:] A. Bilewicz, S. Walasek, Rola mniejszości 
narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700–1939, Wrocław 1998, s. 229−235.

8 Wytyczne…, obwoluta.
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Biblioteczka rozpoczęła swoje prace wydawnicze od 1934 roku, bodźcem 
do opracowania serii był nowy program nauki historii w publicznych szkołach 
powszechnych trzeciego stopnia, który uwzględniał aktualne tematy. Chociażby 
w klasie VI proponowano nauczycielom realizację tematów dotyczących działalno-
ści Józefa Piłsudskiego oraz etapów odbudowywania państwa polskiego9. Dodat-
kowo w programie podkreślano potrzebę wiązania treści historycznych z regionem 
z uwzględnieniem jego specyfiki. „W ciągu całego kursu, podobnie jak w klasie 
V, należy z obrazami wskazanymi w materiale nauczania, wiązać najważniejsze 
wiadomości z dziejów danej miejscowości i dziejów regionu, w którym leży szkoła, 
uzupełniając stosownie odpowiednie punkty programu, różne dla różnych miejsco-
wości”10. Wprowadzona zasada aktualizacji i regionalizacji treści szkolnych zmu-
szała nauczycieli do samodzielnego poszukiwania materiałów regionalnych. 

W celu ułatwienia działalności dydaktycznej i wychowawczej Kuratoria roz-
poczęły pracę nad przygotowaniem cyklu zawierającego treści regionalne. Publi-
kacje przygotowywały osoby, które zawodowo zajmowały się opracowywanym 
zagadnieniem. Każda książka opatrzona była ilustracjami, a na końcu zawierała 
wykaz bibliograficzny. Broszury wydawane w serii „Biblioteczki” miały za zadanie 
utorowanie drogi przyszłym podręcznikom regionalnym lub dodatkom regional-
nym do podręczników ogólnopolskich oraz czytankom do nauki języka polskiego. 
Celem publikacji było „dostarczenie nauczycielom szkół powszechnych, pracują-
cym na terenie okręgu wileńskiego w jak najszybszym czasie możliwie wyczer-
pujących pomocy niezbędnych do realizacji nowych programów dotyczących 
zagadnień historii i kultury naszego terenu, zagadnień ogólnodydaktycznych i wy-
chowawczych”11. W „Biblioteczce” nauczyciel miał odnaleźć pomoc w nurtujących 
go problemach oświatowych12.

Zanim powstała seria „Biblioteczki”, większość tekstów dotyczących regio-
nu ukazywała się jako bezpłatny dodatek do „Dziennika Urzędowego Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego” lub jako artykuły w „Sprawach Nauczycielskich”. 
Ponieważ zapotrzebowanie na teksty regionalne było większe, nauczyciele po-
trzebowali wsparcia w postaci materiałów merytorycznych i wskazówek dydak-
tycznych, dlatego od 1934 roku zaczęto równoległe wydawanie dwóch serii 

9 Program nauki historii w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia przewidywał 
w klasie VI następujące tematy z historii: Józef Piłsudski; Przygotowanie do walki o niepodległość; Wy-
buch wojny światowej; Wymarsz kadrówki dnia 6 sierpnia 1914 r.; Obrazki z walk Legionów i działań 
Polskiej Organizacji Wojskowej; Obrazki z wędrówek i walk innych formacji polskich; 11 listopada 1918 
odrodzenie Polski; Z walki o wyzwolenie się dzielnic; Naczelnik Państwa Józef Piłsudski; Obrona Pol-
ski w 1920 r.; Granice i sąsiedzi; Konstytucja Państwa Polskiego i jej zmiana w roku 1926; Prezydent 
Rzeczypospolitej; Zniszczenie Polski przez wojnę i jej odbudowa, port Gdański; Polska a inne państwa 
świata; Polska w Lidze Narodów. Zob. Program nauki historii w publicznych szkołach powszechnych 
trzeciego stopnia, punkt 4, Lwów 1933.

10 W. Arcimowicz, Marszałek Józef Piłsudski w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Wypisy, Seria Pierw-
sza „Biblioteczki Poradni Dydaktyczno-Wychowawczej przy K.O.S. Wileńskiego”, nakładem „Dzienni-
ka Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Pomoc dla nauczyciela realizującego program publicznej szkoły 
powszechnej na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie, nr 1; Bezpłatny dodatek do nr 1, 2, 3 „Dziennika 
Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1934, s. 5.

11 Wytyczne…, s. 3.
12 Tamże.
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„Poradni Dydaktyczno-Wychowawczej przy K.O.S. Wileńskim”. Pierwsza seria 
była zbiorem treści dotyczących historii Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. Pu-
blikacje regionalne, pod redakcją doktora Władysława Arcimowicza, wydawano 
w formie bezpłatnych dodatków do „Dziennika Urzędowego Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego”. 

Natomiast seria druga była odpłatna. Odpowiedzialny za dobór zróżnico-
wanych treści i materiałów był Stanisław Turski, który przyjmował zamówienia 
i wpłaty na kolejne egzemplarze13. Druga seria jako „Biblioteczka Poradni Dydak-
tyczno-Wychowawczej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego” wycho-
dziła począwszy od sierpnia 1934 roku, co dwa miesiące ukazywały się po trzy 
dwuarkuszowe tomiki. Koszt przedpłaty rocznej za osiemnaście numerów wraz 
z przesyłką wynosił 7,20 zł, którą to sumę można było rozłożyć na raty i należało 
ją wpłacić bezpośrednio na konto wydawcy, Stanisława Turskiego. Niską cenę 
skalkulowano bez uwzględniania zysku, co miało zachęcić nauczycieli do zakupu 
broszur regionalnych. Od stanu zebranych funduszy zależała realizacja planów 
wydawniczych, dlatego aby zmobilizować czytelników do wcześniejszego zakupu, 
cena tomiku poza przedpłatą była dwukrotnie wyższa14. W 1934 roku w ramach 
drugiej serii planowano wydać drukiem zagadnienia dotyczące Wileńszczyzny 
i Nowogródczyzny − historii, etnografii, rozwoju przemysłu, handlu, działalności 
władców oraz działań narodowowyzwoleńczych15. 

Serię pierwszą w 1934 roku rozpoczęła publikacja poświęcona działalności 
Józefa Piłsudskiego, była najobszerniejsza − liczyła ponad 90 stron i składała się 
z sześciu części, które zawierały przedruki z gazet, prasy codziennej, publikacji 
oraz dzieł Marszałka16. Natomiast serię drugą rozpoczynała praca zbiorowa za-
wierająca Wytyczne przy opracowaniu planu wychowawczego szkoły powszech-
nej, wydana w Wilnie 1934 roku jako pomoc dla nauczycieli realizujących program 
publicznej szkoły powszechnej17.

Zalecenia dla nauczycieli z zakresu kształcenia i wychowania uczniów szkół 
powszechnych publikowano na łamach „Biblioteczki Poradni Dydaktyczno-Wy-
chowawczej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego”.

13 S. Turski projektował również wspólnie z Gracjanem Achrem-Achremowiczem okładki broszur 
w serii drugiej, w których wykorzystywano motywy sztuki ludowej regionu.

14 Wytyczne…, s. 3.
15 L. Bejnar, Zygmunt August w Wilnie i na Wileńszczyźnie, nr 1; T. Nagurski, Przemysł i han-

del województwa wileńskiego i nowogródzkiego, cz. I i II, nr 2−3;T. Łopalewski, Napoleon Bonaparte 
w Wilnie i na Wileńszczyźnie, nr 4; Tuchowski, Dynowski, Bodzińska, Rzemiosło na Wileńszczyźnie 
i Nowogródczyźnie, nr 5; Bodzińska, Dynowski, Sztuka ludowa Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, 
cz. I i II, nr 7−8; M. Znamierowska-Prüfferowa, Bartnictwo i łowiectwo na Wileńszczyźnie, nr 9; taż, 
Rybołówstwo na Wileńszczyźnie, nr 10; taż, Komunikacja wodna na Wileńszczyźnie, nr 11; Turkowski, 
Dzieje i stan obecny komunikacji lądowej na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie, nr 12; M. Duna-
jówna, Prace Filomatów i Filaretów na terenie Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, cz. I i II, nr 13−14; 
K. Bieliński, Powstanie Kościuszkowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie, nr 15; L. Krawiec, Udział Litwy 
w wojnach na południu Rzeczypospolitej (Turcja, Tatarzy, Wołosza), nr 16; tenże, Udział Litwy w woj-
nach na północy Rzeczypospolitej (Krzyżacy, Szwedzi), nr 17; tenże, Aleksander Jagiellończyk na 
ziemiach dawnego Księstwa Litewskiego, nr 18.

16 W. Arcimowicz, Marszałek…
17 Wytyczne…
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Dwie serie „Biblioteczki Poradni Dydaktyczno-Wychowawczej przy K.O.S. Wi-
leńskiego” zawierały materiały merytoryczne dotyczące regionu oraz praktycz-
ne wskazówki dydaktyczne dla nauczycieli z zakresu wychowania i kształcenia 
uczniów szkół powszechnych Wileńszczyzny i Nowogródczyzny.

W okresie międzywojennym szkoła swoje zadania społeczne wypełniała 
poprzez program i organizację nauczania oraz program i organizację pracy wy-
chowawczej. Jednym z podstawowych elementów oświaty w II Rzeczypospolitej 
było wychowanie, stanowiące fundament pożądanych postaw i wartości przy-
szłego obywatela. W celu realizacji wychowania, w ramach „Biblioteczki” wyda-
no w 1934 roku broszurę zawierającą wskazówki wychowawcze dla nauczycieli. 
W Wytycznych przy opracowaniu planu wychowawczego szkoły powszechnej18 
zwrócono uwagę, że „program wychowawczy powinien uwzględniać indywidu-
alne warunki i możliwości każdej szkoły, poziom dzieci i potrzeby środowiska”19, 
podkreślając tym samym znaczenie regionalizmu w edukacji okresu międzywo-
jennego. Proponowano nauczycielom, aby nawyki oraz pożądane cechy wyrabiali 
i ćwiczyli w uczniach stopniowo, w zależności od możliwości dziecka, warunków 
szkoły i środowiska. Wytyczne zawierały pożądany tok wprowadzania zagad-
nień − proponowano, aby w pierwszej kolejności wytłumaczyć dziecku i dotrzeć 
do niego poprzez intelekt, a następnie przejść do ćwiczeń, korzystając przy tym 
z form angażujących dziecko emocjonalnie, takich jak: uroczystości szkolne, 
święta czy wycieczki szkolne. W poradniku dla nauczycieli podkreślano skutecz-
ność indywidualizacji wychowania oraz znaczenie nauczyciela, którego postawa 
i zachowanie miały stanowić przykład do naśladowania dla młodzieży. Wycho-
wanie w każdej szkole miało uwzględniać warunki lokalne oraz odbywać się 
stale, w każdym miejscu. Proces wychowawczy, odbywający się na lekcji, prze-
rwie, schodach, podwórku czy w organizacjach szkolnych, sklepikach szkolnych, 
poprzez swój permanentny charakter był efektywny i skuteczny20. W codziennej 
pracy nauczycielom służyć miał również poradnik metodyczny z treściami regio-
nalnymi i wskazówkami ich wykorzystania21 oraz publikacje z zakresu dydaktyki, 
psychologii, logopedii czy poradnictwa zawodowego22. 

18 Wytyczne…, s. 3.
19 Wytyczne…, s. 4.
20 Wytyczne…, s. 9−12.
21 T. Żukowska, W. Arcimowicz, Jak korzystać z działu regionalnego Biblioteczki Poradni Dydak-

tyczno-Wychowawczej przy K.O.S. Wileńskim, „Biblioteczka…”, nr 14; Bezpłatny dodatek do nr 10 
„Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1935.

22 H. Trzebińska-Bodzińska, Sztuka ludowa Wileńszczyzny i Nowogródczyzny a szkoła, „Po-
moc dla nauczyciela realizującego program publicznej szkoły powszechnej na Wileńszczyźnie i No-
wogródczyźnie”, nr 30, Bezpłatny dodatek do nr 3 „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 
1937; Koło Wileńskie Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Zawodowych. Informator szkół zawodowych 
okręgu szkolnego wileńskiego, „Pomoc…”, nr 32, Bezpłatny dodatek do nr 5 „Dziennika Urzędowego 
K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1937; J. Głębocki, Zwalczanie wad wymowy na terenie szkoły powszech-
nej, Cz. 1. Uwagi ogólne, fefanie, kekanie, łełanie, reranie, szeplenienie, „Pomoc…”, nr 38, Bezpłatny 
dodatek do nr 1 „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1938; tenże, Zwalczanie wad 
wymowy na terenie szkoły powszechnej, Cz. 2. Brak dźwięków, obniżanie głosu, chrypka, bełkota-
nie, nosowość, jąkanie się, „Pomoc…”, nr 39, Bezpłatny dodatek do nr 2 „Dziennika Urzędowego 
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W procesie wychowania ważna była wiedza historyczna, będąca podsta-
wą świadomości społecznej. Trudno w okresie międzywojennym przecenić rolę 
i znaczenie autorytetów w kształtowaniu postaw przyszłych pokoleń. Osobą, któ-
ra zajmowała znaczące miejsce w panteonie wychowawców II Rzeczypospolitej, 
był bez wątpienia Józef Piłsudski. W 1934 roku, jako pomoc dydaktyczną dla 
nauczycieli, W. Arcimowicz opracował zbiór tekstów i przedruków dotyczących 
działalności Marszałka. Warto też wspomnieć, że w kwietniu 1934 roku przypa-
dała 15. rocznica wyzwolenia Wilna i dlatego też przygotowano materiał do po-
gadanek dla nauczycieli o „Wielkim synu Wileńszczyzny, który Wilno dla Polski 
pomimo zewnętrznych i wewnętrznych przeszkód i sprzeciwów uratował i który 
dla Wilna uratował i wzmocnił polską kulturę”23. Część pierwsza dotyczyła dziecin-
nych i szkolnych lat J. Piłsudskiego24. Część druga zawierała materiały dotyczące 
działalności jego w Wilnie i na Wileńszczyźnie w latach poprzedzających wybuch 
wojny światowej25. Część trzecia dotyczyła źródeł z wyprawy wileńskiej, a czwar-
ta poświęcona została wskrzeszeniu Uniwersytetu w Wilnie26. W piątej części 

K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1938; Informator szkół zawodowych okręgu szkolnego wileńskiego, oprac. 
przez „Poradnię Zawodową” Stowarzyszenia „Służba Obywatelska” w Wilnie, „Pomoc…”, nr 51, Bez-
płatny dodatek do nr 6−7 „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1939.

23 W. Arcimowicz, Marszałek Józef Piłsudski w Wilnie i na Wileńszczyźnie, s. 7.
24 W pierwszej części książki W. Arcimowicza Marszałek Józef Piłsudski w Wilnie i na Wileńsz-

czyźnie opublikowano następujące wypisy: H. Cepnik, Józef Piłsudski twórca niepodległego Państwa 
Polskiego, Warszawa 1934; St. Hińcza, Pierwszy żołnierz odrodzonej Polski, Katowice 1931; J. Pił-
sudski, Wspomnienia własne o latach dziecinnych i szkolnych, [w:] Jak stałem się socjalistą. Pisma, 
mowy i rozkazy, t. II; M. Opałek, Modrzewiowy dwór, przedruk z Antologii. Pieśń o Józefie Piłsudskim; 
J. Piłsudski, Tradycje powstania styczniowego w okolicach rodzinnych Józefa Piłsudskiego, [w:] J. Ję-
drzejewicz, Józef Piłsudski, Warszawa 1920; Z. Zawiszanka, Świt wielkiego dnia, Warszawa 1933; 
W. Sieroszewski, „Płomyk” 1933, nr 10−12; J. Kaden-Bandrowski, Wyprawa Wileńska, Warszawa 
1921.

25 Na temat pracy konspiracyjnej J. Piłsudskiego w książce W. Arcimowicza znajdowały się na-
stępujące teksty: H. Cepnik, Józef Piłsudski, Warszawa 1933; J. Piłsudski, korespondencja wileńska 
pisana do pisma „Przedświt” w Londynie oraz wybrane teksty z Pism J. Piłsudskiego, m.in.: W sprawie 
szkolnictwa, Wilno 17 II 1893; W sprawie prześladowań katolicyzmu, Wilno październik 1893; W spra-
wie pomnika Murawiewa Wieszatela [pisownia oryginalna – przyp. aut.], Wilno listopad 1894.

26 W części trzeciej wypisów dotyczącej działalności J. Piłsudskiego były następujące przedruki: 
J. Jędrzejewicz, Rzut oka na przebieg i znaczenie wyprawy wileńskiej, [w:] Józef Piłsudski, Warszawa 
1920; S. Rostworowski, Z listu do żony (Z pola walki), „Słowo” 1929, nr 2341; J. Piłsudski, O wyprawie 
wileńskiej. Z wykładów o „Dowodzeniu podczas wojny”, [w:] Pisma, mowy i rozkazy, t. IV; Znaczenie 
wyprawy wileńskiej dla Wilna i dla Polski. Przemówienie Inspektora Armii Generała Rydza-Śmigłego 
na Akademii w dniu 19 kwietnia 1929 r. w X rocznicę wyzwolenia Wilna, „Kurier Wileński” 1929, nr 93; 
Opis wjazdu J. Piłsudskiego do Wilna, [w:] J. Jędrzejewicz, Zdobycie Wilna w roku 1919, „Głos Prawdy” 
1929, nr 108; W X-tą rocznicę wyzwolenia Wilna, wiersz Artura Oppmana (Or-Ot), przedruk, „Kurier Po-
ranny” z dnia 21 IV 1929. W części poświęconej Uniwersytetowi im. Stefana Batorego w Wilnie W. Ar-
cimowicz wybrał następujące teksty: Autograf Józefa Piłsudskiego poświęcony młodzieży Wileńskiej 
reprodukowany w jednodniówce akademickiej „Alma Mater Vilnensis”, Wilno 1922; Józef Piłsudski, 
Mowa wygłoszona na uroczystości otwarcia USB w Wilnie 11 października 1919 r., [w:] Pisma, mowy, 
rozkazy, t. V; Mowa rektora profesora d-ra Michała Siedleckiego wygłoszona na uroczystości otwarcia 
USB w odpowiedzi na mowę Marszałka, „Kurier Wileński”1929, nr 231; O współpracy Józefa Piłsud-
skiego przy organizowaniu USB w Wilnie z przemówienia prof. B. Żongołłowicza na akademii w dniu 
19 III 1929, „Kurier Wileński” 1929, nr 66; Przemówienie prezesa rady ministrów Kazimierza Śwital-
skiego na akademii w kościele św. Jana w dniu 10 października 1929, „Kurier Wileński” 1929, nr 233.
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W. Arcimowicz umieścił teksty informujące o walkach dyplomatycznych o Wilno27. 
Wypisy kończyła część zatytułowana Gdy nastał pokój w cieniu miecza, poświę-
cona sytuacji Wileńszczyzny po 1920 roku28. Publikacja jako materiał miała służyć 
nauczycielom do prowadzenia lekcji, ale jednocześnie była drogowskazem obo-
wiązującej wówczas sanacyjnej ideologii wychowawczej. 

Uzupełnienie wiedzy historycznej dotyczącej Wileńszczyzny i Nowogród-
czyzny stanowiły opracowania historyczne Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczew-
skiej29. Jeden z pierwszych numerów „Biblioteczki” poświęcono pierwszemu 
w historii wielkiemu hetmanowi litewskiemu Konstantemu Iwanowiczowi Ostrog-
skiemu30. W 1934 roku nakładem „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego” 
w serii pierwszej wydano dwie publikacje dotyczące Powstania Styczniowego 
na Wileńszczyźnie i na terenie województwa nowogródzkiego31. Ostatnim wyda-
nym w 1934 roku w serii „Biblioteczki Poradni Dydaktyczno-Wychowawczej przy 
K.O.S. Wileńskiego” było opracowanie Anny Bujwidówny o przebiegu i znacze-
niu Wiosny Ludów na północnym wschodzie Rzeczypospolitej32. W ramach se-
rii pierwszej, wydawanej nakładem „Dziennika Urzędowego Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego”, w latach 1934–1939 opublikowano szereg książek o te-
matyce związanej z historią Wileńszczyzny i Nowogródczyzny33. 

27 W piątej części publikacji W. Arcimowicza umieszczono następujące teksty: J. Piłsudski, Sto-
sunek Józefa Piłsudskiego do Litwy przed wyprawą wileńską, Odezwa naczelnego wodza do miesz-
kańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego po zdobyciu Wilna, [w:] Pisma, mowy, rozkazy, t. V, 
Warszawa 1933; Oświadczenie w sprawie Wilna Józefa Piłsudskiego wobec czynu gen Żeligowskie-
go, Józef Piłsudski bierze na siebie odpowiedzialność za czyn gen. Żeligowskiego, Przemówienie 
do przedstawicieli ludności w Lidzie; Przemówienie w Wilnie, Walka Józefa Piłsudskiego o Wileńsz-
czyznę w Lidze Narodów, „Czas” 1933, nr 98; E. Słoński, Pieśń o Józefie Piłsudskim, z wiersza Unja 
z Litwą, A. Krupiński, oprac., Pieśń o Józefie Piłsudskim. Antologia, Zamość 1920.

28 Teksty zawarte w książce W. Arcimowicza, w części szóstej: Z mowy Marszałka Józefa Piłsud-
skiego wygłoszonej na VII Zjedzie Legionistów w dniu 12 VIII 1928 w Wilnie, „Kurier Wileński” 1928, 
nr 183; W. Arcimowicz, Okolice rodzinne Marszałka Józefa Piłsudskiego.

29 W. Niedziałkowska-Dobaczewska (oprac.), Wilno i Wileńszczyzna w latach 1914−1920, „Bi-
blioteczka…”, nr 2; Bezpłatny dodatek do nr 4, 5 „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 
1934; taż, Wileńszczyzna i Nowogródczyzna w latach 1920–1937. Sprawy polityczne i społeczne, 
„Pomoc dla nauczyciela realizującego program publicznej szkoły powszechnej na Wileńszczyźnie 
i Nowogródczyźnie”, nr 41; Bezpłatny dodatek do nr 4 „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, 
Wilno 1938.

30 W. Charkiewicz (oprac.), „Scypjon ruski”: Konstanty Iwanowicz książę Ostrogski, wielki het-
man litewski, wojewoda trocki, kasztelan wileński, marszałek ziemi wołyńskiej, starosta łucki, bra-
sławski, winnicki etc., „Biblioteczka…”, nr 4; Bezpłatny dodatek do nr 8−9 „Dziennika Urzędowego 
K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1934.

31 A. Krzyszkowska, Powstanie styczniowe na Wileńszczyźnie, „Biblioteczka…”, nr 6; Bezpłatny 
dodatek do nr 10 „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1934; Cz. Zgorzelski, Powsta-
nie styczniowe na terenie województwa nowogródzkiego, „Biblioteczka…”, nr 7; Bezpłatny dodatek 
do nr 11 „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1934.

32 A. Bujwidówna, Oddźwięki wiosny ludów na północnym wschodzie Rzeczypospolitej: spi-
sek braci Dalewskich, „Biblioteczka…”, nr 8; Bezpłatny dodatek do nr 12 „Dziennika Urzędowego 
K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1934.

33 M. Dunajówna, Filomaci w Wilnie, „Biblioteczka…”, nr 9; Bezpłatny dodatek do nr 1−2 „Dzien-
nika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1935; taż, Filomaci na prowincji, „Biblioteczka…”, nr 10; 
Bezpłatny dodatek do nr 3 „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1935; B. Zwolski, Wła-
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W ramach Serii Drugiej „Biblioteczki Poradni Dydaktyczno-Wychowawczej przy 
K.O.S. Wileńskiego” ukazały się prace z zakresu etnografii Wileńszczyzny i No-
wogródczyzny. Praca Lucjana Turkowskiego Ludowa wytwórczość rzemieślnicza 
w wileńskim i nowogródzkim była krótkim opracowaniem zebranych przez autora 
materiałów z zakresu rzemieślniczej wytwórczości ludowej34. Turkowski, jako pra-
cownik Muzeum Etnograficznego Uniwersytetu Stefana Batorego, z dokładnością 
badawczą stworzył typologię ludowej wytwórczości rzemieślniczej, uwzględniając 
wszystkie gałęzie rzemiosła regionu (garncarstwo, tkactwo, kowalstwo, plecionkar-
stwo). Autor w publikacji przeznaczonej dla nauczycieli analizował także przemiany, 
jakie zachodziły w wytwórczości ludowej rzemieślniczej w drugiej połowie XIX wie-
ku na skutek zmian kulturowych ziem wileńsko-nowogródzkich. Podobnie etnogra-
fię Wileńszczyzny i Nowogródczyzny opisywał Witold Dynowski, który uwzględnił 
teoretyczne zagadnienia, wprowadzał definicję sztuki ludowej na podstawie litera-
tury przedmiotu oraz stylu ludowego, omawiał zróżnicowane formy zdobnicze bu-
downictwa. Autor precyzyjnie charakteryzował również rzeźbę ludową, ukazując jej 
przejawy w sprzętach domowych (przęślice, kijanki, maglownice) oraz w przestrze-
ni sakralnej, w formie kapliczek35. Ponieważ cechy etnograficzne wyróżniały Wileń-
szczyznę i Nowogródczyznę, poświęcono im wiele publikacji. Kowalstwo ludowe 
w województwie wileńskim opracował Zygmunt Jan Korybutiak, który przygotował 
także publikację dotyczącą pasterstwa i hodowli zwierząt36. Publikacje etnograficzne 

dysław IV na ziemiach b. W. Ks. Litewskiego, „Biblioteczka…”, nr 15; Bezpłatny dodatek do nr 8−9 
„Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1935; T. Bujnicki, Pamiątki historyczne Wileń-
szczyzny i Nowogródczyzny, cz. 1, „Biblioteczka…”, nr 16, Wilno 1935; cz 2, nr 17, Wilno 1935;  
H. Cehak-Hołubowiczowa, Zabytki archeologiczne województwa wileńskiego i nowogródzkiego, „Bi-
blioteczka…”, nr 18, Wilno 1936; L. Krawiec, J. J. Tochtermann, Tatarzy w Polsce. Próba monografii, 
„Biblioteczka…”, nr 19; Bezpłatny dodatek do nr 2 „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 
1936; B. Zwolski, Wileńszczyzna, Nowogródczyzna, Białostocczyzna za Zygmunta III, „Pomoc dla 
nauczyciela realizującego program publicznej szkoły powszechnej na Wileńszczyźnie i Nowogród-
czyźnie”, nr 20; Bezpłatny dodatek do nr 3 „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1936; 
tenże, Wileńszczyzna, Nowogródczyzna, Białostocczyzna za Jana Kazimierza, „Pomoc…”, nr 21, 
Bezpłatny dodatek do nr 4 „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1936; W. Dobaczew-
ska, Dzieje kultury wileńskiej pomiędzy dwoma powstaniami, „Pomoc…”, nr 29, Bezpłatny dodatek 
do nr 2 „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1937; B. Zwolski, Wileńszczyzna, No-
wogródczyzna, płn.-wschodnia Białostocczyzna za Zygmunta I, „Pomoc…, nr 31, Bezpłatny dodatek 
do nr 4 „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1937; W. Niedziałkowska-Dobaczewska, 
Wilno i Wileńszczyzna w latach 1863–1914: dzieje ruchów społecznych i politycznych, „Pomoc…”, 
nr 40, Bezpłatny dodatek do nr 3 „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1938; taż, Wilno 
i Wileńszczyzna w latach 1920–1937: sprawy polityczne i społeczne, „Pomoc…”, nr 42, Bezpłatny 
dodatek do nr 4 „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1938.

34 L. Turkowski w swojej pracy opisywał wyrób naczyń i przedmiotów z kory, kości i rogu, żłobio-
nych, drążonych oraz bednarstwo, kołodziejstwo, plecionkarstwo, sitarstwo, wiązanie, powroźnictwo, 
tkactwo, farbiarstwo, smolarstwo, owczynkarstwo, skórnictwo, kamieniarstwo, garncarstwo, kowal-
stwo. L. Turkowski, Ludowa wytwórczość rzemieślnicza w wileńskim i nowogródzkim, Seria Druga 
„Biblioteczki…”, nr 8, Wilno 1935.

35 W. Dynowski, Sztuka ludowa Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, Seria Druga „Biblioteczki…”, 
nr 4, Wilno 1935, s. 28.

36 Z. J. Korybutiak, Kowalstwo ludowe w województwie wileńskim, Seria Druga „Biblioteczki…”, 
nr 23, Wilno 1936; tenże, Hodowla zwierząt domowych i pasterstwo w Wileńskim i Nowogródzkiem, 
Seria Druga „Biblioteczki…”, nr 24, Bezpłatny dodatek do nr 8 „Dziennika Urzędowego K.O.S. Wileń-
skiego”, Wilno 1936.
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wydawane w Serii Drugiej „Biblioteczki Dydaktyczno-Wychowawczej przy Kurato-
rium Okręgu Szkolnego Wileńskiego” współcześnie stanowią cenny zbiór udoku-
mentowanych form etnograficznych Wileńszczyzny. 

Celem publikacji etnograficznych było nie tylko „zapoznanie nauczycielstwa 
ze sztuką ludową terenu, ale także zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony tej sztu-
ki przed zalewającą ją tandetą , pozbawioną gustu i smaku. Chodziłoby o to, aby 
nauczycielstwo przyczyniło się do zachowania wśród miejscowej ludności rodzi-
mego stylu, by miejscowe płótna, tkaniny, wzory i motywy znalazły swoje zasto-
sowanie w zdobieniu klas oraz zostały wyzyskane na lekcjach rysunku i zajęć 
praktycznych. Chodziłoby również o wyzyskanie miejscowego dorobku w tej dzie-
dzinie dla podniesienia kultury estetycznej chat wiejskich, by stosy płócien i tka-
nin, spoczywające w kufrach, zostały z nich wydobyte i posłużyły do ozdobienia 
wnętrz chat”37. Książki miały być pomocą przy gromadzeniu materiału dotyczące-
go kultury estetycznej dla charakterystyki rejonu szkoły, zawierały bogaty wykaz 
literatury, szereg ilustracji ornamentów i wzorów Wileńszczyzny i Nowogródczy-
zny38. W publikacjach historycznych dokładnie analizowano poszczególne miej-
scowości. W publikacjach dla nauczycieli precyzyjnie wskazywano miejscowości 
związane z walkami powstańczymi oraz znaczącymi wydarzeniami historyczny-
mi. Szczególnie podkreślano czyny i działania młodych ludzi, aby przybliżyć ich 
losy do życia uczniów szkół okresu międzywojennego. Wymieniano niemal każdą 
miejscowość związaną chociażby z niewielkim wydarzeniem historycznym39.

Ciekawą propozycją było przygotowanie dokładnego przeglądu treści publi-
kacji wydawanych w ramach serii „Biblioteczki” i dostosowanie ich do zagadnień 
z programu publicznych szkół powszechnych. Proponowano, aby w klasie II pod-
czas lekcji języka polskiego przy temacie dotyczącym świąt państwowych (6 VIII, 
11 XI, 19 IV, 12 V) nauczyciel wykorzystał z Serii I tomiki 1 i 2, strony 54−63, 
oraz z Serii II tomy 2−3, 4 i 8. Na podstawie takich informacji nauczyciel wspólnie 
z uczniami będzie potrafił odnaleźć zjawiska charakterystyczne i ważne dla życia 
gospodarczego regionu40. Podobne materiały można było wykorzystać w klasie 
III do omawiania zagadnień związanych z zajęciami i pracą mieszkańców wsi 
i miast. W klasie IV, gdy omawiano wypadki i zdarzenia w najbliższej okolicy, 
szczególnie należało uwzględnić z Serii I tom 2 dotyczący walk na Wileńszczyź-
nie 1914−1920 oraz opowiadania z życia Marszałka na tle walki o niepodległość 
i odrodzenie państwa polskiego zawarte w Serii I w tomie 1. Dokładne wytyczne 
przygotowano do każdej klasy z historii, geografii i języka polskiego, co miało 
ułatwić pracę nauczycielowi. Przy niektórych tematach wydawałoby się, że nie-
możliwe jest odniesienie regionalne. Jednak w takich sytuacjach odwoływano się 

37 W. Dynowski, Sztuka ludowa…, s. 39.
38 Tamże.
39 Z publikacji M. Dunajówny poświęconej Filomatom na prowincji dowiadujemy się m.in., że Bra-

sław w 1841 r. odwiedza T. Zan, wracając po wieloletnim wygnaniu do kraju rodzinnego. W 1842 r. 
współzałożyciel Towarzystwa Filomatów zwiedza również Cerkliszki, Dobrowlany, Dołhinów, Dorosz-
kowicze, Giejstuny, Jaworów, gdzie urodził się Dominik Chodźko, Kamienny Ług, Kobylniki, Kojrany, 
Konwaliszki. T. Zan w 1820 r. spotkał się z A. Mickiewiczem oraz J. Czeczotem i wspólnie zwiedzili 
Kościeniewicze, Krasne, Krzywicze, Lachowicze, Lebiedziewo.

40 T. Żukowska, W. Arcimowicz, Jak korzystać z działu regionalnego…, s. 7.
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do analogii w historii. Przykładowo, gdy uczniowie w klasie V mieli omawiać te-
mat dotyczący Kazimierza Wielkiego jako „budowniczego Lwowa”, przez analogię 
„można tutaj powiedzieć o Aleksandrze Jagiellończyku, Zygmuncie Auguście czy 
Stefanie Batorym, którzy rozbudowali Wilno”41. Gdy nauczyciel omawiał założenie 
Akademii Krakowskiej, mógł nawiązać do Akademii Wileńskiej42.

Publikacje zawierały wiele cennych wiadomości z zakresu historii regionu, 
a dodatkowo charakteryzował je wysoki poziom merytoryczny oraz rzetelność 
przekazu. Informacje zawarte w broszurach miały być pomocne nauczycielom 
realizującym program szkoły powszechnej przy opracowywaniu zagadnień z za-
kresu regionalizacji treści programowych43.

Publikacje „Biblioteczki Poradni Dydaktyczno-Wychowawczej 
przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego” 
jako forma polityki oświatowej wobec mniejszości

Zróżnicowana etnicznie II Rzeczpospolita musiała także uwzględniać potrze-
by oświatowe mniejszości narodowych i grup wyznaniowych. Była to szczególnie 
delikatna kwestia na obszarze Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, gdzie władze 
oświatowe były czujne i reagowały na wszelkie sytuacje konfliktowe. W progra-
mach szkolnych zalecano omawianie zagadnień dotyczących mniejszości w kon-
tekście polityki wewnętrznej państwa. „W celu zbliżenia dzieci do dziejów i kultury 
mniejszości słowiańskich i litewskiej, należy przy opracowaniu odpowiednich 
punktów programu zwrócić uwagę na prześladowanie tych mniejszości w pań-
stwach zaborczych, oraz ich udział w walkach o niepodległość Polski. W szko-
łach, gdzie znajduje się młodzież żydowska, należy również omówić udział Żydów 
w walkach o niepodległość”44. 

W realizowanych doktrynach wychowania państwowego propagowanych 
przez sanację podkreślano potrzebę wzbudzania również w młodzieży polskiej 
zainteresowania kulturą mniejszości narodowych i wpajania poszanowania dla 
niej w celu lepszego zrozumienia potrzeby współżycia z mniejszościami w obrę-
bie jednego państwa45. W programach szkolnych po 1932 roku zalecano, aby wy-
korzystywać wiadomości o mniejszościach, które zamieszkiwały okręg szkolny46.

41 Tamże, s. 5.
42 Tamże, s. 6.
43 Wytyczne…, s. 3.
44 Program nauki w Publicznych Szkołach Powszechnych…, s. 168.
45 Zob. K. Jakubiak, Problem mniejszości narodowych w piłsudczykowskim programie politycz-

nym i doktrynie wychowania państwowego, [w:] Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie 
polskiej w latach 1700–1939, red. A. Bilewicz, S. Walasek, Wrocław 1998; U. Świętochowska, Najnow-
sza historia Polski w programach szkół średnich ogólnokształcących w latach 1918–1939, „Gdańskie 
Zeszyty Humanistyczne” 1967, Historia, R. X.

46 Po reformie jędrzejewiczowskiej w programie nauczania historii dla szkół powszechnych określo-
no konieczność zbliżenia młodzieży polskiej do dziejów mniejszości narodowych. Program uwzględniał 
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Publikacje wydawane w ramach „Biblioteczki Dydaktyczno-Wychowawczej 
przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego” były jednym z narzędzi uświa-
damiających społeczeństwo i poprzez swoje treści ukazywały stosunek państwa 
polskiego do mniejszości. Książka poświęcona działalności J. Piłsudskiego nie 
była pozbawiona wątków narodowościowych, w jasny sposób ukazywała politykę 
państwa wobec sąsiadów i mniejszości47. „Chętny i umiejętny nauczyciel, pracu-
jąc na terenie o ludności pod względem narodowościowym mieszanym, znajdzie 
też tu nieraz momenty, które mu pozwolą aktualizować zagadnienia nawet pokryte 
patyną wieków, potrafi wyszukać podobieństwa między stosunkiem do Wileńsz-
czyzny wielkich ludzi naszej przeszłości a stosunkiem do niej Wielkiego Budowni-
czego Państwa Polskiego w naszych czasach”48. 

Celem wprowadzania wiadomości o mniejszościach było wzbudzenie 
w młodzieży polskiej poszanowania wobec innych grup narodowych i wyzna-
niowych49. W uczniach wywodzących się z mniejszości poprzez ukazywanie 
im dziejów Polski w korelacji z ich własną historią „wzmacniano poczucie przy-
należności państwowej i odpowiedzialności obywatelskiej wobec państwa”50. 
Zasadą obowiązującą nauczycieli w zależności od środowiska szkolnego było 
szersze omawianie tematów z historii Polski z uwzględnianiem mniejszości na-
rodowych51. Ciekawym przykładem upowszechniania wiedzy o mniejszościach 
była monografia pt. Tatarzy polscy, opracowana przez Lucjana Krawca i Jana 
Jerzego Tochtermanna, wydana jako dodatek do nr 2 „Dziennika Urzędowe-

narodowości i wyznania reprezentowane w danej szkole i środowisku i uświadamiał uczniom zna-
czenie wspólnej pracy różnych wyznań i narodowości w tworzeniu kultury państwa polskiego. 
Szczególnie ukazywano dzieje mniejszości słowiańskich, z którymi Polska była najsilniej związana 
wspólnymi dziejami historycznymi. Program nauki w publicznych szkołach powszechnych trzeciego 
stopnia. „Historia” (Projekt), Lwów 1933; E. Magiera, Problem mniejszości…, s. 229−235.

47 W jednym z przedruków tekstów J. Piłsudskiego można odnaleźć wyraźną linię jego polityki 
wobec mniejszości litewskiej i białoruskiej. „Z chwilą gdy wojska polskie zajęły Wilno aktualne się 
stały sprawy litewskie i białoruskie. Dwa te narody różnią się bardzo w swej dojrzałości wewnętrz-
nej. Białorusini stanowią w znacznym stopniu surowy materiał etnograficzny, który do poczucia swej 
odrębności narodowej jeszcze nie dorósł. Zbliżenie polsko-białoruskie daje Białorusinom możność 
samorządnego rozwoju narodowego, popierany przez rząd polski, który będzie dążył do niedopusz-
czenia do zrusyfikowania Białorusinów, a ci co się zasymilują, to i tak się do tego przyznają. Inaczej 
rzecz się ma z Litwinami, samowiedza narodowa przeniknęła już szerokie masy ludności, tam nie ma 
obaw w wynarodowieniu, opieka Polski była by zbyteczna. Natomiast łączą Polskę i Litwę wspólni 
wrogowie, wspólne interesy gospodarcze − Polska potrzebuje dostępu do morza a Litwa importu 
towarów polskich, wspólne pretensje do stolicy do Wilna”. J. Jędrzejewicz, Rzut oka na przebieg 
i znaczenie wyprawy wileńskiej, Józef Piłsudski, Warszawa 1920, przedruk w: W. Arcimowicz, Mar-
szałek…, s. 48−49.

48 W. Arcimowicz, Marszałek…, s. 7.
49 W. Hoszkowa, Jak realizować nowy program historii, Warszawa 1933; H. Pohoska, Historia 

w szkole powszechnej, Warszawa 1933, S. Mauersberg, Szkolnictwo powszechne dla mniejszości 
narodowych w Polsce w latach 1918–1939, Wrocław 1968; E. Magiera, Wychowanie państwowe 
w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej, Szczecin 2003, s. 63.

50 Program nauki…, s. 13.
51 E. Zdrojewski, Zagadnienia wychowania państwowego młodzieży niepolskiej, „Zrąb” 1933, 

nr 15, s. 12−13.
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go K.O.S. Wileńskiego” w ramach Serii Pierwszej „Biblioteczki”. Suplement 
składał się z dwóch części. Pierwsza część, historyczna, była przygotowana 
przez L. Krawca i dotyczyła dziejów ludności tatarskiej w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, natomiast J. J. Tochtermann opracował drugi fragment dodatku w for-
mie monografii wsi tatarskiej Sorok Tatary pod Wilnem52. Opracowanie miało 
na celu zwrócenie większej uwagi na „braterskie współżycie mierzone stule-
ciami z licznymi zastępami Tatarów osiadłych w naszym kraju niż na bardziej 
znane walki z hordami tatarskimi”53. Przedstawiono ilościowe rozmieszczenie 
Tatarów w okręgu szkolnym wileńskim. Ponieważ 5366 (z liczącej 5425 osób 
całej społeczności tatarskiej) Tatarów polskich zamieszkiwało w obrębie Wileń-
skiego Okręgu Szkolnego, informacje zamieszczone w dodatku miały umożliwić 
nauczycielom efektywniejszą pracę z uczniami muzułmańskimi54. Opracowa-
nie historyczno-monograficzne stanowiło pomoc dla nauczyciela realizującego 
program publicznej szkoły powszechnej na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie.

„Nauczycielstwo tutejsze chcąc uwzględnić warunki lokalne przy wykonywa-
niu programu nieraz będzie musiało wziąć pod uwagę również wychowanków 
tej narodowości, chlubnie zapisanej w dziejach naszego Państwa”55. Natomiast 
monografia typowego osiedla tatarskiego miała stanowić dla nauczyciela me-
todycznie poprawny wzór materiału z zakresu geografii i geologii w związku 
z poznawaniem terenu56. Na zakończenie można jeszcze wspomnieć o zalece-
niu Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego, aby biblioteki szkolne zakupiły 
„Roczniki Tatarskie” jako pisma przedstawiające „obraz o dużej perspektywie, bo-
gatej treści i wyraźnej linii”57. 

W ramach analizowanej serii nie wydano opracowań dotyczących innych 
mniejszości narodowych czy grup religijnych. Tatarzy jako mała grupa wyzna-
niowa o znacznym stopniu asymilacji byli wzorcowym przykładem współistnienia 
mniejszości na ziemiach Rzeczypospolitej. Tatarzy stanowili przykład mniejszo-
ści, o której należało mówić i z historią której należało zapoznawać wszystkich58. 
Stąd też zalecenie upowszechniania wiedzy o grupie etnicznej, która wykazywała 
cechy pożądane politycznie. Poprzez wydanie publikacji dotyczącej mniejszości 
tatarskiej rząd wykazywał, że wypełnia założenia polityki oświatowej na Kresach 
Wschodnich wobec innych wyznań i grup etnicznych59. 

52 L. Krawiec, J. J. Tochtermann, Tatarzy w Polsce, „Biblioteczka Poradni Dydaktyczno-Wy-
chowawczej przy K.O.S. Wileńskiego”, nr 19, Bezpłatny Dodatek do Nr 2 „Dziennika Urzędowego 
K.O.S. Wileńskiego”, Wilno 1936.

53 L. Krawiec, J. J. Tochtermann, Tatarzy…, s. 3.
54 Tamże, s. 3.
55 Tamże, s. 14.
56 Tamże, s. 3.
57 Od Redakcji, „Rocznik Tatarski” 1935, t. II , s. XXI.
58 U. Wróblewska, Oświata Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012.
59 A. Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, 

Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979, s. 24.
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Zakończenie

Celem „Biblioteczki Dydaktyczno-Wychowawczej przy Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego” było dostarczenie materiałów nauczycielowi, który sam 
musiał wybierać odpowiednie treści, uwzględniając uwarunkowania miejscowo-
ści, w której znajdowała się szkoła. Nauczyciel miał pewną granicę autonomicz-
ności i elastyczności we wprowadzaniu treści regionalnych. Musiał jednak zdawać 
sobie sprawę z historycznych uwarunkowań miejscowości i podnosić świado-
mość społeczną. Przybliżał uczniom historię poprzez odwoływanie się do wyda-
rzeń historycznych, które często miały charakter incydentalnych zdarzeń w danej 
miejscowości. Uczniowie z Mołodeczna dowiadywali się, że w ich miejscowości 
urodził się i chodził do szkoły Tomasz Zan. Dzieci z Rudnik uczyły się na lekcji 
historii, że Władysław IV „lubił przebywać w tych lasach, gdzie teraz one zbierają 
grzyby i jagody, że tu często na polowanie przyjeżdżał”60. W ten sposób życie na-
rodu i państwa wydawało się młodym obywatelom bliższe. W efekcie zmierzano 
do tego, aby historia wydawało się częścią codzienności, aby uczniowie posiadali 
świadomość, że dzieje ich regionu tworzyli ludzie im bliscy, ponieważ „rzeczy bliż-
sze dziecku służą za przejście do rzeczy trudniejszych”61. W celu ułatwienia pra-
cy dydaktyczno-wychowawczej nauczycielowi wydawano publikacje regionalne 
z dołączonymi skorowidzami miejscowości. Punktem wyjścia postulatów regional-
nych było założenie, że „każda miejscowość jest historyczną i o każdej ucznio-
wie mogą się czegoś dowiedzieć”62 W wytycznych programowych postulowano, 
aby „wszędzie tam, gdzie treść materiału lokalnego będzie uboga, należy zwrócić 
uwagę na okolicę nieco dalszą oraz wiązać najważniejsze wiadomości z dziejów 
danej miejscowości i regionu, w którym leży szkoła uzupełniając stosownie odpo-
wiednie punkty programu i dopasowując do miejscowości”63. 

W publikacjach wydawanych w ramach serii „Biblioteczka Poradni Dydak-
tyczno-Wychowawczej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego” oma-
wiano różne zagadnienia dotyczące Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. Treści 
historyczne, etnograficzne, metodyczne i pedagogiczne miały ułatwić pracę na-
uczycielowi oraz wskazać mu kierunek myśli oświatowej w II Rzeczypospolitej. 
Realizacja edukacji regionalnej w obszarze zróżnicowanym etnicznie i narodowo 
była kwestią trudną i problematyczną. W publikacjach wydawanych w ramach 
„Biblioteczki Dydaktyczno-Wychowawczej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego” znajdowały się fragmenty dotyczące mniejszości zamieszkujących 
Wileńszczyznę i Nowogródczyznę. Biorąc jednak pod uwagę znaczną liczbę dzie-
ci wywodzących się z mniejszości, kwestie narodowościowe traktowano margi-

60 T. Żukowska, W. Arcimowicz, Jak korzystać z działu regionalnego…, s. 5.
61 Tamże.
62 Tamże, s. 3.
63 Program nauki w Publicznych Szkołach Powszechnych trzeciego stopnia z polskim językiem 

nauczania (tymczasowy) – nakładem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
s. 294.
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nalnie. Ukazywano zasługi tych mniejszości, które wykazywały wysoki poziom 
poprawności w relacjach wobec państwa polskiego. 

Na zakończenie należy zwrócić uwagę na wysoki poziom merytoryczny prac 
publikowanych w ramach serii „Biblioteczki”, do których angażowano wybitnych 
znawców tematyki, badaczy i pracowników naukowych Uniwersytetu Stefana Ba-
torego w Wilnie. Większość z publikacji obecnie stanowi cenne źródło wiedzy 
z zakresu historyczno-społecznych uwarunkowań Wileńszczyzny i Nowogród-
czyzny. Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego należy się także zasłużone 
uznanie za umiejętne kolportowanie treści regionalnych i udostępnianie ich na-
uczycielom realizującym program w szkołach powszechnych. Ze względu na brak 
podręczników „Biblioteczka” była pomocą w realizacji zagadnień regionalnych. 
Obecnie szkoły według programu realizują treści z zakresu edukacji regionalnej, 
nauczyciele nie posiadają jednak tak precyzyjnych, rzetelnych wskazówek dydak-
tycznych. „Biblioteczka Poradni Dydaktyczno-Wychowawczej” jest przykładem 
współdziałania w obszarze teoretyczno-praktycznym, łączenia wytycznych z pod-
stawy programowej z rzeczywistymi zapotrzebowaniami nauczycieli. 





MARIA M. SIUDA*

Działalność wydawnictw pedagogicznych w Kielcach 
w latach 1955−2012 na przykładzie 

Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP w Kielcach 
i Wydawnictwa MAC

Kielce należą do ważniejszych ośrodków wydawniczych w Polsce, także je-
śli chodzi o publikowanie książek, czasopism pedagogicznych, metodycznych 
pomocy dydaktycznych. Przedmiotem niniejszego opracowania uczyniono dwa 
wydawnictwa edukacyjne: Wydawnictwo Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa 
Polskiego (ZNP) w Kielcach oraz Wydawnictwo MAC.

Szerzej na temat działalności wydawnictwa ZNP w okresie 1955−1995 pi-
sali Jerzy Jarowiecki1 oraz Mieczysław Adamczyk2, ja natomiast ograniczę się 
jedynie do zasygnalizowania ważniejszych faktów z dziejów tej instytucji. Począt-
ki Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP sięgają 1955 r., kiedy to w Sandomierzu 
funkcjonował Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych. Ówczesny 
instruktor języka polskiego Mieczysław Wolski podjął inicjatywę wydawania „Biu-
letynu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych w Sandomierzu. 
Język Polski”3. Zespołem redakcyjnym kierowała Karolina Pojawska. Czasopismo 
ukazywało się w postaci maszynopisu, bez zgody cenzury, którą uzyskano dopie-
ro w 1959 r. Pismo pod tym tytułem wychodziło do roku 1966, wtedy zmieniono 
tytuł na „Biuletyn Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Wydział 

* Dr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny, Instytut Bibliote-
koznawstwa i Dziennikarstwa, Zakład Dziennikarstwa, 25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21D.

1 J. Jarowiecki, Czterdziestolecie działalności edytorskiej Wydawnictwa Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Kielcach (1955−1995), „Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej” 1997, z. 6, s. 7−32.

2 M. Adamczyk, Biuletyn Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kielcach – „Ję-
zyk Polski”. Próba charakterystyk, „Studia Kieleckie” 1981, z. 2/30.

3 J. Jarowiecki, Czterdziestolecie działalności … s. 7.
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Pedagogiczny w Kielcach”. Jednak siedzibę redakcji do Kielc przeniesiono dopie-
ro w 1970 r. W latach 1967–1980 powstały odrębne serie czasopism:

1. „Materiały Metodyczne dla Nauczycieli Języka Polskiego w Klasach V−
VIII” (1971−1980);

2. „Język Polski. Materiały metodyczne dla nauczycieli klas I−IV” (1971−1976);
3. „Język Polski. Biuletyn dla szkół średnich” (1967−1971).
Czasopisma dzięki praktycznemu ukierunkowaniu zyskiwały zasięg ogólno-

polski, co uwidoczniało się nie tylko w geografii prenumeratorów, ale i autorów 
tekstów.

Wraz z kolejnymi reformami oświaty zmieniały się tytuły czasopism. Osta-
tecznie jednak w latach osiemdziesiątych ukształtował się następujący asorty-
ment publikacji (w tej postaci przetrwał do reformy szkolnictwa z 1999 r.):

1. Czasopisma:
− „Nauczanie Początkowe” wydawane od 1977;
− „Język Polski w klasach IV−VIII”, wychodzący od 1980 do 1998/1999;
− „Język Polski w Szkole Średniej”.
2. Książki z zakresu pedagogiki oraz metodyk nauczania różnych przedmio-

tów.
Po reformie szkolnictwa z 1997 r. wydawano następujące tytuły czasopism:
1. „Nauczanie Początkowe” – dwumiesięcznik, od rocznika 2003/2004 uka-

zuje się jako kwartalnik;
2. „Język Polski w Gimnazjum” do 1999/2000 – kwartalnik; 
3. „Język Polski w Szkole Średniej” ukazywał się w latach 1986/1987–

2000/2001, od rocznika 2001/2002 wydawany jako „Język Polski w Liceum” 
– kwartalnik.

Dla nauczycieli klas I–III szkoły podstawowej przeznaczono dwumiesięcznik 
„Nauczanie Początkowe”. Pismo ukazuje się od 1977 r. w formacie B5. Funk-
cję redaktora naczelnego pełniła od 1984 r. Irena Chruściel. Periodyk uznawany 
jest za wartościową pomoc metodyczną przez nauczycieli pochodzących z całej 
Polski, o czym świadczą nakłady. Przykładowo w roku szkolnym 1991/1992 na-
kład wyniósł 50  000 egzemplarzy. Odbiorcami dwumiesięcznika są najczęściej 
początkujący nauczyciele poszukujący konspektów lekcji, cyklów lekcyjnych 
i przykładów ćwiczeń związanych z wybranymi zagadnieniami programowymi lub 
metodycznymi z poszczególnych przedmiotów. Nacisk kładziono także na opis 
pomocy naukowych, które uatrakcyjniłyby lekcje i wpłynęły na większą kreatyw-
ność ucznia. Rocznie drukowano sześć numerów, a temu ostatniemu nadawano 
charakter monograficzny, na przykład w roku szkolnym 1993/1994 była to Praca 
dydaktyczno-wychowawcza z lekturą szkolną. 

Po jedenastu latach pracy nad redagowaniem dwumiesięcznika Irenę 
Chruściel na tym stanowisku zastąpił Tomasz Jóźwicki, ale kierował zespołem 
redakcyjnym tylko przez rok. Kolejnym redaktorem naczelnym, tj. od rocznika 
1997/1998, został Gustaw Treliński. Natomiast od rocznika 2002/2003 obo-
wiązki te przejął Zdzisław Ratajek i pełni je do dzisiaj. Wtedy też ukształtował 
się układ treści, który z niewielkimi zmianami przetrwał do końca roku 2012. 
Wyodrębnić można następujące działy: I. Teoretyczne podstawy edukacji 
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wczesnoszkolnej; II. Doświadczenia i projekty; III. Scena szkolna; IV. Dziecko 
sześcioletnie w szkole; V. Nauczyciel XXI wieku – inspiracje metodyczne; VI. 
Bibliografie i recenzje.

Poprzednikiem „Języka Polskiego w Gimnazjum”, którego pierwszy rocznik 
ukazał się w roku szkolnym 1999/2000, był „Język Polski w Szkole. Materiały 
metodyczne dla klas IV−VIII”. Pismo to ukazywało się od 1980 r. jako dwumie-
sięcznik. Redaktorem naczelnym była Elżbieta Doroszkiewicz. Czasopismo miało 
wtedy czterodziałowy układ treści: część pierwszą tworzyły rozprawy i artyku-
ły autorstwa pracowników naukowych, drugą – propozycje metodyczne, część 
trzecią stanowiły materiały pomocnicze, tj. rozkłady materiału, testy, sprawdziany 
itp., część ostatnią przeznaczono na wymianę doświadczeń nauczycieli z pra-
cy z uczniami. Nakład rozchodził się w większości w prenumeracie. W latach 
osiemdziesiątych przeprowadzono badania sondażowe oraz analizę zamówień 
prenumeraty. W ich wyniku okazało się, że czasopismo cieszyło się popularno-
ścią zwłaszcza wśród nauczycieli z małych miasteczek i wsi, tam gdzie utrudnio-
ny był dostęp do bibliotek, poradników metodycznych itp. Czasopismo przydatne 
było zarówno początkującym nauczycielom, jak i tym odznaczającym się długim 
stażem pracy, gdyż także oni zobligowani byli aktualizować swą wiedzę i konfron-
tować osobiste doświadczenia z innymi nauczycielami.

W latach dziewięćdziesiątych redakcja pisma w podtytule informowała, 
że jest to „dwumiesięcznik wydawany przy współudziale Towarzystwa Literackie-
go im. Adama Mickiewicza. Oddział w Kielcach”. Od roku 1995/1996 redakcją 
periodyku kierowała Barbara Myrdzik. Jak już wcześniej wspomniano, od roku 
1999/2000 pismo ukazywało się pod tytułem „Język Polski dla klas IV−VI”. Czy-
telnikom zaproponowano inny układ treści − sześciodziałowy, tj.: Przemiany edu-
kacji; W stronę praktyki; Ewaluacja osiągnięć szkolnych uczniów; W stronę teorii; 
Rozmowy – kontrowersje – opinie; Prezentacje, przeglądy, recenzje. Nazwy dzia-
łów numerów wyraźnie sugerowały chęć pomocy nauczycielom wobec wyzwań, 
które niosła nowa reforma oświaty. Już od rocznika 2000/2001 dokonano zmiany 
nazwy kwartalnika na „Język Polski w Szkole – Gimnazjum”. 

W roczniku 2001/2002 redakcję trzech numerów powierzono Jerzemu 
Rurawskiemu. Dokonano też niewielkiej korekty nazwy periodyku na „Język Polski 
w Gimnazjum”. W omawianym roczniku uporządkowano układ działów, wprowa-
dzając: I. W stronę teorii; II. W stronę nowego warsztatu; III. W stronę ewaluacji; 
IV. Recenzje, przeglądy, opinie; V. Polemicznie i przekornie.

Kolejną zmianę redaktora naczelnego należy odnotować już od czwartego 
numeru rocznika 2001/2002. Wtedy zespołem kwartalnika kierowała Alicja Kraw-
czyk. Po pięciu latach nastąpiła kolejna zmiana i od roku 2006/2007 na odwrocie 
strony tytułowej periodyku podawano jako redaktora naczelnego Wydawnictwa 
– Teresę Bugajską. 

Kwartalnik „Język Polski w Szkole Średniej” wydawany był od roku szkolnego 
1986/1987. Funkcję redaktora naczelnego pisma metodycznego pełniła Jadwiga 
Adamczak. Zawartość treściową pisma stanowiły rozprawy, eseje i materiały me-
todyczne autorstwa naukowców z różnych ośrodków Polski (m.in. z Wrocławia 
– Mieczysław Inglot, z Krakowa – Anna Marzec, Stanisław Bortnowski), ale także 
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artykuły polonistów praktyków. Strukturę czasopisma tworzyły – przez kilka rocz-
ników – następujące działy: I . Wiedza o literaturze; II. Wiedza o sztuce i filo-
zofii; III. Nauka o języku; IV. Wiedza z zakresu ćwiczeń w mówieniu i pisaniu; 
V. Aktualności; VI. Rozkłady materiału, propozycje. Prezentowanie literatury 
w kontekście filozofii, etyki, sztuki oraz kultury sprzyjało nadawaniu edukacji po-
lonistycznej twórczego charakteru, uświadamiało integrację z innymi naukami 
i interdyscyplinarność. Od roku 1996/1997 funkcję redaktora naczelnego pisma 
powierzono Alicji Krawczyk. Po trzech rocznikach (tj. od 1999/2000) jako redak-
tor naczelny figuruje Barbara Myrdzik. Kolejną osobą na tym stanowisku od nru 3 
rocznika 2000/2001 był profesor Jerzy Rurawski. Od numeru czwartego rocznika 
2001/2002 zmieniono tytuł kwartalnika na „Język Polski w Liceum”, jednocześnie 
powołując nowego (po raz drugi) redaktora – Alicję Krawczyk. Materiał treściowy 
podzielono na następujące działy: W stronę teorii; W stronę ewaluacji; W stronę 
nowego warsztatu; Opinie.

Od roku 2006/2007 w stopce redakcyjnej kwartalnika – podobnie jak w pozo-
stałych tytułach wydawanych przez Wydawnictwo ZNP w Kielcach – podawano 
jako redaktora naczelnego wydawnictwa Teresę Bugajską, natomiast redaktorem 
prowadzącym uczyniono Ewę Nowel. Wtedy też ukształtował się następujący 
układ działowy kwartalnika: I. Od fascynacji do metody – bliżej metody, II. Projekt 
– lektura szkolna, III. Na poczet kolejnej reformy szkolnej, IV. Tematy, kierunki, 
inspiracje, opinie. Od rocznika 2009/2010 kwartalnik ukazuje się z podtytułem 
„Zeszyty kieleckie”. Spośród zmian personalnych należy wspomnieć, że w stopce 
redakcyjnej drugiego numeru z rocznika 2010/2011 wymieniono jako redaktora 
Joannę Piastę-Siechowicz. Natomiast – od kolejnego numeru aż do chwili obec-
nej – obowiązki redaktora naczelnego pełni Ewa Nowel.

Szczegółowe omówienie zawartości poszczególnych zeszytów znajdą za-
interesowani w artykule Marii Cyran4. Autorka wymienionego tekstu upatrywa-
ła przeznaczenia periodyku w „dążeniu do tego, aby pozostawać [kwartalnik] 
– mimo wszelkich oświatowych zawirowań – ważnym miejscem wymiany poglą-
dów, ośrodkiem świadomego przekraczania granic zawodowych przyzwyczajeń 
i ogniskiem nowoczesnego myślenia nauczycieli”5. 

Czasopisma, ze względu na swą praktyczność, tj. skoncentrowanie na kon-
spektach lekcji, rozkładach materiału, dostały się pod ostrzał krytyki, ale udało im 
się przetrwać i na stałe zdobyć prenumeratorów w całej Polsce. Argumentem bro-
niącym redaktorów pisma i autorów była sugestia, że materiały te są w sposób krea-
tywny wykorzystywane przez nauczycieli i dostosowywane do możliwości uczniów.

Kolejnym z omawianych wydawnictw jest Wydawnictwo MAC Edukacja, któ-
re powstało w sierpniu 1989 r. Nazwa MAC pochodzi od inicjałów imion zało-
życieli rodzinnej firmy, tj. Mariusza, Adama i Czesława Cyrańskich. Nieoficjalna 
siedziba wydawnictwa mieściła się w prywatnym domu rodziny Cyrańskich przy 

4 M. Cyran, Od „Języka Polskiego w Szkole Średniej” do „Języka Polskiego w Liceum” czyli 
moje spotkania z kieleckim kwartalnikiem polonistycznym, „Język Polski w Liceum” 2007/2008, nr 4, 
s. 91−104.

5 Tamże, s. 91.
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ulicy Granitowej w Kielcach. Początkowo sami właściciele rozwozili podręczniki 
do księgarń oraz szkół6. Na magazyn książek wykorzystywano natomiast garaże 
sąsiadów. Oficjalną siedzibą firmy był budynek przy ulicy Mielczarskiego. Obo-
wiązki kierownika redakcji pełnił Jarosław Machnicki, którego w 2001 r. zastąpił 
Krzysztof Chrobot.

Pierwszą książką wydaną przez tę oficynę była Muzyka w szkole. Klasa 1 i 2. 
Materiały metodyczne, wraz z załączoną kasetą magnetofonową. 

Z firmy rodzinnej w dość szybkim tempie rozwinął się biznes przynoszący zy-
ski. W dużym stopniu przyczyniło się do tego przywiązywanie dużej wagi do kon-
taktów z gronem pedagogicznym. Dzięki konsultacjom, promocjom książek oraz 
systematycznym badaniom rynku stale poszerzało się grono wiernych odbiorców 
i czytelników. 

W trosce o poziom doskonalenia nauczycieli – pod auspicjami MAC-a 
– w 2000 r. powołano Niepubliczne Centrum Kształcenia Nauczycieli (NCKN). 
Dyrektorem NCKN została dr Krystyna Kafel: „Głównym celem NCKN jest 
wspieranie placówek oświatowych, a więc zarówno całych rad pedagogicz-
nych, jak i indywidualnych nauczycieli w osiąganiu coraz wyższego rozwoju 
poprzez systematyczne wzbogacanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności 
pedagogicznych i organizacyjnych”7. W 2002 r. przemianowano nazwę placów-
ki na Centrum Doskonalenia Nauczycieli Edukator. Reforma oświaty z 1999 r. 
wymusiła na nauczycielach konieczność zmiany specjalizacji lub poszerzenie 
posiadanych kwalifikacji. Centrum zapewniało nauczycielom kompleksowe 
szkolenia z profesjonalnymi trenerami. Szkolenia te były płatne, ale odpłatność 
obejmowała jedynie koszty materiałów, co spowodowało ich dużą popularność 
wśród kadry nauczającej. Tematyka zajęć była podporządkowana aktualnym 
potrzebom edukacyjnym. Centrum Doskonalenia Nauczycieli prowadziło bada-
nia, wywiady, a także rozdawano uczestnikom kursów arkusze ewaluacji. Dzięki 
analizom tych dokumentów oferta trafiała w potrzeby nauczycieli. Rozwijała się 
również baza szkoleń w postaci tworzenia regionalnych oddziałów CDN. Po-
wstał nawet osobny cykl konferencji pod nazwą W drodze ku lepszej szkole, 
podczas których Wydawnictwo MAC Edukacja promowało podręczniki, materia-
ły pomocnicze oraz pomoce dydaktyczne.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli działało także na rzecz uczniów, organi-
zując dla nich konkursy służące poszerzaniu i popularyzowaniu wiedzy oraz jej 
systematyzowaniu. Były to m.in. Tydzień z Sienkiewiczem, Spotkania z Twórczo-
ścią Edwarda Stachury itp. 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Edukator zawiesiło swą działalność 
z końcem 2007 r. Większość jego zadań przejęło Centrum Doradczo-Szkolenio-
we PROFED.

Kadrę na początku działania wydawnictwa stanowili głównie młodzi dzien-
nikarze, którzy wraz z rozwojem firmy kształcili swoje umiejętności. Z czasem 

6 K. Rudnik, Grupa Edukacyjna S.A. – wydawca podręczników MAC Edukacja. Marketing i pro-
mocja [mpis pracy magisterskiej napisanej pod kier. M. Siudy], Kielce 2009.

7 Zbiory archiwalne Krystyny Kafel.
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poszerzono współpracę z pedagogami, psychologami, doradcami metodyczny-
mi, pracownikami wyższych uczelni.

Warto dodać, że w czerwcu 2005 r. otwarto Księgarnię MAC Edukacja w Kiel-
cach przy ulicy Paderewskiego. Na piętrze tej placówki zorganizowano kącik dla 
dzieci, aby bawiły się zabawkami edukacyjnymi, podczas gdy ich rodzice mogli 
skoncentrować się na wyborze książek w znajdującej się na parterze księgarni.

W Wydawnictwie MAC Edukacja od początku przywiązywano dużą wagę 
do promocji oferty wydawniczej. Konsultanci działu promocji badają potrzeby na-
uczycieli poprzez wywiady, bezpośrednie spotkania, ankiety (połączone z wręcza-
niem upominków osobom odsyłającym wypełniony kwestionariusz w terminie). 
Organizowane bywają spotkania z autorami serii podręcznikowych. Do promo-
wania wykorzystuje się także Internet, a dokładniej serwis – e-podręcznik. Serwis 
podzielono na pięć kategorii:

 – Wychowanie przedszkolne; 
 – Kształcenie zintegrowane;
 – Klasy IV−VI;
 – Gimnazjum; 
 – Liceum8.

Na zawartość serwisu składają się scenariusze zajęć, gry i zabawy dydak-
tyczne, recenzje, opinie o podręcznikach, linki do przydatnych i ciekawych stron 
internetowych.

Wydawnictwo rozrastało się – najpierw w grudniu 2005 r. przejęto warszaw-
skie wydawnictwo JUKA-91, specjalizujące się w książkach dla przedszkolaków, 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Następnie w 2007 r. pod skrzy-
dła MAC-a dostało się wydawnictwo Poltext, publikujące książki z zakresu: eko-
nomii, zarządzania, finansów, bankowości, ubezpieczeń, marketingu. W wyniku 
tych działań i przekształceń organizacyjnych powołano 21 września 2007 r. Grupę 
Edukacyjną S.A., wkraczając jednocześnie na Giełdę Papierów Wartościowych. 
Nie zapomniano także o działalności charytatywnej, m.in. dofinansowano opiekę 
medyczną dla kieleckich pięcioraczków.

Sukcesu Wydawnictwa MAC należy upatrywać w różnorodności oferty, także 
w nowoczesnej promocji i marketingu. Wśród asortymentu firmy należy wymienić:

1. Książki edukacyjne:
 – podręczniki dla uczniów,
 – przewodniki metodyczne dla nauczycieli,
 – inne publikacje dla wszystkich poziomów nauczania, tj. pomoce dydak-

tyczne (wycinanki, tablice demonstracyjne, testy, tabliczki z książeczkami z serii 
„Logico Primo” – dla przedszkolaków oraz „Logico Picolo” – dla starszych dzieci.

2. Czasopisma z cyklu „Forum Nauczycieli”:
 – „Forum Nauczycieli Przedszkola”,
 – „Forum Nauczycieli. Nauczanie Zintegrowane”,
 – „Forum Nauczycieli. Szkoła Podstawowa IV−VI. Edukacja humanistyczna”,

8 http://www. Mac.pl [dostęp: 27.11.2012].
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 – „Forum Nauczycieli. Szkoła Podstawowa IV−VI. Edukacja matematyczno-
-przyrodnicza”,

 – „Forum Nauczycieli Gimnazjum”,
 – „Forum Nauczycieli Liceum”.

Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Wydawnictwa MAC w za-
kresie publikowania książek edukacyjnych. Od 1990 do 2011 r. wydano ponad 
700 tytułów publikacji zwartych, dla porównania Wydawnictwo ZNP w Kielcach 
w latach 1980−2011 opublikowało około 80 tytułów.

Czytelnikom Wydawnictwo MAC oferuje kompletne zestawy książek i pomo-
cy dydaktycznych, materiałów pomocniczych dla ucznia i dla nauczyciela. Pu-
blikacje tworzone są już dla dzieci od trzeciego roku życia. Taki pakiet, noszący 
tytuł Trzylatek. Bawię się i uczę, obejmuje dla przedszkolaka książkę i karty pracy. 
Natomiast w skład kompletu przeznaczonego dla nauczyciela weszły: 

 – program wychowania przedszkolnego Moje Przedszkole,
 – przewodnik metodyczny,
 – plan pracy wychowawczo-dydaktycznej,
 – Przykładowe wpisy do dziennika zajęć. Trzylatek. Bawię się i uczę.

Na podobnej zasadzie powstały koncepcje pakietów dla cztero-, pięcio- i sze-
ściolatków. Dla tej kategorii wiekowej zaproponowano też książkę omawiającą 
nową metodę czytania, tzw. odimienną, którą oparto na założeniach pedagogi-
ki konstruktywistycznej9. To metoda alternatywna w stosunku do powszechnie 
w Polsce stosowanej metody analityczno-syntetycznej.

Następną wartą wyeksponowania serią, którą wydawnictwo MAC wprowa-
dziło na rynek polski oraz adaptowało do naszych realiów – jest gra dydak-
tyczna Logico10. Zestaw Logico obejmuje plastikową tabliczkę z przesuwanymi 
guzikami oraz książki ze specjalnie opracowanymi kartkami służącymi do nauki 
czytania, pisania i liczenia. Kolorowe przesuwne guziki w fazie wstępnej znaj-
dują się na dole tabliczki. Każdej odpowiedzi odpowiada jedno kolorowe kółecz-
ko. Dziecko wybiera kółeczko i przesuwa w miejsce przez niego wybrane, czyli 
wyżej do otworów zlokalizowanych wzdłuż brzegów z prawej strony tabliczki. 
Właściwą odpowiedź może potwierdzić, zaglądając na odwrotną stronę karty 
(tabliczki).

Dla kształcenia zintegrowanego klas I–III powstały pakiety obejmujące:
 – dla ucznia: dziesięcioczęściowy podręcznik, zeszyt do ćwiczeń domowych 

dla dzieci o zachęcającym tytule Domowniczek, wycinanki oraz zeszyt do ćwi-
czeń Lekturnik,

 – dla nauczyciela: program zintegrowanej edukacji w klasach I–III Moja 
szkoła oraz przewodniki metodyczne zawierające m.in. sprawdziany, zestaw ćwi-
czeń dodatkowych oraz propozycje scenariuszy zajęć zintegrowanych Dzień bez 
podręcznika.

Wydawnictwo proponuje podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przewodniki meto-
dyczne, testy i sprawdziany, tablice i plansze demonstracyjne, dzienniki z języka 
polskiego, matematyki, języka angielskiego. Nauczyciele mogą także skorzystać 

9 I. Majchrzak, Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania, Kielce 2007.
10 G. Bednarski, Wstęp, [w:] Katalog wydawniczy MAC 2007 [okładka, s. 2], Kielce 2007.
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z poradnika Logopedia11 oraz pomocniczych zeszytów ułatwiających ćwiczenia 
ortograficzne, kaligraficzne i inne. 

Również na poziomie gimnazjum Wydawnictwo MAC oferuje publikacje z ję-
zyka polskiego, informatyki, plastyki, muzyki, chemii, fizyki, biologii oraz książki 
pomocnicze z edukacji regionalnej. Do wielu z materiałów przeznaczonych dla 
nauczycieli dołączane są płyty CD.

Nauczycielom i uczniom liceów proponuje się książki i publikacje pomocnicze 
z języka polskiego, biologii, chemii, fizyki i astronomii, a także edukacji filozoficz-
nej, podstaw przedsiębiorczości, technologii informacyjnej itp.

Tak szeroki wachlarz oferty edukacyjnej obrazuje duży potencjał Wydawnic-
twa MAC Edukacja oraz możliwości reagowania na potrzeby nauczycieli.

Tabela 1. Liczba tytułów pozycji książkowych publikowanych 
przez Wydawnictwo MAC Edukacja

Rok Liczba tytułów Rok Liczba tytułów Rok Liczba tytułów

1986 − 1995 2 2004 49

1987 − 1996 − 2005 38

1988 − 1997 − 2006 21

1989 − 1998 − 2007 1

1990 1 1999 1 2008 5

1991 − 2000 5 2009 116

1992 − 2001 77 2010 77

1993 11 2002 153 2011 71

1994 4 2003 79

Uwaga: Od 2010 r. uwzględniono książki wydawane przez MAC Edukacja Grupa 
Edukacyjna.

Źródło: obliczenia własne autorki na podstawie bazy „Przewodnik Bibliograficzny” 
Biblioteki Narodowej. 

Od 2002 r. Wydawnictwo MAC drukowało także cykl czasopism pod wspól-
nym tytułem „Forum Nauczycieli”. W ciąg roku ukazywały się nieregularnie dwa 
numery. Od 2005 r. w Internecie były dostępne „Forum Nauczycieli Gimnazjum” 
oraz „Forum Nauczycieli Liceum”. Niestety, obecnie nie ma do nich dostępu na 
stronie internetowej wydawnictwa ani nie zachowano ich w archiwum. Była to 
ciekawa inicjatywa, szkoda że z niej zrezygnowano. 

Do rozwoju wydawnictw pedagogicznych – w sposób pośredni – przyczyniło 
się rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z 16 sierpnia 1991 r. dotyczą-
ce wykazu podręczników i książek pomocniczych do przedmiotów ogólnokształ-
cących na rok szkolny 1991/199212. W ten sposób obok monopolisty w zakresie 

11 E. Chmielewska, Logopedia. Zabawy logopedyczne i nie tylko, Kielce 2007.
12 Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty i Wychowania 1991, nr 4, poz. 26.
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publikacji edukacyjnych, jakim były Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, mogły 
rozwinąć się także inne oficyny. Mimo że opisywane w tym artykule wydawnictwa 
przeszły różną drogę rozwojową, należy podkreślić duże zasługi Wydawnictwa 
MAC w zakresie wprowadzania do polskich szkół nowych metod nauczania na 
przykład czytania, nowych gier dydaktycznych – seria Logico, które w sposób 
atrakcyjny wprowadzają uczniów w świat wiedzy i nauki. Obie oficyny wydają 
pisma dla nauczycieli, jednak Wydawnictwo ZNP, mające wieloletnie tradycje 
w tym zakresie, przetrwało różne okresy zmian społecznych, oświatowych oraz 
politycznych i – miejmy nadzieję – nadal będzie oferowało znane i uznane tytuły 
czasopism: „Nauczanie Początkowe”, „Język Polski w Gimnazjum”, „Język Polski 
w Liceum”.





Część druga

Kształcenie świadomości
gospodarczej i politycznej





ELŻBIETA MAGIERA*

Działalność wydawnicza polskiego ruchu spółdzielczego 
w okresie międzywojennym (1918–1939)

Wstęp

W Polsce lata międzywojenne były okresem szybkiego rozwoju ruchu spół-
dzielczego, który odegrał znaczącą rolę w wyrównaniu luk gospodarczych, po-
wstałych zwłaszcza w okresie zaborów, oraz w sprostaniu rosnących potrzeb 
w zakresie rozwoju ekonomicznego państwa i społeczeństwa. Organizacyjną 
formę ruchu spółdzielczego stanowiły związki spółdzielcze. Władze związkowe 
zdawały sobie sprawę, że rozwój spółdzielczości i jej osiągnięcia ekonomiczne, 
organizacyjne i społeczno-kulturalne zależą od liczby członków oraz szerokiego 
grona odbiorców, dlatego wiele uwagi poświęcały prowadzeniu akcji werbunko-
wej i informacyjno-propagandowej. Posługując się argumentami gospodarczymi, 
wskazywały na korzyści ekonomiczne wynikające z przynależności do spółdzielni 
oraz, używając argumentów społecznych, odwoływały się do ideałów spółdziel-
czości opartych na współpracy, współdziałaniu i wzajemnej pomocy1. 

Rozwój ruchu spółdzielczego był integralnie związany z rozwojem oświaty 
wśród wszystkich grup społecznych i wiekowych. Stąd wynikała potrzeba dba-
nia o kształcenie i wychowanie członków spółdzielni, kandydatów na członków, 
nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa. Propagowanie zasad 
i ideałów spółdzielczych prowadzono wielotorowo, za pomocą różnych form, me-
tod i środków we wszystkich grupach społecznych. Powszechne uświadomienie 

* Dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki, Katedra Histo-
rii Wychowania, 71-431 Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17.

1 E. Magiera, Udział polskiego ruchu spółdzielczego w propagowaniu kształcenia i wychowania 
spółdzielczego w Drugiej Rzeczypospolitej, [w]: W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej, 
red. K. Jakubiak, T. Maliszewski, s. 217–233.
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gospodarcze i spółdzielcze odbywało się w środowiskach miejskich i wiejskich 
oraz w całym systemie oświaty, począwszy od szkół powszechnych, a skończyw-
szy na szkolnictwie akademickim i wyższym oraz wśród młodzieży pozaszkolnej 
i nauczycielstwa2. Działalność propagandową, mającą na celu szerzenie idei spół-
dzielczości oraz nauki i wiedzy praktycznej koniecznej dla prawidłowego i spraw-
nego działania spółdzielni, prowadzono za pomocą słowa mówionego, pisanego 
i propagandy wizualnej. 

Z tego powodu związki rewizyjne z jednej strony prowadziły bogatą działal-
ność wydawniczą, utrzymując nawet własne drukarnie, a z drugiej – wiele uwagi 
poświęcały szkoleniu członków i pracowników, organizując kursy, konferencje, 
odczyty, zjazdy, własne szkoły. Jednocześnie ruch spółdzielczy, żeby zjednać 
przychylność ogółu, świadczył swoim członkom i sympatykom usługi polegające 
na organizowaniu chórów, orkiestr, teatrów, urządzaniu koncertów, przedstawień, 
wieczornic, obchodów, wycieczek, zabaw, festynów, pikników, majówek, choinek 
dla dzieci, które także można uznać za formę propagandy. Spółdzielcy otwierali 
biblioteki, czytelnie, domy kultury, rozwijali sport, utrzymując potrzebny sprzęt. 
Taką formę działalności spółdzielni także można uznać za środek propagandy 
zarówno gospodarczej, jak i społeczno-wychowawczej, w której wykorzystywano 
wydawnictwa spółdzielcze. 

Jednym z obszarów aktywności polskiego ruchu spółdzielczego lat międzywo-
jennych była działalność wydawnicza, której poświęcony jest niniejszy artykuł. Dzia-
łalność wydawniczą prowadziły wszystkie związki i organizacje spółdzielcze, które 
od drugiej połowy lat 20. XX w. istniały jako: Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarob-
kowo-Gospodarczych RP, „Społem” Związek Spółdzielni Spożywców RP, Związek 
Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych RP i Związek Rewizyjny Spółdzielni Woj-
skowych oraz Towarzystwo Kooperatystów, Spółdzielczy Instytut Naukowy i inne.

1. Towarzystwo Kooperatystów jako pionierska instytucja 
spółdzielcza prowadząca działalność wydawniczą

Pierwszą organizacją spółdzielczą o charakterze ideowo-propagandowym 
w Polsce i pierwszą ogólną organizacją spółdzielczą na ziemiach zaboru rosyjskie-
go było Towarzystwo Kooperatystów założone w 1905 r. w Warszawie z inicjatywy 
Edwarda Abramowskiego. Do jego powstania przyczynił się również Stanisław 
Wojciechowski, Romuald Mielczarski, Rafał Radziwiłowicz i Antoni Natanson3. 

Towarzystwo Kooperatystów traktowało spółdzielczość jako szkołę wycho-
wania społeczno-politycznego szerokich rzesz społeczeństwa, która kształtowała 

2 Por. E. Magiera, Spółdzielczość jako forma edukacji w szkolnictwie polskim Drugiej Rzeczypo-
spolitej (1918–1939), Szczecin 2011.

3 Z. Chmielewski, Podręcznik spółdzielczości, Warszawa 1936, s. 134; Z. Kmita, Romuald Miel-
czarski jako działacz spółdzielczy, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1936, z. 3, s. 7–11; S. Wojcie-
chowski, Moje wspomnienia, Lwów–Warszawa 1938, s. 178–179.
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postawy demokratyczne; jako instytucję społeczną podnoszącą życie ekonomicz-
ne i kulturowe społeczeństwa oraz jako środek umożliwiający powstanie w dro-
dze ewolucji nowego ustroju społecznego opartego na zasadach sprawiedliwości 
społecznej4. Rozwijało działalność propagandową wśród społeczeństwa, a przed 
pierwszą wojną światową w pewnym stopniu działalność patronacką wobec sto-
warzyszeń spożywców. Przy współudziale Towarzystwa Kooperatystów wydawa-
no pierwsze polskie czasopismo poświęcone kooperacji spożywców, dwutygodnik 
„Społem”, przy którym powstało Biuro Informacyjne. Biuro udzielało porad i po-
mocy stowarzyszeniom spożywców. Następnie przekształciło się w samodzielny 
związek – Warszawski Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywczych, a później 
w Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywczych.

Z chwilą powstania związku spółdzielczości spożywców zmieniło się zna-
czenie Towarzystwa Kooperatystów, które wzmocniło propagandę spółdzielczo-
ści i działalność wydawniczą5, opracowywano referaty i prowadzono dyskusje 
nad zagadnieniami spółdzielczości. W latach 1906–1911 organem Towarzystwa 
Kooperatystów było pismo „Społem”6, którego redaktorem został Stanisław Woj-
ciechowski. Pismo szerzyło idee spółdzielcze, zawierało szereg wiadomości prak-
tycznych dla spółdzielni spożywców oraz pełniło rolę biura informacyjnego dla 
spółdzielców. Upowszechniało wśród spółdzielców wiadomości z zakresu rachun-
kowości, towaroznawstwa, przepisów prawnych i podatkowych. „Społem” było 
pismem teoretyczno-fachowym, poświęconym teorii i praktyce ruchu spółdziel-
czego na ziemiach polskich i za granicą. Pełniło ważną rolę w upowszechnianiu 
idei spółdzielczości, skupiało wybitnych teoretyków i praktyków spółdzielczości7. 

Po odzyskaniu niepodległości nastąpiła zmiana zadań Towarzystwa, które 
stało się terenem wymiany myśli przewodników spółdzielczości oraz miejscem or-
ganizowania akcji propagandowej i wydawniczej. W tym okresie prowadziło bar-
dzo szeroką działalność wydawniczą. Ogółem wydano ponad dwadzieścia tytułów 
książek opracowanych przez własnych i zagranicznych propagatorów spółdziel-
czości, wśród których były prace popularno-propagandowe, teoretyczno-historycz-
ne, podręczniki i tłumaczenia prac zagranicznych8. Towarzystwo Kooperatystów 
prowadziło również propagandę masową, wydając broszury, ulotki, odezwy, pla-
katy i zapraszając na odczyty. Do końca 1934 r. Towarzystwo prowadziło Biuro 
Prasowe, które wydawało tygodniowy „Biuletyn Prasowy” wysyłany do 160 czaso-
pism. Z dniem 1 stycznia 1935 r. wydawanie „Biuletynu Prasowego” przejął Spół-
dzielczy Instytut Naukowy, a redaktorem biuletynu został Konrad Chmielewski9.

4 S. Wojciechowski, Historia spółdzielczości do 1914 roku, Warszawa 1939, s. 230.
5 Wydano m.in. prace W. H. Wolffa, H. Müllera, M. Dąbrowskiej.
6 Twórcą tytułu czasopisma „Społem” był Stefan Żeromski.
7 S. Thugutt, XXV lat w pracy i walce. Krótka historia Związku „Społem”, Warszawa 1936, s. 16; 

S. Wojciechowski, Moje wspomnienia, s. 181–184.
8 S. Piechowicz, Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego w zaborze rosyjskim, [w]: Zarys 

historii polskiego ruchu spółdzielczego do 1918 roku, cz. I, red. S. Inglot, Warszawa 1971, s. 260.
9 AAN, zespół SIN, sygn. 6. Sprawozdanie Towarzystwa Kooperatystów w Warszawie za czas 

od 1 czerwca 1934 r. do dnia 31 maja 1935 r., s. 222.
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2. Działalność wydawnicza „Społem” Związku Spółdzielni 
Spożywców RP

Spółdzielczość spożywców jeszcze przed pierwszą wojną światową zajmo-
wała się działalnością wydawniczą, którą zintensyfikowała po odzyskaniu nie-
podległości. Początkowo Wydział Propagandy Związku Polskich Stowarzyszeń 
Spożywców wydał w 1921 r. materiały metodyczne, w których zawarł najważniej-
sze wiadomości dla prelegentów, dotyczące sposobów przygotowania i przepro-
wadzania odczytów i pogadanek oraz niezbędnych pomocy naukowych, a także 
wykaz literatury metodycznej, która mogła służyć pomocą podczas przygotowa-
nia wystąpień propagandowych10. W 1923 r. odbył się Kongres Spółdzielni Spo-
żywców Rzeczypospolitej Polskiej, na którym F. Dąbrowski wystąpił z referatem 
Wychowanie spółdzielcze w szkole inicjującym dyskusję na ten temat i wskazują-
cym na potrzebę propagowania zasad i ideałów spółdzielczych za pomocą słowa 
drukowanego11.

W 1925 r. doszło do zjednoczenia spółdzielczości spożywców. Powstał 
„Społem” Związek Spółdzielni Spożywców RP (dalej „Społem” ZSSRP), który był 
instytucją dwuramienną, co oznaczało, że po pierwsze – prowadził działalność 
gospodarczą, którą zajmował się Wydział Gospodarczy, a po drugie – działalność 
lustracyjną, organizacyjną, szkoleniową i społeczno-wychowawczą, którą zawia-
dywał Wydział Lustracyjny i Społeczno-Wychowawczy12. W skład tego ostatniego 
wydziału wchodził Dział Lustracyjno-Rewizyjny (z referatami statystycznym, pra-
sowym i prawnym), Instruktoriat Organizacji i Propagandy (z referatem szkolenia 
i kursów korespondencyjnych, referatem spółdzielni uczniowskich, organizacji 
propagandy i innymi), Instruktoriat Wytwórczości, Dział Wydawnictw (książko-
wych oraz druków i ksiąg buchalteryjnych) oraz redakcje czasopism: „Społem”, 
„Spólnota”, „Młody Spółdzielca”, „Sprzedawca Spółdzielczy” i in.13 

Spółdzielczość spożywców wydawała materiały służące dokształcaniu pra-
cowników spółdzielni. Liczba pracowników spółdzielni zrzeszonych w Związku 
„Społem” wzrosła z 985 w 1913 r. do 6605 w 1930 r.14 W związku z tym istnia-
ła konieczność kształcenia i dokształcania pracowników spółdzielczości, któ-
rym często brakowało podstaw wykształcenia ogólnego, a przede wszystkim 
zawodowego. Rozwój wewnętrzny spółdzielni i postęp w handlu wymagał, żeby 
wszyscy pracownicy spółdzielczości posiadali kwalifikacje zawodowe. Poważne 
braki w wykształceniu pracowników spółdzielni wykazała ankieta przeprowadzo-

10 Materiały do pogadanek i odczytów dla wydziałów społeczno-wychowawczych przy stowa-
rzyszeniach spożywczych, Warszawa 1921; S. Dąbrowski, Materiały do propagandy spółdzielczej, 
„Społem” 1927, nr 6, s. 4–6.

11 Wychowanie spółdzielcze w szkole, „Spólnota” 1923, nr 48, s. 6.
12 E. Zalewski, Organizacja i technika wydziałów społeczno-oświatowych przy stowarzyszeniach 

spożywców, Warszawa 1922.
13 J. Jasiński, Z dziejów polskiej spółdzielczości spożywców podczas II wojny światowej, War-

szawa 1965, s. 19.
14 Szkoła Spółdzielcza w Warszawie, „Społem” 1931, nr 2, s. 15.
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na przez Spółdzielczy Instytut Naukowy15. Dlatego dokształcanie zawodowe za-
trudnionych pracowników stało się priorytetowym zadaniem16. 

„Społem” ZSSRP prowadził szeroką akcję wydawniczą książek z zakresu hi-
storii, teorii i stanu ruchu spółdzielczego, podręczników fachowych, broszur propa-
gandowych, beletrystyki spółdzielczej i innych środków propagandowych, a także 
wydawnictw na rzecz oświaty i wychowania. O skali tych wydawnictw świadczy 
wzrost sprzedaży książek dotyczących kooperacji z 15 407 egzemplarzy w roku 
1918 i 28 258 egzemplarzy w roku 1919 do 34 623 egzemplarzy w roku 192017. 

W latach 1918–1937 „Społem” ZSSRP wydał 192 tytuły pozycji zwartych, 
w tym 48 prac poświęconych teorii i historii ruchu spółdzielczego, 49 broszur po-
pularyzujących spółdzielczość, 76 podręczników i kalendarzy, 12 utworów sce-
nicznych i 7 książek dla dzieci18. W samym tylko 1938 r. ukazało się 17 tytułów 
książek, które osiągnęły nakład 106 350 egzemplarzy19.

Wydawnictwa „Społem” ZSSRP były wykorzystywane przez wydziały spo-
łeczno-wychowawcze20 poszczególnych okręgów, rejonów i organizacji spół-
dzielczych21, które posiadała każda spółdzielnia spożywców, zobowiązana 
do prowadzenia działalności oświatowej. O znaczeniu pracy oświatowo-kultu-
ralnej i propagatorskiej spółdzielni spożywców pisał F. Dąbrowski, podkreślając, 
że praca ta ma być prowadzona „należycie i powszechnie”22. Dane statystyczne 
wskazują na fakt, że w 1929 r. 27 spółdzielni spożywców zorganizowało 210 od-
czytów i pogadanek, w których wzięło udział 12 450 uczestników; 29 spółdziel-
ni posiadało biblioteki i czytelnie, 14 spółdzielni urządzało wieczory i zabawy, 

15 W spółdzielniach spożywców bez żadnego przygotowania fachowego było 60% członków za-
rządów, 42% personelu urzędniczego i 42% personelu sklepowego. Podobnie rzecz się miała w spół-
dzielniach kredytowych i rolniczo-handlowych (B. Przegaliński, Zatrudnianie absolwentów średnich 
szkół handlowych w spółdzielniach, [w:] Pamiętnik ogólnopolskiego zjazdu delegatów stowarzyszeń 
absolwentów średnich szkół handlowych, Warszawa 1939, s. 51–52).

16 F. Dąbrowski, W sprawie wykształcenia zawodowego pracowników spółdzielni, „Społem” 
1928, nr 9, s. 19.

17 S. Dippel, Rozwój spółdzielni spożywców w okresie 15-lecia Polski Niepodległej, „Społem” 
1933, nr 1, s. 2.

18 W. Rusiński, Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, cz. II, 1918–1939, Warszawa 
1967, s. 269; Popularne wydawnictwa spółdzielcze, „Społem” 1937, nr 19, s. 28–29.

19 J. Domański, Jak jest zorganizowana spółdzielczość spożywców w Polsce, „Przewodnik 
Pracy Społecznej” 1938/39, nr 9/10, s. 301.

20 Program prac wydziałów społeczno-wychowawczych przy spółdzielniach spożywców obej-
mował: propagandę spółdzielczości, naukę, oświatę ogólną, działalność kulturalno-towarzyską, dzia-
łalność z zakresu opieki społecznej, działalność propagandową i oświatowo-kulturalną w środowisku. 
Zob. E. Zalewski, Organizacja i technika wydziałów społeczno-wychowawczych przy spółdzielni spo-
żywców, Warszawa 1922; Szkic programu pracy Wydziałów Społeczno-Wychowawczych przy Spół-
dzielniach Spożywców, „Społem” 1924, nr 1, s. 4–5. Celem ułatwienia pracy wydziałom społeczno-wy-
chowawczym Dział Wydawnictw Związku „Społem” przygotował 17 pogadanek do odczytywania lub 
opracowania na zebraniach członków spółdzielni (Ułatwienie pracy wydziałom społeczno-wychowaw-
czym, „Społem” 1934, nr 3, s. 20–21).

21 J. Domański, Jak jest zorganizowana spółdzielczość spożywców w Polsce, „Przewodnik Pra-
cy Społecznej” 1938/39, nr 9/10, s. 301–302.

22 F. Dąbrowski, Sprawy propagandystyczne i oświatowo-kulturalne w sprawozdaniach za 
1923 r. oraz w planach i budżetach na 1924 r., „Społem” 1924, nr 1, s. 2.
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9 – przedstawienia teatralne23. Do tych wszystkich form pracy wykorzystywano 
wydawnictwa polskiego ruchu spółdzielczego.

Ponadto „Społem” ZSSRP publikował materiały dla Spółdzielczych Kursów 
Korespondencyjnych, założonych 1 października 1926 r. i prowadzonych przez 
ten związek jako forma dokształcania zatrudnionych pracowników24. Miały one 
charakter ściśle zawodowy i były przeznaczone dla pracowników ruchu spółdziel-
czego i osób zainteresowanych spółdzielczością25.

„Społem” ZSSRP posiadał swoje organy prasowe. Wydawał czasopismo 
„Społem” poświęcone praktyce spółdzielni spożywców. Dwutygodnik ten oma-
wiał zagadnienia gospodarcze w Polsce i na tym tle pracę spółdzielni oraz 
stosunek spółdzielni do instytucji publicznych, zwłaszcza do związków zawo-
dowych i organów samorządowych. Wyjaśniał przepisy prawne i podatkowe 
dotyczące spółdzielni oraz zagadnienia związane z pracą w spółdzielniach. Do-
radzał, w jaki sposób prowadzić propagandę spółdzielczą i pracę społeczno-wy-
chowawczą. Informował o stanie ruchu spółdzielczego w Polsce i za granicą. 
„Społem” zaczął wychodzić z inicjatywy Towarzystwa Kooperatystów od 1906 r. 
pod redakcją Stanisława Wojciechowskiego. W 1921 r. nadano czasopismu 
charakter popularno-informacyjny. Uwzględniało ono potrzeby praktyczne spół-
dzielni, publikując artykuły o tematyce gospodarczej, związane z działalnością 
spółdzielni, społeczne i prawne oraz oświatowo-wychowawcze, wśród których 
na uwagę zasługują sprawozdania z działalności spółdzielni uczniowskich26. 
Czasopismo „Społem”, poświęcone zagadnieniom teoretycznym i instrukcyj-
no-praktycznym, związanym z bieżącymi potrzebami i pracą spółdzielczości 
spożywców, redagowane pod koniec lat międzywojennych przez S. Thugutta, 
wychodziło w ilości 2260 egzemplarzy. Na początku 1939 r. jego nakład wynosił 
już 3,5 tys. egzemplarzy27. 

Innym periodykiem była „Spólnota”, początkowo stanowiąca organ Związku 
Spółdzielni Spożywców w Warszawie, a od 1925 r. organ „Społem” ZSSRP. Dwu-
tygodnik ten, wydawany w Warszawie i redagowany przez T. Janczyka, był pi-
smem propagandowym i popularyzującym spółdzielczość wśród szerokich rzesz 
społeczeństwa. Jego nakład wynosił 64 324 egzemplarzy. Na roczniku 1928 wid-
nieje napis „Spólnota” Spółdzielczy tygodnik ilustrowany i hasło „Swoje sprawy 
bierz w swoje ręce”. Od 1931 r. wprowadzono wydania regionalne „Spólnoty”, 
które poszerzyły zakres odbiorców. Od 1 stycznia 1936 r. unowocześniono jej 
szatę graficzną, przekształcając w duże, ilustrowane, nowoczesne czasopismo, 

23 Działalność kulturalno-oświatowa spółdzielni spożywców w 1929 roku, „Biuletyn Spółdzielczego 
Instytutu Naukowego” 1930, z. 5, s. 90; S. Sokołowski, Uwagi o polskiej spółdzielczości spożywców, 
Warszawa 1933, s. 7–15.

24 Spółdzielcze Kursy Korespondencyjne, „Społem” 1931, nr 2, s. 27.
25 W roku 1937 ze Spółdzielczych Kursów Korespondencyjnych skorzystało 1500 osób, 

a w 1938 r. ogólna liczba uczestników SKK wynosiła 3,2 tys. osób (J. Domański, Jak jest zorganizo-
wana spółdzielczość spożywców w Polsce, „Przewodnik Pracy Społecznej” 1938/39, nr 9/10, s. 300).

26 E. Magiera, Wychowanie spółdzielcze na łamach czasopisma „Społem” w II Rzeczypospolitej 
(1918–1939), [w]: Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii eduka-
cji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010, s. 135–152.

27 Kieszonkowy Kalendarz Spółdzielczy 1932 r., Warszawa 1932, s. 174–176 (Związek Spół-
dzielni Spożywców RP „Społem”).
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popularnie traktujące wszystkie działy publicystyki spółdzielczej. W 1937 r. było 
1,8 tys. prenumeratorów „Społem” i 49 tys. prenumeratorów „Spólnoty”28. 

Ponadto spółdzielczość spożywców wydawała pismo „Sprzedawca Spółdziel-
czy”, przeznaczone dla pracowników sklepowych, które wychodziło w nakładzie 
3,4 tys. egzemplarzy oraz miesięcznik „Rzeczpospolita Spółdzielcza”, poświęcony 
teorii spółdzielczości i związanym z nią zagadnieniom społecznym i gospodarczym. 
Był to organ „Społem” ZSSRP, wydawany w Warszawie od 1921 r. do 1927 r., prze-
znaczony dla oczytanych, uświadomionych spółdzielczo czytelników29. 

 W latach 1935–1939 wydawano miesięcznik „Młody Spółdzielca”. Było to 
jedyne czasopismo spółdzielcze skierowane do młodzieży szkolnej. Miało ono 
charakter instrukcyjno-informacyjny. Składało się z dwóch części: zasadniczej, 
pełniącej funkcję przewodnika dla spółdzielni uczniowskich, i dodatkowej, stano-
wiącej poradnik dla opiekunów spółdzielni uczniowskich. Publikowało instrukcje, 
opowiadania z życia szkolnego i dorosłego na tematy społeczno-gospodarcze 
i spółdzielcze, artykuły dla dzieci i młodzieży o tematyce spółdzielczej, insceniza-
cje i wiersze na obchody świąt, zwłaszcza spółdzielczych, sprawozdania z dzia-
łalności spółdzielni uczniowskich, porady dotyczące prowadzenia rachunkowości 
w spółdzielniach uczniowskich, listy od czytelników, kalendarz prac spółdziel-
czych, reklamowało literaturę spółdzielczą. Jego prenumeratorami były spółdziel-
nie uczniowskie i szkoły. Początkowo wydawano je w 2780 egzemplarzach30, ale 
już w 1939 r. przeciętny nakład wynosił około 4000 egzemplarzy31. 

Watro podkreślić, że nakładano na spółdzielnie dorosłych obowiązek dopil-
nowania, aby czasopismo „Młody Spółdzielca” było prenumerowane przez szkoły. 
Jeśli ze względów finansowych lub z braku uświadomienia spółdzielczego szkoła 
nie mogła zakupić czasopisma, to spółdzielnia dorosłego pokolenia miała to uczy-
nić32. W 1937 r. było 1,5 tys. prenumeratorów „Młodego Spółdzielcy”33. W lipcu 
1937 r. Ministerstwo WRiOP zatwierdziło „Młodego Spółdzielcę” do użytku szkol-
nego do wyższych klas szkoły powszechnej i niższych gimnazjum34, w związku 
z tym Wydział Lustracyjny i Społeczno-Wychowawczy ZSSRP dążył do rozpo-
wszechnienia tego czasopisma wśród wszystkich spółdzielni uczniowskich35.

Prasa spółdzielcza pełniła rolę uniwersytetu ludowego, który zapoznawał szero-
kie warstwy społeczeństwa z zagadnieniami gospodarczymi i przygotowywał do pra-
cy w instytucjach spółdzielczych, szerząc zasady ruchu spółdzielczego. Przez cały 
okres międzywojenny nakłady czasopism spółdzielczych stopniowo wzrastały. 

28 J. Dominko, Postępy naszej pracy w roku ubiegłym, „Społem” 1938, nr 1, s. 20.
29 Kieszonkowy Kalendarz Spółdzielczy 1932 r., Warszawa 1932, s. 174–176 (Związek Spół-

dzielni Spożywców RP „Społem”).
30 J. Jasiński, Z dziejów polskiej spółdzielczości spożywców podczas II wojny światowej, War-

szawa 1965, s. 18.
31 J. Domański, Jak jest zorganizowana spółdzielczość spożywców w Polsce, „Przewodnik Pra-

cy Społecznej” 1938/9, nr 9/10, s. 301.
32 H. D., Młodzież to przyszłość spółdzielczości, „Społem” 1938, nr 17, s. 5.
33 J. Dominko, Postępy naszej pracy w roku ubiegłym, „Społem” 1938, nr 1, s. 20.
34 Zatwierdzenie „Młodego Spółdzielcy” do użytku szkolnego, „Młody Spółdzielca” 1937, nr 1 

(7), s. 4.
35 W. Rusiński, Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, s. 268.
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Związek Spółdzielni Spożywców RP „Społem” wydawał różnorodne kalen-
darze: Spółdzielczy Kalendarz Książkowy, Spółdzielczy Kalendarz Kieszonkowy 
i Spółdzielczy Kalendarz Plakatowy. Dział Wydawnictw Związku „Społem” rekla-
mował się w jednym ze swoich kalendarzy, że posiada wszelkie pomoce technicz-
ne dla spółdzielni, literaturę spółdzielczą, księgi buchalteryjne, druki, broszury, 
podręczniki, dzieła teoretyczne, beletrystykę spółdzielczą, środki propagandowe, 
plakaty, ulotki, kalendarze, portrety i fotografie wybitnych spółdzielców polskich, 
bezpłatnie wypożycza filmy i przezrocza36. Celem ułatwienia przeprowadzenia 
pogadanek o tematyce spółdzielczej w szkołach wydawano przezrocza i materia-
ły służące pomocą w przeprowadzeniu organizowanych już od 1925 r. obchodów 
Dnia Spółdzielczości w szkołach i w całym ruchu spółdzielczym.

Ponadto Dział Wydawnictw „Społem” ZSSRP drukował i kolportował materia-
ły i księgi rachunkowe potrzebne do pracy spółdzielni uczniowskich oraz materiały 
dotyczące metod pracy i zagadnień wychowawczych spółdzielni szkolnych, które 
były w okresie międzywojennym bardzo popularnymi organizacjami, zwłaszcza 
na terenie szkół powszechnych, seminariów nauczycielskich oraz szkół zawodo-
wych, szczególnie rolniczych i handlowych. Ich liczbę szacuje się na około 8 tys.37

Jednym z zadań Wydziału Społeczno-Wychowawczego „Społem” ZSSRP 
było wychowanie spółdzielcze młodego pokolenia, dlatego po odzyskaniu nie-
podległości związek ten zaopiekował się samorzutnie licznie powstającymi spół-
dzielniami uczniowskimi, rozwijając różnorodne formy pracy spółdzielczej wśród 
młodego pokolenia. Zatem część wydawnictw „Społem” ZSSRP była skierowana 
do nauczycieli – opiekunów spółdzielni uczniowskich. W 1934 r. Związek „Spo-
łem” wystosował do kuratoriów apel z prośbą o zwrócenie uwagi nauczycieli na 
konieczność przygotowania młodzieży szkolnej do pracy gospodarczo-obywatel-
skiej, które powinno odbywać się praktycznie poprzez krzewienie spółdzielczości 
uczniowskiej38. To spółdzielczość spożywców wydała pierwszą książkę dotyczącą 
spółdzielni uczniowskich, autorstwa Romana Kluge, zatytułowaną Kooperatywa 
w szkole ludowej w 1914 r. W 1925 r. z inicjatywy „Społem” ZSSRP ukazał się 
podręcznik F. Dąbrowskiego39, który doczekał się drugiego wydania w 1936 r. 
Podręcznik ten pełnił funkcję instrukcyjną, związaną z praktycznym prowadze-
niem spółdzielni uczniowskich. Obejmował trzy działy: organizację pracy, rachun-
kowość oraz materiały do pogadanek i literaturę spółdzielczą. Uzupełnienie treści 
stanowił wykaz przezroczy obrazujących pracę spółdzielni uczniowskich oraz 
sprawozdania z działalności 95 spółdzielni szkolnych, które najczęściej sam au-
tor odwiedzał z ramienia Związku „Społem”. Książka F. Dąbrowskiego, napisa-
na przystępnym językiem, stała się przydatnym podręcznikiem dla nauczycieli 
i członków spółdzielni uczniowskich. Na uwagę zasługuje również praca Jana 
Wolskiego zatytułowana 20 obrazków z życia spółdzielczego (Warszawa 1921), 

36 Kieszonkowy Kalendarz Spółdzielczy 1932 r., Warszawa 1932, s. 198 (Związek Spółdzielni 
Spożywców RP „Społem”).

37 F. Dąbrowski, Spółdzielnie uczniowskie wczoraj i dziś, [w:] Aktualne zagadnienia wychowania 
spółdzielczego w Polsce, Warszawa 1947, s. 6.

38 W sprawie spółdzielni uczniowskich, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Po-
znańskiego” 1934, nr 8, poz. 13, s. 505.

39 F. Dąbrowski, Spółdzielnie uczniowskie, Warszawa 1925.
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która w formie 20 krótkich opowiadań wskazywała na fakt, że rozwój, osiągnięcia 
i wartość spółdzielni w różnych środowiskach zależą od uczciwości, odpowie-
dzialności, obowiązkowości i zaangażowania członków i władz spółdzielni.

3. Działalność wydawnicza Związku Spółdzielni Rolniczych 
i Zarobkowo-Gospodarczych RP

Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych RP (ZSRiZG RP), 
jako instytucja patronacko-rewizyjna, prowadził działalność spółdzielczo-wycho-
wawczą, która należała do jego zadań statutowych i polegała na dokształcaniu 
zawodowym swoich pracowników oraz krzewieniu idei spółdzielczości wśród sze-
rokich rzesz społeczeństwa (kobiet, młodzieży, nauczycieli). Oprócz kursowych 
form kształcenia i wychowania spółdzielczego Związek ten szerzył idee spółdziel-
czości poprzez prasę codzienną i periodyczną, która systematycznie otrzymy-
wała artykuły i komunikaty z zakresu życia ruchu spółdzielczego w Polsce i za 
granicą oraz publikował wydawnictwa zwarte w ramach „Biblioteki Wiedzy Spół-
dzielczej”40. Spółdzielczość rolnicza wydawała 5 tytułów czasopism fachowych 
(m.in. „Czasopismo Spółdzielni Rolniczych” oraz „Zjednoczenie”), wydawnictwa 
książkowe, kalendarzowe i druki. 

Ważną rolę odgrywało „Czasopismo Spółdzielni Rolniczych”, początkowo or-
gan Zjednoczenia Związków Spółdzielni Rolniczych, a potem organ ZSRiZG RP, 
wydawany w Warszawie. Czasopismo to założył Franciszek Stefczyk w 1904 r. 
jako organ Patronatu Spółek Rolniczych we Lwowie. Dwutygodnik ten był poświę-
cony spółdzielczemu i społecznemu wychowaniu i kształceniu pracowników oraz 
działaczy spółdzielczych. Wyjaśniał bieżące zagadnienia gospodarcze drobnego 
rolnictwa, podawał opisy działalności spółdzielni i sposoby ich prowadzenia oraz 
zamieszczał artykuły z praktyki spółdzielczej.

Innym czasopismem był „Poradnik Spółdzielni” – dwutygodnik, poruszający 
sprawy spółdzielcze, początkowo organ Unii Związków Spółdzielczych w Pozna-
niu, a potem organ ZSRiZG RP, który ukazywał się przez cały okres dwudziesto-
lecia międzywojennego. Ponadto organem ZSRiZG w Poznaniu był miesięcznik 
„Głos Spożywców”. Tygodnik „Zjednoczenie”, organ ZSRiZG RP, omawiał sprawy 
gospodarcze, społeczne i kulturalne, informował o działalności instytucji i orga-
nizacji pracujących nad podniesieniem gospodarczym i społecznym rolników41.

Celom propagandowym służył Rolniczy Kalendarz Spółdzielczy wydawa-
ny od 1931 r.42 Jego zadaniem była popularyzacja spółdzielczości. Skierowany 

40 AAN, zespół: ZSRiZG RP, sygn. 166. Akcja dokształcania spółdzielczego Związku Spółdzielni 
Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych RP w 1938 roku, s. 1–2.

41 Kieszonkowy Kalendarz Spółdzielczy 1932 r., Warszawa 1932, s. 174–176 (Związek Spół-
dzielni Spożywców RP „Społem”).

42 AAN, zespół: Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych, sygn. 129. Działalność społeczno-
-wychowawcza. Druk sprawozdania.
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wprawdzie do dorosłych, zawierał jednak część zatytułowaną „Kalendarzyk 
spółdzielczy dla dziatwy szkolnej”, poświęconą dzieciom ze środowisk wiejskich 
i młodzieży szkolnej. Część ta była podzielona na cztery działy: „Nasz rok”, 
„Nasza Klasa”, „Nasze wspólne roboty”, „Nasza spółdzielnia”. Kalendarzyk dla 
dzieci zawierał rozkład roku szkolnego w szkole wiejskiej ze wskazaniem świąt, 
wakacji, obchodów oraz prac i rozrywek społeczno-wychowawczych. W kalen-
darzu dzieci znajdowały zachętę do wspólnie podejmowanych przedsięwzięć 
(praca w ogrodzie szkolnym, hodowla jedwabników i in.) oraz zorganizowania 
własnej spółdzielni szkolnej43.

4. Udział spółdzielczości pracy 
w działalności wydawniczej

Pionierem spółdzielczości pracy w Polsce był Jan Wolski, który od 1924 r. 
zabiegał o rozwój tej formy gospodarowania. Jego staraniem utworzono w 1928 r. 
Sekcję Kooperacji Pracy przy Polskim Towarzystwie Polityki Społecznej, która 
w 1934 r. została przekształcona w Towarzystwo Popierania Kooperacji Pracy. 
Celem Towarzystwa było: „krzewienie i pogłębianie idei kooperacji pracy oraz 
propaganda i popieranie tej idei w Polsce”44. Dla urzeczywistnienia swego celu 
Towarzystwo propagowało spółdzielczość pracy w Polsce oraz roztoczyło opiekę 
nad spółdzielniami pracy, udzielając im pomocy instrukcyjno-organizacyjnej. Pro-
wadziło ożywioną działalność wydawniczą i publicystyczną, poradnię, biuro kie-
rownicze, bibliotekę i świetlicę. Służyło poradami i wskazówkami instrukcyjnymi, 
organizowało odczyty, wykłady, kursy, delegowało na zaproszenie instruktorów 
i prelegentów. Wydawało pismo informacyjno-instrukcyjno-dyskusyjne „Spółdziel-
czość Pracy”, którego redaktorem był J. Wolski. Od 1937 r. pismo wychodziło 
jako kwartalnik. Ponadto Towarzystwo wydawało broszury i podręczniki z zakresu 
spółdzielczości pracy45.

5. Znaczenie Ligi Kooperatystek 
w działalności wydawniczej

Zgodnie z hasłem „Bez kobiet nie ma kooperacji” oraz wzorując się na kobie-
cych organizacjach spółdzielczych za granicą, w końcu 1935 r., dzięki zaangażo-
waniu Marii Orsetti, powstała Liga Kooperatystek, której celem było propagowanie 

43 AAN, zespół: Zjednoczenie Związków Spółdzielni Rolniczych RP, sygn. 66. Program szczegó-
łowy Rolniczego Kalendarza Spółdzielczości „Zjednoczenie” na rok 1933, s. 4.

44 J. Wolski, Sprawa kooperacji pracy, Warszawa 1937, s. 53.
45 Z. Chmielewski, Podręcznik spółdzielczości, Warszawa 1937, s. 144; Spółdzielczość, [w:] 

Rocznik Polityczny i Gospodarczy, Warszawa 1928, s. 973.
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ruchu spółdzielczego wśród kobiet, a zwłaszcza: „rozwijanie zrozumienia idei 
spółdzielczości wśród kobiet, pozyskiwanie ich do czynnej współpracy w ruchu 
spółdzielczym oraz doskonalenie gospodarstw domowych jako podstawowych 
komórek spółdzielczości”46. Udział kobiet w ruchu spółdzielczym wynosił około 
13%. Dążenia do rozwijania zainteresowania spółdzielczością wśród kobiet na 
początku okresu międzywojennego przejawiały zarówno związki spółdzielcze, jak 
i działacze społeczni, wśród których czołowe miejsce zajmowała Maria Orsetti. 
Pierwsze koła kooperatystek zaczęły powstawać w 1932 r. przy większych spół-
dzielniach, w oparciu o które w 1935 r. powstał ogólnopolski kobiecy związek 
spółdzielczy noszący nazwę Liga Kooperatystek, wchodzący w skład Międzyna-
rodowej Ligi Kooperatystek47. Działalność Ligi polegała na organizowaniu kursów 
centralnych, wysyłaniu w teren instruktorek, prowadzeniu działalności propagan-
dowej i wydawaniu co miesiąc biuletynu48. Liga Kooperatystek była jedną z agend 
organizacyjnych „Społem” Związku Spółdzielni Spożywców RP.

6. Działalność wydawnicza  
Spółdzielczego Instytutu Naukowego

Spółdzielczy Instytut Naukowy był jedną z pierwszych spółdzielczych placó-
wek naukowych w Drugiej Rzeczypospolitej. Jego twórcą był Franciszek Stefczyk, 
pionier polskiej spółdzielczości rolniczej, który dostrzegł potrzebę zorganizowania 
stałej instytucji naukowej, będącej miejscem rozwoju spółdzielczej myśli badaw-
czej i wychowującej nowe pokolenie przewodników i pracowników spółdzielczości 
polskiej. Zgodnie ze statutem Spółdzielczy Instytut Naukowy miał na celu „roz-
szerzanie, pogłębianie i wzmacnianie ruchu spółdzielczego na ziemiach polskich 
przez popieranie nauki o spółdzielczości i ułatwianie nabywania wiedzy spółdziel-
czej oraz przez prowadzenie studiów nad organizacyjnymi, wychowawczymi i go-
spodarczymi zagadnieniami spółdzielczości”49. F. Bujak pisał, że Instytut miał być 
ogniskiem „najwszechstronniejszej propagandy spółdzielczości, aby ją uczynić 
wprost elementem kultury polskiej, aby ideę spółdzielczości rozumiał, umiał jej słu-
żyć i nią się posługiwać każdy świadomy swoich obowiązków narodowych Polak”50. 

Instytut pełnił funkcje naukową, polegającą na prowadzeniu samodzielnych 
badań naukowych, funkcję wychowawczą i propagatorską. Realizacji zadań 

46 Cytat za: Z. Chmielewski, Podręcznik spółdzielczości, s. 145.
47 Koła Ligi zajmowały się prowadzeniem 21 świetlic, 18 czytelni i bibliotek, organizowały kursy 

dla kobiet (Kurs spółdzielczy dla działaczek społecznych, „Społem” 1938, nr 2, s. 24).
48 Według W. Rusińskiego Liga Kooperatystek do końca 1936 r. liczyła około 3 tys. członków pra-

cujących w 70 kołach terenowych (W. Rusiński, Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, s. 282). 
W czerwcu 1939 r. Liga liczyła już 200 kół (Rocznik Gospodarczy i Polityczny, Warszawa 1938, s. 973; 
„Społem” 1945, nr 14; J. Dominko, Postępy naszej pracy w roku ubiegłym, „Społem” 1938, nr 1, s. 20).

49 Statut Spółdzielczego Instytutu Naukowego, [w]: S. Surzycki, Spółdzielczy Instytut Naukowy 
(Dziesięciolecie istnienia 1919–1929), Warszawa 1929, s. 35.

50 F. Bujak, Rozwój gospodarczy w krótkim zarysie, Kraków 1925, s. IX.
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naukowo-badawczych służyła biblioteka spółdzielcza, która posiadała 10 tys. 
woluminów, muzeum spółdzielcze, czytelnia naukowa i wydawnictwa naukowe. 
W 1924 r. Instytut zapoczątkował działalność wydawniczą, którą kierował Stefan 
Surzycki. Oddział wydawniczy, założony w celach naukowych i popularyzowania 
wiedzy spółdzielczej oraz propagandy ruchu spółdzielczego, wydawał dzieła na-
ukowe, podręczniki, broszury, periodyki, w tym miesięcznik „Spółdzielczy Przegląd 
Naukowy”. Czasopismo to było organem Spółdzielczego Instytutu Naukowego, 
wydawanym w Warszawie, który zawierał artykuły z zakresu teorii i historii spół-
dzielczości oraz zagadnienia natury ekonomicznej, prawnej, socjologicznej i peda-
gogicznej dotyczące spółdzielczości.

Ze Spółdzielczym Instytutem Naukowym współpracowali wybitni działacze 
i teoretycy spółdzielczości, których prace były ogłaszane drukiem w „Bibliotece 
Spółdzielczej”51 wydawanej przez tę instytucję. W pierwszym dziesięcioleciu dzia-
łalności Instytutu wydano 12 tytułów prac zwartych52, na 15-lecie Instytutu wy-
dawnictwo „Biblioteki Spółdzielczej” liczyło już 25 tomów dzieł spółdzielczych53. 
Do 1938 r. Instytut wydał 31 prac naukowych z dziedziny spółdzielczości i go-
spodarstwa społecznego54. Nakładem Instytutu został opublikowany „Informator 
spółdzielczy” w 1932 i 1937 r.55 W 1938 r. czytelnia Instytutu prenumerowała 132 
tytuły czasopism, w tym 84 krajowe i 48 zagranicznych, a biblioteka stała się 
jedyną placówką w Polsce gromadzącą bogaty księgozbiór spółdzielczy, liczący 
około 8,5 tys. tomów. Liczba osób, korzystających z czytelni i biblioteki sięgała 
około 2 tys. rocznie56. W 1934 r. Instytut podjął prace zmierzające do zorgani-
zowania muzeum spółdzielczego, gromadzącego wszystkie materiały dotyczące 
ruchu spółdzielczego. 

W 1928 r. powołano do życia Komisję Naukową Instytutu pod przewodnic-
twem S. Surzyckiego, która jako najwyższa instancja do spraw naukowych pełniła 
funkcję komitetu redakcyjnego dla „Biuletynu Spółdzielczego Instytutu Nauko-
wego”57, będącego organem Instytutu wydawanym na poziomie naukowym58. 
W „Biuletynie” ukazywał się bogaty materiał dotyczący historii i ideologii spół-

51 W latach 1925–1926 nakładem Spółdzielczego Instytutu Naukowego miały ukazać się 24 pra-
ce (F. Bujak, Rozwój gospodarczy w krótkim zarysie, Kraków 1925, s. VI–VII); S. Surzycki, Organizacja 
Pracy Społecznej, Warszawa 1931, s. 45–49.

52 F. Dąbrowski, Dziesięciolecie Spółdzielczego Instytut Naukowego (1919–1929), „Społem” 
1929, nr 23, s. 12.

53 Spółdzielczy Instytut Naukowy, „Społem” 1934, nr 12, s. 11.
54 Rocznik Polityczny i Gospodarczy, Warszawa 1938, s. 973.
55 Ze Spółdzielczego Instytutu Naukowego, „Społem” 1937, nr 4, s. 25; AAN, zespół: Spółdziel-

czy Instytut Naukowy, sygn. 19. Informator Spółdzielczy, s. 132–154.
56 Kronika. Spółdzielczy Instytut Naukowy w Warszawie, „Społem” 1938, nr 12, s. 42; Z tego 

źródła warto korzystać, „Spółdzielczość w Szkole” 1974, nr 4, s. 15–17.
57 W słowie od redakcji czytamy: „Zgodnie z decyzją Rady Zawiadowczej naszego Instytutu 

rozpoczynamy wydawnictwo biuletynów […]. Chcemy przede wszystkim wypełnić brak w literaturze 
polskiej materiałów dla gruntownego poznania właściwości i metod działania spółdzielni rolniczych. 
W zwięzłej formie będziemy podawać wyniki doświadczeń zagranicznych i gromadzić materiały dla 
naukowego rozstrzygania zagadnień ruchu spółdzielczego w Polsce” („Biuletyn Spółdzielczego Insty-
tutu Naukowego” 1928, nr 1, s. 1).

58 M. Szromba, O propagandzie spółdzielczej, [w]: Zasady spółdzielczości, Cieszyn 1929, s. 23.



Działalność wydawnicza polskiego ruchu spółdzielczego… 137

dzielczości w Polsce i za granicą, gospodarczej organizacji rolnictwa, współpracy 
poszczególnych typów spółdzielni, ustawodawstwa spółdzielczego. Na łamach 
czasopisma publikowano bibliografię spółdzielczą, przegląd piśmiennictwa, kro-
nikę ruchu spółdzielczego oraz wiadomości o Spółdzielczym Instytucie Nauko-
wym59. Biuletyn wychodził w Warszawie początkowo w latach 1928–1929 pod 
redakcją S. Wojciechowskiego, a następnie pod redakcją Tadeusza Kłapkowskie-
go, który w 1934 r. objął prezesurę Instytutu i sprawował ją do początku 1939 r.60 
W 1931 r. kwartalnik „Biuletyn Spółdzielczego Instytutu Naukowego” przekształ-
cono na „Spółdzielczy Przegląd Naukowy”61 wydawany co miesiąc, którego re-
daktorem od 1934 r. został B. Przegaliński, od 1939 r. dyrektor Instytutu62. 

Co tydzień wydawano „Biuletyn Prasowy”, dostarczający aktualnych informa-
cji o ruchu spółdzielczym, wysyłany całej prasie w Polsce oraz organizacjom spół-
dzielczym. Z okazji Dnia Spółdzielczości, Dnia Oszczędności i innych ważnych 
wydarzeń spółdzielczych „Biuletyn Prasowy” dostarczał prasie codziennej i pe-
riodycznej obszerniejsze artykuły. Dwa razy w tygodniu organizacje spółdzielcze 
otrzymywały przegląd prasy dotyczący spółdzielczości. Ponadto Instytut komple-
tował wycinki z różnych czasopism z tej dziedziny63. W 1937 r. w skład Komi-
sji Naukowej Instytutu wchodzili: Z. Chmielewski, F. Dąbrowski, W. Hoszowska, 
H. Kołodziejski, K. Krzeczkowski, M. Rapacki, W. Seydlitz, T. Zakrzewski.

W Polsce upowszechnienie wartości ruchu spółdzielczego wśród ogółu spo-
łeczeństwa i przygotowanie fachowych pracowników dla potrzeb kooperacji było 
tematem prac i zabiegów podejmowanych przez Spółdzielczy Instytut Naukowy, 
który z postulatami w tym zakresie występował do Ministerstwa WRiOP. W 1931 r. 
Spółdzielczy Instytut Naukowy powołał Komisję Kształcenia i Wychowania 
Spółdzielczego, z którą współpracowali pedagodzy i działacze spółdzielczy 
i społeczni64. Wyniki prac komisji zostały wydane przez Spółdzielczy Instytut Na-
ukowy w postaci dwóch prac: W. Hoszowska była autorką książki Idea spółdziel-
czości w gospodarczo-społecznym wychowaniu młodzieży w Polsce (Warszawa 
1932), powstała także praca zbiorowa zatytułowana Kształcenie i wychowanie 
spółdzielcze w Polsce (Warszawa 1932). Instytut zajął się wydawaniem dzieł 
z zakresu ideologii, wychowania i praktyki spółdzielni szkolnych oraz publika-
cją czasopism i broszur ułatwiających samokształcenie spółdzielcze młodzieży 
szkół wszystkich stopni.

59 AAN, zespół: SIN, sygn. 20. Biuletyn Spółdzielczego Instytutu Naukowego.
60 Spółdzielczy Instytut Naukowy, „Społem 1934, nr 12, s. 12; Rocznik Polityczny i Gospodar-

czy, Warszawa 1933, s. 559.
61 „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” obejmował następujące działy: Zagadnienia ogólne i pro-

gramowe, Przeglądy i monografie, Zagadnienia praktyki spółdzielczej, Kroniki i Sprawozdania (AAN, 
zespół: Spółdzielczy Instytut Naukowy, sygn. 11. Sprawozdanie z działalności Spółdzielczego Instytu-
tu Naukowego w roku 1937).

62 A. Kania, Spółdzielczy Instytut Naukowy, „Społem” 1939, nr 2, s. 3.
63 AAN, zespół: Spółdzielczy Instytut Naukowy, sygn. 20. Zadania Biura Prasowego Spółdziel-

czego Instytutu Naukowego.
64 W sprawie kształcenia i wychowania spółdzielczego, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1935, 

z. 1, s. 12.
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Spółdzielczy Instytut Naukowy, prowadząc prace wydawnicze, zajął się 
opracowaniem „Rocznika Towarzystwa Kooperatystów”65 oraz podręcznika spół-
dzielczości66. W 1935 r. SIN powołał specjalną komisję, która przystąpiła do two-
rzenia wypisów ze spółdzielczości dla użytku młodzieży, nauczycieli i działaczy 
spółdzielczych67. W roku 1937 wydano 7 tytułów prac zwartych (m.in. Informa-
tor Spółdzielczy), których autorami byli: S. Thugutt, Z. Chmielewski, I. Solarz, 
B. Lavergne, V. Tanner. W sumie 11 150 egzemplarzy. Ponadto ukazało się 11 nu-
merów „Spółdzielczego Przeglądu Naukowego” o przeciętnej objętości 4 arkuszy 
druku w nakładzie 750 egzemplarzy. Wydano 52 numery „Biuletynu Prasowego” 
o przeciętnej objętości 2–3 strony i nakładzie 550 egzemplarzy. Zawierały one 
krótki, aktualny artykuł oraz kronikę krajową i zagraniczną68. 

7. Beletrystyka spółdzielcza adresowana 
do młodego pokolenia

Na szczególną uwagę zasługuje działalność wydawnicza polskiego ruchu 
spółdzielczego skierowana do dzieci i młodzieży. Praca w spółdzielni uczniow-
skiej wymagała korzystania z odpowiednich książek i czasopism, z których dzieci 
i młodzież dowiadywały się o historii i istocie spółdzielczości, sposobach pro-
wadzenia spółdzielni i pracy spółdzielczej. Dlatego wszystkie związki i instytu-
cje spółdzielcze w okresie międzywojennym w swoich planach wydawniczych 
uwzględniały publikacje skierowane do tej grupy wiekowej. Największy jednak 
udział w zakresie wydawnictw skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej miał 
„Społem” ZSSRP69.

Wśród wielu książek wydanych dla najmłodszych na uwagę zasługują pra-
ce Jana Wolskiego70, a zwłaszcza jego książka zatytułowana Czy to bajka, czy 
nie bajka (Warszawa 1925), wydana przez „Społem” ZSSRP. Była to powieść 

65 AAN, zespół: sygn. 19. Uzasadnienie dotyczące potrzeby wydania „Rocznika Towarzystwa 
Kooperatystów”, s. 3 oraz Spis rzeczy „Rocznika Towarzystwa Kooperatystów”, s. 7–8.

66 AAN, zespół: Spółdzielczy Instytut Naukowy, sygn. 19. Plan „Podręcznika Spółdzielczości”, 
s. 113–116.

67 AAN, zespół: Spółdzielczy Instytut Naukowy, sygn. 14. Pismo Dyrektora Naukowego Instytutu 
Spółdzielczego Eustachego Rudzińskiego z dnia 15 lipca 1935 roku do członków komisji.

68 AAN, zespół: Spółdzielczy Instytut Naukowy, sygn. 11. Sprawozdanie z działalności Spółdziel-
czego Instytutu Naukowego w roku 1937.

69 Informacje o literaturze dla dzieci z: Kalendarz spółdzielczy na rok 1938, Warszawa 1937 
(nakładem „Społem” ZSS RP), okładka; Biblioteczka spółdzielni uczniowskiej, „Przewodnik Pracy 
Społecznej” 1938/39, nr 9/10, s. 329; Popularne wydawnictwa spółdzielcze, „Społem” 1937, nr 19, 
s. 28–29.

70 J. Wolski, 20 obrazów z życia spółdzielczego, Warszawa 1921; tenże, Czy to bajka, czy nie 
bajka, Warszawa 1925; tenże, Dziatwie i młodzieży o spółdzielczości, Warszawa 1926; tenże, Dwa 
odczyty o spółdzielczości (wespół z Janem Bieleckim), Warszawa 1926.
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o dwojgu nieznośnych dzieciach, które koniecznie chciały naśladować starszych 
i w związku z tym miały wiele kłopotów. Ale od kiedy w szkole powstała spół-
dzielnia uczniowska, skończyły się kłopoty młodych bohaterów. Dzieci w spół-
dzielni pomagały sobie wzajemnie, organizowały się w związki okręgowe, bawiły 
się w prawdziwe, dorosłe stowarzyszenie. Opowieść kończy się opisem między-
narodowego kongresu młodzieży spółdzielczej, który odbył się w Beskidach na 
szczycie Magórki, gdzie młodzież wszystkich krajów przyrzekła sobie przyjaźń 
i braterstwo71. Książka J. Wolskiego była przetłumaczona na język esperanto.

Nakładem „Społem” ZSSRP ukazała się również książka Władysławy Kiślań-
skiej Za jednego gromada (Warszawa 1936). Opowiada ona historię spółdziel-
ni uczniowskiej w Szarej Woli, która powstała pod wpływem kłopotów uczniów 
związanych z uprawą ogródka. Siły pojedynczych uczniów nie wystarczały, trzeba 
było wzajemnej współpracy, żeby podołać różnym trudnościom. Zarobione przy 
kopaniu ziemniaków pieniądze dzieci przeznaczyły na kapitał zakładowy spół-
dzielni, który doprowadził do założenia sklepiku, introligatorni i herbaciarni. Każdy 
w spółdzielni pracował ofiarnie, pomagając sobie nawzajem w codziennych trud-
nościach. Po ukończeniu szkoły jej absolwenci założyli w swojej wsi prawdziwą 
spółdzielnię spożywców72.

Z języka angielskiego przetłumaczono książkę Izy Nicholson Promień słoń-
ca (Warszawa 1936), wydaną przez „Społem” ZSSRP, która ukazywała dzieje 
spółdzielczości angielskiej. Książka ta opowiadała historię z początku XVIII w., 
w której w fabrykach musiały pracować małe dzieci. Autorka odwoływała się 
do Roberta Owena i tkaczy roczdelskich, opisywała ich wysiłek i trud, który do-
prowadził do zorganizowania pierwszej spółdzielni, stanowiącej promień słońca 
w tych trudnych czasach oraz ukazywała rozwój spółdzielczości angielskiej73. Mi-
nisterstwo WRiOP w 1936 r. zatwierdziło książkę I. Nicholson do bibliotek szkol-
nych dla dzieci w wieku 11–15 lat.

Do dzieci była również skierowana książka Edwarda Szymańskiego ABC 
(Warszawa 1936), wydana nakładem „Społem” ZSSRP. W krótkich wierszykach, 
rozpoczynających się od kolejnych liter alfabetu, autor ukrył głębokie wartości, 
dotyczące zgodnej i solidarnej współpracy, radości tworzenia i wspólnej pracy, 
konieczności nauki, radości z pracy na rzecz innych i spółdzielczości. Ilustrowane 
wierszyki w przystępny, prosty i wesoły sposób zaznajamiały dzieci z zasadami 
spółdzielczości74. Na uwagę zasługuje książka Janusza Korczaka Bankructwo 
małego Dżeka (Warszawa 1930), w której autor w sposób humorystyczny opo-
wiedział historię pewnej amerykańskiej pseudo-spółdzielni szkolnej, w której całą 
pracę wykonywał tylko jeden uczeń czwartej klasy. Książka ostrzegała młodych 
spółdzielców przed niebezpieczeństwem bierności ogółu i zachłannością poświę-
cania się jednostek75.

71 Ca czytać?, „Młody Spółdzielca” 1936, nr 2, s. 12.
72 Tamże, nr 5, s. 19.
73 Tamże, s. 18.
74 Tamże, nr 1, s. 18.
75 Tamże, nr 3–4 (8–9), s. 121.
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Ponadto należy wymienić prace B. Nowakowskiego76, H. Radlińskiej77, 
S. Thugutta78, B. Piach79, E. Słońskiego80, M. Dąbrowskiej81, różne utwory sce-
niczne H. Dobrowolskiej, K. Czyżowskiego, Z. Wojnarowskiej i in.82

Od połowy lat 30. XX w., uznając, że książka jest najlepszym środkiem po-
znania ruchu spółdzielczego, centralne instytucje spółdzielcze i współpracujące 
z nimi organizacje ogłosiły akcję Miesiąc Przymierza z Książką83. Chcąc udostęp-
nić książkę spółdzielczą każdemu, na okres grudnia 1935 r. obniżyły znacznie 
ceny swoich wydawnictw. W rozsyłanym katalogu zamieszczono następujące 
hasła: Książka spółdzielcza wychodzi naprzeciw Was – przyjmijcie ją tak, jak się 
przyjmuje serdecznego przyjaciela, Poznaj ruch spółdzielczy, Książka spółdziel-
cza uczy pracować w spółdzielni, Książka szerzy oświatę na wsi, Książka po-
maga w gospodarstwie, Książka – bronią młodzieży w walce o postęp, Książka 
pomocą w domu i na roli84. 

W ramach Miesiąca Przymierza z Książką każda instytucja i organizacja 
spółdzielcza prowadziła propagandę książki spółdzielczej w określonych środowi-
skach. Jej celem było spopularyzowanie czytelnictwa i akcji Miesiąca Przymierza 
z Książką, rozprowadzenie katalogu książek i praktycznych wiadomości o tej ak-
cji. Propagandę prowadzono na łamach prasy spółdzielczej, ludowej i robotniczej, 
poprzez radio, w którym ukazywały się stałe komunikaty oraz bezpośredni kontakt 
komitetu organizacyjnego z różnymi związkami, stowarzyszeniami i organizacja-

76 B. Nowakowski, Miś w miasteczku, Warszawa 1923. Opowieść dla najmłodszych dzieci 
o niezwykłych przygodach zbiegłego niedźwiedzia, która ukazuje skuteczność zbiorowego działania 
i współczucie dla pokrzywdzonego misia.

77 H. Radlińska, Posiew wolności, Warszawa 1936. To pamiętnik Joasi Strumińskiej pisany 
od 1906 r., ukazujący zesłanie jej ojca i życie całej rodziny pełne trosk i niedostatków na Syberii, które 
staje się nauką braterstwa i wzajemnej pomocy. Ta pomoc przybiera formy spółdzielcze, zesłańcy 
założyli wspólną kuchnię, urządzali wieczory dyskusyjne.

78 W 1939 r. w Krakowie ukazały się Listy do młodego przyjaciela S. Thugutta, z wymownymi 
tytułami rozdziałów: Ucz się, abyś nie był wołem roboczym, ale świadomym twórcą nowego życia, Or-
ganizuj się, abyś nie był kupą lotnego pisaku, lecz tamą przeciwko nawałnicy, Pieniądz niech ci będzie 
sługą nie panem, Bądź sobą i miej wiarę w siebie, Bądź dobrym i sprawiedliwym i nie ustawaj w walce 
ze złem, Bądź mężnym, bo droga twoja daleka, Nie zapominaj nigdy o Polsce.

79 B. Piach był autorem kilku książek. W Dzwonniku roczdelskim została ukazana interesująca 
historia o angielskim chłopcu – spółdzielcy, który pracował w 1844 r. w tkalniach roczdelskich i brał 
czynny udział w założeniu pierwszej w świecie spółdzielni spożywców. W barwnie i zajmująco napi-
sanym opowiadaniu Klub młodych przedstawiono pożyteczne organizowanie się młodzieży wiejskiej, 
która po ukończeniu szkoły powszechnej założyła klub organizujący dla swoich członków pracę zarob-
kową oraz rozrywki kulturalne i sportowe. A Zielony zeszyt stanowił dalszy ciąg opowiadania o dzia-
łalności klubu młodych. Jedna z członkiń klubu opisywała w zielonym zeszycie osiągnięcia i trudności 
klubu, którego doświadczyły złe wpływy jednego z chłopców, zabijaki i karciarza. Wspólnymi siłami 
wszystkie trudności zostały pokonane. Wszystkie te książki polecał dla dzieci i młodzieży Związek 
„Społem” (AAN, zespół: „Społem” ZSSRP, sygn. 270. Przygotowania do Dnia Spółdzielczości).

80 E. Słoński, Razem młodzi przyjaciele!, Warszawa 1923.
81 M. Dąbrowska, Gałąź czereśni i inne nowele, Warszawa 1922.
82 Kieszonkowy kalendarz spółdzielczy. Rok piętnasty, Warszawa 1937, s. 172.
83 AAN, zespół: Spółdzielczy Instytut Naukowy, sygn. 6. Liczba członków Komitetu Przymierza 

z Książką, s. 296; Kronika, „Młody Spółdzielca” 1936, nr 3–4 (8–9), s. 23.
84 AAN, zespół: Spółdzielczy Instytut Naukowy, sygn. 6. Miesiąc Przymierza z Książką, s. 255–262.
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mi. Lokalne komitety Miesiąca Przymierza z Książką kierowały akcją propagan-
dową na swoim terenie85.

W 1935 r. ogółem sprzedano 18 tys. wydawnictw na sumę 7958 zł. Wśród 
zamówień przeważały zamówienia na książki dokonywane przez drobnych rolni-
ków i terenowych działaczy placówek spółdzielczych, organizacji społecznych, 
a zwłaszcza młodzieżowych86. 

8. Rzut oka na autorów wydawnictw spółdzielczych

Władysław Rusiński pisał, że imponująca była liczba działaczy spółdziel-
czych87, zgrupowanych w różnych kategoriach: teoretyków i praktyków, orga-
nizatorów, kierowników i działaczy szeregowych, seniorów i młodych. Wśród 
nich można wyróżnić wielu autorów wydawanych książek, broszur, materiałów 
propagandowych, redaktorów czasopism spółdzielczych, autorów tekstów zwią-
zanych z oświatą i wychowaniem. Na szczególną uwagę zasługują twórcy pol-
skiej spółdzielczości, zarówno ideolodzy, jak i praktycy, autorzy wielu publikacji: 
Edward Abramowski, Edward Milewski, Romuald Mielczarski, Franciszek Stef-
czyk, Stanisław Wojciechowski, Stanisław Thugutt, Marian Rapacki, Zygmunt 
Chmielewski i in. 

Działaczem i autorem publikacji w obrębie spółdzielczości spożywców był 
Franciszek Dąbrowski, publicysta i kierownik Wydziału Społeczno-Wychowaw-
czego Związku Spółdzielni Spożywców RP, dyrektor Gimnazjum Spółdzielczego 
im. R. Mielczarskiego; Kazimierz Sokołowski, kierownik Biura Statystycznego; 
Józef Dominko, lustrator; Tadeusz Janczyk, redaktor pisma „Spólnota”; Józef 
Jasiński, dyrektor „Społem”, Stanisław Dippel i in. Od 1928 r. w spółdzielczości 
spożywców działał Stanisław Thugutt, przez pewien okres redaktor „Społem”, brał 
udział w pracach wielu organizacji spółdzielczych i społecznych.

Do wybitnych przedstawicieli spółdzielczości wiejskiej należał Stanisław 
Miłkowski, ideolog polskiego agraryzmu i Ignacy Solarz. Wśród znanych dzia-
łaczy związków rewizyjnych i spółdzielni należących do Zjednoczenia Związków 
Spółdzielni Rolniczych w Warszawie, pracujących w organizacjach centralnych 
byli: Franciszek Dratwa, Franciszek Dubowski, Józef Gliński, Tadeusz Kłapkow-
ski, Henryk Kołodziejski, Bolesław Moskalik, Witold Pawłowski, Józef Raczyń-
ski, Leon Twarecki, Tadeusz Zakrzewski, Piotr Załuski i redaktor „Czasopisma 
Spółdzielni Spożywców” Saturnin Dąbrowski. Wśród znaczących nazwisk spół-
dzielczości rolniczej skupionej w Unii Związków Spółdzielczych w Polsce należy 
wymienić ks. Stanisława Adamskiego, wieloletniego patrona ruchu spółdzielczego 
w Wielkopolsce i działacza w Poznaniu, Aleksandra Całkosińskiego, Aleksandra 

85 Tamże, s. 296–300.
86 AAN, zespół: Spółdzielczy Instytut Naukowy, sygn. 6. Sprawozdanie z przebiegu Miesiąca 

Przymierza z Książką, s. 250.
87 W. Rusiński, Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, s. 258.
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Nowakowskiego i Władysława Jennera. Prezesem Unii Związków Spółdzielczych 
w Polsce, a później połączonego Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo- 
-Gospodarczych był dr Włodzimierz Seydlitz.

Spółdzielczość pracy rozwijał Jan Wolski, Teodor Toeplitz i Marian Soko-
łowski. Spółdzielczym Instytutem Naukowym kierował Bolesław Przegaliński, 
od 1929 r. redaktor czasopisma „Społem”. Badania naukowe w zakresie spół-
dzielczości prowadził Stefan Surzycki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, je-
den ze współzałożycieli Spółdzielczego Instytutu Naukowego i twórca Wyższego 
Kursu Spółdzielczego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Teorię spółdzielczości 
rozwijał Aleksander Doliński, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Edward Taylor, 
profesor Uniwersytetu Poznańskiego oraz docent Tadeusz Kłapkowski.

Wnioski

Trudności gospodarcze i społeczne okresu międzywojennego, związane 
z położeniem robotników i niskim poziomem życia ludności wiejskiej, stawiały 
przed spółdzielczością nowe zadania. Ludzie szukali w spółdzielniach pomocy 
materialnej, oparcia moralnego i społecznego. Ruch spółdzielczy przyczyniał się 
do rozbudowy gospodarstwa narodowego88. „Wszędzie ruch spółdzielczy – pisał 
S. Wojciechowski – w coraz większym stopniu staje się ruchem narodowym, sta-
wiającym sobie za cel umocnienie narodu, wytworzenie w nim większej spoistości 
i odporności wobec unifikacyjnych wpływów międzynarodowego kapitału i racjo-
nalizmu”89. Wielu działaczy państwowych dostrzegło możliwość uzdrowienia sy-
tuacji gospodarczej Polski poprzez rozwój spółdzielczości90. Na jednej z narad 
gospodarczych zwołanych przez Rząd RP w 1936 r. przyjęto uchwałę, że na-
leży „uznać spółdzielczość jako ważny w życiu gospodarczym czynnik i trakto-
wać ją w sposób odpowiadający roli i znaczeniu gospodarczemu i społecznemu 
oraz spełnianym przez nią funkcjom w zakresie zaspokajania potrzeb szerokich 
warstw zorganizowanych producentów i konsumentów”91.

88 J. Jasiński, Rola spółdzielczości w rozbudowie gospodarstwa narodowego w Polsce, War-
szawa 1937.

89 S. Wojciechowski, Zadania spółdzielczości, „Społem” 1920, nr 3, s. 6.
90 J. Jasiński pisał, że spółdzielczość „zdała już egzamin pod każdą szerokością geograficzną 

i w różnych warunkach. Spółdzielcze formy pracy umożliwiły wydobycie ze społeczeństwa biernego 
wielkich, dodatkowych zasobów energii, przy pomocy której tworzyły się wartości, a które w innych 
warunkach w ogóle nie powstałyby” (J. Jasiński, Rola spółdzielczości w rozbudowie gospodarstwa 
narodowego w Polsce, Warszawa 1937, s. 40). „Przez spotęgowanie ruchu spółdzielczego – głosił 
minister gospodarki E. Kwiatkowski – przez przywrócenie mu dawnych cech pionierskich, można wy-
dobyć na powierzchnię życia nowe siły i nowych ludzi, nowe kapitały i nowe wartości, które zbudują 
połączenie gospodarcze między wsią i miastem, między Polską A i Polską B” (Cytat za: F. Dąbrowski, 
Strona wychowawcza idei i praktyki w ujęciu Romualda Mielczarskiego, „Przewodnik Pracy Społecz-
nej” 1935/36, nr 8–9, s. 233).

91 Cyt. za: F. Dąbrowski, Strona wychowawcza idei i praktyki w ujęciu Romualda Mielczarskiego, 
s. 233.
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Spółdzielczość w okresie międzywojennym była ruchem dynamicznym, wy-
magała więc rozważania swoich celów, dróg i środków, wymiany myśli i utrzymania 
łączności z całym społeczeństwem, współpracy między przedstawicielami róż-
nych organizacji spółdzielczych w Polsce oraz ciągłej łączności ze spółdzielczo-
ścią międzynarodową92. Upowszechnieniu wiedzy o założeniach teoretycznych 
i praktycznej działalności polskiego i międzynarodowego ruchu spółdzielczego 
służyły między innymi różnego rodzaju wydawnictwa, skierowane zarówno do do-
rosłych oraz do dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej. Za Z. Chmielewskim 
wydawnictwa ruchu spółdzielczego można podzielić na: propagandowe, pogłębia-
jące uświadomienie członków, techniczne, informacyjne, popularyzujące wiedzę 
spółdzielczą i naukowe93, a także wydawnictwa na rzecz oświaty i wychowania. 

Działalność wydawniczą polskiego ruchu spółdzielczego lat międzywojen-
nych należy traktować jako akcję zróżnicowaną, przejawiającą cechy dynamizmu 
i nierównomierności. Działania te były zdeterminowane poziomem rozwoju or-
ganizacyjnego, ekonomicznego, kadrowego i naukowego samej spółdzielczości 
i środowisk spółdzielczych oraz warunkami społeczno-ekonomicznymi Polski 
okresu międzywojennego. Z przedstawionych analiz wynika, że lata 20. XX w. 
charakteryzowały się mniejszą dynamiką wydawniczą, której wzrost nastąpił 
w latach 30., po próbach wyjścia z kryzysu gospodarczego. Trzeba zaznaczyć, 
że spółdzielczość wykazała się dużą odpornością na kryzys gospodarczy, o czym 
może świadczyć fakt, że w 1930 r. liczba upadłości małych przedsiębiorstw han-
dlowych osiągnęła 553, spółek różnego typu – 201, a placówek spółdzielczych 
– tylko 3194.

Początkowo polski ruch spółdzielczy, nie posiadając własnej literatury teore-
tycznej, korzystał z tłumaczeń literatury zagranicznej, a zwłaszcza europejskiej. 
Dbając o propagowanie zasad spółdzielczych, poszczególne związki i instytucje 
spółdzielcze zajęły się tłumaczeniem prac K. Gideʼa, A. D. Bancela, W. F. Dwora-
ka, A. H. Enfield, P. Kropotkina, H. Müllera, M. J. Tuhan-Baranowskiego i innych 
autorów. Koniec lat 20. i lata 30. XX w. charakteryzowały się wzrostem akcji wy-
dawnictw periodycznych i prac zwartych. W 1929 r. wychodziło w Polsce ogółem 
25 tytułów czasopism spółdzielczych: 15 polskich, 5 ukraińskich, 3 żydowskie 
i 2 niemieckie. Pisma te były organami poszczególnych związków spółdzielczych. 
Ukazywały się w formie tygodników, miesięczników, kwartalników. Nakład ogólny 
w 1929 r. wyniósł 2 mln 400 tys. egzemplarzy95. W latach 30. XX w. wraz z roz-
wojem i umacnianiem się polskiego ruchu spółdzielczego nastąpił wzrost liczby 
tytułów czasopism spółdzielczych do około 4096. 

92 Od redakcji, „Rzeczpospolita Spółdzielcza” 1923, nr 1, s. 1.
93 Z. Chmielewski, Podręcznik spółdzielczości, s. 148–149.
94 Kryzys gospodarczy a spółdzielczość, „Szkoła” 1931, z. VII, s. 192.
95 Prasa spółdzielcza, „Głos Nauczycielski” 1930, nr 13, s. 229–230.
96 AAN, zespół: SIN, sygn. 11. Pismo Spółdzielczego Instytutu Naukowego do Polskiego radia 

z dnia 13 marca 1936 roku. W okresie międzywojennym można zaobserwować stały wzrost liczby 
tytułów prasy spółdzielczej i jej rocznych nakładów. E Szubert pisał, że w 1931 r. wydawano 12 tytułów 
polskich czasopism spółdzielczych, których roczny nakład wynosił 968,2 tys. egzemplarzy. W 1933 r. 
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Działalność wydawniczą prowadziły wszystkie związki i organizacje spółdziel-
cze, które od drugiej połowy lat 20. XX w. po procesie reorganizacji i integracji pol-
skiego ruchu spółdzielczego funkcjonowały jako: Związek Spółdzielni Rolniczych 
i Zarobkowo-Gospodarczych RP, „Społem” Związek Spółdzielni Spożywców 
RP, Związek Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych RP i Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Wojskowych oraz założone w 1906 r. Towarzystwo Kooperatystów 
i powstały w 1920 r. Spółdzielczy Instytut Naukowy. Najbardziej zaangażowane 
w działalność wydawniczą były „Społem” ZSSRP oraz Spółdzielczy Instytut Na-
ukowy. Spółdzielczość w Polsce i jej działalność wydawnicza rozwijała się dzięki 
ludziom pełnym szlachetnych zasad i wzniosłych idei, mniej lub bardziej znanym, 
którzy wykonali olbrzymią pracę w zakresie organizacyjnym, teoretycznym, wy-
dawniczym i propagatorskim zasad i idei spółdzielczych wśród szerokich rzesz 
społeczeństwa polskiego lat międzywojennych.

liczba tytułów wzrosła do 18, a roczny nakład wynosił 1120,4 tys. egzemplarzy. Rok 1935 przyniósł 
kolejny wzrost liczby tytułów czasopism do 25 i nakładu do 1715,2 tys. egzemplarzy (E. Szubert, Prasa 
spółdzielcza, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1935, nr 10–12, s. 64–66).



KRZYSZTOF JAKUBIAK*

Wydawnictwo i czasopismo „Droga” 
jako ośrodek kształtowania ideologii społecznej 

i wychowawczej sanacji  
w latach 1922–1937

W dzieło kształtowania nowej powojennej rzeczywistości aktywnie włączy-
ła się prasa polska. Stała się ona ważnym środkiem przekazywania informacji 
i kształtowania opinii publicznej w Polsce. Na jej oblicze ideowe wpływała mozaika 
polityczna II Rzeczypospolitej. Rozwój myśli ideologicznej, politycznej i pedago-
gicznej znajdował wówczas swoje odbicie nie tylko w oficjalnych dokumentach 
rządowych, ministerialnych i partyjnych, ale również w wydawnictwach i publicy-
styce ukazującej się na łamach opiniotwórczych czasopism. 

Genezy przyszłego obozu ideowo-politycznego Józefa Piłsudskiego, nazy-
wanego po przewrocie majowym „sanacją”, należy szukać w Organizacji Bojowej 
Polskiej Partii Socjalistycznej, Związku Walki Czynnej, organizacjach strzeleckich 
i I Brygadzie Legionów Polskich. Z czasem ta formacja typu pokombatanckiego, 
oparta o zasadę wodzostwa tworzyła prawdziwą mozaikę różnych orientacji poli-
tycznych, od socjalistów i syndykalistów, poprzez republikanów, ludowców, ludzi 
wywodzących się z legionowych środowisk kombatanckich, aż po konserwaty-
stów. W skład obozu piłsudczykowskiego wchodziły, bezpośrednio po odzyska-
niu niepodległości, grupy różne zarówno pod względem tradycji, jak i programu 
politycznego, związane z osobą J. Piłsudskiego, który był dla całego ruchu ele-
mentem integracji, a jego osoba stanowiła swoistą personifikację ideologii obozu. 

U progu niepodległości grupy piłsudczyków konsolidowały się wokół wydaw-
nictwa i redakcji „Drogi” i tygodnika „Głos Prawdy”.

„Drodze” jako głównemu organowi ideowemu i politycznemu piłsudczyków po-
święcono we współczesnej historiografii niewspółmiernie mało uwagi, w stosunku 

* Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Za-
kład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4.
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do roli jaką to pismo i wydawnictwo odegrało w kształtowaniu ideologii i myśli 
politycznej obozu sanacyjnego.

„Droga”, będąc głównym eksponentem programu ideowego i politycznego ru-
chu piłsudczykowskiego, ukazywała się przez 16 lat, w okresie od 1 lutego 1922 r. 
do sierpnia roku 1937. Obok Adama Skwarczyńskiego, inicjatorami powstania 
i twórcami tego organu teoretycznego piłsudczyków byli: Tadeusz Hołówko, Adam 
Koc, Jan Pohoski, Jan Rychlik-Swarzeński, Walery Sławek oraz Janusz Jędrze-
jewicz.

W latach 1922–1923 „Droga” ukazywała się jako dwutygodnik. W kwietniu 
1923 r. nastąpiła zmiana częstotliwości wydawania pisma, które odtąd ukazywało 
się w cyklu miesięcznym, z wyeksponowanym podtytułem, jako „Miesięcznik po-
święcony sprawie życia polskiego”. 

Biura redakcji i administracji wydawnictwa mieściły się w Warszawie, po-
czątkowo przy ulicy Szpitalnej 12, natomiast od roku 1925 przy ul. Chmielnej 33, 
gdzie swoją siedzibę posiadał także Powszechny Uniwersytet Korespondencyj-
ny, będący sanacyjną instytucją oświatową, założoną przez A. Skwarczyńskiego 
i J. Jędrzejewicza.

Całość cyklu wydawniczego „Drogi” obejmuje 165 zeszytów, których objętość 
wahała się w granicach od 80 do 120 stron. W ciągu roku najczęściej ukazywało 
się 11 numerów, gdyż w okresie wakacyjnym często drukowano numer podwójny. 
Format pisma nie zmieniał się – wynosił 25 cm x 18 cm. Szata graficzna mimo 
współpracy z różnymi drukarniami zmieniała się niewiele. Najdłużej tłoczono „Dro-
gę” w warszawskiej Drukarni Artystycznej (1933–1937) przy Nowym Świecie 45, 
z którą współpracowała przez kilka lat również redakcja „Zrębu”. Wówczas także 
nieco zmieniono mało atrakcyjną i jednostajną szatę graficzną pisma, wprowadza-
jąc dwuszpaltowy układ kolumny w dziale recenzji oraz zróżnicowano krój czcionki. 
Począwszy od 1929 r., „Droga” ukazywała się ze stałą okładką, którą zaprojekto-
wał artysta-grafik Jan Kurzątkowski. Nakład miesięcznika nie jest znany, niemniej 
wziąwszy pod uwagę ideologiczny charakter pisma oraz nieustanne kłopoty finan-
sowe redakcji i trudności z pozyskaniem nowych prenumeratorów, co pośrednio 
znajdowało odbicie na łamach „Drogi”, nie był wysoki i oscylował prawdopodobnie, 
jak podobne czasopisma, w granicach od 800 do 1200 egzemplarzy.

Marian Tyrowicz w przeprowadzonej analizie organizacji czasopiśmiennictwa 
naukowego w Polsce zaliczył „Drogę”, obok „Tygodnika Ilustrowanego”, „Myśli 
Narodowej”, „Przeglądu Współczesnego” i „Pamiętnika Warszawskiego”, do naj-
lepszych wydawnictw ogólnokulturalnych, „które ogarniają całokształt współcze-
snej rzeczywistości”1.

Redaktorzy pisma zmieniali się kilkakrotnie. Pierwsze zeszyty w 1922 r. reda-
gował Jan Goliński, następnie do kwietnia 1923 r. pismem kierował Stanisław Gu-
liński. Od maja 1923 r. redakcję „Drogi” objął jej założyciel i główny ideolog obozu 
piłsudczykowskiego, A. Skwarczyński, który wpłynął w sposób decydujący na 
ukształtowanie się oblicza ideowego i profilu miesięcznika. Na początku 1927 r. 

1 M. Tyrowicz, Z zagadnień organizacji czasopiśmiennictwa naukowego w Polsce, „Droga” 
1932, nr 4, s. 359.
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A. Skwarczyński, obejmując funkcję kierownika Referatu Społeczno-Prasowego 
w Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przekazał kierow-
nictwo redakcji pisarzowi i filozofowi, dr. Stanisławowi Vincenzowi, autorowi m.in. 
utworów: Na wysokiej Połoninie, Wiatr nad Pokuciem i Zwady. A. Hertz w swoich 
pamiętnikach stwierdzał, że Vincenz finansował wydawanie pisma w pierwszych 
latach jego istnienia2. Od października 1928 r. redakcję pisma objął Wilam Horzy-
ca, redagując je wspólnie z Czesławem Bobrowskim, który do kwietnia 1929 r. 
pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Ostatnia zmiana w składzie perso-
nalnym redakcji nastąpiła w maju 1935 r., kiedy to redaktorem odpowiedzialnym 
pisma został równoczesny redaktor „Wiedzy i Życia” Stanisław Podwysocki. Obaj 
z W. Horzycą kierowali miesięcznikiem do sierpnia 1937 r. Pod kierownictwem 
Horzycy nastąpiła wyraźna zmiana profilu pisma, które od 1931 r. stosunkowo 
najwięcej uwagi poświęcało sprawom kultury i sztuki oraz aktywnie włączyło się 
w kształtowanie programu wychowawczego sanacji.

W latach 1923–1927 zamieszczano w piśmie listy stałych współpracow-
ników, których liczba przekraczała 50 osób. Byli wśród nich czołowi ideolodzy 
i politycy obozu piłsudczykowskiego oraz twórcy kultury. Do najbardziej znanych 
należeli m.in.: Antoni Anusz, Piotr Borkowski, Leopold Caro, Marceli Handelsman, 
Tadeusz Hołówko, Paweł Hulka-Laskowski, Juliusz Kaden-Bandrowski, Janusz 
Jędrzejewicz, Bogusław Miedziński, Mieczysław Niedziałkowski, Hanna Pohoska, 
Julian Poniatowski, Wacław Sieroszewski, Andrzej Strug, Stefan Starzyński, Kazi-
mierz Świtalski, Stanisław Thugutt oraz Leon Wasilewski.

Ponadto autorami bardzo licznych artykułów i rozpraw zamieszczanych sys-
tematycznie na łamach „Drogi” byli m.in.: Piotr Dunin-Borkowski; będący w okresie 
rządów Kazimierza Bartla kolejno wojewodą poznańskim i lwowskim, Julian Hu-
sarski, były sekretarz generał Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i prezes 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wreszcie Władysław Leopold Jaworski, 
profesor prawa cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, inicjator monumental-
nego wydawnictwa pt. Prawa państwa polskiego, mającego na celu systematyza-
cję polskiego ustawodawstwa, a także autor Projektu konstytucji (Kraków 1928), 
wydanej w dwóch tomach. Zaledwie dziewięć miesięcy po śmierci tego wybitnego 
uczonego ukazała się obszerna praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Estrei-
chera pt. W. L. Jaworski – Życie i działalność (Kraków 1931), poświęcona ana lizie 
jego poglądów i dzieł z zakresu filozofii i prawa.

Autorami najpoważniejszych rozpraw historycznych publikowa nych w „Dro-
dze” byli: Władysław Pobóg-Malinowski, prof. Tadeusz Zieliński i prof. Stanisław 
Zakrzewski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. Problemy z zakresu 
kultury i literatury rozpatrywali m.in. profesorowie: Zygmunt Łempicki i Stefan Ko-
łaczkowski. Zagad nienia filozoficzne na łamach miesięcznika podejmowali: Kazi-
mierz Jaworski, Bolesław Gawęcki, Adam Zieleńczyk i Stanisław Ignacy Witkiewicz.

Autorem oryginalnych rozpraw filozoficznych, m.in. zamieszcza nych w „Dro-
dze”, był ksiądz Augustyn Jakubisiak, duszpasterz kolonii polskiej w Paryżu. 
Początkowo jego zainteresowania naukowe dotyczyły filozofii polskiej, przede 

2 A. Hertz, Wyznania starego człowieka, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1979, s. 288–290.
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wszystkim myśli Augusta Cieszkowskiego i Józefa Marii Hoene-Wrońskiego. Na-
stępnie zajął się analizą poglądów Immanuella Kanta. Najpoważniejszym jednak 
jego dziełem była praca teoriopoznawcza opublikowana w języku francuskim 
pt. Rozprawa o granicach przestrzeni i czasu (Paryż 1927), nagrodzona przez 
francuską Akademię Nauk Moralnych i Politycznych.

„Droga” nie posiadała nigdy oficjalnego Komitetu Redakcyjnego, mimo 
to od 1931 r. funkcje redaktorów wyodrębnionych działów pełnili: Jan Feldman 
i Roman Koroniecki. Materiał przeznaczony do publikacji grupowano bowiem 
w dwóch zasadniczych działach. W części głównej zamieszczano rozprawy i arty-
kuły o charakterze naukowym lub publicystycznym, dotyczące najczęściej proble-
mów ideologiczno-politycznych, moralno-religijnych, polityki gospodarczej oraz 
kwestii mniejszości narodowych.

W latach trzydziestych dominowały natomiast zagadnienia z dziedziny kul-
tury, literatury, nauki, spraw społeczno-gospodarczych i wychowania. W dziale 
tym zamieszczano również często fragmenty literatury pięknej, utwory poetyckie 
oraz krótkie nowele i opowiadania. Dział drugi stanowił przegląd sprawozdawczy 
poświęcony polityce polskiej i zagranicznej, życiu kulturalnemu oraz recenzjom 
teatralnym i książ kowym. Na łamach „Drogi”, szczególnie od 1928 r., publiko-
wali swe utwory literackie wszyscy czołowi polscy prozaicy i poeci. Stosunko-
wo najczę ściej prezentowali czytelnikom pisma swoją twórczość: Jerzy Braun, 
Konstanty Ildefons Gałczyński, Józef Czechowicz, Jarosław Iwaszkie wicz, Mie-
czysław Jastrun, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Jan Lechoń, Julian Tuwim, 
Adam Ważyk i Kazimierz Wierzyński. Sporadycznie swoje utwory zamieszczali 
ponadto: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Ryszard Dobrowolski, Jalu Kurek, Cze-
sław Miłosz, Hanna Mortkowiczówna, Julian Przyboś i Józef Wittlin.

Redakcja adresowała pismo w szczególności do inteligencji. A. Hertz w arty-
kule opublikowanym z okazji dziesięciolecia miesięcznika pisał, że jest on „orga-
nem tych kół, które zwykło się nazywać elitą intelektualną”3. Stwierdzenie Hertza, 
uzasadnione profilem i wysokim poziomem merytorycznym pisma, znacznie za-
wężało zasięg jego potencjalnego oddziaływania. Jako główne zadanie „Drogi” 
uważano wypracowanie programu ideowego i politycznego obozu rządowego oraz 
„nowego światopoglądu – różnego od liberalizmu i katolicyzmu”4. W swej progra-
mowej publikacji A. Hertz wyraźnie określa profil i charakter periodyku, stwierdza-
jąc, że „Droga” jest pismem światopoglądowym i publicystycznym, jest pismem 
poświęconym sprawie życia polskiego, walczącą o treść ideową tego życia”5.

W pierwszych latach swego istnienia „Droga” stanowiła również oficjalny 
organ prasowy Polskiej Organizacji Wolności (POW). Związek został utworzony 
w dniach 25–26 czerwca 1922 r. w Warszawie na ogólnopolskim zjeździe dele-
gatów byłych członków Polskiej Organizacji Wojskowej. Przewodniczącym Zarzą-
du Tymczasowego organizacji byłych „peowiaków” został znany pisarz – Andrzej 
Strug, funkcję sekretarza pełnił natomiast Lucjan Zarzycki. Inicjatorami powstania 

3 A. Hertz, Przed dalszą drogą, „Droga” 1932, nr 2, s. 111.
4 Tamże, s. 113.
5 Tamże, s. 118.



Wydawnictwo i czasopismo „Droga”… 149

związku oraz członkami jego władz byli ponadto m.in.: Juliusz Poniatowski, Tade-
usz Niedzielski i Stanisław Twardo. Sekretariat POW mieścił się w lokalu redakcji 
„Drogi” przy ulicy Szpitalnej 12 m. 296. W myśl uchwały zjazdowej i instrukcji pra-
sowej POW, „Droga” pełniła funkcję organu prasowego tegoż związku, ogłaszała 
jego uchwały i zarządzenia, zaś artykuły publicystyczne zamieszczane na jego 
łamach miały być „dla kierowników i członków organizacji materiałem ideowym, 
instrukcyjnym i informacyjnym”7.

Zespół ideowy oraz współpracownicy skupieni wokół redakcji „Drogi” byli 
inicjatorami powstania innej organizacji piłsudczykowskiej – Konfederacji Ludzi 
Pracy. W skład jej Komitetu Organizacyjnego zawiązanego w kwietniu 1924 r., 
spośród najbliższych współpracowników miesięcznika wchodzili: Stefan Bo-
guszewski, Wilam Horzyca, Juliusz Husarski, Janusz Jędrzejewicz oraz Adam 
Skwarczyński8. Również dla tej organizacji, niepełniącej podobnie jak POW roli 
partii politycznej, lecz będącej raczej związkiem o charakterze społeczno-wycho-
wawczym, pismo spełniało zadania organu prasowego. Do numeru kwietniowego 
z 1924 r. redakcja dołączyła program i deklarację ideową KLP, wydaną nakładem 
miesięcznika.

Metodą pracy redakcji i współpracowników „Drogi” było tworzenie zespołów 
ideowo-dyskusyjnych w celu wypracowania ideologii oraz stanowiska ruchu pił-
sudczykowskiego wobec aktualnych problemów społeczno-politycznych, kultu-
ralnych, stosunku do religii i mniejszości narodowych. Jednym z największych 
osiągnięć w tym zakresie było opracowanie programu politycznego ruchu piłsud-
czykowskiego, z którym wystąpił publicznie z ramienia „Drogi” – Stefan Starzyń-
ski, ogłaszając drukiem w kwietniu 1926 r. Program rządu pracy w Polsce.

Redakcja „Drogi” prowadziła bardzo ożywioną działalność wydawniczą. Na-
kładem tegoż miesięcznika ukazywały się trzy serie: „Biblioteka Drogi” – o cha-
rakterze ideowo-politycznym, „Biblioteka Poetycka” oraz redagowana przez 
W. Horzycę – „Biblioteka Dramatyczna”. Ponadto od 1923 r. do wybranych 
numerów pisma redakcja dołączała, uprzednio reklamowane w miesięczniku 
i zamówione przez prenumeratorów, oddzielne dodatki książkowe, dotyczące 
zagadnień społeczno-politycznych, które nie były ujęte w odrębny cykl wydawni-
czy. Do 1933 r., kiedy to zarzucono tę formę wydawniczą, ukazało się 20 pozycji, 
z których kilka w latach 1923–1924 zostało wydanych na zlecenie „Drogi” przez 
Towarzystwo Wydawnicze Ignis.

Jako najciekawsze spośród dodatków książkowych należy uznać prace: Pio-
tra Dunina Borkowskiego Tendencje ustrojowe w Polsce (Warszawa 1928), Bole-
sława Wścieklicy Państwo syndykalne (Warszawa 1929), Mariana Uzdowskiego 
Eurazjanizm (Warszawa 1928); ta ostatnia poświęcona analizie programu politycz-
nego jednego z kierunków ideologicznych antykomunistycznej emigracji rosyjskiej; 
wreszcie Romana Kołonieckiego Społeczne zadania literatury (Warszawa 1933), 

6 Tamże, 1922, nr 11, s. 20–26.
7 A. Skwarczyński, Zamiast haseł – praca, tamże, nr 14–15, s. 37.
8 A. Bełcikowska, Stronnictwa i związki polityczne w Polsce, Dom Książki Polskiej, Warszawa 

1925, s. 817.
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omawiająca nowy kurs polityki kulturalnej rządu, zapoczątkowany powołaniem 
do życia Polskiej Akademii Literatury.

Na osobną uwagę zasługuje również publikacja wydana pod redakcją 
A. Skwarczyńskiego pt. Pod znakiem odpowiedzialności i pracy (Warszawa 
1933), będąca plonem dziesięciu spotkań dyskusyjnych, mająca na celu wypra-
cowanie programu obozu rządowego, obejmującego wszystkie dziedziny życia 
państwowego. Oddzielną grupę publikacji stanowiły ponadto dwa obszerne, zbio-
rowe wydawnictwa poświęcone polityce ekonomicznej państwa: Na froncie go-
spodarczym – 1918–1929 (Warszawa 1928) i Pięć lat na froncie gospodarczym 
– 1926–1931 (t. 1 i 2, Warszawa 1931).

W ramach podstawowego wydawnictwa „Biblioteki Drogi” ukazało się 8 publi-
kacji, z których na wyróżnienie zasługują dwie prace profesora Wacława Makow-
skiego: Nowa Polska w Nowej Europie (t. 3, Warszawa 1930) i Państwo społeczne 
(t. 8, Warszawa 1936), obie postulujące przeprowadzenie zmian ustrojowych 
w Polsce i uspołecznienie państwa w oparciu o zasady solidaryzmu społeczne-
go. Program ustrojowy polskich syndykalistów był z kolei przedmiotem rozprawy 
K. Zakrzewskiego pt. Kryzys demokracji (Warszawa 1930), wydanej jako drugi 
tom „Biblioteki Drogi”. A. Hertz w książce pt. Ludzie i idee (t. 6, Warszawa 1931) 
skupił się natomiast przede wszystkim na przedstawieniu i rozwinięciu teorii elity, 
autorstwa Vilfreda Pareto.

W cyklu „Biblioteki Dramatycznej” wydano 12 tekstów będących wybitnymi 
osiągnięciami współczesnej dramaturgii światowej w przekładzie m.in. Wilama 
Horzycy, Romana Kołonieckiego, Zbigniewa Przesmyckiego, Heleny Mysłakow-
skiej i Stanisława Helsztyńskiego. W ramach „Biblioteki Poetyckiej” ukazało się 6 
zbiorów utworów Józefa Czechowicza, Henryki Łazowertównej, Paula Valeiy’ego 
i Romana Kołonieckiego.

Redaktorzy i publicyści „Drogi” duże znaczenie przywiązywali do określenia 
rodowodu ideowego obozu sanacyjnego, którego poszukiwali przede wszystkim 
w tradycji polskiego romantyzmu i mesjanizmu oraz walk o wyzwolenie narodo-
we. Nie mniej ważnym problemem, często podnoszonym na łamach pisma, były 
zagadnienia filozoficzne omawiane w celu wypracowania podstaw filozoficznych 
i historiozoficznych ideologii piłsudczykowskiej. Najczęściej odwoływano się w tej 
kwestii również do poglądów przedstawicieli polskiego romantyzmu, głównie zaś 
Maurycego Mochnackiego, Kazimierza Brodzińskiego, Karola Libelta, Andrzeja 
Towiańskiego oraz Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, któremu poświęcono kilka 
oddzielnych publikacji9. Równie popularnym i często cytowanym myślicielem, któ-
rego sylwetkę oraz twórczość filozoficzną kilkakrotnie przedstawiano na łamach 
miesięcznika, był Rudolf Maria Holzapfel10. W 1927 r. została wydana w War-

9 M.in.: A. Zieleńczyk, Hoene-Wroński, „Droga” 1928, nr 6, s. 529–545 i nr 7, s. 709–731; tenże, 
Zagadnienia filozofii narodowej, tamże, 1929, nr 1, s. 35–45; B. Gawecki, Współczesne zadania filo-
zofii, tamże, 1936, nr 10, s. 801–816; J. Jankowski, Ekonomia społeczna Hoene-Wrońskiego, tamże, 
1931, nr 3, s. 220–230 i nr 4, s. 333–345.

10 R. Roland, Rudolf Maria Holzapfel, tamże, 1925, nr 11, s. 18–26; A. B. Dobrowolski, Rudolf 
Maria Holzapfel i podstawy naukowe wychowania uczuć, tamże, 1927, nr 1–33, s. 22–39.
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szawie książka R. M. Holzapfela pt. Das Paindeal (Wszechideał) w przekładzie 
S. Vincenza, który był gorliwym wyznawcą i propagatorem jego filozofii.

Często poruszanymi na łamach „Drogi” tematami były zagadnienia dotyczące 
ustroju politycznego Polski, zmiany Konstytucji marcowej, koncepcji uspołecznie-
nia państwa, inteligencji i jej roli w społeczeństwie oraz problemów ekonomicz-
nych w duchu interwencjonizmu państwowego i polityki zagranicznej. Kolejna 
grupa zagadnień tematycznych dotyczyła problemów moralnych, powinności 
i obowiązków obywatelskich oraz stosunku jednostki do państwa, a także kultury 
ze szczególnym eksponowaniem roli literatury.

Kwestia mniejszości narodowych i polityki państwa w tym zakresie komento-
wana była w „Drodze” na bieżąco. Wypowiadali się na ten temat wybitni znawcy 
przedmiotu, m.in.: Tadeusz Hołówko, Piotr Dunin-Borkowski, Adolf M. Bocheński, 
Stanisław Poźniak, Stanisław Łoś i Leon Wasilewski. Wszyscy politycy zajmujący 
się tą problematyką jednoznacznie występowali przeciwko tendencjom asymilacji 
mniejszości narodowych. Poprzez nadanie Ukraińcom i Białorusinom szerokiego 
samorządu lokalnego w postaci autonomii terytorialnej oraz zapewnienia swobód 
kulturalno-narodowych, postulowano pozyskanie ich dla państwowości polskiej11. 
Wypowiadano się również przeciwko wszelkim formom ostracyzmu społecznego 
wobec ludności żydowskiej12. Założenia piłsudczykowskiej polityki narodowościo-
wej były niewątpliwie postępowe i jakościowo odmienne w porównaniu z poglą-
dami reprezentowanymi w tej kwestii przez polskich nacjonalistów, skupionych 
w obozie narodowym, którzy często zaprzeczali odrębności narodowej Ukraiń-
ców, traktując ich jako element folklorystyczny, stanowiący materiał do akcji po-
lonizacyjnej13.

Żywo interesując się polityką mniejszościową oraz doceniając wagę problemu, 
redakcja „Drogi” ogłosiła w numerze piątym z 1924 r. ankietę pt. Sprawa kresów 
wschodnich oraz zamieściła tekst Memoriału w sprawie kresów, opracowanego 
przez Wileńskie Biuro Prac Politycznych i wręczonego w styczniu 1925 r. rządowi 
polskiemu14. Biuro, stwierdzając niepowodzenia i szkodliwość realizowanej przez 
rząd polityki narodowościowej, wysuwało kompleksowy program rozwiązania pro-
blemu, eksponując szczególnie postulaty decentralizacji administracji, autonomii 
terytorialnej i Kościoła prawosławnego, reformy rolnej oraz polityki gospodarczej.

Jednym z zasadniczych postulatów Memoriału było zrewidowanie polityki 
oświatowej wobec mniejszości. W tym kontekście została poddana krytyce usta-
wa Stanisława Grabskiego z 31 lipca 1924 r. O szkolnictwie utrakwistycznym. 
Postulowano także swobodny rozwój szkolnictwa ukraińskiego i białoruskiego, 
utworzenie seminariów nauczycielskich kształcących kadry dla potrzeb tego 

11 M.in.: J. Grabiec, W sprawie polityki narodowościowej, tamże, 1924, nr 8, s. 13–23; T. Hołów-
ko, Minimalny program polityki polskiej we wschodniej Galicji i na tzw. kresach, tamże, 1931, nr 10, 
s. 4–14; S. Poźniak, Zagadnienie białoruskie, tamże, nr 10, s. 543–561; B. Wścieklica, Polityka gospo-
darcza wobec ziem wschodnich, tamże, 1935, nr 1, s. 1–18.

12 J. Polak, Sprawa żydowska, tamże, 1929, nr 8, s. 47–59.
13 A. M. Bocheński, Polityczne oblicze asymilacji narodowej, tamże, 1935, nr 6, s. 489–508.
14 Wileńskie Biuro Prac Politycznych. Memoriał w sprawie kresów, tamże, 1925, nr 1, s. 17–53.
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szkolnictwa oraz powołanie Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie i katedry biało-
rusoznawstwa na Uniwersytecie Wileńskim. Ponadto autorzy dokumentu uzasad-
niali potrzebę powołania do życia Szkolnych Rad Narodowych oraz utworzenie 
Wydziałów Narodowościowych przy Ministerstwie WRiOP i Kuratoriów Okręgów 
Szkolnych, których obsada personalna miała być konsultowana w porozumieniu 
z Radami Szkolnymi zainteresowanych narodowości.

T. Hołówko15 w jednej z kilku publikacji, poświęconych kwestii narodowo-
ściowej, znacznie rozszerzał zakres postulatów zawartych w Memoriale. Uważał 
m.in., że we wszystkich polskich seminariach nauczycielskich w województwach 
wschodnich powinna być prowadzona nauka języka, literatury i historii ukraiń-
skiej, względnie białoruskiej, aby przyszli nauczyciele mogli autentycznie działać 
w celu zbliżenia kultury narodów. Podobny postulat odnosił także do wszystkich 
polskich szkół średnich ogólnokształcących znajdujących się na tzw. kresach.

W kwestii szkolnictwa wyższego, aprobując ideę utworzenia Uniwersytetu 
Ukraińskiego we Lwowie oraz katedr języka, etnografii i literatury białoruskiej na 
Uniwersytecie Wileńskim, T. Hołówka proponował ponadto powołanie Wyższego 
Instytutu Pedagogicznego oraz Wyższej Szkoły Agronomiczno-Handlowej na Wo-
łyniu. Wyrażając opinię redakcji i wielu czołowych polityków sanacyjnych, główny 
cel polityki narodowościowej formułował następująco: „ludności ukraińskiej i bia-
łoruskiej zamieszkałej w Polsce dać możność żyć pełnią życia narodowego, kultu-
ralnego, politycznego i religijnego, otoczyć jej potrzeby ekonomiczne i społeczne 
rozumną i stałą opieką ze strony państwa”16.

Równie liberalne zasady polityki oświatowej wobec mniejszości narodowych 
formułował inny publicysta „Drogi” Stanisław Łoś w pracy pt. O konstruktywną po-
litykę na Rusi Czerwonej (Warszawa 1931). Nakładem miesięcznika ukazała się 
ponadto na początku 1926 r. książka Zygmunta Dreszera pt. Mniejszości narodo-
we w Polsce (Warszawa 1926).

W okresie rządów sanacji nie nastąpiła jednak radykalna zmiana kursu 
polskiej polityki narodowościowej. Spośród piłsudczyków czołowi twórcy i pro-
pagatorzy alternatywnej wobec programu asymilacji narodowej wizji polityki 
mniejszościowej nie kryli w tej kwestii swego rozczarowania. Wyrazem nastrojów 
tej grupy polityków był m.in. opublikowany w „Drodze” artykuł T. Hołówki pod zna-
miennym tytułem Dlaczego jeszcze tyle nieprawości (1926, nr 9, s. 1–5).

Osobną grupę publikacji zamieszczonych na łamach „Drogi” stanowiły ar-
tykuły mające na celu określenie stosunku ruchu piłsudczykowskiego do kwestii 
wyznaniowej, w tym przede wszystkim do religii katolickiej. Większość autorów 
piszących na ten temat podkreślała potrzebę tolerancji religijnej oraz równo-
uprawnienia wszystkich wyznań i Kościołów. Krytycznie ustosunkowywano się 
do ustaleń zawartego 11 lutego 1925 r. konkordatu z Watykanem, który – jak 
stwierdzał T. Hołówko – „rozumie go w ten sposób, że państwo winno w dziedzi-
nie religijnej być ślepym narzędziem interesów polityki Watykanu”17. Klerowi za-

15 T. Hołówko, Metody i drogi sanacji stosunków we wschodniej Galicji i województwach wschod-
nich, tamże, 1926, nr 5, s. 46–55.

16 Tamże, s. 55.
17 T. Hołówko, Dlaczego jeszcze tyle nieprawości, tamże, nr 9, s. 3.
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rzucano zaś niskie wykształcenie, aspołeczność oraz rozpolitykowanie i działanie 
na rzecz reakcyjnych partii politycznych18.

Główny spośród współpracowników pisma antagonista Kościoła katolickiego, 
P. Hulka-Laskowski, wytyczną programu piłsudczyków w tej kwestii formułował 
w sposób następujący: „okiełzać klerykalizm zachłanny. To jest nasze ceterum 
censco”19. W toku rozwiniętej na łamach „Drogi” w 1926 i 1927 r. ciekawej dysku-
sji poświęconej zagadnieniom odrodzenia moralnego i religijnego społeczeństwa, 
jedynie prof. L. Caro zdecydowanie przeciwstawił się postulatom walki z katolicy-
zmem, uważając za stosowne ścisłe współdziałanie państwa z Kościołem w celu 
podniesienia poziomu etycznego narodu20.

„Droga”, jako centralny organ teoretyczny ruchu piłsudczykowskiego, po-
święcony wypracowaniu ideologii i programu obozu, stanowiła również w zało-
żeniach swych twórców ośrodek długofalowej pracy wychowawczej, kształtujący 
także doktrynę pedagogiczną sanacji. Zamiar stworzenia nowego programu wy-
chowawczego, alternatywnego przede wszystkim wobec doktryny wychowania 
narodowego, przyświecał organizatorom wydawnictwa, począwszy od 1922 r. 
W artykule redakcyjnym otwierającym pierwszy numer pisma poddano krytyce 
dotychczasowy system kształcenia i wychowania oraz sformułowano postulat 
wypracowania nowego ideału i programu wychowawczego odpowiadającego 
potrzebom polskiej państwowości. Jego założenia były jednak jeszcze bardzo 
mgliste, sprowadzone praktycznie do haseł wychowania „człowieka woli i czynu, 
człowieka pracy i myśli zbiorowej”21.

Podobnie dwie kolejne publikacje z 1922 r., autorstwa Janusza Jędrzejewi-
cza22 i Kazimierza Kosińskiego23 – przyszłych twórców „Zrębu”, również nie wy-
kraczały poza ogólniki oraz nieskonkretyzowane postulaty wychowania człowieka 
nowego typu i obywatela odznaczającego się heroizmem woli oraz szacunkiem 
dla pracy.

Publicyści „Drogi” interesowali się także początkowo specyfiką wychowania 
wojskowego, w odniesieniu do którego mieli wyraźnie sformułowane poglądy 
w kwestii określenia celów, zadań i metod jego realizacji. Wynikało to zapewne 
z tradycji legionowych oraz doświadczeń nabytych w okresie formowania regular-
nej armii polskiej.

W całokształcie pracy wychowawczej w wojsku eksponowano przede wszyst-
kim rolę wychowania moralnego zarówno w zakresie kształtowania indywidualno-
ści żołnierza, jak również poczucia zbiorowego działania i życia24. Należy sądzić, 
że piłsudczycy, nie mając żadnych tradycji ani doświadczeń w zakresie organizacji 
systemu kształcenia i wychowania całego społeczeństwa, próbowali poszukiwać 

18 P. Hulka-Laskowski, Słowa i czyny, tamże, nr 11, s. 27.
19 Tamże, s. 29.
20 L. Caro, Katolicyzm a sprawa polska, tamże, 1927, nr 4–5, s. 45–58.
21 O władzę życia [artykuł redakcyjny], tamże, 1922, nr 1, s. 1–6.
22 J. Jędrzejewicz, O nowego człowieka, tamże, nr 2, s. 1–3.
23 K. Kosiński, Szkoła a człowiek nowy w Polsce, tamże, nr 3, s. 4–10.
24 J. R. Swarczyński, Metody i zadania wychowania wojskowego, tamże, nr 2, s. 4–12 i nr 4 

s. 5–12.
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w tej mierze wzorów w organizacji wychowania wojskowego, które były im niewąt-
pliwie bliższe.

Można więc stwierdzić, że już w 1922 r. piłsudczycy zainicjowali na łamach 
„Drogi” prace dotyczące wypracowania własnej ideologii wychowawczej. Nie był 
to jeszcze nawet zarys programu, lecz raczej wyraźne poszukiwanie jego kon-
stytutywnych haseł i wartości. Odwołując się do tradycji niepodległościowej oraz 
wymagań rzeczywistości niepodległej państwowości, sformułowany został po-
stulat wychowania obywatelskiego, rozwinięty teoretycznie dopiero po 1928 r. 
Nowym elementem, który na trwałe został później włączony do zestawu założeń 
koncepcji wychowawczej sanacji, było akcentowanie roli czynnika emocjonalne-
go w wychowaniu.

Po dojściu obozu piłsudczykowskiego do władzy, w numerze czerwcowym 
„Drogi” z 1926 r. ukazał się artykuł G. Linca pt. Potrzeba rewolucji w wychowaniu 
(1926, nr 6–7, s. 13–21), który w sposób jednoznaczny oddawał istotę zamierzeń 
sanacji w dziedzinie oświaty. Publicysta ten skupił się przede wszystkim na kryty-
ce ideałów wychowawczych endecji oraz polityki oświatowej wobec mniejszości 
narodowych. Wykazywał również bezideowość oraz niedomagania wychowawcze 
szkolnictwa wszystkich typów i szczebli. Nakreślony jednak przez Linca program 
pozytywny był jeszcze bardzo ubogi. Autor nie precyzował bowiem na czym re-
wolucja w wychowaniu miałaby polegać. Nie formułował także nowego ideału wy-
chowawczego, ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że należy wychowywać 
młode pokolenie w oparciu o żywy autorytet, wzór osobowy i idee J. Piłsudskiego.

Sformułowaniem przesłanek patriotyzmu nowego typu zajął się Joachim 
Wołoszynowski w artykule pt. Państwowe nastawienie umysłów (1927, nr 8–10, 
s. 1–6). Akcentując głównie intelektualną stronę patriotyzmu, wskazywał na po-
trzebę zrozumienia przez obywateli współzależności interesów jednostek z cela-
mi społeczeństwa zorganizowanego w instytucji państwa.

Publikacją, która w sposób najbardziej wszechstronny omawiała podstawowe 
założenia doktryny wychowawczej sanacji, był artykuł Wiktora Niechaya pt. Pro-
blem wychowania państwowego (1931, nr 4, s. 346–357). Autor podjął się nie tyl-
ko sprecyzowania ideału i zadań wychowania państwowego, ale również określił 
metody i środki jego realizacji w praktyce pedagogicznej. Jako interesującą w tym 
zakresie należy uznać przystosowaną do potrzeb realizacji celów wychowania 
państwowego koncepcję organizacji życia oraz działalności gmin klasowych 
i szkolnych. Na uwagę zasługują również ciekawie opracowane przez Niechaya 
cele pracy wychowawczej szkoły, z których na czoło wysuwał m.in. kształtowanie 
postaw altruizmu społecznego oraz umiejętne wykorzystanie dla ich realizacji or-
ganizacji i instytucji uczniowskich.

Obok niewątpliwie ciekawych spostrzeżeń, stanowiących istotny wkład 
w kształtowanie rządowej doktryny wychowawczej, autor rozprawy nie ustrzegł 
się jednak błędnej w swej istocie tendencji totalitaryzmu w wychowaniu. Za taką 
bowiem należy uznać sformułowany przez niego postulat konieczności tworzenia 
szkół z systemem internatowym25, w celu ułatwienia indoktrynacji oraz roztocze-
nia możliwie pełnej kontroli nad życiem i działalnością uczniów.

25 W. Niechay, Problem wychowania państwowego, tamże, 1931, nr 4, s. 354.
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Drugą grupę zamieszczonych na łamach „Drogi” publikacji dotyczących 
zagadnień oświatowych stanowiły rozprawy poświęcone ustrojowi i organizacji 
szkolnictwa. Do najważniejszych spośród nich należy zaliczyć artykuły Bolesława 
Wścieklicy26, Ignacego Czumy27 oraz Bolesława Kielskiego28.

B. Wścieklica, specjalizujący się w problematyce ekonomicznej, w dwóch ar-
tykułach z 1929 r. poddał krytyce stan szkolnictwa zawodowego w Polsce oraz 
zaproponował kierunki reformy szkolnictwa tego typu. Część postulatów autora, 
dotycząca m.in. konieczności harmonizowania rozwoju szkolnictwa zawodowego 
z potrzebami gospodarki, współpracy administracji szkolnej z przedstawicielami 
kapitału i organizatorami produkcji, zmiany struktury, drożności oraz rozmiesz-
czenia terytorialnego szkolnictwa zawodowego, znalazła swoje odzwierciedlenie 
w ustawie szkolnej z 1932 r., w której właśnie dział szkolnictwa zawodowego zo-
stał niewątpliwie najlepiej opracowany.

Również zagadnieniu zmiany ustroju szkolnego poświęcona była rozprawa 
prof. I. Czumy uzasadniająca z kolei potrzebę reformy szkolnictwa akademickie-
go, której projekt został wypracowany przy jego znacznym udziale. Autor artykułu, 
wychodząc z założenia, że „reforma ustroju szkół akademickich winna zapocząt-
kować reformę wychowania młodzieży studiującej”29, próbował określić funkcje 
wychowawcze szkół wyższych, które w obowiązującej ustawie z 13 lipca 1920 r. 
były raczej pominięte.

Redakcja „Drogi” dopuszczała do głosu na łamach miesięcznika różne, czę-
sto sprzeczne ze sobą ideowo koncepcje i nastawienia. Przykładem otwartości 
pisma w kwestii wypracowania programu wychowawczego sanacji było m.in. opu-
blikowanie rozprawy Konrada Górskiego30 omawiającego rolę i zadania młodzie-
ży we współczesnym społeczeństwie z punktu widzenia katolicyzmu i pedagogiki 
personalistycznej.

Niewątpliwą zasługą omawianego tu wydawnictwa było, jak starano się wy-
kazać, zapoczątkowanie prac nad sformułowaniem nowego ideału wychowaw-
czego oraz oryginalnej koncepcji wychowawczej obozu rządowego, nazywanej 
„wychowaniem państwowym”. Miała być ona alternatywą wobec endeckiej dok-
tryny wychowania narodowego. 

Liczne rozprawy i artykuły o charakterze programowym i ideologicznym stano-
wiły podstawę teoretyczną oraz uzasadniały potrzebę wypracowania przez obóz 
piłsudczykowski własnej doktryny pedagogicznej oraz organizacji ogólnospołecz-
nego systemu wychowania. Jako ważny należy uznać wkład „Drogi” do sprawy 
określenia stosunku sanacji i prezentowanej przez nią doktryny do mniejszości 
narodowych oraz zagadnień światopoglądowych, w tym przede wszystkim, religii 
katolickiej.

26 B. Wścieklica, Zasadnicze czynniki postępu gospodarczego i ich rola w Polsce, tamże, 1929, 
nr 3, s. 225–240; tenże, Życie gospodarcze i szkoła, tamże, nr 7–8, s. 628–637.

27 I. Czuma, O nowy ustrój szkół akademickich, tamże, 1933, nr 3, s. 209–228.
28 B. Kielski, Nowa organizacja nauczania i wychowania w Polsce, tamże, 1932, nr 7–8, 

s. 726–737.
29 I. Czuma, O nowy ustrój szkół akademickich, s. 228.
30 K. Górski, Rola młodzieży współczesnej, tamże, 1931, nr 1, s. 47–55.
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Artykuł G. Linca otworzył nowy etap systematycznej i zorganizowanej dzia-
łalności koncepcyjnej nad wypracowywaniem doktryny wychowania państwowe-
go. Publikacje W. Niechaya i J. Wołoszynowskiego istotnie wzbogaciły jej część 
teleologiczną, natomiast rozprawy B. Wścieklicy i J. Czumy uzasadniały oraz 
wytyczały kierunki przeprowadzonej po 1932 r. przez władze oświatowe refor-
my ustroju szkolnego. Niewątpliwie zatem grono czołowych ideologów, polityków 
i publicystów piłsudczykowskich skupionych wokół wydawnictwa „Drogi” wniosło 
znaczący wkład w kształtowanie ideologii wychowawczej sanacji oraz określenie 
niektórych założeń polityki oświatowej rządu. 

Począwszy od 1937 r., w związku z likwidacją „Drogi”, podobną rolę również 
w zakresie wypracowywania nowych podstaw filozoficznych i ideologicznych re-
widowanej wówczas doktryny wychowawczej sanacji starał się odgrywać, z mniej-
szym jednak powodzeniem, tygodnik „Zaczyn”, związany z Obozem Zjednoczenia 
Narodowego31.

31 K. Jakubiak, Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji, Bydgoszcz 1994, 
s. 120–128.



PIOTR GOŁDYN*

Rola „Zrębu” w zachowaniu spuścizny intelektualnej 
Sławomira Czerwińskiego

W kwietniu 1929 r. tekę ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego 
objął Sławomir Czerwiński, dotychczasowy wiceminister tego resortu. Tym sa-
mym ministrem została osoba, która posiadała nie tylko odpowiednio wysokie 
wykształcenie, ale także doświadczenie w pracy pedagogicznej, jak również mi-
nisterialnej. Sławomir Czerwiński przeszedł niemalże przez wszystkie szczeble 
administracji w ministerstwie oświaty.

Czerwiński urodził się 24 października 1885 r. w Sompolnie jako syn Ludwika 
i Walentyny z Rudnickich. Ojciec jego był zastępcą notariusza. Po jakimś czasie 
rodzina przeniosła się do Marchwacza koło Kalisza, gdzie ojciec znalazł praw-
dopodobnie zatrudnienie w majątku Niemojowskich. Nauki pobierał Czerwiński 
w Gimnazjum Klasycznym w Kaliszu. Ponieważ został półsierotą, musiał zatrosz-
czyć się o swoje utrzymanie, stąd zarabiał między innymi udzielaniem korepetycji 
młodszym kolegom. W 1905 r. stanął na czele strajku szkolnego, co w konse-
kwencji spowodowało relegowanie go ze szkoły z tzw. „wilczym biletem”, który 
uniemożliwiał mu podjęcie nauki w szkołach na terenie Królestwa Polskiego i Ce-
sarstwa Rosyjskiego. Naukę ukończył w Krakowie, w IV Gimnazjum im. Henryka 
Sienkiewicza. Tam też, w 1906 r., jako ekstern uzyskał maturę. Następnie roz-
począł studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, które przerwał w 1910 r. z braku 
środków finansowych. Podjął wówczas pracę jako nauczyciel, najpierw w Koni-
nie, później w Piotrkowie Trybunalskim i Ostrowcu Świętokrzyskim. W roku 1918 
próbował powrócić na uczelnię i dokończyć studia, jednakże rozpoczął pracę 
w Ministerstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego. Już w roku 1920 został rad-
cą ministerialnym, a w 1923 wizytatorem seminariów nauczycielskich. W 1928 r. 

* Dr hab., Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
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ówczesny minister oświaty – Kazimierz Świtalski, powołał go na stanowisko pod-
sekretarza stanu w MWRiOP1.

S. Czerwiński miał naturę działacza społecznego i politycznego. Świadczy 
o tym chociażby fakt, że zaangażował się w strajk szkolny, a w czasie studiów 
działał w bratniej pomocy skupiającej studentów wywodzących się z Kalisza. Był 
aktywnym „zetowcem”, a później „zarzewiakiem”. Działał w różnych organiza-
cjach nauczycielskich2.

Prywatnie był dwukrotnie żonaty. Pierwszą jego żoną była Zdzisława Drze-
wiecka (zm. w 1916 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim). Z małżeństwa tego przyszło 
na świat troje dzieci: Dobrosława, Zdobysław i Wisława. Czerwiński ożenił się 
powtórnie w roku 1925 z Jadwigą Pietruszkiewicz. Ze względu na to, że była ona 
rozwódką zmienił wyznanie na kalwińskie, aczkolwiek niektórzy twierdzili, że nie 
był to bezpośredni powód tej decyzji. Był także członkiem loży masońskiej3.

Tekę ministra objął w kwietniu 1929 r. i utrzymał ją, mimo częstych zmian 
rządów, do swojej śmierci, 4 sierpnia 1931 r. Jako minister oświaty obecny był 
na wielu spotkaniach, uroczystościach, gdzie bardzo często zabierał głos bądź 
to bezpośrednio jako minister oświaty, bądź jako przedstawiciel prezydenta lub 
premiera. O tym, że był dobrym mówcą wspominali jego współpracownicy: „Był 
doskonałym mówcą, toteż wszelkie jego wystąpienia publiczne były zawsze bar-
dzo rzeczowe, jasne i przybrane w bardzo piękną szatę zewnętrzną”4.

Problem jednak w tym, że ani przed objęciem teki ministra, ani też w trakcie 
pełnienia tej ważnej dla kraju funkcji Sławomir Czerwiński nie publikował. Aczkol-
wiek od tej reguły można zauważyć kilka drobnych odstępstw. Jednym z nich jest 
np. słowo wstępne napisane do publikacji autorstwa Mariana Falskiego. Minister 
napisał wówczas: 

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie konkretne, z oparciem się na materiale liczbo-
wym, olbrzymiego wzrostu potrzeb szkolnictwa powszechnego w latach najbliższych. Wzrost ten 
jest związany z nadejściem momentu, w którym w wiek szkolny wchodzić zaczynają silne liczebnie 
roczniki powojenne zamiast dotychczasowych, słabych liczebnie, wojennych, wskutek czego ogólna 
liczba dzieci w wieku obowiązku szkolnego będzie przez szereg lat gwałtownie wzrastała. Pojawią się 
potrzeby dotyczące zwiększenia ilości lokali szkolnych i etatów nauczycielskich, zwiększenia środ-
ków na utrzymanie i na budowę szkół. Na plan pierwszy wysuwa się zwłaszcza zagadnienie bu-
dowlane. Posiadanie budynków własnych, wzniesionych we właściwych punktach i dostosowanych 
do potrzeb pracy szkolnej, jest nieodzownym warunkiem rozwoju szkolnictwa powszechnego. Zu-
pełnie zaś szczególnego znaczenia nabiera sprawa budowy szkół w związku z rozpoczynającym się 
już w roku szkolnym 1929/30 i rosnącym wprost jak lawina przyrostem dzieci, którego niepodobna 
będzie wtłoczyć w ciasne ściany lokali dotychczasowych ani opanować przez wynajem lokali nowych. 
Toteż sprawie budowy szkół poświęcono tutaj więcej miejsca i podano przykłady rozłożenia kosztów 
budowy między samorządy i skarb państwa. Przykład ten, aczkolwiek nie ma charakteru formalnego 
projektu, daje jednak materiał, mogący okazać znaczną pomoc w dyskusji nad definitywnym rozwiąza-
niem zagadnienia budowlanego w szkolnictwie powszechnym. Materiały niniejsze ukazują się w druku 
z pewnym opóźnieniem. Stanowią one dalsze rozwinięcie treści, zawartej w publikacji pn. Wyniki spisu 

1 P. Gołdyn, Sławomir Czerwiński (1885–1931). Minister oświaty, przyjaciel Kalisza, Kalisz 2013, 
s. 9–23.

2 Tamże, s. 14–21.
3 Tamże, s. 8–14.
4 W. Gałecki, Jeszcze raz przez życie. Wspomnienia, Kraków 1966, s. 273.
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dzieci z czerwca 1926 roku w zastosowaniu do badań potrzeb szkolnictwa powszechnego (Warszawa 
1928). Wszystkie liczby, odnoszące się do preliminarzy, mają z natury rzeczy charakter przybliżony, 
tym niemniej orientują nas ogólnie w otaczającej rzeczywistości5.

Kolejnym przykładem było przemówienie ministra Sławomira Czerwińskiego 
wygłoszone w Wilnie 28 listopada 1929 r., a wydane w formie niewielkiej, kieszon-
kowej broszurki. Wydawcą tej publikacji była Liga Rozwoju Mocarstwowego Pol-
ski. Wyszła ona pod tym samym tytułem, pod którym referat wygłosił Czerwiński 
– Konstytucja Państwa a wychowanie publiczne6.

Spod jego pióra wyszło również wspomnienie o Melanii Parczewskiej, z którą 
współpracował jeszcze w czasach kaliskich. Ukazało się ono w pismach wspo-
mnianej, które pojawiły się drukiem w Wilnie w 1929 r.7

Ostatnim przykładem jest opublikowany w 1930 r. doktorat Sławomira Czer-
wińskiego. Ukazał się on w serii „Prace Historyczno-Literackie”, pod pozycją trzy-
dziestą piątą. Praca złożona była z siedmiu rozdziałów. Omówione w nich zostały 
m.in. geneza, czas i zakres twórczości Jaraczewskiej, materiał rzeczowy, który 
wykorzystała w swojej twórczości, oraz dydaktyczny charakter jej powieści. Re-
daktor serii w słowie wstępnym tak uzasadniał wydanie tej pozycji: 

Autor napisał tę pracę jeszcze w roku 1918. Jeżeli jej Redakcja tak długo nie wydawała, to nie 
tylko dlatego, że miała w tece kilka prac wcześniejszych, ale nadewszystko dlatego, że Autor nie 
tracił nadziei, iż znajdzie się w tej lub innej bibliotece zaginiony „Upominek” Jaraczewskiej. Nadzieja 
zawiodła. Może czyjaś szczęśliwa ręka odnajdzie kiedyś ten zbiór „krótkich powieści moralnych” – „dla 
dzieci”, co nie wpłynie zresztą na wyniki badań nad powieściami Jaraczewskiej nie dla dzieci. Ukazuje 
się więc studium o tych powieściach – tak, jak było napisane przed laty dwunastu – jako niezbędne 
uzupełnienie studiów, poprzednio ogłoszonych w tem wydawnictwie, o początkach powieściopisar-
stwa polskiego8.

Można przypuszczać jednakże, że powody opublikowania pracy Czerwińskie-
go były zgoła inne. W roku 1918 praca ta nie była jeszcze obronioną. Czerwiński 
uzyskał doktorat dopiero w roku 1923, a więc pięć lat później. Poza tym, wydanie 
pracy w roku 1930 podnosiło prestiż serii, wszak była to książka urzędującego 
ministra oświaty9. Poza tym trudno szukać publikacji, których autorem był Sławo-
mir Czerwiński.

Czerwińskiego uważa się za twórcę i gorącego propagatora idei wychowa-
nia państwowego. Jako minister po raz pierwszy publicznie o ideale wychowania 
państwowego mówił Czerwiński w Poznaniu, w czasie I Kongresu Pedagogiczne-
go, który odbył się w dniach 8–10 lipca 1929 r. W referacie zatytułowanym O ideał 
wychowawczy szkoły polskiej zawarł minister następujące tezy: 

5 S. Czerwiński, Przedmowa, [w:] M. Falski, Potrzeby szkolnictwa powszechnego w okresie 
wzmożonego przyrostu dzieci, Warszawa 1929, s. 5–6.

6 S. Czerwiński, Konstytucja Państwa a wychowanie publiczne, Warszawa 1929.
7 E. Andrysiak, Sławomir Czerwiński, [w:] Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-

-Wschodniej Ziemi Kaliskiej, red. D. Wańka, Kalisz 2007, s. 100–101.
8 Słowo od redakcji, [w:] S. Czerwiński, Elżbieta z Krasińskich Jaraczewska. Studium z dziejów 

powieściopisarstwa polskiego, Kraków 1930.
9 P. Gołdyn, Sławomir Czerwiński (1885–1931)…, s. 23.
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I. Obecny brak tego ideału i trudności jego postawienia: 1) Ideał wychowawczy zjawia się jako 
wynik historycznych prądów duchowych danej epoki, nie może być indywidualnym abstrakcyjnym 
pomysłem. 2) Przełomowość tego okresu historii wychowania, w którym obecnie żyjemy. 3) Specjalna 
trudność polska: wychowane i dojrzałe w niewoli pokolenie, ma wytworzyć ideał dla pokolenia, prze-
znaczonego do życia we własnem, wolnem Państwie. II. Konieczność dążenia do skrystalizowania się 
ideału wychowawczego, potrzeba ustalenia jego elementów. III. Elementów, dziś przez nas posiada-
nych, starczy na okres życia naszego i na takie udoskonalenia naszej szkoły, jakiego od jednego po-
kolenia historia wymagać może. IV. Który z dwóch zasadniczych typów psychicznych hodować mamy: 
„typ pracownika”, czy „typ bojownika”? Niestety. Musimy wybrać typ najtrudniejszy, bo zawierający 
jedne i drugie elementy: uzdolnionego do walki pracownika. V. Jak ten typ realizować? 1) Skończyć 
z typami przeszłości: pokornego poddanego i posłusznego biurokraty (w związku z tem odbiurokraty-
zować stosunek wychowawcy do wychowanka). 2) Na ich miejsce postawić ideał obywatela, czynem 
dnia codziennego i świętem walki stwierdzającego poczucie odpowiedzialności za całość i pomyśl-
ność Państwa. 3) Ochraniać i ćwiczyć zamiłowanie do pracy i uczyć umiejętności pracy indywidualnej 
i zbiorowej. 4) Ochraniać i ćwiczyć psychiczne i fizyczne zdolności do indywidualnej i zbiorowej walki 
z przeciwnościami10.

Ideał wychowania państwowego został podchwycony przez ówczesnych 
pedagogów sanacyjnych, a rodzajem tuby wzmacniającej te tezy i przekazują-
cej je dalej stało się czasopismo „Zrąb” i grupa działaczy oświatowych skupiona 
wokół niego. Grupa ta w ten sposób wcielała w życie słowa Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, który stwierdzał, że tylko czyn się liczy, a czynem tym miało być 
właśnie wydawanie tego czasopisma i propagowanie idei wychowania państwo-
wego. Jej założycielem został Janusz Jędrzejewicz. Nie była ona w żaden sposób 
sformalizowana, ale szacuje się, że liczyła ona nawet do 400 osób. Czasopismo 
zaś było kwartalnikiem, który ukazywał się od 1930 do 1936 r. Jego redaktorami 
byli między innymi: Janusz Jędrzejewicz, Jan Dąbrowski, Stanisław Podwysoc-
ki, Hanna Pohoska czy Jan Białek. Wydawany był przez Towarzystwo Kultury 
i Oświaty z siedzibą w Warszawie11. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że odnie-
sienie się do słów Marszałka wynikało ze szczególnego kultu, jakim cieszył się on, 
co zrozumiałe, wśród sympatyków „Zrębu”. Ten kult nie był też obcy Sławomirowi 
Czerwińskiemu, który często to podkreślał12.

Zgodnie z wytycznymi, jakie postawili przed sobą twórcy kwartalnika, „Zrąb” 
miał skupiać wokół siebie osoby, które byłyby gotowe wesprzeć zasady wycho-
wania państwowego i ugruntować je w przestrzeni oświatowej13. Co interesujące, 
mimo że za twórcę ideału wychowania państwowego uważano Sławomira Czer-
wińskiego, od momentu powstania czasopisma nie pojawił się żaden artykuł skre-
ślony jego ręką. Pismo miało charakter prorządowy i było uważane za nieoficjalny 
organ prasowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego14. 

10 Archiwum Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie (dalej: AZG 
ZNP), I Kongres Pedagogiczny w Poznaniu, sygn. 261.

11 Z. Osiński, Janusz Jędrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edukacji (1885–1951), Lublin 2007, 
s. 115.

12 H. Hein-Kircher, Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926–1939, War-
szawa 2008, s. 22 i 259.

13 Wstęp redakcyjny, „Zrąb” 1930, nr 1, s. 5.
14 J. Jakubiak, Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji, Bydgoszcz 1994, 

s. 145–146.
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Trzeba zauważyć, że nie było także tekstów Czerwińskiego (poza nielicznymi 
przemówieniami) w oficjalnym organie prasowym ministerstwa, który nosił tytuł 
„Oświata i Wychowanie”.

Oprócz czasopisma „Zrąb” grupa ta podjęła się wydawania publikacji zwar-
tych w trzech podstawowych seriach: „Biblioteka dla Nauczycieli”, „Biblioteka dla 
Młodzieży” i „Biblioteka dla Rodziców”. W ramach tej pierwszej serii wydawniczej 
wydano Pisma zebrane Józefa Piłsudskiego czy Psychologiczne podstawy no-
wych programów J. Kuchty15.

W tej serii ukazała się również, niestety już pośmiertnie, książka zawierająca 
wystąpienia i przemowy Sławomira Czerwińskiego. Nadano jej tytuł O nowy ideał 
wychowawczy. 

We wstępie do wydania pierwszego Hanna Pohoska napisała: 

Z prawdziwem i głębokiem wzruszeniem przystępujemy dziś do przekazania nauczycielstwu 
tego skarbu bezcennego, jaki są dla niego mowy ś.p. ministra Sławomira Czerwińskiego. Każda myśl 
w nich zawarta rodziła się dla nas, nauczycieli, każda z nich poparta była gorącem biciem serca. Dziś, 
gdy odszedł od nas nasz Wielki Przyjaciel i Wychowawca, ze słów Jego dawniej wypowiedzianych, 
a utrwalonych na piśmie, czerpać musimy siłę do prac trudnych i odpowiedzialnych. Uczyć się z nich 
możemy wszyscy: i nauczyciele w małych jednoklasówkach w głuchych wsiach, i pracownicy wielkich 
szkół w miastach, administracji szkolnej, i sternicy prac oświatowych w centrali. Ś.p. minister Czerwiń-
ski ogarniał bowiem myślą i uczuciem wszystkie ogniska pracy i tej samej odpowiedzialności. Z do-
świadczeń własnego życia znał wszystkie szczeble pracy nauczycielskiej, w każdy jej odcinek wnosił 
twórczy zapał, równe oddanie się, i równą umiejętność16.

Dlaczego właśnie „Zrąb” podjął się przygotowania i wydania mów Sławomira 
Czerwińskiego? Odpowiedź wydaje się być prosta i jednoznaczna. Było to czaso-
pismo najbliższe ideowo Czerwińskiemu (lub odwrotnie). Potwierdziła to również 
H. Pohoska, pisząc: 

Organizacja nauczycielska „Zrąb” była związana węzłami ścisłej przyjaźni ze Zmarłym. Powstała 
ona jako wyraz tych samych dążeń ideowych, jakie On reprezentował, powstała na miesiąc przed 
objęciem przez Niego naczelnej władzy, bo w marcu 1929. W ciągu dwóch lat bywał ś.p. minister 
Sławomir Czerwiński niejednokrotnie Naszym Ukochanym Gościem na uroczystych akademiach i ze-
braniach. Kwartalnikowi naszemu okazywał szczerą przyjaźń, wyrażał pochwały i życzenia rozwoju17.

Pomysł wydania książki z przemówieniami Sławomira Czerwińskiego zrodził 
się jeszcze za jego życia. Redakcja „Zrębu” zwróciła się do niego z prośbą o udo-
stępnienie rękopisów swoich wystąpień, aby na ich podstawie dokonać opraco-
wania redakcyjnego. Prace te opisała Pohoska następująco: 

W kwietniu 1931 r. zwróciliśmy się do ś.p. ministra Czerwińskiego z prośbą o pozwolenie wydru-
kowania Zbioru Jego mów, jako pierwszego tomu Biblioteki Nauczycielskiej „Zrębu”. Wyraził najpierw 
zdziwienie, boleśnie dziś przez nas wspomnianemi słowami: „Przecież takie propozycje robi się tym, 
którzy odchodzą, którzy się kończą, a jabym jeszcze nie chciał odejść – chciałbym dalej pracować!” 

15 Tamże, s. 144–145.
16 H. Pohoska, Przedmowa, [w:] S. Czerwiński, O nowy ideał wychowawczy, wyd. 1, Warszawa 

1934, s. V.
17 Tamże, s. X.
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– Te smutne prorocze słowa zadźwięczały nam wtedy, jak zgrzyt, tłumaczyliśmy Ministrowi, jak bardzo 
potrzeba nauczycielstwu Jego słów i Jego myśli, które są rozproszone po pismach i wydawnictwach. 
Po wyjaśnieniach naszych zgodził się na naszą prośbę, udzielił rękopisów swoich mów i odpowied-
nich wyjaśnień. Po paru tygodniach omówił z nami sposób wydania, zaakceptował podział mów na 
grupy, według których dziś do wydawnictwa przystępujemy. Chory już ciężko, w lipcu porozumiewał 
się z nami co do szczegółów wydania, pragnąc robić ostatnią korektę. Śmierć nieubłagana przerwała 
współpracę „Zrębu” z Ukochanym Ministrem i z mów Jego przez nas wydanych – uczyniła testament 
dla nauczycielstwa18.

Pierwsze wydanie ujrzało światło dzienne w roku 1931. Jego okładka była 
graficznie zbliżona do okładek czasopisma „Zrąb”, aczkolwiek przeważała barwa 
różowa i biała, podczas gdy na okładkach periodyku kolorem dominującym była 
czerń.

Wydanie drugie weszło na rynek księgarski trzy lata później i było poszerzo-
ne o dwa przemówienia. Oba niewygłoszone. Pierwsza mowa przygotowana była 
na doroczny Zjazd Stowarzyszenia Dyrektorów Państwowych Szkół Średnich, 
który miał się odbyć w lutym 1929 r. Trzeba pamiętać, że Czerwiński był wówczas 
wiceministrem oświaty. Drugie z niewygłoszonych przemówień, przygotowane 
było na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę gmachu Bi-
blioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Mimo obecności na tej doniosłej uroczystości, 
Czerwiński przemówienia nie wygłosił. Przeszkodził mu w tym stan zdrowia. Jak 
zauważył jego bliski współpracownik, minister pojechał do Krakowa ochrypnięty 
i przez to głosu nie zabrał19. Dokonał jednak wmurowania kamienia węgielnego.

Gdyby jednak przemówił, zebrani usłyszeliby między innymi: 

Zapewne w kraju, a być może są nawet wśród nas, tu zebranych, sceptycy, którzy tę naszą 
dzisiejszą uroczystość spotykają uśmiechem niedowierzania albo i sądem surowej krytyki. Ludzie 
ci uważają, że źle czynimy, skoro w okresie ciężkiej depresji gospodarczej przystępujemy do dzieła, 
które narazi Skarb Państwa na nowy poważny wydatek, że źle czynimy, rozpoczynając budowę no-
wego fundamentalnego gmachu w chwili, gdy w kraju całym budowa tylu innych dawniej rozpoczętych 
gmachów postępuję zbyt powoli z braku środków na szybkie ich wykończenie. […]

Oto kładziemy kamień węgielny pod gmach, który ma być ducha składnicą. Oto zakładamy 
szczebel w wiodącej „ad astra” drabinie, ustawionej tu niegdyś przez Piastów i Jagiellonów. I któż ma 
nam prawo powiedzieć, że źle czynimy? Któż ma nam prawo doradzać, byśmy do lepszych pocze-
kali czasów? Bądźmy spokojni w sumieniu swojem. Bądźmy pewni, że uderzenie murarskiego młota 
w ten kamień węgielny odbije się radosnem echem w sercach tych wszystkich, co sól polskiej ziemi 
stanowią20.

Książka musiała cieszyć się znacznym powodzeniem, skoro już w trzy lata 
później pojawiła się po raz drugi. I tutaj znowu niezawodna w tym zakresie H. Po-
hoska daje nam jednoznaczne wyjaśnienie konieczności ponownego wydania 
przemówień Sławomira Czerwińskiego. 

Minęły trzy lata, w ciągu których książka ś.p. Sławomira Czerwińskiego spełniła niesłychanie 
doniosłe zadanie. Czerpały z niej skarby uczuć i myśli szerokie rzesze nauczycielskie, kształciły się 
na niej pokolenia młodzieży dorastającej. Specjalnie organizacje takie, jak „Zrąb”, „Związek Nauczy-

18 Tamże.
19 B. Żongołłowicz, Dzienniki 1930–1936, Warszawa 2004, s. 181.
20 S. Czerwiński, O nowy ideał…, s. 188–189.
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cielstwa Polskiego”, „Straż Przednia”, w swych pracach ideowych i wychowawczych niejednokrotnie 
uznawały za podstawę książkę „O nowy ideał wychowawczy”. […] Ile w niej zaczerpnięto z ducha 
i ideałów ś.p. ministra Sławomira Czerwińskiego, zrozumie każdy, kto w karty tu przedłożone wejrzy 
i postanowi je odczytać raz jeszcze z powagą i skupieniem. Oto dlaczego „Zrąb” w pełnem zrozumie-
niu obywatelskiego obowiązku przekazuje kolegom nauczycielom i młodzieży to drugie wydanie pism, 
poszerzone o dwa ustępy z „teki pośmiertnej”21.

Oba wydania podzielone były dokładnie tak samo tematycznie, na pięć czę-
ści. Ów podział również uzasadniała Hanna Pohoska we wstępie do pierwszego 
wydania: 

Pierwsza część mów, zatytułowana „O nowy ideał wychowawczy”, jest zgromadzeniem tych 
wszystkich dokumentów, które w rozwoju chronologicznym ukazują, jak krystalizowała się wewnętrzna 
praca ideowa ś.p. Ministra. Druga część, „Budowa polskiej kultury”, daje nam obraz prac Ministerstwa 
wewnętrznych i reprezentacyjnych przy fundowaniu nowych placówek kulturalnych. Trzecia „W obro-
nie szkoły i nauczyciela” to zbiór polemik obronnych. Czwarta poświęcona jest wspomnieniom strajku 
szkolnego, piąta wreszcie, skierowana do tych, „którzy odeszli”, najboleśniejszą może dla nas, którzy 
nie umiemy tak pięknie jak On pożegnać „Tego, który odszedł”. – Zbiór mów jest niekompletny – umie-
ściliśmy tylko te, na których wydrukowanie otrzymaliśmy Jego pozwolenie, niektóre Zmarły wygłaszał 
z pamięci, inne z tak ułamkowych notatek, że trudno Mu je było odtworzyć po dłuższym czasie22.

Tak jak było to już wcześniej wspomniane oba wydania miały taki sam układ 
tematyczny. Część pierwsza obejmowała zatem przemówienia, które bezpo-
średnio odnosiły się do myśli przewodniej książki, czyli ideału wychowawczego, 
i nosiła tytuł tożsamy z tytułem książki – O nowy ideał wychowawczy. Zawar-
to w niej dziesięć mów, które wygłoszone zostały w różnych okolicznościach 
i w różnym czasie, a w których Czerwiński promował ideał wychowania pań-
stwowego. Część z nich pochodziła z okresu, kiedy Czerwiński nie był jeszcze 
ministrem oświaty ani nawet wiceministrem. Przykładem może być pierwsze 
opublikowane przemówienie, które Czerwiński wygłosił 5 września 1927 r. przez 
radio, a zatytułowane – O stosunku nauczyciela do ucznia. Podobnie sprawa się 
ma z następnym tekstem, który został wygłoszony również przez radio, 18 maja 
1928 r., a nosił tytuł Na dzień dobrej woli. Dwie z najbardziej istotnych mów w tej 
części to z pewnością przemówienia wygłoszone w Poznaniu (lipiec 1929 r.) 
i w Wilnie (listopad 1929 r.). Oba dotyczyły upublicznienia tez związanych z wy-
chowaniem państwowym. Dlatego należy uznać je za kluczowe, nie tylko w tej 
części, ale i w całej książce.

Części drugiej nadano tytuł – Budowa polskiej kultury. Zawiera ona szereg 
wystąpień – dokładnie dwadzieścia cztery – które dotyczyły rekonstrukcji polskiej 
kultury w jej różnych obszarach i szerokim zakresie. Znalazły się tam między 
innymi mowy wygłoszone przez Czerwińskiego, np. podczas otwarcia Szkoły 
Grafików (14 września 1928 r.), otwarcia konferencji w sprawie kultury wsi pol-
skiej (Łowicz, 10 stycznia 1930 r.), otwarcia Teatru Polskiego w Stanisławowie 

21 H. Pohoska, Przedmowa, [w:] S. Czerwiński, O nowy ideał wychowawczy, wyd. 2, Warszawa 
1934, s. XII.

22 Tamże, s. XI.



Piotr Gołdyn164

(6 października 1929 r.) czy laudacja wygłoszona na cześć Leopolda Staffa z oka-
zji trzydziestolecia jego pracy twórczej (16 maja 1931 r.). Poza tym w tej czę-
ści zamieszczono także mowy głoszone przez ministra podczas różnego typu 
zjazdów zawodowych i naukowych: Zjazdu ZNP (8 grudnia 1928 r.), Kongresu 
Matematyków Słowiańskich (23 września 1929 r.), Zjazdu Dyrektorów Polskich 
Szkół Średnich Państwowych (5 kwietnia 1930 r.), a także Powszechnego Zjazdu 
Historyków Polskich (30 listopada 1930 r.).

Tylko dwa teksty zamieszczono w części trzeciej – W obronie szkoły i na-
uczyciela. Pierwszy to przemówienie sejmowe wygłoszone podczas dwudzieste-
go czwartego posiedzenia izby niższej polskiego parlamentu. Bronił w nim między 
innymi nakładów finansowych na polską oświatę. Drugi to jeden z nielicznych wy-
wiadów z ministrem Czerwińskim, który opublikowany został pierwotnie na ła-
mach „Gazety Polskiej” w kwietniu 1931 r.

Dwa przemówienia znalazły się także w części czwartej. Oba wygłoszone 
zostały w czasie obchodów dwudziestopięciolecia walki o szkołę polską. Pierw-
sze z nich zaprezentował Czerwiński w Kaliszu – 25 maja 1930 r. Dla niego była 
to również swoista podróż sentymentalna, bowiem tam był jednym z tych, którzy 
podjęli bój o polską szkołę. Drugie przemówienie w tej części pochodziło z po-
dobnej uroczystości, która miała miejsce w Warszawie 25 października 1930 r. 
Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że Czerwiński i jako minister, i jako „weteran” 
walk o polską szkołę wszedł do komitetu honorowego tych obchodów23.

Ostatnią, piątą część zasadniczo stanowią mowy pogrzebowe, stąd podtytuł 
dla tej części brzmi: Tym, którzy odeszli. Spośród dziesięciu tekstów zawartych 
w tym rozdziale, trzy ostatnie są przemówieniami wygłoszonymi przez Czer-
wińskiego podczas uroczystości związanych z odsłonięciem pomników i tablic 
poświęconych znanym i bohaterskim Polakom. Pierwsze z tych trzech wygłosił 
Czerwiński w Grodnie 20 października 1929 r. podczas odsłonięcia pomnika Elizy 
Orzeszkowej, drugie 1 listopada 1929 r. przy tablicy upamiętniającej bohaterską 
młodzież, która zginęła w obronie Warszawy w 1920 r. Ostatnie również przy ta-
blicy poświęconej tym razem Fryderykowi Chopinowi – 2 listopada 1930 r. Pozo-
stałe teksty to mowy wygłoszone na pogrzebach: Kazimierza Kamińskiego, Jana 
Zawidzkiego, Wacława Jezierskiego, Stanisława Barcewicza czy Jacka Malczew-
skiego.

Trzeba zauważyć, że przemówienia w poszczególnych częściach książki 
zostały ułożone w sposób chronologiczny. Od tych najwcześniej wygłoszonych, 
do tych najpóźniej. Sprawia to wrażenie pewnego porządku, a z drugiej strony dla 
czytelnika jest obrazem stanowiącym i ewolucję, i ewaluację poglądów na temat 
wychowania państwowego lansowanych przez Sławomira Czerwińskiego.

Na łamach „Muzeum” ukazała się bodaj jedyna recenzja książki Sławomira 
Czerwińskiego – O nowy ideał wychowawczy. 

23 AZG ZNP, 25-lecie strajku szkolnego na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego. Materiały do ob-
chodów. 1930, sygn. 112.



Rola „Zrębu” w zachowaniu spuścizny intelektualnej Sławomira Czerwińskiego 165

Rozpoczyna się wielka praca nad przebudową szkolnictwa polskiego. W przededniu doniosłej 
reformy pojawiła się książka, która w sposób niezmiernie głęboki wprowadza nas w istotę podejmowa-
nych przekształceń. Książką tą są mowy ś.p. ministra Sławomira Czerwińskiego, wydane przez Biblio-
tekę Zrębu pt. O nowy ideał wychowawczy. Ś.p. minister Czerwiński był tym, który w imieniu Rządu 
Rzeczypospolitej nakreślał nowe drogi szkole polskiej i szukał nowego wyrazu dla odzwierciedlenia jej 
ideałów w Odrodzonej Ojczyźnie. Czytelnik znajdzie tam obraz zmagań duchowych męża stanu, na-
uczyciela i wychowawcy, który walczył z obojętnością społeczeństwa, trudami i przeszkodami, by zdo-
być jak najlepsze warunki pracy dla dzieci, młodzieży i nauczycieli, a jednocześnie otrzymaliśmy 
w książce Czerwińskiego pierwszorzędny dokument historyczny, ilustrujący kilkuletnią pracę ministra 
w dzieła rozbudowy polskiego szkolnictwa i polskiej kultury. Zainteresować powinna ona nie tylko 
nauczycieli, ale wszystkich obywateli, którzy rozumieją jak doniosłą jest sprawa oparcia wychowania 
młodzieży o ideały państwowe. A przecież jednemu ze źródeł, z którego tak obficie może czerpać 
zwycięska idea wychowania obywatelskiego, jest właśnie twórcza myśl i gorące serce ś.p. ministra 
Czerwińskiego. Wydanie Jego książki w momencie, gdy przez przebudowę szkoły realizują się hasła 
rzucane przez niego w społeczeństwo od kilku lat jest wymownem świadectwem związku duchowego 
między tętniącą życiem rzeczywistością i głębokością nurtu, który płynął już dawniej i niósł skarby na 
dzień dzisiejszy24.

Trudno to chyba do końca nazwać recenzją sensu stricte. Z treści wynika, 
że jest to ewidentna zachęta do wnikliwej lektury przemówień, które stawały się 
dla ówczesnego nauczyciela drogowskazami postępowania w działaniach eduka-
cyjnych i wychowawczych.

Reasumując powyższe rozważania, należy zauważyć, że kilku ministrów 
sprawujących swój urząd przed i po Czerwińskim zostawiło mniejszą lub więk-
szą swoją spuściznę intelektualną w postaci różnych publikacji monograficznych 
czy też dzienników albo pamiętników. Dzięki temu ich poglądy, życiorysy zostały 
zachowane. Sławomir Czerwiński nie pisał ani dziennika, ani tym bardziej pa-
miętnika. I de facto gdyby nie inicjatywa „Zrębu”, spuścizna intelektualna mini-
stra Czerwińskiego przepadłaby bezpowrotnie lub też zachowałaby się w formie 
szczątkowej i zapewne w dużym rozproszeniu.

Jak zauważyła H. Pohoska, mowy te stały się swoistym testamentem dla 
ówczesnych nauczycieli i działaczy oświatowych różnych szczebli. Stały się one 
także drogowskazem dla tych, którym ideał wychowania był tak samo bliski jak 
S. Czerwińskiemu. Pohoska pisała: 

Mowy te są czemś więcej niż „mowami” w konwencjonelnem tego słowa znaczeniu, są odbiciem 
wielkiej duszy ludzkiej, są Jej wyrazem najszczerszym i najgłębszym, są krynicą idei, której zmarły 
służył. Gdy je dziś nauczyciel polski bierze do ręki, niechże wie, że to głos z za grobu Tego, który był 
Wychowawcą, Ministrem, Obywatelem i Polakiem, ale nie martwym wzorem do naśladowania, a ży-
wym, czującym, cierpiącym i walczącym Człowiekiem25.

Trudno się nie zgodzić z powyższymi słowami Hanny Pohoskiej. Wiele treści 
zawartych w wystąpieniach S. Czerwińskiego aktualnych jest także dzisiaj. Nie-
stety, zarówno Czerwiński, jak i jego poglądy odeszły nieco w zapomnienie po-
przez splot różnych czynników społecznych i politycznych. Dziś jest odpowiedni 

24 S. Czerwiński, O nowy ideał wychowawczy, Warszawa, Wyd. Bk Zrębu, str. XII i 304, Skład 
główny Dom Książki Polskiej, „Muzeum” 1932, nr 2, s. 99.

25 H. Pohoska, Przedmowa…, s. XII.
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czas, żeby i postać Czerwińskiego, i jego poglądy wydobyć z otchłani zapomnie-
nia. I właśnie to co zrobił w tym zakresie „Zrąb” jeszcze w okresie bliskim życia 
i działalności ministra Czerwińskiego jest doskonałym punktem wyjścia do tego 
typu działania. Trzeba jednoznacznie powiedzieć, że gdyby nie inicjatywa „Zrę-
bu”, spuścizna intelektualna Sławomira Czerwińskiego przepadłaby bezpowrot-
nie, z wielką stratą dla polskiej myśli oświatowej i pedagogicznej. Jest to ważne 
również dlatego, że jego następca na stanowisku ministra wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego kontynuował zapoczątkowane przez niego działania 
w zakresie wdrażania idei wychowania państwowego. Co więcej, wyraził opinię, 
że Czerwiński był pierwszym ministrem oświaty, który wiedział, o co chodzi, ale 
miał również odwagę głośno wyrażać swoje poglądy26.

26 J. Jędrzejewicz, W służbie idei. Fragmenty pamiętnika i pism, Londyn 1972, s. 123.
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Wydawcy i kolporterzy pism drugoobiegowych 
dla młodzieży szkolnej w latach osiemdziesiątych XX w. 

w Polsce

Wprowadzenie

Lata osiemdziesiąte są okresem, w którym na skalę dotąd niespotykaną roz-
winął się system publikacji podziemnych, nielegalnych, nieoficjalnych, będący 
konsekwencją sierpnia 1980 r. i występujący w wielu środowiskach opozycyjnych, 
związanych z ruchem solidarnościowym. 

Wśród wydawnictw drugoobiegowych wymienić należy przede wszyst-
kim pozycje zwarte, które, będąc zakazanymi w obiegu oficjalnym, znajdowały 
możliwość dotarcia do czytelnika w warunkach podziemnych. W okresie tym na 
drugoobiegowym rynku wydawniczym pojawiło się również bardzo wiele druków 
ciągłych wydawanych przez środowiska opozycyjne, m.in. intelektualistów, ro-
botników, studentów, ale również młodzież szkolną. Obok nich ważnymi były też 
wszelkie druki będące wyrazem manifestu i nawołujące do opozycyjnych dzia-
łań, jak plakaty, ulotki, stemple, kasety magnetofonowe z nagraniami zakazanych 
utworów. Właśnie to było specyfiką wydawnictw drugoobiegowych, że publikowa-
ły one teksty zakazane oraz materiały nawołujące do walki o zmianę okoliczności, 
o zmianę warunków, o zmianę ustroju. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ukazanie ruchu wydawniczego 
i kolporterskiego w zakresie pism drugoobiegowych dla młodzieży szkolnej w la-
tach osiemdziesiątych w Polsce. Ruch ten, tak jak cała działalność drugoobiego-
wa, był fenomenem niespotykanym dotąd na tak ogromną skalę. W środowiskach 
młodzieży szkolnej miał on swoją specyfikę, która w pewnych obszarach działal-
ności nieco odbiegała od działań prowadzonych przez inne środowiska.

* Dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład 
Historii Wychowania, 60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.
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Lata 1980–1981 – początki działań wydawniczych 
i kolporterskich

Rok 1980, a z nim powstanie „Solidarności” otworzył przed Polską nadzieję 
na zmianę rzeczywistości. Nadzieję tę podchwyciły m.in. środowiska młodzieży 
szkolnej, która, obserwując te wydarzenia i rodzącą się opozycję, również podjęła 
działania w zakresie dążeń niepodległościowych. Młodzież zaczęła organizować 
się w niezależne grupy opozycyjne, tworząc przy nich prawie zawsze organy wy-
konawcze. W ten sposób rozpoczęła się tak jak w innych środowiskach opozycyj-
nych ówczesnej Polski drugoobiegowa, opozycyjna wobec istniejącej otaczającej 
rzeczywistości, działalność młodzieży na polu wydawniczym. 

W czerwcu 1979 r. w Warszawie wydano pierwsze niezależne pismo młodzie-
ży szkolnej „Uczeń Polski”, którego idea zrodziła się w środowisku warszawskiej 
młodzieży licealnej. Pismo to drukiem ukazało się za pośrednictwem gdańskie-
go środowiska Ruchu Młodej Polski. Redaktorzy pisma deklarację programową, 
umieszczoną na pierwszej stronie numeru I, rozpoczęli od słów: 

Postanawiamy wydawać pismo młodzieżowe, ponieważ nie możemy się pogodzić z dzisiejszą 
rzeczywistością Polski Ludowej i wobec tego nie chcemy stać na uboczu i pragniemy w miarę naszych 
możliwości włączyć się w życie wolnościowych ruchów demokratycznych w naszym kraju. […] Doszli-
śmy do wniosku, że należy utworzyć niezależne pismo młodzieżowe wolne od obcej i niepowołanej 
ingerencji. […] Postanowiliśmy włączyć się, poprzez tworzenie i szerzenie wolnego słowa, w walkę 
o poszanowanie praw człowieka, wolność osobistą, likwidację cenzury partyjnej, zniesienie dominacji 
sowieckiej nad naszą ojczyzną, demokratyzację ustroju, utworzenie niezależnych od czynników par-
tyjnych instytucji młodzieżowych i o pełnię praw dla Kościoła1. 

W ten sposób młodzież szkolna zadeklarowała swoją gotowość do działań 
opozycyjnych, których jednym z istotnych wymiarów miał być ruch wydawniczy 
i kolporterski. 

Rozpoczęto opozycyjną „produkcję” wydawniczą, której działania utrudnione 
były jednak przez obowiązujące prawo prasowe2. Z początkiem lat osiemdziesią-

1 „Uczeń Polski”, Niezależne Pismo Młodzieży Szkolnej, czerwiec 1979, nr 1/rok 1.
2 W latach 1944–1989 nadzór nad prasą sprawowała partia, a oficjalnie „opiekował się” nią 

ustanowiony dekretem Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (GUKPPiW) (Dekret z dnia 
5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, DzU 1946, nr 34, 
poz. 210) popularnie zwany cenzurą, który nie tylko ingerował w treści wszelkich publikacji, ale rów-
nież nadawał koncesję na działalność wydawniczą. Akt ten stał na straży komunistycznego monopolu 
informacyjnego i do 1 października 1981 r. nie ulegał większym zmianom. Ważnym wyjątkiem, jak 
się później okazało, była wprowadzona przez GUKPPiW w latach siedemdziesiątych instytucja tzw. 
„druku do użytku wewnątrzorganizacyjnego”. Była to publikacja, której treść ściśle musiała być zwią-
zana z działalnością statutową wydawcy i tylko taka publikacja nie musiała być objęta bezwzględną 
cenzurą. Kolportaż tych wydawnictw mógł być realizowany tylko wśród osób bezpośrednio związa-
nych z wydawcą i na terenie jemu podległym, lecz bez limitowania nakładu. Redakcja takiego pisma 
zobowiązana była przedłożyć do cenzury pierwsze wydanie, po czym pismo rejestrowano. Podlegało 
ono wówczas wyrywkowej kontroli, która dokonywana była bardzo sporadycznie. Instytucja „druku 
do użytku wewnętrznego” stała się dla opozycyjnych wydawców bezdebitowych po Sierpniu 1980 r. 
ważnym narzędziem i pretekstem pozwalającym unikać cenzury przygotowywanych i powielanych 
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tych środowiska solidarnościowe podjęły starania o zmianę przepisów tego pra-
wa. Pierwsza próba zmiany prawa wydawniczego podjęta została przez gdański 
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który postulat ten umieścił na trzecim miej-
scu wśród postulatów strajkowych – było to żądanie przestrzegania przez pań-
stwo „zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji”. 
W oparciu o nią opozycja domagała się zmian w prawie prasowym. Nowelizację 
ustawy w formie kompromisowej, która uwzględniała główne postulaty strony 
solidarnościowej, uchwalono 31 lipca 1981 r.3 Nowelizacja ustawy o cenzurze 
weszła w życie 1 października 1981 r., poważnie ograniczając władzę Głównego 
Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk. Wówczas po raz pierwszy zapisano moż-
liwość odwoływania się od decyzji cenzorów do Naczelnego Sądu Administracyj-
nego4. Był to jeden z najważniejszych sukcesów wywalczonych przez opozycję 
w latach 1980–1981. 

W takich warunkach ruch wydawniczy środowiska młodzieży szkół średnich 
zaczął się uaktywniać. Najczęściej miało to miejsce przy tworzących się wówczas 
organizacjach młodzieżowych, m.in. takich jak Ruch Młodzieży Szkolnej w Gdań-
sku, Międzyszkolny Komitet Odnowy w Warszawie, Uczniowski Komitet Odnowy 
Społecznej we Wrocławiu, Samorządne Zrzeszenie Uczniowskie w Białymstoku, 
Niezależne Zrzeszenie Uczniów „Wspólnota Odnowienia” w Rzeszowie5. 

Powstawały pisma, które częściowo wydawane były również w kolejnych 
latach, tj. w okresie stanu wojennego i później, niektóre nawet do roku 1989. 
Wydawano m.in. Pismo Uczniowskiego Komitetu Odnowy Społecznej z Wrocła-
wia pt. „Quo Vadis”, „Informator” Uczniowskiego Ruchu Odnowy z Warszawy, 
Niezależne Pismo Krakowskiej Młodzieży Licealnej „VIS”, wspomniany wyżej 
„Uczeń Polski”, „Uczeń” Gdańsk, „UKOSEM” – Pismo Międzyszkolne Wrocław, 
„Pokolenie” Niezależne Pismo Młodzieży, „Szkoła Polska”, „Solidarność Nauczy-
cieli i Uczniów”, „Szkolniak” Biuletyn Informacyjny Młodzieży Krakowskich Szkół, 
„Głos SKOS-ów” Pismo Oporu Społecznego Poznań, „Tarcza” Niezależne Pismo 
Uczniów Szkół Średnich Trójmiasto, „Nasz Głos” Biuletyn Informacyjno-Kultu-
ralny Młodzieży Walczącej, „Szkoła Podziemna Wrocław”, „Emisariusz VIII LO” 
Gdańsk, „Numer Nine” Niezależne Pismo IX LO, „Szkoła” Międzyszkolny Komi-
tet Oporu Wrocław, „NIE” Pismo Młodzieży Poznań, „Archiwum Poznań” Pismo 
Historyczne Młodzieży Szkół Średnich, „MON STOP” Wrocław, „Libertus” Pismo 
Niezależnej Młodzieży Szkolnej I LO Olsztyn, „Nieocenzurowane Pismo” VII LO 
FMW Kraków, „TWE TWA” Pismo Uczniów Trójmiasta, „Bez Cenzury” Federacyj-
ne Pisemko Uczniów IV LO Kraków6. 

przez nich tekstów, [za:] Sz. Rudka, Poza cenzurą. Wrocławska prasa bezdebitowa 1973–1989, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław 2001, s. 17.

3 DzU 1981, nr 22, poz. 99.
4 J. Błażejewska, Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 

1976–1989/1990, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010, s. 153.
5 W. Mader, Walka „Solidarności” o społeczny kształt oświaty w Polsce, Polska Macierz Szkolna, 

Londyn 1988, s. 47.
6 Zbiór pism drugoobiegowych, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Oddział 

UJ Kraków.
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Okres „karnawału Solidarności”7 to bardzo ważny czas początków i rozwoju 
prasy młodzieżowej. To wówczas młodzi wydawcy, wspierani przez opozycję do-
rosłych zdobywali pierwsze doświadczenia dziennikarskie, umiejętności drukar-
skie w prostych technikach drukowania, które później, w czasie stanu wojennego, 
były niezwykle potrzebne i ważne dla wydawniczych działań podziemnych.

Działalność wydawnicza i kolporterska 
w okresie stanu wojennego i w latach następnych

Po wprowadzeniu stanu wojennego podziemny ruch wydawniczy znacznie 
się zmniejszył. Wówczas też władze państwowe zmieniły prawo w zakresie wy-
dawniczym, wprowadzając surowe przepisy za prowadzenie nielegalnych dru-
karń, kolportaż czy redagowanie periodyków poza cenzurą. Zgodnie z dekretem 
z 12 grudnia 1981 r. za rozpowszechnianie nieocenzurowanych wiadomości, 
również za pomocą druku, oraz sporządzanie, gromadzenie, przechowywanie, 
przewożenie, rozsyłanie pism groziły kary od roku do dziesięciu lat więzienia8. 
Rekwirowano wówczas sprzęt poligraficzny, papier, ale przede wszystkim aresz-
towano wiele osób związanych z ruchem wydawniczym i kolporterskim. Nie spo-
wodowało to jednak zaprzestania działalności opozycyjnej prasy podziemnej. 
„Oficyny wydawnicze” zaczęły działać w ukryciu, tj. w prywatnych mieszkaniach, 
w piwnicach, na strychach – wszędzie w zakamuflowanej postaci. 

Z czasem, pomimo nieustannych represji, opozycyjne wydawnictwa odzy-
skiwały swoją dawną siłę, działając zarówno w okresie trwania stanu wojenne-
go, jak i później, po jego zniesieniu. Sytuacji tej nie zmieniło prawo prasowe, 
w zakresie którego po zniesieniu stanu wojennego ponownie zaczęła obowią-
zywać, lecz w formie znowelizowanej, zawieszona ustawa o kontroli publikacji 
i widowisk9. Młodzieży zaangażowanej w drugoobiegowy ruch wydawniczy i kol-
porterski nie zraziły również działania Służb Bezpieczeństwa, które ścigały osoby 
za opozycyjne przedsięwzięcia, tj. druk czy rozprowadzanie „bibuły” i poddawały 
je bezwzględnym represjom10. Z początkiem wprowadzenia stanu wojennego re-
presje te były bardzo dotkliwe. Za przykład może posłużyć choćby przypadek Ani 

7 Tak część historyków określa okres tzw. chwilowej wolności, tj. czas od wydarzeń sierpniowych 
1980 r. do 13 grudnia 1981 r., tj. do wprowadzenia stanu wojennego.

8 Dekret z dn. 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, DzU 1981, nr 29, poz. 154; Dekret z dnia 
12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w cza-
sie obowiązywania stanu wojennego, DzU 1981, nr 29, poz. 156.

9 Skutkowało to m.in. tym, że kontroli zaczęły podlegać również biuletyny związane z działalno-
ścią statutową różnych organizacji, przeznaczone do użytku wewnętrznego, Ustawa z dnia 28 lipca 
1983 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk, DzU 1983, nr 44, poz. 204.

10 Przykłady takich represji ujęte są m.in. w pracy W. Polaka, Niezależne działania młodzieży 
szkolnej województwa toruńskiego w okresie stanu wojennego i w latach następnych (13 XII 1981–
4 VI 1989), [w:] Niezależne ruchy młodzieżowe w Polsce po drugiej wojnie światowej (1945–2001), 
Toruń 2005.
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Stawickiej11. Młodzież wyrzucana była wówczas ze szkół z tzw. „wilczymi bileta-
mi” (co pozbawiało ją możliwości powrotu do szkoły), zamykano ją w aresztach, 
w więzieniach, poddawano bezwzględnym przesłuchaniom, zdarzały się pobicia. 
Później były to w większości zatrzymania na 48 godzin, podczas których brutal-
nie przesłuchiwano, po czym zwalniano. W ostatnim okresie przed rokiem 1989 
w zasadzie służby tylko „wyżywały się” brutalnie na młodych opozycjonistach, nie 
aresztując ich, lecz przekazując ich sprawy kolegiom do spraw wykroczeń, które 
nakładały bardzo surowe kary12. 

Pomimo tak groźnych konsekwencji, nie rezygnowano z działalności opo-
zycyjnej, młodzi wydawcy i kolporterzy nie zaprzestawali swych działań. Wśród 
wszystkich przedsięwzięć opozycyjnych drugoobiegowy ruch wydawniczy był 
jedną z najbardziej prężnych inicjatyw. To właśnie pisemka opozycyjne pojawia-
jące się w szkole przyciągały „jak magnes” młodzież, która poprzez ich lekturę 
angażowała się w działalność niepodległościową, wstępując do nielegalnych or-
ganizacji, czy nawet tworząc nowe. Owe ryzyko podejmowane przez młodzież 
powodowane było odwagą, ale też często nieświadomością niebezpieczeństwa 
i konsekwencji, jakie groziły za podejmowanie tego typu akcji. Brak świadomości 
starali się zminimalizować bardziej doświadczeni opozycjoniści oraz działacze 
dorośli. W tym celu prowadzano szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy kon-
spiracyjnej. Szkolenia takie realizowały osoby „bardziej doświadczone” w zakre-
sie konspiracji. Wykorzystywano też m.in. wydaną przez podziemie w roku 1983 
książeczkę pt. Mały konspirator autorstwa Czesława Bieleckiego, Jana Krzyszto-
fa Kelusa i Urszuli Sikorskiej. 

Młodzież zaangażowana w wydawniczą działalność opozycyjną w zasadzie 
zajmowała się wszystkim, co związane było z wydawaniem druków bezdebito-
wych. Nie było wyraźnego podziału na druk, redakcję czy kolportaż. Niemniej 
każda osoba zaangażowana opozycyjnie miała swoją zaufaną „ekipę”. Dawało 
to większą gwarancję i chroniło przed tzw. „wpadką”. Najczęściej młodzież tak 
działająca spotykała się na manifestacjach, podczas których „załatwiała” sprawy 
związane z działaniami opozycyjnymi w bezpośrednim kontakcie. W Gdańsku ta-
kie manifestacje odbywały się regularnie co tydzień po Mszy św. w Kościele św. 
Brygidy. Materiały również zbierano w sposób zakonspirowany. Zazwyczaj odby-
wało się to poprzez dostarczenie napisanych tekstów na tzw. „skrzynkę” – w wy-
znaczonym miejscu, po czym po tygodniu odbierano gotowe pisemko13. 

Ruch wydawniczy potrzebował środków dla swych działań, które starano 
się pozyskiwać ze składek. Poza tym m.in. przed kościołami rozprowadzano 
wydawane znaczki pocztowe o tematyce niepodległościowej, kalendarze, kartki 
okolicznościowe, zdjęcia z manifestacji. Sprzedawano też cegiełki, które były dru-
kami, zwykle ozdobnymi, potwierdzającymi przekazanie danej sumy pieniężnej 

11 Patrz: J. Wąsowicz, Sprawa Anny Stawickiej w świetle materiałów Instytutu Pamięci Naro-
dowej, [w:] Stan wojenny. Fakty, hipotezy, interpretacje. Zbiór studiów, red. A. Czwołek i W. Polak, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.

12 Wywiad autorki artykułu z ks. Jarosławem Wąsowiczem, działaczem opozycyjnym w latach 
osiemdziesiątych (10.10.2012 r.).

13 Tamże.
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na określony cel. W gwarze konspiracyjnej nazywano to „galanterią”. Pozyski-
wano też środki podczas pielgrzymek do Częstochowy. Pielgrzymi wykazywa-
li tam duże zainteresowanie i chętnie kupowali symbole wolności. Na przykład 
młodzież gdańska dla zdobycia środków na produkcję druków drugoobiegowych 
jeździła do Częstochowy na pielgrzymkę ludzi pracy, która odbywała się we wrze-
śniu. Tam spotykała się cała Polska – tam też młodzież sprzedawała znaczki 
Polski Walczącej i inne symbole świadczące o działalności opozycyjnej. Poza 
tym w kolportażu były też książki do sprzedaży, z których zysk przeznaczano na 
opozycyjną działalność wydawniczą. Młodzież wspierana też była przez „Oświatę 
Niezależną”. Część pieniędzy przesyłał Zachód. Zdarzało się również, że dany 
numer pisma finansowali rodzice osoby działającej opozycyjnie – jeden z nume-
rów wrocławskiej „Szkoły” był w taki właśnie sposób opłacony. Często było jednak 
tak, że organizacje niemające funduszy na działania wydawnicze „produkowały” 
bibułę dzięki wynoszonym z instytucji państwowych materiałom poligraficznym, 
stosując proste techniki drukarskie i biorąc udział we wszelkich pracach pisarsko-
-redakcyjno-poligraficzno-kolporterskich bezpłatnie14.

Funkcje młodzieżowej prasy niezależnej

Lata osiemdziesiąte, zwłaszcza okres po wprowadzeniu stanu wojennego, 
wywołały ogromne zapotrzebowanie na informację obiektywną – zaistniał tzw. 
„głód prawdy obiektywnej”. W tej sytuacji głównym zadaniem prasy drugoobie-
gowej stało się dostarczenie tej prawdy. Zaspokajała więc ów „głód” w artykułach 
o tematyce historycznej, oświatowej, religijnej, literackiej, politycznej, satyrycznej 
i wielu innych. Były to często wartościowe teksty autorskie, felietony pisane przez 
młodych ludzi, którzy w ten sposób zdobywali pierwsze dziennikarskie szlify. Były 
też teksty przedrukowywane z innych opozycyjnych pism oraz artykuły powstające 
w oparciu o drugoobiegowe publikacje zwarte (m.in. prace przedstawiające nie-
zakłamaną historię). Na łamach periodyków młodzież nawoływała do określonych 
opozycyjnych działań, jak manifestacje, „ciche przerwy”, spotkania modlitewne. 
Ponadto zamieszczano tam fragmenty zakazanych książek, ich recenzje, komen-
tarze. W ten sposób młodzieżowa prasa niezależna spełniała różne funkcje. Była 
to przede wszystkim funkcja informacyjna – prasa ta informowała o bieżącej sy-
tuacji politycznej, przemilczanej w oficjalnych mediach. Spełniała też funkcję edu-
kacyjną, kształcąc młodzież w zakresie tematów „zakazanych” i zapoczątkowując 
w ten sposób, kontynuowany po roku 1989, proces odkłamywania programów 
szkolnych. Wydawnictwa drugoobiegowe były też często areną wymiany poglą-
dów, pełniąc jednocześnie funkcję ośrodka integrującego młodzież15. 

14 Sz. Rudka, Poza cenzurą, s. 88; Wywiad autorki artykułu z ks. Jarosławem Wąsowiczem.
15 J. Gulczyńska, Niezależne pisma młodzieży licealnej (1980–1989) – próba charakterystyki, 

[w:] Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska 
i G. Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
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Młodzieżowa poligrafia drugoobiegowa

Drugoobiegowy ruch wydawniczy charakteryzował się wyjątkową jak na wy-
dawnictwa bezdebitowe poligrafią, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojenne-
go. Był to druk realizowany w warunkach konspiracyjnych. Ponadto po grudniu 
1981 r. wydawcy pism młodzieżowych nie mogli już liczyć w takim stopniu jak 
dotychczas na pomoc ze strony opozycyjnych środowisk dorosłych. Z powodów 
bezpieczeństwa, konspiracji nie można było korzystać np. z drukarń „Solidarno-
ści”, również drukowanie „na lewo” w legalnych drukarniach nie było możliwe. 
Młodzież postawiona wobec wyboru albo rezygnowała z druku, albo „radziła sobie 
sama”, wybierając często to drugie rozwiązanie, które było o wiele trudniejsze. 
Młodych adeptów podziemnej poligrafii szkolono w technikach drukarskich, naj-
częściej starsi doświadczeniem poligraficznym uczyli swych młodszych kolegów. 
Bardzo szybko opanowywali oni najprostsze techniki drukarskie i wykorzystywali 
je do „produkcji bibuły”. 

Gazetki młodzieżowe powielano najczęściej na matrycach białkowych. Naj-
pierw wkręcano arkusz białkowy do maszyny do pisania, ale z wyciągniętą taś-
mą, tak, aby czcionki odbijały bezpośrednio w arkuszu białkowym kontury liter. 
Tak przygotowana matryca stanowiła podstawę do drukowania na tzw. ramce. Na 
płaskiej desce umieszczano na zawiasach wspomnianą ramkę z naciągniętym 
materiałem, a następnie mocowano na nim przygotowaną matrycę tekstu i nakła-
dano farbę. Na desce bezpośrednio pod matrycą układano papier. Następnie za 
pomocą wałka (najlepszy był wałek od wyżymaczki z pralki wirnikowej „Frania”) 
drukowano tekst16. W ten sposób, wykorzystując takie rzeczy, jak koszulę flanelo-
wą, deskę do krojenia, wałek do ciasta czy wyżymaczkę od pralki, konstruowano 
prymitywny powielacz17.

Z czasem młodzi wydawcy zdobywali bardziej złożoną umiejętność druko-
wania ręcznego poprzez sitodruk. Zdarzało się też, że młodzież drukowała swo-
je pisma za pośrednictwem drukarni podziemnych „Solidarności” – lecz były to 
najczęściej pisemka o zasięgu regionalnym. Wówczas druk odbywał się również 
metodą offsetową18. W Gdańsku młodzież działająca w FMW miała dostęp do off-
setu, korzystając z pomocy Tymczasowego Zarządu Regionu Solidarności, ale 
dysponowała też powielaczem. Pisma więc przede wszystkim drukowano na po-
wielaczu na matrycy białkowej i na „ramkach” z wałkami19.

Wyjątkowa była pomysłowość w zakresie „podziemnej poligrafii” plakatów, 
ulotek czy stempli. Na przykład z wykładziny PCV czy też ze świeżych ziemniaków 
wycinano w określonej grafice stemple, np. solidarnościowe symbole „V” (Victo-
ry) czy „S” z kotwiczką, znaki Polski Walczącej, i takimi stemplami moczonymi 

16 J. Wąsowicz, Niezależna prasa młodzieżowa w l. 1977–1990. Wybrane zagadnienia, „Semi-
nare”, t. 32/2012, s. 222.

17 Kurs podziemnego drukarstwa, http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/torun/dwor-artusa-kurs-
-podziemnego-drukarstwa,1,4965980,wiadomosc.html [dostęp 1.10.2012].

18 J. Wąsowicz, Niezależna prasa młodzieżowa…, s. 222.
19 Wywiad autorki artykułu z ks. Jarosławem Wąsowiczem.
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w farbie, ostemplowywano różne publiczne miejsca. Do produkcji np. ulotek 
wykorzystywano tzw. dziecięce drukarenki, które można było kupić w sklepach 
papierniczych. Przygotowując natomiast plakaty, wycinano ze zużytych klisz 
rentgenowskich litery i całe obrazki, a następnie tak przygotowany szablon przy-
kładano do kartki papieru i za pomocą gąbki nasączonej tuszem uzyskiwano za-
mierzony efekt20. 

Same pisemka młodzieżowe różniły się między sobą graficznie: najczęściej 
miały charakter typowych gazet, zdarzały się jednak pisma bogato zdobione rysun-
kami, karykaturami, grafitami, prezentując sytuację w Polsce również „na wesoło”. 

Ponieważ brakowało podstawowych artykułów, trudno było również o mate-
riał drukarski. W takiej sytuacji posługiwano się często substytutami, wykorzysty-
wano każdą puszkę farby, kasztę drukarską czy ryzę papieru. Farbę drukarską 
produkowano np. z pasty BHP „Komfort” rozdawanej robotnikom w zakładach 
pracy, dodając do niej tusz lub atrament. Używano też farby drukarskiej kupowa-
nej „na lewo” z drukarń, którą przerabiano następnie na powielaczową, mieszając 
z olejem słonecznikowym lub rzepakowym. Papier do druku młodzież pozyski-
wała z zeszytów gładkich, a jeśli takich nie było, to w kratkę, albo też z bloków 
rysunkowych. „Załatwiano” go też z drukarni21. 

Kolportaż młodzieżowych pism drugoobiegowych

Kolportaż młodzieżowej prasy podziemnej przybierał różne formy. Przede 
wszystkim organizowano tzw. skrzynki kontaktowe, z których umówieni kolporte-
rzy odbierali „bibułę” do dalszego rozprowadzenia na swoich terenach, w swoim 
środowisku. Najczęstszą metodą rozprowadzania była metoda „z ręki do ręki”, 
tj. przekazywanie egzemplarza czy kilku egzemplarzy osobom zaufanym, zna-
jomym, nawet tylko z widzenia, np. z manifestacji. Ponadto rozprowadzano 
je w szkołach, np. rozrzucano na korytarzach, w toaletach, kładziono na parape-
tach okien – ta metoda była mało ekonomiczna, ponieważ duża liczba gazetek 
trafiała w ręce dyrektorów szkół, a więc w dużej mierze trafiały one dalej do służb 
SB. Rozprowadzano je także podczas lekcji religii, które wówczas odbywały się 
w salkach katechetycznych poza szkołą22. Kolporterzy rozrzucali też wydawnictwa 
na klatkach schodowych bloków mieszkalnych. „Bibułę” pozostawiano również 
w kościołach. Należy podkreślić, że w szkołach nie tylko kolportowano „bibułę” 
czy ulotki, ale również kartki świąteczne, nieocenzurowane książki itp. Młodzież, 
kolportując swoje pisemka, rozprowadzała też inne pisma, głównie „Solidarności”. 

20 J. Wąsowicz, Niezależna prasa młodzieżowa…, s. 221; Wywiad autorki artykułu z ks. Jaro-
sławem Wąsowiczem.

21 J. Wąsowicz, Niezależna prasa młodzieżowa…, s. 221; K. Bieliński, Powielacz z demobilu, 
http://wyborcza.pl/1,120013,3632798.html [dostęp 12.10.2012].

22 W. Polak, Niezależne działania młodzieży…, s. 115; J. Wąsowicz, Niezależna prasa młodzie-
żowa…, s. 224.
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W zasadzie osoby kolportujące druki drugoobiegowe nie patrzyły na to, co w nich 
jest zawarte. Ważne, że były to treści wydawane przez opozycję.

W wielu liceach, zwłaszcza dużych miast, pisma drugoobiegowe były jedynym 
źródłem niezakłamanych, ważnych informacji, ale też niezafałszowanej wiedzy. 
Większość z nich miała zasięg głównie regionalny, jednak zdarzały się przypadki 
przekazywania i wymiany egzemplarzy niektórych pism o „mocnych tytułach”, jak 
krakowskie „ABC”, wrocławska „Szkoła” czy pismo Federacji Młodzieży Walczą-
cej „Monit” m.in. z północy kraju na południe i odwrotnie. Wówczas przewożo-
no pisma, które wydawano w Gdańsku, do Krakowa, a tam otrzymywano pisma 
wydawane przez młodzieżowe środowisko opozycyjne krakowskie23. Zdarzał się 
też dość nietypowy kolportaż informacji drugoobiegowych. Na przykład z okazji 
rocznic i świąt narodowych uczniowie wywieszali zakazane druki w oficjalnych 
gablotach szkolnych, zamykali je, a następnie niszczyli zamki do nich. Po zauwa-
żeniu tekstów przez pracowników szkoły, zwykle pospiesznie, zdejmowano takie 
gabloty i wynoszono, a kiedy nie można ich było zdjąć, wybijano szybę i niszczo-
no wywieszone przez młodzież opozycyjne materiały24.

Rozmiary młodzieżowej prasy podziemnej

Nie ma pełnych danych dotyczących liczby tytułów, jakie ukazywały się 
w „drugim obiegu”. W pozycji Papierem w system… przedstawiono dane staty-
styczne dotyczące prasy niezależnej, jaka ukazywała się w Polsce. W statysty-
kach tych dokonano podziału według kategorii, wyodrębniając również kategorię 
prasy młodzieżowej. Wskazano w niej liczbę 646 tytułów młodzieżowej prasy 
niezależnej. W poszczególnych gatunkach wskazano tendencje wzrostu i spadku 
niezależnych publikacji ciągłych. Jak przedstawiają autorzy, w przypadku pism 
należących do grupy młodzieżowych występowały tendencje znacznie odbiegają-
ce od tendencji ogólnej prasy niezależnej. W grupie tej liczba pism młodzieżowych 
wzrasta w roku 1982, a spada jedynie w roku 1983. W pozostałych latach ukazy-
wało się coraz więcej czasopism w tej kategorii, podczas gdy tendencja ogólna 
prasy niezależnej w tych latach wskazywała na spadek liczby tytułów aż do roku 
1986, a następnie wzrost w roku 1987. Mogło to być spowodowane naturalną 
skłonnością młodzieży do sprzeciwu wobec zastanego porządku, który wyrażała 
poprzez prasę niezależną25. Wiele organizacji młodzieżowych, a wraz z nimi ich 
organów wykonawczych, powstało na fali liberalizacji, która miała miejsce w roku 
1988. Wówczas też możemy mówić o coraz bardziej jawnej działalności młodzie-
ży, a wraz z nią o wydawaniu pism, również coraz bardziej jawnie. 

23 Wywiad autorki artykułu z ks. Jarosławem Wąsowiczem.
24 W. Polak, Niezależne działania młodzieży…, s. 115–116.
25 Papierem w system. Prasa drugoobiegowa, red. M. Marcinkiewicz, S. Ligarski, Instytut Pamię-

ci Narodowej Oddział w Szczecinie, Szczecin 2010, s. 170–172.
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Podsumowanie

Prasa podziemna była ważnym narzędziem w zwalczaniu komunistycznej 
propagandy. Działające w latach osiemdziesiątych wydawnictwa bezdebitowe, 
tworząc wówczas przestrzeń wolności i niezależności, stały się również funda-
mentem w budowaniu niezależnego myślenia i wolnego słowa. W przestrzeni tej 
znaczne miejsce przypada młodzieżowym wydawnictwom opozycyjnym, które, 
będąc organami wykonawczymi młodzieżowych organizacji podziemnych, stały 
się ważnym narzędziem w walce o wolność i demokrację.

Zjawisko wydawnictw drugoobiegowych określić należy jako fenomen niespo-
tykany dotąd na skalę światową. Nie ma bowiem innych przykładów tak szerokiej 
działalności wydawniczej funkcjonującej w sprzeczności z obowiązującym wów-
czas prawem, będącej wyrazem opozycji wobec panującej władzy państwowej. 
Prasa podziemna, to niebywałe przedsięwzięcie przede wszystkim w sytuacji nie-
ustannej kontroli i cenzury, a więc narażania się na niebezpieczeństwo szykan, 
więzienia, ale również ze względu na permanentny brak wszystkiego, a więc tak-
że materiałów do „wyprodukowania” owej prasy. W takich warunkach potrafiono 
zorganizować: system zbierania informacji, redagowania artykułów, podziemnych 
drukarni, zapewnić tony papieru i farby, zorganizować sprawny system kolportażu, 
a więc niezależny ruch wydawniczy. W ruchu tym zaskakuje niesamowite bogac-
two tytułów czasopism drugoobiegowych oraz ich nakłady. Świadczy to o niezwy-
kłej odwadze i determinacji społeczeństwa polskiego w walce o wolność słowa.

Publikowanie nieocenzurowanych wydawnictw ciągłych było zjawiskiem ma-
sowym. Prasa ta dostarczała spragnionemu odbiorcy innych od propagowanych 
przez „komunę” informacji. Zjawisko prasy drugoobiegowej niewątpliwie przyczy-
niło się do demokratyzacji systemu politycznego w Polsce. 

Obecna ocena czasopism drugoobiegowych jest dość krytyczna. Często 
głoszone są opinie, że pisma te są niewiele warte i bardzo prymitywne. Rzeczy-
wiście część tych gazetek ma charakter dość podstawowy. Istnieje jednak znacz-
ny zbiór periodyków stworzonych przez osoby dysponujące dobrym warsztatem 
pisarskim, dzięki czemu pisma te przedstawiają wysoką wartość merytoryczną. 
Okazuje się też, że nad redakcją pism drugoobiegowych pracowali często profe-
sjonaliści, literaci, krytycy literaccy, dobrze rozeznani w problematyce, a w zakre-
sie pism młodzieżowych – adepci sztuki dziennikarskiej, którzy później stali się 
znanymi i cenionymi dziennikarzami. 
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EWA WITKOWSKA-URBAN*

Rola Wydawnictwa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 
w utrwalaniu i upowszechnianiu osiągnięć badawczych 

oraz doświadczeń edukacyjnych przedstawicieli 
łódzkiego środowiska naukowego

1. Kształtowanie się organizacji scalającej 
łódzkie środowisko naukowe

W XIX w. Łódź stała się miastem, w którym wzmożony rozwój gospodarki 
wiązał się z gwałtownym rozwojem ludnościowym. Niestety, nie towarzyszył temu 
równie intensywny rozwój oświaty i kultury. Mimo inicjatyw i potrzeb miejscowego 
społeczeństwa, władze zaborcze nie dopuściły do powstania wyższej uczelni. Ta 
sytuacja spowodowała, że jedynie stowarzyszenia reprezentujące interesy zawo-
dowe swych członków mogły podejmować działalność naukową.

Najwcześniej powołano do życia Łódzkie Towarzystwo Lekarskie (31.08.1886 r.). 
Powstałe w jego ramach sekcje – pediatryczna i psychiatryczna – prowadziły dzia-
łalność naukową1. W tym samym czasie uaktywnili się łódzcy nauczyciele, tworząc 
stowarzyszenia, które, obok obrony ich interesów zawodowych, zajęły się populary-
zacją wiedzy naukowej. Szczególnie ważną rolę odegrało w tym zakresie Towarzy-
stwo Wzajemnej Pomocy Czynnych i Byłych Nauczycieli i Nauczycielek Wyznania 
Chrześcijańskiego2. W latach 1905–1907 pojawiły się w Łodzi stowarzyszenia 

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

1 W. Markert, Działalność Łódzkiego Towarzystwa Lekarskiego na przełomie XIX i XX wieku, 
„Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych” 1987, nr 3, s. 1–6. Członkami Towarzystwa byli 
lekarze, farmaceuci, weterynarze. Badania naukowe prowadzono głównie w łódzkich szpitalach.

2 B. Szwalm, O najstarszej organizacji nauczycielskiej pn. Towarzystwo Wzajemnej Pomo-
cy Obecnych i Byłych Nauczycieli i Nauczycielek Chrześcijan m. Łodzi (1898–1918), [w:] 50-lecie 
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naukowo-oświatowe zrzeszające przedstawicieli różnych dziedzin i zawodów. To-
warzystwo Krzewienia Oświaty, Łódzki Oddział Macierzy Szkolnej, Łódzkie Towa-
rzystwo „Wiedza”, organizując odczyty dla dorosłych i pogadanki dla młodzieży, 
popularyzowały zdobycze nauki3.

W okresie międzywojennym w Łodzi zwiększyła się liczba stowarzyszeń ogól-
nych i specjalistycznych. Rozszerzył się ich zakres merytoryczny o nowe dziedzi-
ny. Powstały organizacje skupiające historyków, geografów, przedstawicieli nauk 
przyrodniczych, prawników, ekonomistów, miłośników języka polskiego, przyjaciół 
sztuk pięknych, techników. Część specjalistycznych stowarzyszeń stanowiła filie 
organizacji ogólnopolskich. Obok nich utworzono towarzystwa szkolno-oświato-
we skupiające przedstawicieli mniejszości narodowych i religijnych4.

Realizacja celów naukowych stawała się łatwiejsza, gdy do stowarzyszeń 
zaczęli zgłaszać swój akces wykładowcy miejscowych szkół półwyższych i wyż-
szych. Status uczelni akademickich uzyskały w Łodzi dwie placówki – Wyższe 
Seminarium Duchowne i Oddział Łódzki Wolnej Wszechnicy Polskiej5.

W latach 30. pojawiły się w Łodzi inicjatywy stworzenia jednej organizacji 
integrującej łódzkie środowisko naukowe. Zwolennicy wprowadzenia tej zasad-
niczej zmiany dowodzili, że podział na stowarzyszenia specjalistyczne utrudniał 
nieraz działalność programową i pełne wykorzystanie środków przeznaczonych 
na działalność statutową. W 1934 r. z pomysłem stworzenia regionalnego towa-
rzystwa naukowego wystąpił prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa 
Historycznego, Zygmunt Lorentz. Rozmowy w tej sprawie prowadził z przedsta-
wicielami Towarzystw: Lekarskiego, Prawniczego i Techników. W prace przygo-
towawcze zaangażował się rektor Oddziału Łódzkiego WWP, profesor Teodor 
Vieweger. W wyniku tych wspólnych działań wypracowano koncepcję nowej or-
ganizacji – Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi. W dniu 19 listopada 1936 r. 
zarejestrowano statut organizacji. Wkrótce, 15 stycznia 1937 r. ukonstytuowały 
się władze Towarzystwa6.

W „Statucie” w następujący sposób określono cele Towarzystwa: „Celem To-
warzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi jest rozwój nauki we wszystkich gałęziach 
wiedzy, a w szczególności inicjowanie i popieranie naukowej pracy badawczej 

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi 1918–1968, „Biuletyn Historyczny”, red. M. Bandurka, 
Łódź 1968, s. 7–9.

3 M. Bandurka, Walka o oświatę i szkolnictwo polskie w latach rewolucji 1905–1907 w Łodzi 
i okręgu. Studia i materiały, red. B. Wachowska, Łódź 1975, s. 109–110, 123–125; J. Stemler, Polska 
Macierz Szkolna, [w:] Nasza walka o szkołę polską 1901–1917. Opracowania, wspomnienia, doku-
menty, red. B. Nawroczyński, t. 2, Warszawa 1934, s. 177.

4 J. Kuciński, Łódzkie Towarzystwo Naukowe w latach 1936–1996, cz. 1, Studia, Łódź 1996, 
s. 25–33.

5 K. Baranowski, Początki Łodzi akademickiej, Łódź 1993, s. 67–96; T. Jałmużna, Z dziejów 
akademickiej Łodzi. Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1946–1956, Łódź 1996, s. 8–20.

6 J. Dylik, Powstanie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego na tle kulturalnego rozwoju środo-
wiska, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń” 1947, nr 1, s. 5. Prezesem Zarządu Tymczasowe-
go, a potem Zarządu powstałego 4.12.1938 r. był prof. T. Vieweger, zaś sekretarzem generalnym 
Z. Lorentz.
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w sprawie potrzeb nauki na terenie Łodzi i województwa łódzkiego”7. Przewidy-
wano druk prac naukowych w postaci wydawnictw periodycznych lub oddzielnych 
publikacji. Opracowania naukowe planowano wiązać z badaniami regionalnymi. 
TPNŁ było zbliżone charakterem do Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Do-
puszczano zatem wydawanie prac popularnych, tłumaczeń dysertacji naukowych 
i kompilacji8.

Członkowie Towarzystwa podejmowali działalność w ramach sekcji i komisji. 
Zgodnie ze statutem wyodrębniono dwie Sekcje: I. Nauk Matematyczno-Przyrod-
niczych i II. Nauk Humanistycznych. Okazało się, że aktywność tych sekcji ukie-
runkowała się głównie na popularyzację wiedzy naukowej. Do wybuchu II wojny 
światowej nie udało się przeprowadzić zamierzonych badań regionalnych i zapre-
zentować ich w publikacjach.

Na okres II wojny światowej Towarzystwo zawiesiło działalność. Wznowiło 
ją w marcu 1945 r. Do reaktywacji organizacji przyczynił się w dużej mierze prof. 
T. Vieweger wspierany przez prof. Jana Dylika i pracowników Oddziału Łódzkiego 
WWP. Starali się oni kontynuować działania zainicjowane przed 1939 r. Ten kieru-
nek był widoczny również po tragicznej śmierci prezesa Towarzystwa9. 

Pojawiły się jednak głosy domagające się przekształcenia stowarzyszenia 
w towarzystwo naukowe. Do Łodzi w 1945 r. przybyli pracownicy naukowi z ośrod-
ków o odmiennych tradycjach akademickich (Lwów, Wilno, Warszawa).Występo-
wały wśród nich różnice stanowisk dotyczących zarówno modelu szkół wyższych, 
jak też wizji towarzystwa naukowego. Toczono spory, które zakończyły się utwo-
rzeniem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Okazało się, że projekt nowego 
statutu został opracowany z udziałem byłych członków Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, a odpowiedzialne funkcje (sekretarz generalny, przewodniczący wydziału) 
niejednokrotnie pełniły osoby również znane ze swej aktywności w „starym” Towa-
rzystwie. W ten sposób Łódzkie Towarzystwo Naukowe stało się kontynuatorem 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk10.

W dniu 3.03.1946 r. na Nadzwyczajnym Zebraniu Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Łodzi przyjęto statut nowego Towarzystwa i przekazano mu majątek. Do-
piero jednak 24.01.1948 r. prezydent Łodzi zarejestrował statut i tym samym za-
kończyło się od strony prawnej przekształcanie organizacji11.

7 Statut Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi, Łódź 1937, s. 3–4.
8 J. Kuciński, Łódzkie Towarzystwo Naukowe…, s. 44–45.
9 Profesor Teodor Mieczysław Vieweger. Sylwetki łódzkich uczonych, red. J. Kuciński, z. 63, 

Łódź 2001, s. 19–20; J. Kuciński, Łódzkie Towarzystwo Naukowe…, s. 47. T. Vieweger pełnił funkcję 
prezesa TPNŁ do 22.05.1945 r. Po nim w okresie przekształcania stowarzyszenia obowiązki pre-
zesa wykonywali: historyk Ludwik Kolankowski (23.06.1945 – 12.05.1946) i fizyk Marian Grotowski 
(12.05.1946 – 30.11.1946).

10 W. Śmiech, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, [w:] Słownik polskich towarzystw naukowych, 
red. D. Smoleński, t. 1, Wrocław 1978, s. 60.

11 J. Kuciński, Łódzkie Towarzystwo Naukowe…, s. 59. Prezydent m. Łodzi zarejestrował Statut 
ŁTN na podstawie „Prawa o stowarzyszeniach” z 27.10.1932 r.
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2. Cele i główne kierunki działalności 
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Organizacja, cele i kierunki działania ŁTN zostały określone w statucie za-
twierdzonym w 1946 r. W czasie funkcjonowania Towarzystwa był on wielokrot-
nie zmieniany. Reformy „Statutu” najczęściej dotyczyły zmian strukturalnych. Ich 
charakter zależał od polityki państwa dotyczącej rozwoju polskiej nauki, jak też 
uwarunkowań lokalnych.

„Statut” ŁTN z 3.03.1946 r. określił terytorialny i merytoryczny zakres dzia-
łania organizacji. Siedzibą jej była Łódź, lecz terenem oddziaływania stawał się 
cały kraj. Stwierdzano, że głównym celem ŁTN będzie rozwój i popieranie badań 
naukowych jednak w ich ramach nie eksponowano prac badawczych na rzecz 
regionu. W „Statucie” tym określono, że stowarzyszenie składa się z czterech Wy-
działów:

I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii,
II Nauk Historycznych i Społecznych, 
III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych,
IV Nauk Medycznych.
Okazało się, że Wydział IV w tym czasie jeszcze nie istniał, a zapis w „Sta-

tucie” ŁTN był jego zapowiedzią. Wydział Nauk Medycznych utworzono w dniu 
10.11.1949 r.12 Gdy okazało się, że Wydział III nie w pełni uwzględnia zaintereso-
wania i potrzeby pracowników Politechniki Łódzkiej, w dniu 13.12.1956 r. urucho-
miono w ŁTN Wydział V Nauk Technicznych13.

Członkowie wymienionych Wydziałów koncentrowali swą aktywność wokół 
trzech nurtów: badań naukowych, upowszechniania wiedzy naukowej i działalno-
ści wydawniczej. 

Zmiany „Statutu” zapoczątkowane w latach 50. XX w. związane były z utwo-
rzeniem Polskiej Akademii Nauk (30.10.1951 r.). Instytucji tej został podporząd-
kowany społeczny ruch naukowy. Regionalne towarzystwa naukowe utraciły 
suwerenność, a część z nich uległa likwidacji. Byt ŁTN został poważnie zagrożo-
ny. Głównie starania członków Zarządu z prezesem prof. T. Kotarbińskim na czele 
uratowały Towarzystwo przed likwidacją14.

Przede wszystkim presja PAN spowodowała uchwalenie nowej wersji sta-
tutu ŁTN w dniu 18.04.1964 r.15 Znamiennym dla tamtych czasów stał się zapis 
dotyczący celów realizowanych przez Towarzystwo. Podano, że „celem jest po-
pieranie rozwoju nauki we wszystkich dziedzinach, ze szczególnym uwzględ-

12 S. Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1936–1996, „Problemy Społecznego Ruchu Na-
ukowego” 1998, t. 4, cz. 1, s. 151.

13 J. Kuciński, Łódzkie Towarzystwo Naukowe…, s. 76.
14 Tamże, s. 68. Prof. T. Kotarbiński pełnił funkcję prezesa ŁTN w latach 1946–1966.
15 Statut Łódzkiego Towarzystwa Naukowego z 18.04.1964 r. został zarejestrowany przez Urząd 

Spraw Wewnętrznych Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi w dniu 12.07.1965 r.
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nieniem dziedzin ważnych dla miasta Łodzi i województwa łódzkiego oraz 
rozbudzanie życia naukowego na tym terenie i wiązanie go z budownictwem 
socjalizmu w Polsce”16. W dokumencie znalazły się także zapisy dotyczące kon-
taktów ŁTN z centralnymi i lokalnymi władzami administracyjnymi i samorządo-
wymi. Mowa była o opracowywaniu na zlecenie tych organów opinii i innych 
materiałów naukowych. 

Istotne zmiany w statucie ŁTN nastąpiły po stworzeniu w Polsce nowych pod-
staw prawnych dla działalności towarzystw naukowych. Kwestie te regulowała 
„Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach”17. Uwzględniając ten 
dokument, Ogólne Zgromadzenie Członków uchwaliło w dniu 29.03.1990 r. nową 
wersję statutu ŁTN18. Przede wszystkim w tekście nie było zapisów dotyczących 
wpływu ideologii (socjalistycznej) na rozwój badań naukowych.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat kilkakrotnie wprowadzano zmiany do sta-
tutu ŁTN. Wpływ na to miały czynniki, które po 1989 r. kształtowały charakter 
społecznego ruchu naukowego w różnych aspektach jego działalności. PAN 
przestała dotować towarzystwa naukowe i wpływać na kierunek ich działal-
ności wydawniczej. Od 1991 r. finansowaniem polskiej nauki zajął się Komitet 
Badań Naukowych (KBN). ŁTN otrzymywała od KBN środki do 2005 r. Nie 
w pełni wystarczały one na realizację planów. Ważne stało się wówczas uzy-
skanie jak największych subwencji samorządu terytorialnego i materialnego 
wsparcia fundacji.

Po 1989 r. nastąpiła w ŁTN jedna widoczna zmiana strukturalna. Uwzględ-
niając potrzebę znalezienia formuły wstępowania do Towarzystwa pracowników 
Akademii Muzycznej i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, podjęto 
decyzję o powołaniu VI Wydziału. W dniu 1.04.1996 r. Zwyczajne Zgromadzenie 
Ogólne ŁTN uchwaliło utworzenie Wydziału VI Sztuk i Nauk o Sztuce19.

W ostatnich latach w funkcjonowaniu ŁTN zaobserwować można pojawienie 
się nowych form działalności. „Statut” z 29.03.2010 r. stanowi, że do osiągnięcia 
celów trzeba skupić się na realizacji pięciu zadań. Należą do nich: 

 – integracja środowiska akademickiego Łodzi;
 – działalność wydawnicza;
 – działalność naukowo-badawcza;
 – działalność edukacyjna (wykłady metodologiczne na studiach doktoranc-

kich, prace nad programem i podręcznikami do „nauczania regionalnego”);
 – promocja osiągnięć naukowych (współorganizator Festiwalu Nauki, Tech-

niki i Sztuki).

16 Statut Łódzkiego Towarzystwa Naukowego z 18.04.1964 r., Łódź 1964, s. 1–2.
17 Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypo-

spolitej Ludowej, 1989, nr 20, poz. 104.
18 J. Ławrynowicz, Sprawozdanie sekretarza generalnego ŁTN za lata 1982–1991, „Sprawozda-

nia z Czynności i Posiedzeń ŁTN 1982–1991”, Łódź 1993, s. 7.
19 J. Kuciński, Łódzkie Towarzystwo Naukowe…, s. 77.
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3. Działalność wydawnicza jako podstawowa forma aktywności 
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

We wszystkich statutach ŁTN (poczynając od pierwszego z 1946 r.) znalazły 
się zapisy świadczące o tym, że bardzo dużą wagę przywiązywano do działalności 
wydawniczej. Wydawnictwo stało się pierwszym elementem integrującym środo-
wisko naukowe Łodzi, szansą na prezentowanie i upublicznianie wyników badań.

Rozwój aktywności wydawniczej ŁTN zależał od szeregu czynników. Mo-
żemy tutaj wskazać uwarunkowania lokalne oraz wpływy zewnętrzne związane 
z określoną polityką władz centralnych. Państwo decydowało o finansowaniu 
produkcji wydawniczej i jej cenzurowaniu. Narzucało ideologię, która decydować 
miała o metodologii badań naukowych. Rzecznikiem interesów państwa przez 
długi czas była PAN. Przedstawiciele PAN pełnili funkcję nadzorczą: recenzowali 
publikacje ŁTN, określali limity wydawnicze (liczby tytułów i wielkość nakładów), 
zatwierdzali środki finansowania dla działalności wydawniczej. Jeśli zaś chodzi 
o wpływ czynników miejscowych, to należy brać pod uwagę wielkość potencjału 
naukowego Łodzi i współpracę ŁTN z wyższymi uczelniami w mieście. Dopiero 
w wyniku zmian ustrojowych po 1989 r. wydawnictwo ŁTN mogło prowadzić sa-
modzielną politykę.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, można wyodrębnić trzy zasadni-
cze etapy w aktywności wydawnictwa20. Zamykają się one w następujących od-
cinkach czasowych: I. 1946–1949; II. 1950–1989; III. 1990– (do chwili obecnej).

3.1. Okres niezależności od wpływów politycznych 
– 1946–1949

W latach 1945–1946 profesorowie z Uniwersytetu Łódzkiego zasugerowali 
władzom uczelni utworzenie własnego wydawnictwa naukowego. Ówczesny rek-
tor UŁ, a zarazem prezes ŁTN, biorąc pod uwagę międzywojenny model organi-
zacji życia naukowego, optował za tym, aby działalnością wydawniczą zajęło się 
stowarzyszenie naukowe. ŁTN stało się niebawem najważniejszym wydawcą dla 
łódzkich akademików. Przede wszystkim w pierwszej fazie kształtowania się UŁ 
stało się nieoficjalną oficyną wydawniczą tej uczelni. Ogłaszano drukiem prace, 
które ze względu na podjęty temat i zastosowane metody badań nie zyskały apro-
baty innych wydawców. Decydowano się na edycje niskonakładowe, jeśli tylko 
praca zyskiwała bardzo dobre recenzje.

20 Dokładne dane dotyczące publikacji wydawnictwa ŁTN zawierają następujące prace: Kata-
log wydawnictw ŁTN 1946–1955, red. M. Hessenowa, Łódź 1956; Katalog wydawnictw ŁTN 1945–
1969, red. W. Śmiech, Łódź 1971; Katalog wydawnictw ŁTN 1970–1973, red. W. Śmiech, oprac. 
H. Klimkiewicz, Łódź 1974; Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi w latach 
1936–1946 i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1946–2005, oprac. A. Walczak-Niewia-
domska, Łódź 2006.
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W 1948 r. nastąpił podział zadań w działalności wydawniczej. ŁTN podjęło 
się publikowania prac z zakresu nauk humanistycznych, matematyczno-przyrod-
niczych oraz prawno-ekonomicznych. UŁ stał się odpowiedzialny za druk pod-
ręczników uniwersyteckich, wykładów powszechnych wygłaszanych przez kadrę 
profesorów uczelni i prac reprezentujących wyniki badań nauk medycznych21.

W 1947 r. ukazały się pierwsze publikacje ŁTN. Szczegółowych informacji 
dotyczących funkcjonowania Towarzystwa dostarczały „Sprawozdania z Czynno-
ści i Posiedzeń” ŁTN. W ciągu pierwszych lat wydawania „Sprawozdań” kilka-
krotnie zmieniano koncepcję publikacji. Ustalono, że rocznik powinien składać 
się z dwóch części: sprawozdawczej i merytorycznej. W części merytorycznej 
umieszczano referaty wygłaszane na posiedzeniach naukowych wydziałów i ich 
streszczenia. „Sprawozdania” wydawano do 1950 r. w nakładzie 1000 egzempla-
rzy. Zapewnić to miało popularyzację osiągnięć Towarzystwa w środowisku aka-
demickim. 

W roku 1947 powstała seria wydawnicza „Prace Wydziałów”. Na początku 
ukazały się „Prace Wydziału I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii” 
i „Prace Wydziału II – Nauk Matematyczno-Przyrodniczych”. Znamienne jest, że te 
drugie zawierały plon pracy uczonych, którzy mieli bardzo trudne warunki do pro-
wadzenia badań w organizujących się uczelniach wyższych. W 1948 r. wydany 
został pierwszy tom „Prac Wydziału III – Historii i Nauk Społecznych”. W ramach 
tej serii pojawiło się bardzo dużo prac indywidualnych. Miały one na początku 
charakter monografii i prac przeglądowych zapoznających czytelników z wynika-
mi prac badawczych w różnych dyscyplinach. Z czasem dołączyły do nich eseje, 
szkice literackie i podręczniki akademickie.

Uruchomienie serii „Prac Wydziałów” pobudziło aktywność twórczą przed-
stawicieli łódzkiego środowiska naukowego. Duża częstotliwość ukazywania się 
kolejnych tomów przyczyniała się do zintensyfikowania wysiłku badawczego, któ-
rego plonem stawały się niejednokrotnie wybitne dzieła. Do ich autorów należe-
li przedstawiciele: Wydziału I – Tadeusz Kotarbiński, Zdzisław Stieber, Stefania 
Skwarczyńska; Wydziału II – Bohdan Baranowski, Konrad Jażdżewski, Stanisław 
Zajączkowski; Wydziału III – Jan Dylik22.

W 1948 r. zaczęto w ramach serii wydawniczych publikować dwa czasopisma 
przedstawiające dorobek naukowy członków ŁTN, reprezentujących środowisko 
archeologów i geografów. Prof. K. Jażdżewski zainicjował serię wydawniczą „Acta 
Archaeologica Lodziensia”. Publikacje zamieszczane w tym czasopiśmie cecho-
wała różnorodność tematyczna, szeroki zakres czasowy (od epoki kamienia 
do współczesności) i integracyjny charakter (prace na styku archeologii z innymi 
dziedzinami nauki). Z kolei prof. J. Dylik założył nową serię wydawniczą „Acta 
Geographica Lodziensia”. Zaczęto umieszczać tam prace oparte na badaniach 
terenowych prowadzonych głównie w Polsce Środkowej. W późniejszym okresie 
tematyka opracowań przekroczyła ramy regionalne. W 1949 r. Wydział III zaczął 

21 T. Kotarbiński, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, „Przegląd Nauk Historycznych i Społecz-
nych”, t. 2, 1952, s. 331–334.

22 Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Nauk…, s. 11–12.
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zamieszczać publikacje w ramach serii „Acta Anthropologica Lodziensia” pod re-
dakcją prof. Ireneusza Michalskiego.

W pierwszym okresie działalności wydawnictwo ŁTN było finansowane przez 
Ministerstwo Oświaty, a potem przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki. 
Te organy państwowe oraz Wojewódzki i Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji 
i Widowisk wyłoniły Komisję Kwalifikacyjną, która stała się cenzorem wydawnictw 
Towarzystwa. Do przełomu lat 1948 i 1949 ŁTN cieszyło się swobodą wydawni-
czą. Represyjna cenzura pojawiła się jednak niebawem.

3.2. Podporządkowanie wydawnictwa ŁTN 
zarządzeniom PAN (1950–1989) 

Począwszy od 1949 r. władze polityczne w Polsce w ramach prowadzonej 
polityki naukowej podjęły działania w celu podporządkowania sobie towarzystw 
naukowych, pojawiły się postulaty powiązania nauki z gospodarką i administracją 
poprzez wprowadzenie w życie planowania badań naukowych. Przygotowaniom 
do I Kongresu Nauki Polskiej towarzyszyły zjazdy naukowców, na których wska-
zywano kierunki zmian w rozwoju badań w ramach różnych dyscyplin. Zapowia-
dano przełom ideologiczny w naukach humanistycznych i społecznych23.

Następstwem uchwał I Kongresu Nauki Polskiej stało się powołanie do życia 
Polskiej Akademii Nauk24. Od 1951 r. PAN stała się najważniejszą instytucją do-
tującą działalność wydawniczą ŁTN. W pierwszej połowie lat 50. wprowadzono 
wielopiętrowy system cenzury. Najniższy szczebel stanowiły komisje redakcyjne 
i komisje wydziałowe ŁTN oceniające wartość naukową i ideologiczną prac zgło-
szonych do druku. Najwyższym jednak organem decyzyjnym była Komisja Kwali-
fikująca działająca w ramach PAN. 

Już w 1950 r. wydawnictwo ŁTN odczuło skutki cenzury Ministerstwa Szkol-
nictwa Wyższego i Nauki. Dotyczyła ona prac monograficznych z dziedziny bo-
taniki i zoologii oraz nowego czasopisma „Bulletin de la Société des Sciences et 
des Lettres de Łódź”. Pierwszy tom tego czasopisma obejmował opracowania 
w języku francuskim i angielskim zaprezentowane w formie referatów w latach 
1945–194725.

W następnym roku wydawnictwo ŁTN zapoczątkowało druk „Prac Wydziału IV 
– Nauk Medycznych” pod redakcją Wacława Markertera26. Sukcesem zakończyły 
się też starania historyków i socjologów, ponieważ od 1951 r. zaczął się ukazywać 
„Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych”. Redaktorami tego czasopisma kolej-
no byli: Józef Chałasiński, Natalia Gąsiorowska i Marian Henryk Serejski27. 

23 P. Hübner, I. Kongres Nauki Polskiej jako forma realizacji założeń polityki naukowej państwa 
ludowego, Wrocław 1983, s. 79.

24 Ustawa z dnia 30 października 1951 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dziennik Ustaw Rzeczypo-
spolitej Polskiej, 1951, nr 57, poz. 391.

25 Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Nauk…, s. 13, 151–164.
26 Tamże, s. 14.
27 Tamże, s. 217–220. W latach 1951–1958 wydano 7 tomów.
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W 1954 r. pojawiły się nowe wydawnictwa ciągłe. Należały do nich: „Biule-
tyn Peryglacyjny”, w którym zamieszczano najpierw w języku polskim, a potem 
w językach francuskim i angielskim prace dotyczące geomorfologii28 oraz „Roz-
prawy Komisji Językowej” prezentujące wiedzę lingwistyczną o języku polskim 
i językach słowiańskich29. W 1955 r. ukazał się pierwszy tom czasopisma „Acta 
Chimica”30.

Od 1951 r. do PAN należało zatwierdzenie planu wydawniczego ŁTN i jego 
finansowanie, wskazanie oficyny wydawniczej, do której ŁTN miała złożyć mate-
riały, określanie wysokości nakładu i sposobu jego sprzedaży.

W 1956 r. przedstawiciele polskiej nauki spodziewali się, że „odwilż politycz-
na” doprowadzi do demokratycznych zmian w społecznym ruchu naukowym. No-
wym prezesem PAN został T. Kotarbiński, który mówił o potrzebie wprowadzenia 
partnerskiego stosunku Akademii do towarzystw naukowych. Prof. Józef Chała-
siński jesienią 1956 r. zapowiedział, że ŁTN uzyska większą samodzielność i bę-
dzie mogło prowadzić politykę wydawniczą zgodną ze swoimi potrzebami.

Najbliższe lata wykazały jednak, że PAN nadal roztaczał „opiekę” nad ŁTN. 
Wprawdzie dotacje w latach 1956–1962 zwiększyły się, ale już w 1963 r. nastą-
piło ograniczenie planu wydawniczego. W tych trudnych warunkach następowało 
jednak wzbogacanie oferty wydawniczej Towarzystwa. Przede wszystkim do pu-
blikacji ŁTN dołączyły dwa czasopisma mające duży zasięg oddziaływania i coraz 
mocniejszą pozycję ogólnopolską.

W 1957 r. ŁTN przejął od Polskiego Instytutu Socjologicznego ukazujący się 
od 1930 r. „Przegląd Socjologiczny”. Jego pierwszym redaktorem został w Łodzi 
prof. J. Chałasiński. Czasopismo zawierające publikacje socjologów ukazywało 
się w nakładzie 1200 egzemplarzy. 

W 1958 r. wydawnictwo ŁTN przejęło czasopismo „Prace Polonistyczne” zało-
żone w 1937 r. z inicjatywy przedstawicieli Oddziału Łódzkiego WWP. Redaktorem 
został prof. Zdzisław Skwarczyński. W tym samym czasie pojawił się pierwszy 
tom wydawnictwa ciągłego „Zagadnienia Rodzajów Literackich” redagowany przez 
prof. Stefanię Skwarczyńską. Oba czasopisma najpierw pełniły rolę forum łódzkie-
go środowiska polonistycznego, a z czasem zyskały mocną pozycję w kraju.

W 1961 r. powołano nową serię wydawniczą „Szlakami nauki”. W jej ramach 
zaczęto wydawać prace o charakterze popularno-naukowym. Miały one trafiać 
do szerszego kręgu czytelników i zaznajamiać ich z osiągnięciami łódzkiego śro-
dowiska naukowego31. Od 1971 r. kolejne tomy tej serii miały wyłącznie charakter 
badawczy. 

28 Tamże, s. 135–151. Pierwszym redaktorem był prof. J. Dylik. W latach 1954–2000 wydano 
39 tomów.

29 Tamże, s. 242–260. Pierwszym redaktorem był prof. Z. Stieber. W latach 1954–2012 wydano 
57 tomów.

30 Tamże, s. 121–131. Pierwszym redaktorem była prof. A. Chrząszczewska. W latach 1955–
1973 wydano 18 tomów.

31 W tej serii ukazały się m.in. następujące prace: J. Borowski, Tryb życia chorego na serce, 
PZWL, Łódź 1961; J. Mowszowicz, Z. Chilarska, Z. Kotnowska, R. Olaczek, Parki Łodzi, PWN, Łódź 
1962; W. Jasiewicki, Polska kinematografia w okresie filmu dźwiękowego (1930–1939), Ossolineum, 
Łódź 1967.
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Nowym wydawnictwem stały się zeszyty „Folia Medica Lodziensia”. Zaczęto 
je wydawać w 1965 r.32 Trzy lata później, biorąc pod uwagę problematykę wspólną 
dla środowisk ekonomicznych i prawniczych, ŁTN zaczęło wydawać czasopismo 
„Studia Prawno-Ekonomiczne”33.

Po 1956 r. gwałtownie wzrosła ilość opracowań wydawanych w ramach 
„Prac Wydziałów”. Rekordowymi pod tym względem okazały się lata 1961–1964. 
Do końca lat 60. regularnie ukazywały się czasopisma naukowe. 

Niekorzystne zmiany charakteryzujące się zmniejszeniem produkcji wydaw-
niczej rozpoczęły się w latach 70. W 1970 r. restrykcje spotkały „Acta Anthropo-
logica Lodziensia”. Negatywne recenzje doprowadziły do skreślenia czasopisma 
z planu wydawniczego. Gdy Prezydium PAN podjęło decyzję, że nie powinny 
w planach wydawnictwa figurować publikacje zwarte i ciągłe z zakresu nauk 
ścisłych, przystąpiono do likwidacji serii wydawniczej „Folia Medica Lodziensia” 
i „Acta Chimica Lodziensia”34.

W sytuacji kryzysowej wydawnictwo ŁTN znalazło się w latach 80. W 1982 r. 
wstrzymane zostały prace wydawnicze na mocy dekretu o stanie wojennym. 
W 1983 i 1984 r. oprócz „Sprawozdań z Czynności i Posiedzeń Naukowych” 
i czterech czasopism, wydano tylko po jednym wydawnictwie zwartym. O istnie-
niu ścisłej cenzury świadczył fakt, że w 1986 r. Wydział I PAN zgłosił zastrzeżenia 
do „treści ideologicznych” znajdujących się w roczniku „Przeglądu Socjologiczne-
go”. Ponieważ wielkość dotacji PAN w latach 80. znacznie zmniejszyła się, wy-
dawnictwo ŁTN zostało zmuszone do korekty planów i publikacji skromnej liczby 
tytułów w ograniczonym nakładzie.

W 1989 r. decyzją Sekretarza Generalnego PAN zostało wstrzymane finan-
sowanie publikacji regionalnych towarzystw naukowych afiliowanych przy PAN. 
Pozostały one bez dotacji do 1991 r., a więc do czasu, gdy ich finansowanie prze-
jął Komitet Badań Naukowych. ŁTN w tej sytuacji zmuszone było szukać sponso-
rów, którzy umożliwiliby prowadzenie działalności wydawniczej. Zdołano uzyskać 
wsparcie finansowe ze strony władz samorządowych Łodzi i województwa piotr-
kowskiego i sieradzkiego. Część publikacji wydano dzięki współpracy z dwiema 
wyższymi łódzkimi uczelniami, uniwersytetem i politechniką. Przedstawione trudno-
ści spowodowały, że w 1990 r. odnotowano najniższą produkcję wydawniczą ŁTN.

3.3. Samodzielna polityka wydawnicza ŁTN po 1990 r.

Od czasu, gdy PAN przestała pełnić rolę nadzorcy merytorycznego i finan-
sowego, ŁTN mogło prowadzić samodzielną politykę wydawniczą. Na początku 
lat 90. zaczęły się kształtować jej zręby. Zapadły wówczas decyzje dotyczące 

32 Tamże, s. 180–193. Pierwszym redaktorem był prof. W. Markert. Wydawane w latach 1965–
1973 i 1994–2012.

33 Tamże, s. 278–304. Pierwszym redaktorem był prof. J. Wróblewski. Wydawane w latach 
1968–2012.

34 Decyzja Prezydium PAN o zaniechaniu wydawania prac z zakresu nauk ścisłych zadecydo-
wała o planach wydawniczych od 1.01.1974 r.
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wznowienia czasopism zawieszonych i zainicjowane zostały prace nad nowymi 
periodykami i seriami wydawniczymi. 

Ważnym posunięciem stało się przede wszystkim „przywrócenie życia” kilku 
czasopismom35. Większość z nich jest wydawana do chwili obecnej. Dołączyły 
do nich nowe czasopisma: „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego” w 1994 r. 
i „Studia Wyborcze” w 2006 r. W związku z utworzeniem Wydziału VI Sztuki i Nauk 
o Sztuce od 1999 r. wydawane jest czasopismo pt. „Art Inquiry – Recherches sur 
les arts”. Na jego łamach są prezentowane poglądy dotyczące muzyki, plastyki, 
sztuk multimedialnych, teatru i filmu. Kolejne tomy mają charakter monograficz-
ny. Wśród autorów artykułów oprócz polskich badaczy spotkać można przedsta-
wicieli Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, USA. Teksty są drukowane w językach 
kongresowych. 

Dążąc do integracji łódzkiego środowiska naukowego poprzez informowanie 
o różnych aspektach działalności badawczej i eksponowanie dokonań wybitnych 
uczonych, zapoczątkowano w latach 90. wydawanie nowych serii. Należą do nich 
przede wszystkim: „Sylwetki łódzkich uczonych” i „Moja droga do nauki”. Pre-
zentację wyróżniających się łódzkich profesorów wyższych uczelni rozpoczęto 
w 1991 r.36 Do listopada 2012 r. ukazało się 108 zeszytów37. Posiadają one podob-
ną strukturę. Najpierw przedstawiany jest życiorys uczonego, następnie ma miej-
sce charakterystyka jego dorobku naukowego, a w trzeciej części zamieszczane 
są wspomnienia wychowanków i współpracowników. W większości przypadków 
zeszyty są wydawane z okazji uroczystości związanymi z urodzinami uczonych 
(głównie 70-lecie lub 80-lecie). Mała część dotyczy osób nieżyjących.

Seria wydawnicza „Moja droga do nauki” ma charakter autobiograficzny38. Wy-
bitni łódzcy uczeni, należący do ŁTN, w zróżnicowany sposób ukazują swoje życie. 
Część z nich wiele miejsca poświęca opisowi środowiska rodzinnego i szkolnego, 
wskazując na czynniki i osoby mające wpływ na kształtowanie się ich zaintereso-
wań nauką. Inni głównie skupiają się na okresie studiów i latach pracy w uczelni. 
Wspominają swoich mistrzów. Przedstawiają kolejne etapy działalności naukowej. 

Obraz łódzkiego środowiska naukowego stał się bardziej wyrazisty dzięki 
zapoczątkowanej w 1994 r. serii wydawniczej „Informator nauki łódzkiej”. W ra-
mach Informatora” wyodrębnione zostały podserie: stopnie, tytuły naukowe, sta-
nowiska profesorskie39; towarzystwa i stowarzyszenia naukowe, specjalistyczne, 

35 Wydawnictwo ŁTN wznowiło następujące czasopisma: 1991 r. – „Bulletin de la Société des 
Sciences et des Lettres de Łódź”, „Prace Polonistyczne”, „Przegląd Socjologiczny”, „Zagadnienia Ro-
dzajów Literackich”; 1992 r. – „Biuletyn Peryglacyjny”, „Rozprawy Komisji Językowej”, „Studia Praw-
no-Ekonomiczne”; 1994 r. – „Folia Medica Lodziensia”.

36 Pierwsze sylwetki ukazano w „Sprawozdaniach z Czynności i Posiedzeń Naukowych” 
w 1991 r. – Karol Dejna, w 1992 r. – Anna Dylikowa.

37 Najwięcej opracowań dotyczy Wydziału III (33) i Wydziału II (26), a najmniej Wydziału VI (2) 
i Wydziału V (11). Zeszyt nr 93 pt. Profesor Szczepan Aleksander Pieniążek jest jedynym charaktery-
zującym osobę, która nie była członkiem ŁTN.

38 Kolejne tomy serii wydawniczej „Moja droga do nauki” ukazały się w latach 1996, 1997, 2000, 
2002, 2006, 2010. W sześciu tomach swe losy przedstawiło 49 osób.

39 Podseria zapoczątkowana w 1994 r. w postaci rocznika przedstawia osoby, które uzyskały 
stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego, zostali nominowani do tytułu profesora.
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zawodowe40; szkoły wyższe41; doktoraty honoris causa łódzkich uczelni42. Do-
pełnieniem „Informatora nauki łódzkiej” stała się seria „Rektorzy Państwowych 
Wyższych Uczelni w Łodzi”43. 

Do nowych serii należą: „Konwersatorium wiedzy o mieście”44 i „Materiały 
z sesji naukowych”45. Kontynuowana jest seria „Szlakami nauki”. W jej ramach 
obok publikacji prezentujących wyniki badań członków ŁTN wydrukowano szereg 
prac doktorskich obronionych na różnych wydziałach UŁ.

4. Publikacje ŁTN reprezentujące dorobek naukowy 
przedstawicieli łódzkiej pedagogiki i psychologii

Od początku istnienia ŁTN w jego strukturach działali pracownicy naukowi re-
prezentujący pedagogikę i psychologię z UŁ. Wchodzili oni w skład Wydziału I i II. 
W latach 40. ich wypowiedzi były prezentowane w „Sprawozdaniach z Czynności 
i Posiedzeń” ŁTN. Swe poglądy w referatach przedstawili: Albert Dryjski, Sergiusz 
Hessen, Helena Radlińska, Stefan Truchim i Ryszard Wroczyński46.

W latach 50. i 60. przedstawiciele pedagogiki przygotowali artykuły do „Prze-
glądu Nauk Historycznych i Społecznych” (E. Podgórska i S. Truchim)47 i do „Prze-
glądu Socjologicznego” (A. Kamiński, K. Kotłowski, I. Muchnicka)48. W tym czasie 
starania ŁTN doprowadziły do druku kilku monografii napisanych przez osoby 
należące do łódzkiego środowiska pedagogicznego. Najpierw ukazała się praca 
A. Kamińskiego pt. Jaćwież (1953), a potem publikacje historyków wychowania49. 

40 Podseria wydana w 1995 r. Przedstawia towarzystwa, stowarzyszenia, których siedziby są 
w Łodzi, a także te, których oddziały i filie działają na terenie regionu.

41 Podseria wydana w 1998 r. Charakteryzuje stan szkolnictwa wyższego (uczelnie państwowe 
i prywatne) w Łodzi w 1997 r.

42 Publikacja z 2000 r. zawierająca wykaz uczonych polskich i zagranicznych, którzy otrzymali 
tytuł doktora honoris causa w łódzkich szkołach wyższych.

43 Z tej serii wydano 3 tomy (2002, 2005, 2011).
44 Seria ukazuje się od 1995 r. Prezentuje materiały przygotowane przez Katedrę Geografii 

Miast i Turyzmu UŁ i Komisję Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficzne-
go. Referaty dotyczą rozwoju centrów i peryferii dużych miast.

45 Seria ukazuje się od 1992 r. Obejmuje materiały z sesji naukowych, których organizatorami 
są Wydziały ŁTN.

46 W latach 1947–1949 w „Sprawozdaniach…” ŁTN wydrukowano następujące referaty: A. Dryj-
ski – Psychologia ekstazy religijnej; S. Hessen – Zagadnienie różnicy prawa i moralności w filozofii 
starożytnej; H. Radlińska – Walka o duszę ludu; H. Radlińska – Działalność Wydziału Rozszerzania 
Oświaty Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim złączonego; S. Truchim – Wzajemne 
stosunki pijarów i Komisji Edukacji Narodowej; S. Truchim – Polska a pierwsza reforma szkolnictwa 
w Rosji; R. Wroczyński – Zmierzch pozytywizmu oświatowego w Polsce.

47 Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Nauk…, s. 219–220.
48 Tamże, s. 221, 223–224.
49 S. Truchim, Współpraca polsko-rosyjska nad organizacją szkolnictwa rosyjskiego w począt-

kach XIX wieku, Łódź 1960; tenże, Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznań-
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Dzięki wydawnictwu ŁTN przedstawiono również dyskusję dotyczącą metodologii 
badań z zakresu historii oświaty, która odbyła się w UŁ w 1965 r.50 Do monografii 
w latach 70. dołączyła jeszcze praca I. Lepalczyk51.

W latach 80. przedstawiciele pedagogiki i psychologii zaczęli występować 
jako redaktorzy wydawnictw zwartych umieszczanych w ramach prac Wydzia-
łu I. W 1988 r. pod redakcją psychologa prof. Leona Niebrzydowskiego ukazała 
się praca pt. Rodzinne uwarunkowania kontaktów interpersonalnych dzieci i mło-
dzieży. W latach 1988–1989 wydano dwie prace zbiorowe pod redakcją prof. 
I. Lepalczyk i prof. Ewy Marynowicz-Hetki52. 

Po 1990 r. szczególnie aktywną osobą w ŁTN stała się przedstawicielka pe-
dagogiki społecznej, prof. E. Marynowicz-Hetka. Przygotowana i poprowadzona 
przez nią debata panelowa (październik 1997 r.) pobudziła członków ŁTN do wy-
miany poglądów na rolę mistrza w świecie akademickim53. W podjętej dyskusji 
zastanawiano się nad charakterem relacji mistrz – uczeń, snuto rozważania nad 
potrzebą istnienia i tworzenia szkół naukowych. Znaczna część osób spośród 
zabierających głos była zdania, że dbając o przyszłość uprawianej dyscypliny na-
leży zastanowić się nad modelem kształtowania następców w nauce, odnieść 
się do etosu pracy naukowej. Zainteresowanie tematyką spowodowało, że prof. 
E. Marynowicz-Hetka przygotowała w 2003 r. publikację zawierającą wypowiedzi 
kilku dyscyplin na temat szkół naukowych54.

Od 2000 r. ŁTN organizuje cykl seminariów dla uczestników studiów inter-
dyscyplinarnych III stopnia. Prof. E. Marynowicz-Hetka, uczestnicząc w prowa-
dzeniu zajęć, skupiła uwagę na problemie „kształcenia do profesji społecznych”. 
Uwzględniając zainteresowanie tym tematem teoretyków i praktyków reprezen-
tujących środowisko pedagogiczne, przygotowała do druku w ŁTN publikację55. 
W pracy tej znalazły się m.in. wypowiedzi profesorów pedagogiki: Bogusława Śli-
werskiego i Krzysztofa J. Szmidta.

ŁTN stało się projektodawcą dwu publikacji dotyczących roli nauczycieli 
i szkolnictwa łódzkiego w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi56. Duży udział 

skim 1815–1915, t. I i II, Łódź 1967–1968; E. Podgórska, Szkolnictwo elementarne w Łodzi w latach 
1808–1914, Łódź 1966.

50 Z zagadnień metodologicznych historii wychowania: sprawozdanie z Sympozjonu Katedry 
Historii Wychowania i Oświaty UŁ i Katedry Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, oprac. S. Truchim, Łódź 1965.

51 I. Lepalczyk, Pedagogika biblioteczna Heleny Radlińskiej, Łódź 1974.
52 Instytucjonalna pomoc dziecku i rodzinie: diagnozy i propozycje, red. I. Lepalczyk, E. Mary-

nowicz-Hetka, Łódź 1988; Rodzina z problemem alkoholowym: pomoc, profilaktyka, red. I. Lepalczyk, 
E. Marynowicz-Hetka, Łódź 1989.

53 Mistrz – uczeń: wyobrażenia czy rzeczywistość, czyli o tworzeniu szkół naukowych, oprac. 
E. Marynowicz-Hetka, Łódź 1997.

54 Szkoły naukowe w Łodzi akademickiej: o trwaniu dyscyplin i tradycji naukowej, oprac. E. Ma-
rynowicz-Hetka, Łódź 2003.

55 Badanie – działanie – kształcenie, czyli o przydatności dyscyplin społecznych dla doskonale-
nia praktyki profesji społecznych w dziedzinie oświaty, kultury i pracy socjalnej, red. E. Marynowicz-
-Hetka, Łódź 2008.

56 Rola nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi, red. S. Gala, Łódź 
1999; Rola szkolnictwa łódzkiego w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi w XX wieku, red. T. Jał-
mużna, Łódź 2003.
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w realizacji tego projektu mieli historycy wychowania. Oprócz profesorów – T. Jał-
mużny i E. Podgórskiej – w obu pracach przedstawili wyniki swoich badań nie-
samodzielni pracownicy naukowi Katedry Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ.

Przedstawiciele pedagogiki aktywnie uczestniczyli przy tworzeniu serii wy-
dawniczych „Moja droga do nauki” i „Sylwetki łódzkich uczonych”. W pierwszej 
serii znalazły się autobiografie prof. E. Podgórskiej57 i prof. I. Lepalczyk58. Do gro-
na wybitnych łódzkich uczonych, których sylwetki zaprezentowane zostały w dru-
giej serii, należy zaliczyć profesorów: E. Podgórską, I. Lepalczyk, A. Kamińskiego, 
H. Radlińską i Olgę Czerniawską. W roczniku „Sprawozdania z Czynności i Po-
siedzeń Naukowych” zostały zamieszczone nekrologi zmarłych członków ŁTN, 
będących przedstawicielami łódzkiego środowiska pedagogicznego i psycholo-
gicznego.

Udział łódzkich psychologów w pracach wydawniczych ŁTN jest skromny. Na 
wyróżnienie zasługuje działalność podejmowana w ostatnich latach przez prof. 
Eleonorę Bielawską-Batorowicz. Informacja o prowadzonych przez nią badaniach 
znalazła się w „Spawozdaniach…” ŁTN w 2008 r.59

5. Próba oceny działalności wydawnictwa ŁTN

W 2011 r. uroczyście obchodzono 75. rocznicę powstania ŁTN60. Zwrócono 
wówczas uwagę na to, że jednym z ważnych nurtów działalności stowarzyszenia 
jest praca wydawnicza. Od 1946 r. wydawnictwo ŁTN stworzyło szansę prezen-
towania i upubliczniania dorobku łódzkiego środowiska naukowego. Imponujący 
potencjał intelektualny tkwiący w tym środowisku został wykorzystany w tworze-
niu specjalistycznych czasopism i serii wydawniczych, które osiągnęły wysoką 
pozycję na rynku wydawnictw naukowych w kraju, a w pewnych przypadkach 
również za granicą.

Najliczniej w dorobku edytorskim ŁTN reprezentowane są nauki humani-
styczne (archeologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia), 
nauki biologiczne i medyczne oraz geografia i geologia. Publikacje z ich zakresu 
są drukowane w ramach serii „Prace Wydziałów” oraz w specjalistycznych czaso-
pismach. Po 1990 r. znacznie poszerzyła się problematyka badań obejmujących 
obszar Łodzi i regionu. Skutkowało to znacznym wzrostem wydawnictw z zakresu 
geografii61. 

57 E. Podgórska, Nauczyciele w moim życiu i wspomnieniach, [w:] Moja droga do nauki, Łódź 
1966, s. 275–296.

58 I. Lepalczyk, Radości na trudnych drogach, [w:] Moja droga…, s. 55–90.
59 E. Bielawska-Batorowicz, Psychologia prokreacji – koncepcja i wybrane obszary badań, 

„Sprawozdania…” 2008, t. 62, s. 153–160.
60 Obchody 75-lecia Łódzkiego Towarzystwa Naukowego http://www.wiadomosci24.pl/artykul/

obchody_75_lecia_lodzkiego_towarzystwa_naukowego_217539.html
61 Szczególną rolę w rozwoju badań regionalnych odegrał prof. Stanisław Liszewski, który 

od 1991 r. pełni funkcję Prezesa ŁTN.
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W latach 90. uruchomiono dwie serie wydawnicze dostarczające informacji 
o kształtowaniu się łódzkiego środowiska naukowego. Zeszyty zatytułowane „Syl-
wetki łódzkich uczonych” stanowią dokumentację dorobku naukowego łódzkich 
profesorów. Kolejne tomy serii „Moja droga do nauki” pozwalają na podstawie 
wspomnień i refleksji łódzkich akademików określić, jakie były korzenie tego śro-
dowiska, jaki był wkład przedstawicieli elity intelektualnej skupionej w ŁTN do roz-
woju nauki w Polsce i poza jej granicami. 

Po wieloletnim wpływie PAN na plany wydawnicze ŁTN (cenzura, wysokość 
dotacji) od roku 1989 sytuacja uległa zmianie. Wydawnictwo ŁTN może prowadzić 
samodzielną politykę wolną od wpływów ideologicznych. Jednakże zaprzestanie 
finansowania działalności ŁTN przez PAN wymusiło na stowarzyszeniu koniecz-
ność podejmowania starań o środki finansowe od władz samorządowych i różno-
rakich firm. Komercjalizacja nauki, wolny rynek pracy nauczycieli akademickich 
to realia, które stanowią zagrożenie dla dynamicznej działalności ŁTN. Jednakże 
inicjatywy podejmowane po 2000 r. świadczą o krystalizowaniu się wizji rozwoju 
wydawnictwa ŁTN w nowych warunkach. Na efekty podejmowanych działań na-
leży jednak poczekać. 





RYSZARD ŚLĘCZKA*

Działalność wydawnicza krakowskiego 
Oddziału Polskiej Akademii Nauk

Jednym z najważniejszych zadań postawionych przed krakowskim Oddzia-
łem Polskiej Akademii Nauk była działalność wydawnicza. Niemal od samego 
początku prowadzono tutaj ożywioną działalność wydawniczą, która obejmowała 
druk „Rocznika Biblioteki PAN w Krakowie”, „Rocznika Oddziału PAN w Krako-
wie”, „Sprawozdań z posiedzeń Komisji”1, „Nauki dla Wszystkich” oraz roczni-
ków poszczególnych komisji naukowych. „Roczniki Biblioteki PAN w Krakowie” 
zaliczyć możemy do najstarszych wydawnictw wspomnianego Oddziału. Jego 
pierwszy numer ukazał się już w 1955 r. Stał się on znakomitym źródłem historii 
krakowskiego ośrodka naukowego, świadczącym o jego określonej pozycji pisar-
skiej i wkładzie, jaki wniósł do polskiej nauki. „Sprawozdania z posiedzeń komisji 
naukowych” drukowane były od 1959 r. Zamieszczano w nich, w całości lub we 
fragmentach, referaty wygłaszane na posiedzeniach poszczególnych komisji. Se-
ria popularnonaukowa „Nauka dla Wszystkich” ukazywała się od 1966 r., a jej 
głównym celem było szerokie upowszechnienie nauki. Dość często krótkie i popu-
larnonaukowe opracowania były adresowane do uczniów, studentów, nauczycieli 
oraz licznego grona czytelników, które poszukiwało w nich interesującego omó-
wienia niejednokrotnie trudnych i złożonych tematów naukowych.

Oddział PAN w Krakowie od pierwszych lat swojego istnienia należał do jed-
nego z największych w kraju. W porównaniu z pozostałymi: gdańskim, katowic-
kim, lubelskim, łódzkim, poznańskim i wrocławskim, miał rozwiniętą strukturę 
organizacyjną w stopniu najwyższym, co sytuowało go w gronie najlepiej dzia-
łających. Swoim zasięgiem starał się obejmować obszar południowo-wschodniej 

* Dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pe-
dagogiczny, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Katedra Historii Oświaty i Wychowania, 
30-060 Kraków, ul. Ingardena 4.

1 Za wydawanie „Rocznika Oddziału PAN w Krakowie” i „Sprawozdań z posiedzenia Komisji” 
odpowiedzialne było Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
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Polski, czyli obecnego województwa małopolskiego i podkarpackiego. Utworzono 
go w oparciu o ustawę o Polskiej Akademii Nauk z 30 października 1951 r., gdzie 
wyraźnie zaznaczono, że powstał on:

W celu zapewnienia nauce polskiej warunków wszechstronnego rozwoju i pełnego rozkwitu oraz 
nadania badaniom naukowym kierunku, odpowiadającego istotnym potrzebom Narodu, w oparciu 
o postępowe tradycje nauki, jako też o najlepsze osiągnięcia i doświadczenia wszystkich działających 
dotychczas instytucji naukowych, a w szczególności Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego – powołuje się Polską Akademię Nauk2.

Zanim Oddział PAN w Krakowie rozpoczął swoją działalność minęło jeszcze 
kilka lat. Nastąpiło to dopiero w 1957 r., gdy zaczęła obowiązywać uchwała Pre-
zydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 grudnia:

Zgodnie z art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 30 października 1951 r. o Polskiej Akademii Nauk Prezy-
dium Polskiej Akademii Nauk uchwala powołanie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Dla sprecyzowania statutu Oddziału – zgodnie z wynikiem dyskusji nad projektem przedłożonym 
przez grupę krakowskich członków Prezydium PAN – powołuje się komisję w składzie: prof. Kazimierz 
Nitsch, Jan Dąbrowski, Aleksander Krupkowski, Stanisław Leszczycki, Maurycy Jaroszewski.

Komisja przedłoży projekt statutu Oddziału na posiedzeniu PAN w dniu 8 stycznia 1957 roku3.

Przywołana uchwała przesądziła ostatecznie o losach Polskiej Akademii 
Umiejętność i zakończyła kilkuletnie starania o jej ratowanie4. Były to ciężkie cza-
sy dla Akademii, która od 1873 r. kontynuowała dzieło Towarzystwa Naukowego 
Krakowskiego i przetrwała niezwykle trudny dla nauki polskiej okres zaborów5. 
Z perspektywy czasu wydaje się, że nieodwracalne decyzje o dalszym istnieniu 
Akademii zapadły już wcześniej. Decydującym było niewątpliwie uchwalenie wspo-
mnianej wcześniej ustawy o PAN. Znalazł się tam jednoznaczny zapis mówiący 
o tym, że Polska Akademia Nauk powstaje, aby kontynuować prace prowadzone 
wcześniej przez działające na ziemiach polskich towarzystwa naukowe. Pomi-
jając ówczesne wydarzenia polityczne, podkreślić należy, że krakowski Oddział 
PAN starał się raczej łączyć niż dzielić środowisko naukowe Krakowa. Poprzez 
odpowiednie działania zachęcał do coraz to intensywniejszych prac badawczych, 
w celu ich upowszechniania w kraju i za granicą. Od samego początku kierowali 
nim powszechnie uznani profesorowie, należący do grona najbardziej cenionych 
uczonych w Polsce, jak: Władysław Szafer, Marian Mięsowicz, Aleksander Krup-
kowski, Zenon Klemensiewicz i inni6. Przez wiele lat główną siedzibą Oddziału 
krakowskiego był budynek należący wcześniej do Polskiej Akademii Umiejętno-
ści, przy ulicy Sławkowskiej 17. Obecnie Oddział zajmuje pomieszczenia przy 
ul. św. Jana 28 w najstarszej części Krakowa.

2 Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z 30 października 1951 (DzU 1951, nr 36, poz. 108).
3 „Rocznik Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie 1957/1958”, Kraków 1959, s. 49.
4 P. Hübner, Siła przeciw rozumowi… Losy Polskiej Akademii Umiejętności latach 1939–1989, 

Kraków 1994, s. 159–278.
5 D. Rederowa, Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Karta z historii organizacji 

nauki polskiej pod zaborami, Kraków 1998, s. 305.
6 P. Milczanowski, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie 1957–1997, Kraków 1997, s. 37 

i s. 43–70.
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Za prezentowaną tutaj działalność wydawniczą krakowskiego Oddziału odpo-
wiedzialne było Prezydium i zespoły redakcyjne poszczególnych komisji. Z udzia-
łem tych ostatnich, poprzez poszczególne czasopisma, starano się prezentować 
prace prowadzone w komisjach naukowych, o czym mogliśmy się przekonać, prze-
glądając chociażby pierwsze sprawozdanie prezesa prof. Władysława Szafera:

Komisje wydają już lub też wydawać będą od 1959 swoje własne publikacje, niektóre w języ-
ku polskim, inne w językach konferencyjnych. Jeszcze w roku bieżącym ukażą się niektóre z nich 
w swych pierwszych zeszytach a n: Folia Orientalna, Acta Biologia Cracoviensia i może Folia Medica 
Cracoviensia.

Komisja Pedagogiczna oddała do druku jedną z swych obszerniejszych prac. Szeroko zakrojo-
nego planu wydawnictw komisyjnych na rok 1959, który przedłożono już do zatwierdzenia Wydziałowi 
i Prezydium Akademii7.

Jak już wcześniej zasygnalizowano, prezentowana działalność wydawni-
cza w większości skupiała się na przedstawianiu aktualnego dorobku naukowe-
go członków PAN i osób współpracujących z poszczególnymi komisjami. Przy 
opracowaniu redakcyjnym i druku publikacji krakowski Oddział wspierany był 
początkowo przez Wydawnictwo Ossolineum, gdzie istniała specjalnie powołana 
w tym celu redakcja naukowa. Od 1975 r. przy krakowskim Oddziale działa Sek-
cja Wydawnicza, do zadań której należało planowanie terminów poszczególnych 
wydawnictw, przyjmowanie do realizacji kompletnych tomów i przekazywanie 
ich do druku. W tym czasie zlecano to przeważnie Państwowemu Wydawnic-
twu Naukowemu i Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich. W 1994 r. powołano 
własne Wydawnictwo Oddziału PAN w Krakowie. W dużej mierze utworzono go 
w celu obniżenia kosztów ogólnych wydawanych czasopism oraz usprawnienia 
prac redakcyjnych, w tym przygotowywanie tekstów do druku. Powstały w oparciu 
o wspomniane zasady ośrodek wydawniczy miał własną poligrafię komputero-
wą, zajmował się redakcją merytoryczną i techniczną wspomnianych wydawnictw 
oraz dokonywał ich składu i łamania.

W wydawanych przez Oddział czasopismach ciągłych prezentowano głównie 
własne badania naukowe organizowane w komisjach. Prowadzono je w bardzo 
szerokim zakresie i, co warto podkreślić, znacznie wykraczając poza istniejący już 
stan wiedzy. Osiągnięte w ten sposób wyniki miały też zastosowanie praktyczne. 
Osoby związane z Komisją Archeologiczną zorganizowały badania nad przed-
rozbiorowym Krakowem i średniowiecznym Przemyślem oraz dokonały inwenta-
ryzacji kilku grodzisk południowej Polski. Zakrojone na dużą skalę wykopaliska 
w Dolinie Dunajca, Popradu oraz dorzeczu Sanu i Wisłoki poszukiwały śladów 
osadnictwa z okresu paleolitu, epoki brązu i żelaza. Wyniki tych terenowych prac 
zamieszczono w „Roczniku” „Acta Archaeologica Carpathica” i serii „Prace Komi-
sji Archeologicznej”. Komisja Historyczna zajmowała się stosunkami polsko-nie-
mieckimi, polsko-czeskimi i polsko-ukraińskimi w kontekście zasobów źródłowych 
i kartografii historycznej. Prowadziła badania nad kodeksem dyplomatycznym, 
parlamentaryzmem polskim XVI i XVII w., genezą agresji hitlerowskiej na Polskę 

7 Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od lu-
tego 1957 do czerwca 1958, „Rocznik Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie”, Kraków 1959, 
s. 29–30.
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i ruchem oporu w Polsce południowej. Ten bogaty materiał badawczy pokaza-
no w seriach „Prace Komisji Historycznej”, „Materiały Komisji Historycznej” oraz 
kwartalniku „Studia Historyczne”. Niezwykle cenne były badania prowadzone 
przez Komisję Nauk Geograficznych w zakresie środowiska geograficznego 
miasta Krakowa i jego problemów społeczno-ekonomicznych. Wyniki tych prac 
wykorzystywane były przez Biuro Rozwoju Miasta Krakowa, Instytut Gospodar-
ki Przestrzennej i Komunikacji i Urząd Miasta przy opracowaniu koncepcji roz-
woju Krakowa. Do materiału tego można było dotrzeć za pośrednictwem „Folia 
Geographica”, „Seria Geographica-Physica” i „Folia Geographica”, „Seria Geo-
graphica-Oeconomica”. W tej ostatniej starano się też przedstawić najważniej-
sze problemy demograficzno-osadnicze i społeczno-gospodarcze województwa 
małopolskiego w odniesieniu do nowego podziału administracyjnego kraju. Warto 
wspomnieć też o opracowaniach naukowych Komisji Urbanistyki i Architektury do-
tyczących urbanistyki i architektury Krakowa, rewaloryzacji zabytków i planowania 
przestrzennego, które wydrukowano w „Tece Komisji Urbanistyki i Architektury”.

Początkowo w krakowskim Oddziale działało sześć komisji naukowych (ta-
bela 1). Bardzo szybko, bo już w roku następnym pojawiły się trzy nowe: Hi-
storycznoliteracka, na czele której stanął Zygmunt Czerny, Nauk Ekonomicznych 
z profesorem Feliksem Młynarskim i Nauk Technicznych, gdzie przewodniczącym 
został Aleksander Krupkowski. W obecnej strukturze organizacyjnej Oddziału ist-
nieje ponad trzydzieści komisji oraz Ośrodek Dokumentacji Fizjograficznej8.

Tabela 1. Komisje Naukowe działające w 1957 r. w krakowskim Oddziale PAN

Lp. Nazwa komisji Przewodniczący Liczba członków

1. Archeologiczna Stefan Nosek 21

2. Nauk Biologicznych Zygmunt Grodziński 38

3. Nauk Historycznych Jan Dąbrowski 50

4. Nauk Medycznych Tadeusz Tempa 24

5. Nauk Pedagogicznych Maksymilian Siemieński 18

6. Orientalistyczna Tadeusz Lewicki 18

Źródło: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
za okres od lutego 1957 do czerwca 1958, „Rocznik Polskiej Akademii Nauk Oddział 
w Krakowie”, Kraków 1959, s. 29–30.

8 Dzisiaj w Oddziale pracują 32 komisje i jeden zespół problemowy. Są to Komisje: Archeolo-
giczna, Etnograficzna, Historyczna, Historycznoliteracka, Językoznawstwa, Nauk Ekonomicznych 
i Statystyki, Nauk, Organizacji i Zarządzania, Nauk Pedagogicznych, Nauk Prawnych, Nauk Psycho-
logicznych, Orientalistyczna, Prasoznawcza, Słowianoznawstwa, Biologiczna, Budownictwa, Elek-
trotechniki, Informatyki i Automatyki, Mechaniki Stosowanej, Metalurgiczno-Odlewnicza, Motoryzacji, 
Nauk Ceramicznych, Urbanistyki i Architektury, Nauk Rolniczych i Leśnych, Technicznej Infrastruktury 
Wsi, Historii i Filozofii Medycznej, Nauk Medycznych, Geodezji i Inżynierii Środowiska, Gospodarki 
Wodnej, Nauk Geograficznych, Nauk Geologicznych, Nauk Mineralogicznych, Ergonomiczna, Ochro-
ny Zdrowia Społecznego.
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Przez ponad pięćdziesiąt lat działalności komisji w ich pracach zauważyć 
można było wiele zmian. Na początku stosunkowo duży nacisk kładziono na wza-
jemną współpracę i rozwój naukowy w zakresie obranych specjalności. W spotka-
niach, obok samodzielnych pracowników nauki, czynnie uczestniczyli też młodsi 
badacze, prezentujący swoje dokonania naukowe. Po wygłoszeniu referatów pro-
wadzono długie dyskusje oraz zajmowano się kwalifikacją tekstów zgłoszonych 
do druku. Dzisiaj spotkania w komisjach wykraczają czasem poza ramy nakre-
ślone wcześniej dla swojej podstawowej działalności. Podczas organizowanych 
spotkań, konferencji czy zebrań poruszane są różne problemy. Dla przykładu 
można wspomnieć o wystąpieniu dr. Marka Wrońskiego Z archiwum nierzetelno-
ści naukowej i prof. Stefana Kwiatkowskiego (przewodniczącego Komitetu Nauk 
Pedagogicznych PAN w Warszawie) Kwalifikacje a kompetencje nauczyciela.

Przy Oddziale krakowskim powołano liczne komitety i zespoły problemowe, 
które skupiały uczonych o wielostronnych zainteresowaniach, reprezentując róż-
ne środowiska naukowe. Podejmowano ważne tematy badawcze, nawiązując przy 
okazji współpracę z międzynarodowymi organizacjami naukowymi. W latach 1971–
1993 działał Zespół Badawczy Dziejów Oświaty w Latach Okupacji Hitlerowskiej 
(1939–1945). W ramach prowadzonych badań przeprowadził wnikliwą kwerendę 
źródłową oraz zebrał bogate archiwum dokumentacji z działalności nauczycieli pol-
skich biorących udział w tajnym nauczaniu na terenie tzw. dystryktu krakowskiego. 

Wymienione tutaj badania o czasach okupacji hitlerowskiej polegały na gro-
madzeniu, a następnie publikowaniu zebranych materiałów. Wspomniane pra-
ce rozpoczęto już w 1958 r. i prowadzono w ścisłym porozumieniu z Zarządem 
Głównym oraz odpowiednimi Zarządami Okręgowymi Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Działająca przy Zarządzie Głównym w Warszawie Komisja do Badań 
Dziejów Oświaty i Wychowania wyraziła zgodę na wyodrębnienie zbioru tzw. 
dystryktu krakowskiego i zezwoliła na jego opracowanie przez krakowski Od-
dział PAN. Jak szeroko zakrojone były to działania może świadczyć fakt, że ZNP 
Okręgów Krakowskiego i Rzeszowskiego zobowiązały podległe sobie jednostki 
do gromadzenia i przekazania odezw, kwestionariuszy, okólników oraz wszelkiej 
korespondencji. Oceniając zebrane materiały, można stwierdzić, że miały one 
różnoraką wartość historyczną. Przyczyniły się do powstania trwałego śladu tej 
niezwykle bogatej działalności konspiracyjnej. Prace wspomnianego zespołu 
w jego początkowym okresie polegały na:

Wyszukiwaniu ludzi, którzy brali czynny udział w pracach tajnych polskich władz oświatowych 
lub w tajnym nauczaniu, nawiązywano z nimi kontakty, skłaniając ich do nadsyłania sprawozdań, 
wspomnień, dokumentów, zdjęć, do udzielania wyjaśnień itp. W związku z tym podjęto liczne wyjazdy 
w teren9.

Był to bogaty materiał obejmujący osobiste wspomnienia uczestników taj-
nego nauczania, sprawozdania byłych tajnych władz oświatowych i niewielkie 
opracowania na temat dziejów oświaty oraz tajnego nauczania w poszczególnych 

9 W. Gałecki, Oświata w latach okupacji. Informacje wstępne, „Rocznik Komisji Nauk Peda-
gogicznych”, Materiały do dziejów oświaty w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945) na terenie 
dystryktu krakowskiego, t. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków, 1961, s. 3–4.
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powiatach. Z dużą starannością zebrano i opracowano ten obszerny materiał, 
a następnie zamieszczono go w kilku tomach „Rocznika Komisji Nauk Pedago-
gicznych”. Wspomniany „Rocznik” zatytułowano Materiały do dziejów oświaty 
w okresie okupacji hitlerowskiej 1939–1945 na terenie dystryktu krakowskiego10. 
Jego pierwszym redaktorem naukowym został Włodzimierz Gałecki, a redakto-
rem wydania Marian Tyrowicz. Numer ten w 1961 r. wydrukował Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk Wrocław–Warszawa–
Kraków. Po czterech latach zmieniono nieco charakter przywołanego „Rocznika”, 
poszerzając problematykę historyczną o tematy pedagogiczne. Powołano nowy 
Komitet Redakcyjny, którego przewodniczącym został Maksymilian Siemieński, 
sekretarzem Jan Kulpa, a członkami: Kazimierz Dąbrowski, Włodzimierz Gałecki, 
Ignacy Zarębski11. 

Z czasem Zespół Badawczy Dziejów Oświaty w Latach Okupacji Hitlerow-
skiej zasięgiem własnych badań objął też województwo kieleckie, rzeszow-
skie i katowickie oraz niektóre obszary Polski przedwrześniowej, w tym Wilno 
i Lwów. Zgromadzone dokumenty, wspomnienia i relacje pozwoliły opracować 
Słownik nauczycieli Ziemi Krakowskiej i Słownik ofiar wojny i członków ruchu 
oporu 1939. Wysoko oceniano prace wspomnianego zespołu, zwłaszcza w za-
kresie gromadzenia i weryfikacji zaświadczeń o uczestnictwie nauczycieli w taj-
nym nauczaniu. Wspólnie z Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce ustalono pełny stan strat wojennych wśród nauczycieli na południu 
naszego kraju. 

Od 1958 r. ukazywał się „Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krako-
wie”, który w przeważającej części miał charakter faktograficzny. Posiadał dość 
ściśle określoną strukturę, którą otwierała część informacyjna, zawierająca skład 
osobowy Prezydium Oddziału, wykaz członków zamieszkujących na terenie Od-
działu oraz członków poszczególnych komisji naukowych. W dalszej części za-
mieszczano najważniejsze uchwały Prezydium Oddziału, zmiany w jej strukturze, 
sprawozdania z okolicznościowych sesji naukowych i wyjazdowych posiedzeń 
oraz działalność popularyzatorską (np. o publicznych odczytach). Prowadzono 
też kronikę, w której omawiano sprawy osobowe, w tym także zmiany we wła-
dzach i powołania nowych członków. Dość często zamieszczano tutaj nekrologi 
i informacje o zmarłych członkach Oddziału oraz członkach komisji naukowych12. 

10 Pod wspomnianym tytułem ukazał się tom I, II, III, VI, VIII. Tom XI zatytułowano Materiały 
do dziejów oświaty w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945) na terenie podziemnego Okręgu 
Szkolnego Krakowskiego. Tom ten był szóstym w kolejności i różnił się od pozostałych ze względu na 
problemowe ujęcie zagadnień w odniesieniu do całego dystryktu. Zamieszczono w nim wspomnienia 
Adama Przybosia o Włodzimierzu Gałeckim i przemówienie żałobne Wincentego Danka wygłoszone 
podczas pogrzebu W. Gałeckiego.

11 Od tomu piątego „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” ukazuje się jako czasopismo pe-
dagogiczne, przygotowywany jest przez Komitet Redakcyjny. Przez wiele lat w jego składzie zasiadał 
Zygmunt Ruta i Jan Krukowski. Ostatnio w pracach redakcyjnych czynnie uczestniczy Stanisław Palka.

12 Źródłem do opracowania tej części „Rocznika” były protokoły posiedzeń Prezydium Oddzia-
łu, dokumentacja poszczególnych komisji naukowych, uchwały władz, roczniki czasopism i wycinki 
prasowe.
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Całość zamykała pełna bibliografia wydawnictw Oddziału PAN w Krakowie, po-
szerzona o szczegółowe zestawienie zawartości miejscowych czasopism oraz 
publikowanych sprawozdań. W ostatnim okresie ukazywał się on nieregularnie. 
W 2011 r. wydano tom obejmujący lata 2007–2010. Poprzednie tomy również 
obejmowały kilka lat tj. 2003–2006 i 1989–2002. Mogły być one drukowane w du-
żej mierze dzięki wsparciu finansowemu Komitetu Badań Naukowych i Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tabela 2. Treść pierwszego tomu „Rocznika Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie”

Spis treści Strony

Skład Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ........................................................ 5

Nekrologi .......................................................................................................................... 6

Komisje naukowe ............................................................................................................. 7

Sprawozdanie z czynności i wydawnictw do końca czerwca 1958 .................................. 14

Posiedzenie publiczne dnia 13 czerwca 1958
Sprawozdanie przewodniczącego Władysława Szafera .................................................. 22

Zenon Klemensiewicz: Udział językoznawstwa w rozwoju języka ................................... 35

Ważne akta urzędowe
Uchwała nr 14/56 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 grudnia 1956 o powoła-
niu Oddziału PAN w Krakowie .......................................................................................... 49

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 12 stycznia 1957  
w sprawie utworzenia Oddziału PAN w Krakowie ............................................................ 49

Tymczasowy statut Oddziału PAN w Krakowie ................................................................ 50

Źródło: „Rocznik Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie 1957/1958”, Kraków 1959.

Materiały prezentowane w „Roczniku” miały nie tylko dużą wartość infor-
macyjną, ale także poznawczą. Zawierały wiele treści bieżących i aktualnych 
oraz rozległą tematykę badawczą prowadzoną przez komisje. Za jego pośred-
nictwem prezentowano szerszemu ogółowi referaty naukowe czy wystąpienia 
programowe wygłoszone na corocznych walnych zebraniach Akademii. Niezwy-
kle cenną była zawarta w nim bibliografia wydawnictw.

Od 1959 r. systematycznie drukowane są „Sprawozdania z Posiedzeń Komi-
sji Naukowych”. Były one ważnym wydawnictwem krakowskiego Oddziału PAN, 
gdzie w całości bądź w formie streszczeń zamieszczano wystąpienia przed-
stawiane na posiedzeniach komisji naukowych. Ostatni tom tych sprawozdań 
ukazał się w numerze XLVII/1 i obejmował okres od stycznia do czerwca 2003 r. 
Zaprezentowano w nim sprawozdania z prac w siedmiu wydziałach Oddziału, 
Komisji Międzywydziałowej oraz Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego13.

13 W Komisji Nauk Pedagogicznych zaprezentowano dwa bardzo ciekawe wystąpienia: J. Kuźmy, 
Rozwój edukacji komparatystycznej oraz H. J. Hirscha, Prawo karne czyn – czy rzeczywistość.
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Z działalnością Biblioteki krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk 
związany był „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie”, w którym starano się ukazać 
opracowania własnych zbiorów oraz zaprezentować posiadane księgozbiory 
i zbiory specjalne. W prezentowanych tutaj pracach naukowo-edytorskich sta-
rano się nawiązać do pierwszego katalogu zbiorów rękopiśmiennych, jeszcze 
z okresu Biblioteki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, który został wydany 
w 1869 r. przez Władysława Seredyńskiego14. W wyniku prac nad zbiorami spe-
cjalnymi omówiono poszczególne spuścizny i zespoły rękopisów, katalogi atla-
sów i map XVI–XVIII w., zbiory luźnych pieczęci, katalogi obrazów oraz rzeźb 
i rycin ze zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności. Stałą pozycją „Roczników” 
były roczne sprawozdania z działalności Biblioteki, gdzie dość szczegółowo 
przedstawiano jej pracę. Sprawozdania te uznać należy za niezwykle cenny 
materiał dokumentacyjny i statystyczny przedstawiający w miarę pełny obraz 
dokonań Biblioteki. 

Od 1966 r Oddział krakowski prowadził popularnonaukową działalność wy-
dawniczą poprzez serię „Nauka dla Wszystkich”. W ramach niej ukazało się 
wiele krótkich i zwięzłych opracowań przeznaczonych dla uczniów, studentów, 
nauczycieli i bliżej nieokreślonego czytelnika, pragnącego poszerzyć swoją wie-
dzę z różnych dziedzin nauki. Autorami poszczególnych numerów były uznane 
osoby w krakowskiej nauce, takie jak: W. Szafer Dziesięć tysięcy lat historii 
lasów ciągłych Tatrach (nr 1), Z. Klemensiewicz Rys dziejów języka polskiego 
(nr 29), S. Pigoń Wprowadzenie w Pana Tadeusza (nr 90), J. Wyrozumski Ka-
zimierz Wielki i jego dzieło (1333–1370) (nr 156), J. Jarowiecki Prasa konspira-
cyjna w Krakowie (1939–1945) (nr 251), A. Manecki Meteoryty, pyły kosmiczne 
i skały księżycowe (nr 251), J. Vetulani Dzień dzisiejszy i jutro neurobiologii 
(391). Przez blisko czterdzieści lat jej propagowania wydano 486 różnego ro-
dzaju pozycji.

W podsumowaniu ponad pięćdziesięcioletniej działalności wydawniczej 
krakowskiego Oddziału PAN stwierdzić należy, że dorobek ten jest niezwykle 
duży15. W omawianym okresie poszczególne komisje naukowe i różnego ro-
dzaju zespoły badawcze doprowadziły do wydania ponad 50 tytułów czasopism 
naukowych. Z inicjatywy Prezydium Oddziału ukazały się 33 tomy „Rocznika” 
oraz 67 tomów sprawozdań z posiedzeń komisji naukowych. Nie oznaczało to, 
że prace te przebiegały bez zakłóceń. Całkiem nieźle pod tym względem wyglą-
dały lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte, kiedy wysokie dotacje państwowe 
pozwalały na realizację prawie całego planu wydawniczego. Pierwsze trudności 
z finansowaniem wszystkich tytułów pojawiły się już pod koniec lat osiemdziesią-

14 W. Seredyński, Rękopisy Towarzystwa Naukowego systematycznie zestawione, Kraków 1869.
15 W prezentowanym opracowaniu nie będziemy zajmować się niezwykle bogatym dorobkiem 

wydawniczym Oddziału obejmującym opracowania zwarte oraz monografie. W miarę pełne informacje 
na ten temat można uzyskać za pośrednictwem „Rocznika Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krako-
wie”, w części poświęconej zestawieniom bibliograficznym.
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tych i w latach dziewięćdziesiątych. Do najtrudniejszych należał jednak ostatni 
okres, kiedy sytuacja finansowa krakowskiego Oddziału PAN przedstawiała się, 
delikatnie mówiąc, nie najlepiej. Jego bilans zadłużenia na koniec 2009 r. znacz-
nie przekraczał połowę kwoty potrzebnej na jego bieżącą działalność. Wśród 
niewykonanych należności znalazły się zobowiązania do ZUS, wypłaty dla pra-
cowników, niezapłacone należności dla drukarni i redaktorów wydawnictw. Z sy-
tuacją tą musiał zmierzyć się nowo wybrany prezes prof. Ryszard Tadeusiewicz, 
który rozpoczął swoje urzędowanie od wystosowania dość dramatycznego ape-
lu do wszystkich przewodniczących komisji naukowych (w maju 2010 r.):

List ten kieruję do wszystkich PT Przewodniczących Komisji PAN zgrupowanych w Krakowskim 
Oddziale Akademii w związku z potrzebą poinformowania Państwa o aktualnym stanie Oddziału, 
o warunkach w jakich przez pewien czas muszą działać Komisje i o działaniach, jakie podejmuję, żeby 
Oddziałowi przywrócić zdolność do sprawowanego działania a komisjom warunki do normalnej pracy.

[…] Niezwłocznie zainteresowałem się między innymi stanem finansowym Oddziału, a dokład-
niej mówiąc – stanem finansowym tak zwanego Zakładu Działalności Pomocniczej (ZDP) obsługują-
cego Oddział16.

Wspólnie z prezesem Michałem Kleiberem, dyrektorem Kancelarii Dariu-
szem Jadowskim i dyrektorem Biura Zarządzania Majątkiem PAN Grażyną Pa-
ruszewską-Wysińską postanowiono wprowadzić program naprawczy. Polegał on 
na zdecydowanym ograniczeniu wydatków, zlikwidowaniu nieefektywnych dzia-
łów oraz niepotrzebnych stanowisk. Przestał istnieć Zakład Działalności Pomocni-
czej, a wszelkie sprawy związane z drukiem czasopism postanowiono przenieść 
do Warszawy. Komitetom Redakcyjnym pozostawiono decyzję o zawartości przy-
gotowywanych numerów oraz ich opracowanie edytorskie. W celu utrzymania 
w miarę ciągłej działalności wydawniczej, z inicjatywy prezesa R. Tadeusiewicza, 
uruchomiono portal Internetowy17.

Okres zagrożonej działalności wydawniczej udało się pomyślnie przezwycię-
żyć i obecnie w gestii Oddziału pozostaje 21 wydawnictw ciągłych i 16 seryjnych18. 
Z wymienionych dwudziestu czasopism pięć posiada określoną pozycję między-
narodową. Wymienić w tym miejscu należy: „Acta Archaeologica Carpathica”, „Ar-
chiwum Iuridicum Cracoviense”, „Folia Orientalna”, „Acta Biologia Cracoviensia”, 
„Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica”19.

16 Fragment pisma prezesa Krakowskiego Oddziału PAN wystosowanego do przewodniczących 
komisji naukowych. W zbiorach autora.

17 http://www.pan-krakow.pl/komisje/
18 http://www.krakow.pan.pl/wydawnictwa/
19 Krakowski oddział PAN w miarę możliwości finansowych stara się też wydawać serie. Są to: 

„Prace Komisji Archeologicznej”, „Prace Komisji Historycznej”, „Materiały Komisji Historycznej”, „Prace 
Komisji Historycznoliterackiej”, „Prace Komisji Językoznawstwa”, „Prace Komisji Orientalistycznej”, 
„Prace Komisji Słowianoznawstwa”, „Prace Komisji Mechaniki Stosowanej – Mechanika”, „Prace 
Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej – Metalurgia”, „Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Ceramika”, 
„Polski Biuletyn Ceramiczny”, „Prace Komisji Nauk Medycznych”, „Prace Komisji Geodezji i Inżynierii 
Środowiska – Geodezja”, „Prace Geologiczne” i „Prace Mineralogiczne”.
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Tabela 3. Wydawnictwa ciągłe Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w 2012 r.

Lp. Tytuł czasopisma Nazwa Komisji 
Oddziału PAN

Rok 
powołania

1. Acta Archaeologica Carpathica Komisja Archeologiczna 1959

2. Historyka. Studia Metodologiczne Komisja Historyczna 1967

3. Studia Historyczne Komisja Historyczna 1958

4. Ruch Literacki Komisja Historycznoliteracka 1960

5. Folia Oeconomica Cracoviensia Komisja Nauk Ekonomicznych 1960

6. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych Komisja Nauk Pedagogicznych 1961

7. Archiwum Iuridicum Cracoviense Komisja Nauk Prawnych 1968

8. Folia Orientalna Komisja Orientalistyczna 1959

9. Rocznik Historii Prasy Polskiej Komisja Prasoznawcza

10. Acta Biologia Cracoviensia, Seria Botanica Komisja Biologiczna 1958

11. Acta Biologia Cracoviensia, Seria Zoologia Komisja Biologiczna 1959

12. Teka Komisji Motoryzacji Komisja Naukowo-Problemowa 
Motoryzacji 1988

13. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Komisja Nauk Urbanistyki 
i Architektury 1968

14. Akta Agraria et Silvestria, Seria Agraria Komisja Nauk Rolniczych 
i Leśnych 1961

15. Akta Agraria et Silvestria, Seria Silvestris Komisja Nauk Rolniczych 
i Leśnych 1961

16. Akta Agraria et Silvestria, Seria Zootechnic Komisja Nauk Rolniczych 
i Leśnych 1961

17. Folia Medica Cracoviensia Komisja Nauk Medycznych 1959

18. Folia Geographica, Seria Geographica-Physica Komisja Nauk Geograficznych 1968

19. Folia Geographica, Seria Geographica-Oeco-
nomica Komisja Nauk Geograficznych 1969

20. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica Komisja Nauk Geograficznych 1967

Źródło: http:// www.krakow.pan.pl oraz informacje uzyskane w Oddziale PAN w Krakowie. 

Jedną z propozycji na drodze do rozwiązania problemu niewystarczające-
go finansowania wydawnictw może być ich wspólne wydawanie z uczelniami 
lub innymi instytucjami naukowymi. Współpracę taką podjęto z Uniwersytetem 
Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie. Od dwóch lat PAN i UP w Krakowie wydaje „Rocznik Komisji Nauk 
Pedagogicznych” i „Rocznik Historii Prasy Polskiej”. Zgodnie z podpisanym po-
rozumieniem Polska Akademia Nauk i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
zobowiązały się do wzajemnego finansowania wspomnianych tytułów i ich syste-
matycznego wydawania20. 

20 Umowa o wspólne wydawanie „Rocznika Komisji Nauk Pedagogicznych” Oddział w Krakowie 
i Umowa o wspólne wydawanie „Rocznika Historii Prasy Polskiej”. Archiwum autora.
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Wydawnictwo Adam Marszałek o twórcach nauki,  
kultury i polityki

Wydawnictwo Adam Marszałek – jego profil  
i oferta wydawnicza

W 2012 r. minęło 22 lata od powstania Wydawnictwa Adam Marszałek 
(WAM)1. Historię powstania i rozwoju tej oficyny wydawniczej można poznać 
dzięki lekturze księgi jubileuszowej opublikowanej z okazji dwudziestolecia jej ist-
nienia2. Sporo informacji na temat funkcjonowania tej instytucji uzyskałam dzięki 
wywiadom przeprowadzonym z prezesem Wydawnictwa dr Adamem Marszał-
kiem3. Dla zgłębienia profilu i celów działania WAM wykorzystałam także źródła 

* Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, 
Kierownik Katedry Historii Myśli Pedagogicznej, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 9.

1 Tekst ma jedynie charakter informacyjny i nie pretenduje do miana wypowiedzi naukowej. Trak-
tuję go jako głos w dyskusji na temat WAM jako jednej z oficyn wydawniczych w Polsce i jej znaczenia 
w rozwoju nauki i kultury.

2 Dwadzieścia lat minęło… Księga jubileuszowa Wydawnictwa Adam Marszałek, red. J. Orzeł, 
wyd. I, ss. 493 i wyd. II poszerzone, ss. 529 Toruń 2010.

3 Dr Adam Marszałek – absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukoń-
czył także Podyplomowe Studia Politologiczno-Pedagogiczne w 1977 r. Odbył staże zagraniczne 
w Moskwie i Paryżu, a w 1884 r. uzyskał stopień doktora na UAM w Poznaniu. W latach 1976–1994 był 
pracownikiem naukowo-dydaktycznym na UMK. Pełnił liczne funkcje: m.in. prezesa Polskiego Towa-
rzystwa Politologicznego, oddział w Toruniu, jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN, człon-
kiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Politologicznego. Za działalność został wyróżniony licznymi 
nagrodami i odznaczeniami, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, otrzymał: Nagrodę Literacką im. Włady-
sława Reymonta, Nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza za upowszechnianie literatury współczesnej, 
nagrodę „Polityki”, Nagrodę literacką Związku Pisarzy Ukrainy i in. Biogram opracowany na podstawie: 
Archiwum WAM, Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–1994. Materiały 
do biografii, red. S. Kalembka, Toruń 1995, s. 452.
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zarchiwizowane w Wydawnictwie4 oraz artykuły z prasy lokalnej5. Ponadto od roku 
2000 brałam udział w wielu spotkaniach promocyjnych z autorami prac opubliko-
wanych w WAM. Poza tym jestem autorką publikacji, które ukazały się w WAM 
oraz redaktorem naukowym serii, dzięki temu mogłam poznać zasady współpracy 
z tą instytucją. Z tych wszystkich źródeł wyłania się obraz wydawnictwa o określo-
nym profilu. A we wspomnianej księdze jubileuszowej pt. Dwadzieścia lat minęło… 
o znaczeniu toruńskiej instytucji w życiu naukowym, społecznym i kulturalnym wy-
powiedzieli się autorzy prac, które ukazały się dzięki WAM, redaktorzy serii, a tak-
że wielu przedstawicieli świata nauki i polityki. W wypowiedziach tych odnajdujemy 
informacje o udziale WAM w promowaniu dorobku różnych dyscyplin nauki. A wy-
powiadali się m.in. profesorowie: historii (M. Kosman, K. Mikulski, A. Radzimiński, 
W. Wrzesiński), politologii (A. Chodubski, L. Pastusiak, T. Sasińska-Klas), peda-
gogiki (T. Lewowicki, A. Nalaskowski, B. Siemieniecki, W. Theiss) i wielu innych. 
Idea popularyzacji dorobku różnych dyscyplin naukowych przyświecała twórcy 
wydawnictwa i jego prezesowi dr. A. Marszałkowi od początku kierowania oficyną. 
W dziele tym od 2005 r. wspierała Go wiceprezes Wydawnictwa dr hab. Joanna 
Marszałek-Kawa6. Ona też objęła stanowisko prezesa WAM z dniem 1 stycznia 
2013 r. Mówiąc o działalności WAM, należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną waż-
ną idee, którą kieruje się twórca tej oficyny, jest to pomoc w publikowaniu prac 
młodym adeptom nauki. Dlatego też ukazało się w WAM wiele debiutów, w tym 
prac magisterskich, które zostały nagrodzone na przykład w konkursie Towarzy-
stwa Miłośników Torunia (ToMiTo) i uzyskały pozytywne recenzje7. Debiutują także 
z pierwszymi swymi pracami zwartymi doktorzy, którzy tuż po uzyskaniu stopnia, 

4 Ważnych informacji dostarcza także strona internetowa WAM, a zwłaszcza zakładki o promo-
cjach książek, nowościach, które są uzupełniane na bieżąco.

5 Głównie notatki bądź wywiady w: „Nowościach” (przykładowo w wydaniach 02.08.2007, 
13.11.2007, 23.05.2008, 01.08.2009) i „Echu Świdwina”. To ostatnie pismo powstało w 1997 r. 
i od tego momentu rejestruje ważne wydarzenia z życia WAM. Czasopismo to można uznać za swo-
istego rodzaju „kronikę” działalności WAM. Jest to także promocja miasta rodzinnego dr. A. Marszałka.

6 Dr hab. Joanna Marszałek-Kawa – absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu. W 2004 r. uzyskała stopień doktora w zakresie nauk politycznych UAM w Poznaniu, 
w 2012 r. stopień doktora habilitowanego na UMK. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół 
zagadnień systemu politycznego RP, systemów konstytucyjnych państw świata, samorządu terytorial-
nego. Opublikowała m.in.: Parlamenty jednoizbowe w państwach nordyckich. Pozycja i funkcjonowa-
nie, Toruń 2004; Parlament Europejski V kadencji a parlamenty narodowe państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Toruń 2005 oraz jej chińskiego wydania w 2011 r. (European Parliament and national par-
liaments in EU); Contemporary China. The conditions of the state, Toruń 2011 oraz jest współautorką 
(obok D. Kawy) D. Kawa, J. Marszałek-Kawa, Polska droga do Unii Europejskiej i jej odzwierciedlenie 
w prasie niemieckiej, Toruń 2007. Jest redaktorem naukowym serii wydawniczej: „Unia-Polska-Inte-
gracja”, „Biblioteka Azji i Pacyfiku”, „Oblicza mediów”, zastępcą redaktora naczelnego: „Polish Political 
Science. Yearbook”, „Athenaeum. Political Science”, członkiem rad naukowych m.in.: „Azji i Pacyfiku”, 
„Cywilizacji i Polityki”, „Krakowskich Studiów Małopolskich”, „Oblicza mediów”, „Polish Political Science. 
Yearbook”, „Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, „The New Educational Review”, „The Peca-
liurity of Man”. W latach 2004–2010 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Politologii UMK, jest 
sekretarzem toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Biogram opracowany na 
podstawie: Archiwum WAM, dokumenty udostępnione przez J. Marszałek-Kawę.

7 O idei promowania dorobku młodych adeptów nauki dr A. Marszałek wspomina w wywiadzie 
Tomasza Bielickiego pt. Książka im droższa, tym węższe grono odbiorców, opublikowanym na łamach 
„Nowości”, 02.02. 2008.
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nie będąc jeszcze osobami znanymi w środowisku naukowym, zgłaszają się do 
dr. A. Marszałka z prośbą o możliwość opublikowania wyników swych badań.

W działalności WAM ważną rolę odgrywa współpraca międzynarodowa, któ-
ra przybiera różne formy, m.in. są to: tłumaczenia obcych autorów lub publikacje 
prac Polaków mieszkających za granicą. Trzeba nadmienić, że istotnym przeja-
wem współpracy międzynarodowej są kontakty z Chinami. W Chinach od począt-
ku 2007 r. funkcjonuje przedstawicielstwo pod nazwą Adam Marszalek Beijing 
Publishing Consulting Co. Ltd.

Joanna Marszałek-KawaAdam Marszałek

Jaka jest oferta tej oficyny wydawniczej?

W ofercie WAM przeważają książki z zakresu historii, politologii, stosunków 
międzynarodowych, pedagogiki. Są także książki i inne wydawnictwa z filozofii, 
psychologii, a także z dziedzin filologicznych. Autorzy mogą publikować swoje 
prace w wielu seriach wydawniczych, których redakcję tworzą znani uczeni, spe-
cjaliści w określonych dyscyplinach. Do najważniejszych należą m.in.: „Biblioteka 
Azji i Pacyfiku”, „Biblioteka Filologiczna”, „Biblioteka Historii Edukacji”, „Biblioteka 
ToMiTo”, „Biografie niezwykłe”, „Człowiek-Środowisko Życia-Edukacja”, „Dialog 
Europejski”, „Komunikacja Społeczna w Edukacji”, „Miasta i Ich Dzieje”, „Nauka 
o Komunikowaniu”, „Oblicza Mediów”, „Pedagogika Mediów”, „Problemy Współ-
czesnego Świata”, „Przestrzenie życia społecznego”, „Samorząd terytorialny 
w XXI wieku”, „Staropolski Ogląd Świata”. Wśród różnych kategorii serii są także 
serie poetyckie: „Liryka polska”, „Dekada poetów”, „Duet”, „Polsko-rosyjska bi-
blioteka poetycka”. Twórcy wydawnictwa nie zapomnieli także o najmłodszych, 
co znalazło wyraz w cyklu utworów dla dzieci. 

Bogato przedstawia się także lista czasopism wychodzących w WAM, jest 
aż 17 tytułów8. Są to m.in.: „Atheneum. Polskie Studia Politologiczne”, „Edukacja 

8 Dane z roku 2012. Archiwum WAM.
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Międzykulturowa”, „Cywilizacja i Polityka”, „Polish Political Science Yearbook”, 
„Kultura i Edukacja”, „Krakowskie Studia Małopolskie”, „Colloquia Communia”, 
„Kognitywistyka i Media w Edukacji”, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, „Świat 
Idei i Polityki”, „Samorząd i Społeczność Lokalna” , „The New Educational Review”, 
„Reality of Politics. Estimates, Comments, Forecasts”. Ponadto publikowane są 
wydawnictwa obcojęzyczne (w językach angielskim, niemieckim, francuskim, ro-
syjskim, włoskim i chińskim), kierowane do czytelników mieszkających za granicą.

 Biografistyka i literatura pamiętnikarska w WAM

Propagowaniu wiedzy o twórcach nauki, kultury i polityki służą przede wszyst-
kim prace o charakterze biograficznym oraz literatura pamiętnikarska9.

Przeglądając kategorie prac wyróżnionych w wydawnictwach polskich, moż-
na stwierdzić, że w każdym niemalże wydawnictwie oprócz prac z różnych dyscy-
plin naukowych odnajdujemy gatunki, na które składają formy pisarskie związane 
z ogólnie pojmowaną biografistyką. Zazwyczaj są to: Dzienniki, Wspomnienia, 
Listy, czyli tzw. literatura pamiętnikarska, a jako kategoria podstawowa występuje 
Biografia10. W tej sytuacji należy zapytać, czym zatem wyróżnia się biografistyka 
publikowana w WAM? Po przeanalizowaniu działów wydawnictwa dotyczących 
biografistyki można sformułować ogólną opinię na ten temat. Otóż, należy stwier-
dzić, że po pierwsze jest to biografistyka dotycząca różnych dyscyplin naukowych, 
przy czym, jeśli chodzi o dyscypliny naukowe, dominują publikacje odnoszące się 
do historii, w tym historii nauki, polityki i życia społecznego oraz kulturalnego. Po 
drugie jest to biografistyka ukazująca różne sfery życia społecznego, politycz-
nego, naukowego i oświatowego. Podając przykłady dla udowodnienia tej tezy, 
zacznijmy od informacji na temat serii pt. „Niezwykłe biografie”11. W serii tej uka-
zały się znakomite publikacje napisane przez A. Żora12. Poświęcone one zostały 
Janowi Blochowi polskiemu bankierowi i przedsiębiorcy, twórcy i budowniczemu 
linii kolejowych, Janowi K. Steczkowskiemu polskiemu politykowi, ekonomiście, 
ministrowi skarbu oraz margrabiemu Aleksandrowi Wielopolskiemu kontrower-
syjnemu politykowi, dyrektorowi KWRiOP, projektodawcy reformy oświatowej 
1862 r., zwolennikowi polonizacji szkolnictwa. Zadaniem tej serii jest udostęp-
nianie czytelnikowi wiedzy o zasłużonych, ale niekiedy zapomnianych twórcach 
życia gospodarczego, politycznego czy oświatowego. 

Analizując książki naukowe o charakterze biograficznym, można stwierdzić, 
że na liście interesujących biografii, wydanych w toruńskiej oficynie, jako bohate-

9 Obecnie w literaturze często na określenie pamiętników, wspomnień, listów i dzienników uży-
wa się terminu ego-dokumenty.

10 Bogatą ofertę w tym zakresie przedstawia Wydawnictwo Literackie.
11 Seria została zainicjowana i ufundowana przez Fundację BRE Banku i Fundację BGK im. 

Jana Kantego Steczkowskiego.
12 A. Żor, Figle historii, Toruń 2005; Ropucha. Studium odrzucenia, Toruń 2007; Człowiek na 

wielu krzesłach. Jan Kanty Steczkowski 1862–1929, Toruń 2009.
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rowie prac znaleźli się: uczeni i nauczyciele, a zarazem często działacze oświato-
wi13, politycy14, przedstawiciele duchowieństwa15 i twórcy kultury, poeci i pisarze16. 
Przy czym podział ten jest umowny, bowiem na przykład wielu znanych uczonych 
odegrało ważną rolę w polityce17. 

Drugą ważną kategorią prac, które ukazały się na rynku wydawniczym dzię-
ki omawianemu wydawnictwu, są ego-dokumenty. Trzeba podkreślić, że wśród 
wszystkich innych publikacji ten rodzaj publikacji liczbowo przedstawia się zna-
cząco. W obrębie tej kategorii, czyli ego-dokumentów, można dokonać ich klasyfi-
kacji, biorąc jako kryterium wykonywany zawód ich autorów. Tak też grupę autorów 
prezentują tu m.in.: wybitni uczeni, politycy i działacze społeczni oraz nauczycie-
le. Podajmy kilka przykładów. Dużą wartość dla badań historycznych, zwłaszcza 
z zakresu historii nauki polskiej, mają ego-dokumenty, które wyszły spod pióra wy-
bitnych przedstawicieli nauki polskiej. Tytułem przykładu warto wymienić dzienniki 
twórcy szkoły lwowsko-warszawskiej Kazimiera Twardowskiego18, wspomnienia 
historyka Jerzego Serczyka19, wspomnienia historyka i rektora Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika Sławomira Kalembki20 czy korespondencję Franciszka Bujaka, 
twórcy szkoły badawczej polskiej historii gospodarczej21.

Dla historyków oświaty wartościowe są ego-dokumenty, których autorami 
byli nauczyciele. Z nowszych publikacji WAM wskazać należy na wspomnienia 
W. Maćkowicza, polskiego „nauczyciela pogranicza”, uczestnika I wojny świato-
wej, nauczyciela II Rzeczypospolitej i lat powojennych22, oraz pamiętnik J. Szu-
ścika, nauczyciela związanego ze Śląskiem Cieszyńskim, będącego świadkiem 
wydarzeń przełomu XIX i XX w.23

13 Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego, red. I. Lepalczyk, W. Ciczkowski, Toruń 
1999 i 2000; I. Lepalczyk, Helena Radlińska. Życie i twórczość, Toruń 2001; B. Szafraniec, Franciszek 
Bujak (1875–1953). Życie, działalność naukowo-dydaktyczna i społeczna, Toruń 2009; A. Wałęga, 
Wanda Szuman, Toruń 2005.

14 K. Mikulski, Henryk Stroband (1548–1609) – burmistrz toruński, Toruń 2010; P. Żaroń, Ge-
nerał Władysław Sikorski. żołnierz, mąż stanu, naczelny wódz 1939–1943, Toruń 2003; I. Stelmasik, 
Janusz Jędrzejewicz. Pedagog, wojskowy, ideolog i polityk. Zarys biografii 1885–1951, Toruń 2012.

15 W. Broniewski, Edyta Stein – obecna i bliska, Toruń 2004; M. Laskowska, Ksiądz Stefan Wy-
szyński jako dziennikarz i redaktor 1924–1946, Toruń 2011; J. M. Roth, Społeczno-polityczna działal-
ność prymasa Polski Augusta Hlonda w latach 1939–1945, Toruń 2009.

16 M. Korczyńska, Jerzy Zawiejski. Biografia humanistyczna, Toruń 2011; S. Sterkowicz, Czło-
wiek – instytucja. Kronika życia i twórczości Tadeusza-Boya Żeleńskiego, Toruń 2006.

17 W. Łazuga, Ostatni Stańczyk. Michał Bobrzyński – portret konserwatysty, Toruń 2005; W. Woj-
dyło, Stanisław Grabski (1871–1949). Biografia polityczna, Toruń 2004.

18 Kazimierz Twardowski, Dzienniki, t. 1–2, do druku przygotował wprowadzeniem i przypisami 
opatrzył R. Jadczak, Warszawa–Toruń 1997.

19 Jerzy Serczyk, Minęło życie, Toruń 1999.
20 Sławomir Kalembka, Urywki wspomnień…, Toruń 2009.
21 B. Szafraniec, Listy Franciszka Bujaka i Ewy Kramszczyk (1902–1909), Toruń 2012.
22 Władysław Maćkowicz, Wspomnienia polskiego nauczyciela Pogranicza 1893–1976, oprac. 

J. Zdrenka, Toruń 2005.
23 J. Szuścik, Pamiętnik „Życiorys nauczyciela”/ J. Szuścik, wstęp, oprac. i biogram Jana Szuści-

ka oraz indeksy W. Marcoń, Toruń 2011.
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Z kolei, jako przykład wspomnień autora związanego z polityką wymienić 
można publikację pułkownika Eugeniusza Stefaniaka, który przez 35 lat służył 
w Ludowym Wojsku Polskim z czego większość w aparacie polityczno-wycho-
wawczym24. E. Stefaniak opisuje kulisy wydarzeń z października 1956 i grudnia 
1970 r., których był bezpośrednim świadkiem.

Trzecią ważną kategorią prac, jak nazwano w opisie oferty WAM, którą można 
także określić mianem serii, jest kategoria pt. Księgi Pamiątkowe25. Jest to specy-
ficzna forma publikacji, zwłaszcza w przypadku ksiąg jubileuszowych poświęco-
nych polskim uczonym. W publikacjach tych oprócz biografii jubilata znajdujemy 
wątki autobiograficzne osób mówiących o bohaterze księgi, a zarazem z nim zwią-
zanych i pozostających w kontaktach naukowych. Niech przykładem w tym zakre-
sie będą księgi poświęcone profesorom historii26, politologii27, pedagogiki28.

Analizując ofertę wydawniczą WAM, warto wyróżnić także czwartą grupę pu-
blikacji mówiących o ludziach kultury, nauki, polityki i innych dziedzin życia spo-
łecznego. Są to opracowania zbiorowe29 i słowniki biograficzne30. Stanowią one 
ważne źródłu do badań naukowych.

* * *

Trudno porównywać ofertę WAM (w zakresie biografistyki i literatury pa-
miętnikarskiej) z innymi wydawnictwami w Polsce, nawet tymi, które są równo-
latkami toruńskiej oficyny, gdyż każde wydawnictwo ma swój profil31. Natomiast 
zestawienie z wydawnictwami, które mają o wiele dłuższą historię, jak na przy-
kład „Wydawnictwo Literackie” powstałe w 1953 r., pozbawione jest racjonalnego 
uzasadnienia. Podsumowując uwagi o WAM, należy stwierdzić, że zdobyło ono 
swoje miejsce i uznanie na rynku wydawniczym w Polsce i nie tylko. A wymie-
nione w tytule tekstu zagadnienie promocji twórców nauki, kultury i polityki pro-
wadzone przez WAM można pojmować w dwoistym znaczeniu. Z jednej strony 

24 E. Stefaniak, Byłem oficerem politycznym LWP, Toruń 2007. Omówienie publikacji w „Nasza 
Polska”, 8 lipca 2008, nr 28.

25 Strona internetowa WAM www.marszałek.com.pl
26 Homo doctus in se semper divitias habet. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Janu-

szowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy 
naukowej, red. W. Polak, Toruń 2008.

27 Czesław Mojsiewicz. Mistrz – Wychowawca – Przyjaciel, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2010.
28 Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. Księga pamiątkowa dedykowana profeso-

rowi Tadeuszowi Lewowickiemu, red. A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur, t. 1 i 2, Toruń 2012; 
W kręgu edukacji informatycznej i medialnej. Studia ofiarowane profesorowi Bronisławowi Siemieniec-
kiemu z okazji 60 rocznicy urodzin, 40-lecia pracy naukowej i 20-lecia powstania toruńskiego ośrodka 
badań nad edukacją informatyczną i medialną, Toruń 2010.

29 Zob.: M. Łysiak, Szkice biograficzne wojennego pokolenia lekarzy toruńskich 1939–1945, To-
ruń 2001.

30 Zob.: Słownik biograficzny XIX wieku, red. J. Pająk i in., Toruń 2005; Słownik biograficzny 
polskiej historii wychowania, red. A. Meissner, W. Szulakiewicz, Toruń 2008.

31 Mam na myśli np.: Oficynę Wydawniczą Impuls powstałą w 1990 r. czy Wydawnictwo Semper 
założone w 1991.
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jest to popularyzacja biografii historycznych, ludzi zasłużonych i niezwykłych oraz 
ich roli w rozwoju cywilizacji, z drugiej zaś to propagowanie współczesnych nam 
twórców nauki, kultury i polityki. Wynika to z faktu, jak stwierdził profesor Wojciech 
Wrzesiński, że „Swoją współpracę Adam Marszałek opierał o współdziałanie nie 
tylko ze starymi, renomowanymi, doświadczonymi wielkimi uczelniami, które gro-
madziły duże liczby wytrawnych badaczy wielu dyscyplin, ale nie skąpił pomocy 
dla powstających młodych środowisk, dopiero walczących o byt na ogólnej mapie 
polskich środowisk naukowych, także przez lokalne, regionalne, niepaństwowe 
uczelnie wyższe i to różnego profilu. Adam Marszałek był nie tylko obserwatorem, 
wyrastania, rozwoju tych środowisk. Często uczestniczył w ich powstawaniu i ży-
ciu od pierwszych chwil narodzin, tryumfach, ale i niekiedy porażkach”32.

32 Dwadzieścia lat minęło… Księga jubileuszowa Wydawnictwa Adam Marszałek, pod red. 
J. Orzeł, wyd. II poszerzone, Toruń 2010, s. 65–66.
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Serie z zakresu nauk o wychowaniu w Wydawnictwie 
Adam Marszałek

Uwagi wstępne

Celem artykułu jest zasygnalizowanie wkładu toruńskiej oficyny naukowej 
w rozwój polskiej literatury pedagogicznej poprzez publikowanie serii z zakresu 
nauk o wychowaniu. Wybór serii został częściowo podyktowany trudnościami 
omówienia wszystkich prac pedagogicznych wydanych przez to wydawnictwo. 
Jednocześnie analiza tych serii, jako pewnych stałych i regularnie ukazujących 
się efektów działań Wydawnictwa Adam Marszałek, pozwala na wyraźne wskaza-
nie miejsca i roli prac pedagogicznych w jego ogólnym rozwoju. 

Zarys historii Wydawnictwa Adam Marszałek

Historia powstania Wydawnictwa Adam Marszałek sięga roku 1989. Pomy-
słowi na powołanie nowej oficyny wydawniczej w Toruniu towarzyszyły motywy 
praktyczne. Jej twórca, doktor politologii Adam Marszałek, wówczas pracow-
nik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, chciał opublikować materiały 
z konferencji, którą organizował. Napotykając wciąż nowe trudności, postanowił 
wydrukować tę książkę we własnym zakresie. Powstała wówczas Firma Wydaw-
niczo-Handlowa „MADO”, która istnieje do dnia dzisiejszego. Był to pierwszy krok 
na drodze do utworzenia Wydawnictwa Adam Marszałek, które pojawiło się na 

* Dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra 
Historii Myśli Pedagogicznej, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 9.



Agnieszka Wałęga214

rynku już rok później i w 1990 r. wydało swoją pierwszą książkę. W 2010 r. ofi-
cyna obchodziła jubileusz dwudziestolecia swojej działalności. Stał się on okazją 
do podsumowań. Wydano wówczas m.in. Księgę Jubileuszową, która prezentuje 
między innymi dotychczasowy dorobek Wydawnictwa oraz wspomnienia wielu 
osób publikujących w nim swoje prace naukowe1. 

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu dwóch lat oficyna dynamicznie się roz-
wijała i przechodziła wiele istotnych przemian. Początkowo Wydawnictwo zmaga-
ło się z wieloma trudnościami. Wśród nich trzeba wspomnieć problemy lokalowe 
– jedna z pierwszych siedzib oficyny mieściła się w niewielkim prywatnym miesz-
kaniu właściciela w jednym z toruńskich wieżowców. Jednak w roku 2005 Wydaw-
nictwo uzyskało własny reprezentacyjny budynek na ul. Lubickiej 44. 

Jednocześnie przed oficyną stanęły także problemy zorganizowania odpo-
wiedniej grupy współpracowników, określenia zasad dystrybucji publikowanych 
prac oraz, zwłaszcza w ostatnich latach, nawiązywania kontaktów międzynaro-
dowych. Jak podaje Tadeusz Lewowicki, oficyna podjęła na przestrzeni ostatnich 
20 lat współpracę z autorami i instytucjami z Niemiec, Francji, Kanady, Stanów 
Zjednoczonych oraz Rosji i Ukrainy. Od kilku lat Wydawnictwo posiada także swo-
je przedstawicielstwo w Chinach2.

Z informacji podawanych przez samo wydawnictwo wynika, że rocznie wy-
daje ono około 500 nowych tytułów. Ważną rolę wśród publikacji oficyny zajmują 
serie oraz czasopisma3.

Miejsce serii z zakresu nauk o wychowaniu wśród wydawnictw 
toruńskiej oficyny

Oficyna ta wydaje obecnie blisko 40 serii wydawniczych. Wśród nich znaj-
dują się także serie z zakresu nauk o wychowaniu. Prezes Wydawnictwa Adam 
Marszałek pytany podczas udzielanych z okazji jubileuszu oficyny wywiadów o to, 

1 Dwadzieścia lat minęło… Księga jubileuszowa Wydawnictwa Adam Marszałek, red. J. Orzeł, 
wyd. II poszerzone, Toruń 2010. Księga ta zawiera szczegółowe informacje na temat powstania i dzia-
łalności Wydawnictwa Adam Marszałek. Wiadomości na ten temat można szukać także na stronie 
internetowej oficyny: http://www.marszalek.com.pl/

2 T. Lewowicki, Kilka refleksji i trochę wspomnień, [w:] Dwadzieścia lat minęło…, s. 117.
3 Na liście czasopism publikowanych w tym wydawnictwie odnajdujemy takie tytuły, jak: „Athena-

eum. Polskie Studia Politologiczne”, „Kultura i Edukacja”, „Krakowskie Studia Małopolskie”, „The New 
Educational Review”, „Polish Political Science. Yearbook”, „Azja–Pacyfik. Społeczeństwo – Kultura 
– Gospodarka”, „Cywilizacja i Polityka”, „Colloquia Communia”, „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, 
„The Peculiarity of Man”, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, „Reality of Politics. Estimates – Com-
ments – Forecasts”, „Nowa Polityka Wschodnia”, „Italica Wratislaviensia”, „Themis Polska Nova”, 
„Studia Orientalne”, „Keryks”. Niektóre z nich, np. „Kultura i Edukacja”, mają długą tradycję, inne, jak 
„Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo Historyczne”, „Nowa Polityka Wschodnia” „International 
Forum for Education” oraz przekształcone z serii wydawniczej „Peculiarity of Man”, zaczęły ukazywać 
się dopiero w roku 2011.
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jakich dziedzin najczęściej dotyczą publikowane przez niego książki, bez wahania 
wymienił pedagogikę i historię na drugim miejscu. Pojawiły się one zaraz po domi-
nującej wyraźnie w oficynie i szczególnie mu bliskiej naukowo politologii. 

Jak podkreśla Joanna Marszałek-Kawa prace pedagogiczne zajmują ważne 
miejsce wśród publikacji Wydawnictwa4. Wśród osób, które przyczyniły się do ta-
kiego ukierunkowania oficyny, wymienia grono przedstawicieli reprezentujących 
nauki o wychowaniu. Kilku spośród nich, jak chociażby Ryszard Borowicz, Alek-
sander Nalaskowski oraz Bronisław Siemieniecki, od wielu lat jest związanych 
ze środowiskiem toruńskiej pedagogiki. Jednak wpływ na takie określenie zain-
teresowań wydawnictwa wywarli także naukowcy reprezentujący inne ośrodki 
akademickie – m.in. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Joanna 
Marszałek-Kawa zaliczyła do tej grupy osób przede wszystkim Stanisława Jusz-
czyka, Stanisława Kawulę, Tadeusza Lewowickiego i Marię Mendel.

Istotnym efektem zaangażowania się Wydawnictwa w publikowanie prac 
z zakresu nauk o wychowaniu są liczne książki dotyczące problematyki peda-
gogiki społecznej. Odnajdujemy wśród nich nie tylko monografie i podręczniki5. 
Pedagogika społeczna posiada bowiem w tej oficynie już od kilku lat także własną 
serię wydawniczą. W ramach tej serii zatytułowanej „Człowiek – środowisko życia 
– edukacja” ukazało się na przestrzeni lat 2007–2012 aż 10 publikacji. Jej redak-
torem naukowym jest Wiesław Theiss, w skład rady naukowej serii wchodzą m.in. 
Maria Mendel i Tadeusz Pilch. 

Prace tam opublikowane dotyczą różnorodnych zagadnień i aspektów. Kilka 
z nich bezpośrednio dotyka problemów funkcjonowania Polaków na Litwie6 oraz 
w Niemczech7 i związanych z tym trudności z zachowaniem ich tożsamości naro-
dowej, edukacji dzieci oraz udziału w życiu społeczno-kulturalnym poza Polską. 
Inne oblicze tych zjawisk ukazuje natomiast publikacja poświęcona funkcjonowa-
niu dzieci czeczeńskich w Polsce8.

4 J. Marszałek-Kawa, Historia i współczesność Wydawnictwa Adam Marszałek, [w:] Dwadzie-
ścia lat minęło… Księga jubileuszowa Wydawnictwa Adam Marszałek…, s. 26.

5 Oceniając ten obszar działalności Wydawnictwa Adam Marszalek, Wiesław Theiss zwrócił 
szczególną uwagę na kilka publikacji. W zakresie podręczników przywołał zarys podręcznikowy przy-
gotowany pod red. Stanisława Kawuli pt. Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy 
(wydany w 2001 r.) oraz na wybór tekstów źródłowych z zakresu tej dyscypliny (Polska pedagogika 
społeczna w latach 1945–2003, t. 1–2, wydane w roku 2004 pod red. Mariusza Cichosza). Spośród 
opracowań monograficznych wskazał na publikację Wiesława Ciczkowskiego z roku 1996 pt. Dzie-
dzictwo pedagogiczne Aleksandra Kamińskiego oraz na pracę Ireny Lepalczyk Helena Radlińska. 
Życie i dzieło z roku 2001. Uznał także, że oficyna ta wydaje również prace „otwierające zupełnie nowe 
obszary pedagogiki społecznej lub na nowo interpretujące klasyczne ustalenia”, takie jak wydane pod 
redakcją Marii Mendel opracowania dotyczące metody pracy środowiskowej. Patrz: W. Theiss, Książ-
ka i „nowa” pedagogika, [w:] Dwadzieścia lat minęło…, s. 257–258.

6 D. Jaworska, Tożsamość narodowa na pograniczu. Poczucie tożsamości narodowej w narra-
cjach uczniów, rodziców i nauczycieli polskich szkół na Litwie, Toruń 2012.

7 Studia nad życiem społeczno-kulturalnym Polaków w Niemczech, red. W. Misiak, J. Surzykie-
wicz, Toruń 2012; Szkoła w Niemczech. Rozwój, autonomia, środowisko, red. I. Nowosad, A. Sander, 
Toruń 2007.

8 E. Januszewska, Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem 
uchodźstwa, Toruń 2010.
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Ważne miejsce wśród publikowanych tam książek zajmują te poświęcone 
polityce społecznej państwa polskiego oraz związanymi z tym wyzwaniami dla 
dalszego rozwoju pedagogiki społecznej9.

Wśród poruszanej problematyki nie zabrakło również edukacji wielokulturo-
wej rozpatrywanej zarówno w kontekście środowiska lokalnego10, jak i polsko-
-izraelskiej wymiany młodzieży11.

Jak ocenia redaktor tej serii Wiesław Theiss „W krótkim czasie w serii tej 
ukazuje się kilka interesujących opracowań, w większości, co warto dodatkowo 
podkreślić – debiutów autorskich. Młodzi uczeni bez kompleksów, dysponując 
bardzo dobrym warsztatem badawczym, prezentują rezultaty prac prowadzonych 
na różnych obszarach pedagogiki społecznej i pograniczach tej dyscypliny”12.

Wydawnictwo popularyzuje nie tylko wyniki badań w zakresie pedagogiki 
społecznej. Równie wiele uwagi poświęca bowiem problemom komunikowania 
i roli mediów w edukacji. Świadczą o tym liczne wydawnictwa poświęcone tej wła-
śnie problematyce. Aż 29 spośród nich ukazało się w ramach serii „Komunikacja 
społeczna w edukacji”. Są to przede wszystkim opracowania zbiorowe poświę-
cone różnorodnym kontekstom komunikowania. Odnajdziemy wśród nich książki 
dotyczące wpływu, jaki na proces komunikowania wywierają zjawiska wielokultu-
rowości i multikulturowości oraz globalizacji. Wiele uwagi autorzy poszczególnych 
opracowań zwrócili także na bezpieczeństwo komunikacji oraz związane z nią 
wartości i konteksty etyczne. 

Ważne miejsce wśród wydawnictw tej serii zajmują prace o zarządzaniu i ko-
munikacji społecznej w edukacji oraz te, dotyczące zależności pomiędzy syste-
mami komunikacji edukacyjnej a umiejętnościami współdziałania i kompetencjami 
nauczycieli. Redaktorem naczelnym tej serii jest Wojciech J. Maliszewski, w skład 
rady redakcyjnej wchodzą m.in. Zbigniew Nęcki, Henryka Kwiatkowska, Maria 
Czerepaniak-Walczak, Stanisław Kowalik oraz Lech Witkowski. 

Opracowania wydane w ramach tej serii doskonale uzupełniają prace z „Mul-
timedialnej Biblioteki Pedagogicznej”. Ukazało się ich już kilkadziesiąt. Jej re-
daktorem jest Bronisław Siemieniecki. Tak oto wspomina on początki swojej 
współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek: 

W 1992 roku napisałem książkę pt. Komputery i hipermedia w edukacji dorosłych, którą przynio-
słem do Wydawnictwa […] Dotychczas ukazało się pięć wydań tej książki. Po udanym starcie podjęli-
śmy szerszą współpracę wydawniczą. Jednym z jej efektów było wdrożenie do praktycznej realizacji 
pomysłu powołania „Multimedialnej Biblioteki Pedagogicznej”. Do dziś wyszło 37 tomów tej poczytnej 
serii. Wiele tytułów nawet było kilkakrotnie wznawianych13.

9 M. Theiss, Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, 
Toruń 2007; Obraz, przestrzeń, popkultura. Inspiracje badawcze w polu pedagogiki społecznej, red. 
M. Ejsmond, B. Kosmalska, M. Mendel, Toruń 2009; A. Rzymełka-Frąckiewicz, Politycy wobec prze-
mian edukacyjnych. Studium odpowiedzialności społecznej, Toruń 2010.

10 M. Kubiszyn, Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym. Studium teoretyczno-empi-
ryczne na przykładzie Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie, Toruń 2007.

11 M. Kuleta-Hulboj, Pamięć – edukacja – dialog. Studium przypadku polsko-izraelskiej wymiany 
młodzieży, Toruń 2009.

12 W. Theiss, Książka i „nowa” pedagogika, s. 258–259.
13 B. Siemieniecki, Czas i przestrzeń, [w:] Dwadzieścia lat minęło…, s. 123.
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Przede wszystkim są to opracowania dotyczące technologii informacyjnej, 
edukacji medialnej oraz kształcenia na odległość14. W ramach tej serii opubli-
kowano również wiele prac ukazujących możliwości zastosowania kompute-
ra w pracy z osobami niepełnosprawnymi, takich jak Komputer w pedagogice 
specjalnej15, Komputer w rewalidacji16, Edukacja dzieci z uszkodzeniem słuchu 
w społeczeństwie informacyjnym17 czy Komputer w rozwoju sprawności komuni-
kacyjnej dzieci niesłyszących18. 

Jak podkreśla Marek Furmanek w ramach tej serii publikowane są zarówno 
prace teoretyczne, jak i empiryczne, podręczniki oraz publikacje zbiorowe po-
święcone przede wszystkim pedagogice mediów19.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że także niektóre czasopisma ukazujące się 
w Wydawnictwie Adam Marszałek uruchomiły własne serie wydawnicze pod na-
zwą Bibliotek. Są to Biblioteka „Pedagogiki Mediów”, Biblioteka „Kultury i Eduka-
cji” oraz Biblioteka „The New Educational Review”. 

W ramach Biblioteki „Pedagogiki Mediów” ukazały się dotychczas 3 prace 
dotyczące kształcenia na odległość, prezentacji multimedialnych oraz komuniko-
wania za pośrednictwem komputera20. Redaktorem serii jest Marek Furmanek, 
w jej radzie zasiadają ponadto m.in. Maciej Tanaś i Bronisław Siemieniecki. 

Także Biblioteka „The New Educational Review”, kierowana przez Stanisła-
wa Juszczyka, obejmuje kilka prac z zakresu roli mediów i komputerów w proce-
sie wychowania21. 

14 W ramach serii ukazały się w ostatnich latach m.in.: Cyberprzestrzeń i edukacja, red. T. Le-
wowicki, B. Siemieniecki, Toruń 2012; Nowe media w edukacji, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, 
Toruń 2012; A. Waszek, Edukacja informatyczna w polskim szkolnictwie podstawowym i gimnazjal-
nym w latach 1990–2007, Toruń 2012; K. Mikulski, Kształcenie w zakresie technologii informacyjnej 
w szkołach ponadgimnazjalnych, Toruń 2012; W. Kwiatkowska, Wykład w kształceniu na odległość, 
Toruń 2011; M. Rudy-Muża, Internetowe lustro autoprezentacji, Toruń 2011; E. Nowicka, Media – dys-
leksja – terapia pedagogiczna, Toruń 2010; Technologie informacyjne w poznawaniu wiedzy matema-
tyczno-przyrodniczej, red. M. Kozielska, Toruń 2010; Język – komunikacja – media – edukacja, red. 
B. Siemieniecki, T. Lewowicki, Toruń 2010; Media w edukacji – poglądy, zastosowania, społeczne 
spostrzeganie, red. B. Siemieniecki, T. Lewowicki, Toruń 2010; Współczesne konteksty edukacyjne 
technologii informacyjnej, red. D. Siemieniecka, Toruń 2009; Media w edukacji – szanse i zagrożenia, 
red. B. Siemieniecki, T. Lewowicki, Toruń 2008; Edukacja dla społeczeństwa wiedzy, red. M. Koziel-
ska, Toruń 2007; A. Siemińska-Łosko, Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji, Toruń 
2007; Manipulacja media edukacja, red. B. Siemieniecki, Toruń 2007; Z. Osiński, Technologia informa-
cyjna w edukacji humanistycznej, Toruń 2005.

15 Komputer w pedagogice specjalnej, red. B Siemieniecki, Toruń 2005.
16 Komputer w rewalidacji, red. B. Siemieniecki, J. Buczyńska, Toruń 2001.
17 J. Zielińska, Edukacja dzieci z uszkodzeniem słuchu w społeczeństwie informacyjnym, To-

ruń 2004.
18 J. Zielińska, Komputer w rozwoju sprawności komunikacyjnej dzieci niesłyszących, To-

ruń 2005.
19 M. Furmanek, W. Osmańska-Furmanek, „Pedagogika mediów” w Wydawnictwie Adam Mar-

szałek , [w:] Dwadzieścia lat minęło…, s. 241.
20 J. Jędryczkowski, Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów, Toruń 2005; 

B. Dziedzic, Konstruowanie i rozumienie znaczeń w komunikowaniu mediowanym komputerowo, To-
ruń 2005; J. Wagner, Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu 
edukacji pedagogów, Toruń 2011.

21 Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, red. S. Juszczyk, I. Polewczyk, Toruń 2005; 
Media wobec wielorakich potrzeb dziecka, red. S. Juszczyk, I. Polewczyk, Toruń 2005; M. Musioł, Media 
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Natomiast Redakcja „Kultury i Edukacji” opublikowała w swojej Bibliote-
ce w roku 2001 książkę Czesława Banacha pt. Polska szkoła i system edukacji 
– przemiany i perspektywy.

Nie należy także zapominać i o innych czasopismach ukazujących się w Wy-
dawnictwie Adam Marszałek, na łamach których problematyka pedagogiczna jest 
często poruszana. Zaliczyć do nich trzeba „Edukację Międzykulturową”, rocznik 
redagowany przez środowisko naukowe Uniwersytetu Śląskiego, „Kognitywistykę 
i Media w Edukacji” czy związane z badaniami nad dziejami Polski południowej 
„Krakowskie Studia Małopolskie”.

Wśród najnowszych inicjatyw tego Wydawnictwa na polu publikowania serii 
z zakresu nauk o wychowaniu wymienić należy utworzoną w roku 2011 „Biblio-
tekę Historii Edukacji”. Seria ukazuje się pod patronatem Towarzystwa Historii 
Edukacji, a jej komitet redakcyjny tworzą Władysława Szulakiewicz, Grzegorz Mi-
chalski oraz Krzysztof Jakubiak. Wśród osób wchodzących w skład Rady Nauko-
wej Serii nie zabrakło doświadczonych historyków wychowania reprezentujących 
liczne polskie ośrodki naukowe. Radę Naukową tworzą bowiem Kalina Bartnicka, 
Irena Szybiak, Dorota Żołądź-Strzelczyk, Eleonora Sapia-Drewniak, Stefania Wa-
lasek, Hanna Markiewicz, Karol Poznański, Józef Miąso, Wiesław Jamrożek, Jan 
Krukowski i Adam Winiarz.

W ramach serii ukazywać się będą, jak podają jej twórcy, zarówno opracowa-
nia (w tym prace autorskie i zbiorowe stanowiące efekt dyskusji podczas zjazdów 
i konferencji naukowych), jak i źródła do dziejów oświaty (dotyczące pedagogów, 
działaczy oświatowych oraz instytucji wychowawczych i edukacyjnych). 

Dotychczas ukazały się 2 tomy serii. Pierwszy z nich, pod redakcją nauko-
wą Władysławy Szulakiewicz, zatytułowany Przełomy edukacyjne. Dziedzictwo 
polskiej teorii i praktyki stanowi wynik obrad sekcji historyków wychowania na VII 
Zjeździe Pedagogicznym w Toruniu22. Drugi to monografia polskich podręczni-
ków historii wychowania okresu zaborów i II Rzeczypospolitej23. W przygotowaniu 
znajdują się kolejne tomy. Warto podkreślić, że w ramach serii publikować mogą 
zarówno doświadczeni, jak i początkujący badacze.

Należy jednak zaznaczyć, że także w seriach niepoświęconych bezpośred-
nio problematyce edukacyjnej odnajdujemy publikacje ważne dla środowiska 
pedagogicznego. Doskonałym przykładem są tutaj chociażby „Biografie niezwy-
kłe”. W roku 2007 w ich ramach opublikowano pracę Andrzeja Żora poświęconą 
życiu i działalności reformatora polskiej oświaty na ziemiach zaboru rosyjskiego 
Aleksandra Wielopolskiego. Książka pt. Ropucha. Studium odrzucenia. Rzecz 
o Aleksandrze Wielopolskim wymownie potwierdza, że margrabia nadal jest po-
stacią kontrowersyjną, a jego działania trudno jednoznacznie ocenić24. Seria ta 

w procesie wychowania, Toruń 2006; A. Watoła, Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania 
gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich, Toruń 2006.

22 Przełomy edukacyjne. Dziedzictwo polskiej teorii i praktyki, red. W. Szulakiewicz, Toruń 2011.
23 A. Wałęga, Polskie podręczniki i wydawnictwa pomocnicze do historii wychowania okresu 

zaborów i II Rzeczypospolitej, Toruń 2011.
24 Szerzej na temat tej pracy pisze jej autor: A. Żor, Za co powinniśmy kochać…, [w:] Dwadzie-

ścia lat minęło…, s. 187–188.
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poświęcona jest przede wszystkim „wybitnym (ale często zapomnianym) posta-
ciom przedsiębiorców, ekonomistów i twórców polskiego kapitalizmu”25.

Także w serii wydawniczej „Miasta i ich dzieje” znajdują się publikacje doty-
czące dziejów oświaty w poszczególnych miejscowościach. Kilka z nich dotyczy 
toruńskich placówek edukacyjnych m.in. Szkoły Odzieżowej (Jolanta Dziętara, 75 
lat Szkoły Odzieżowej w Toruniu) oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 4 (20 lat 
toruńskiej „czwórki” – praca zbiorowa). 

Pojawiły się także prace ukazujące szersze konteksty edukacji na terenie 
Torunia. Ewa Gawrońska opublikowała książkę poświęconą Szkolnictwu muzycz-
nemu Torunia w latach 1921–1960, w której przybliżyła dzieje i sukcesy toruńskiej 
szkoły muzycznej. Natomiast Joanna Gomoliszek przedstawiła Toruńskie czaso-
pisma studenckie w latach 1945–1995, koncentrując się nie tylko na ukazaniu 
47 periodyków redagowanych przez studentów bądź do nich kierowanych. W tej 
pracy znajduje się także syntetyczny opis życia kulturalnego toruńskiej uczelni na 
przestrzeni pięćdziesięciu powojennych lat.

Przedmiotem zainteresowania autorów publikujących w ramach tej serii są 
także dzieje oświaty w innych miastach. Przykładowo Gdańska w okresie mię-
dzywojennym dotyczy praca Andrzeja Chodubskiego z 2000 r. pt. Nauka, kultura 
i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku, Chełmży natomiast Szkolnictwo Chełmży 
i okolic. Część I od 1251 do 1772 Romana Pipowskiego z 2002 r. Z kolei Wincenty 
Kołodziej przedstawił dzieje Odbudowy szkolnictwa krakowskiego po zakończe-
niu II wojny światowej (pracę wydano w roku 2000). 

Wśród innych prac tego typu odnajdujemy jeszcze w tej serii książki poświę-
cone szkołom Świdwina – od szkoły podstawowej po gimnazjum i liceum26 oraz 
Połczyna Zdroju27. 

Nie brak tam także publikacji dotyczących oświaty dorosłych, towarzystw 
i instytucji naukowych oraz szkół dla Polonii. W roku 1996 ukazała się praca 
zbiorowa pt. Współpraca w zakresie oświaty dorosłych polsko-niemieckich miast 
partnerskich. Jej redaktorami byli Norbert F. B. Greger oraz Michael Samlowski. 
Natomiast w 2005 r. Henryka Ilgiewicz opublikowała książkę prezentującą Wileń-
skie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku. Trzy lata później Edward Ol-
szewski przygotował dla oficyny monografię pt. Polska Szkoła Sobotnia im. Jana 
Pawła II w Oslo 20 lat w służbie Polonii i Polski. 

Równie liczne publikacje pedagogiczne znajdują się w serii „Przestrzenie 
życia społecznego”. Dotyczą one przede wszystkim różnych kontekstów i za-
gadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej polskiej rodziny – głów-
nie zagrożeń, jakie niesie współczesność, oraz roli rodziny w przekazywaniu 

25 Dwadzieścia lat minęło…, s. 474.
26 P. Pińczuk, B. Traczyk, Publiczne Gimnazjum im. Osadników Wojskowych w Świdwinie, 

Toruń 2002; L. Dziewiatowska, By nie rozwiał wiatr… Jubileusz 40-lecia Liceum Ogólnokształcące-
go w Świdwinie, Toruń 2008; A. Strońska, 60 lat minęło. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego, 
Toruń 2008.

27 J. Bohuszewicz, Ta nasza młodość… Na pamiątkę jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stanisława Staszica w Połczynie Zdroju, Toruń 2006.
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wartości28. Ważne dla pedagoga są także wydawane w ramach tej serii opraco-
wania poświęcone problematyce czasu wolnego, stylu oraz jakości życia współ-
czesnych społeczeństw29. 

Refleksje końcowe

Z przytoczonych powyżej przykładów wyraźnie wyłania się znaczący udział 
Wydawnictwa Adam Marszałek w publikowaniu prac z zakresu nauk o wychowa-
niu. W ramach omówionych wcześniej 10 serii wydawniczych ukazało się bowiem 
dotychczas ponad 100 prac dotyczących szeroko pojmowanej problematyki pe-
dagogicznej. Dotyczą one wielu aspektów kształcenia i wychowania – nie tylko 
w ich wymiarach współczesnych, ale i historycznych. Wyraźnie dominują wśród 
nich opracowania podejmujące zagadnienia komunikacji, multimediów i pedago-
giki mediów. Jednak nie sposób nie zauważyć, że oficyna ma także swój udział 
w wydawaniu prac z obszaru pedagogiki społecznej oraz dziejów szkolnictwa 
i wychowania. Wiele spośród książek publikowanych w tych seriach wskazuje na 
konieczność podejmowania interdyscyplinarnych badań nad problematyką peda-
gogiczną. 

Należy także zwrócić uwagę na redaktorów poszczególnych serii oraz osoby 
wchodzące w skład ich rad redakcyjnych. Odnajdujemy wśród nich reprezentan-
tów wielu subdyscyplin pedagogicznych związanych z różnorodnymi ośrodkami 
akademickimi. Można zatem stwierdzić, że w ramach oficyny dochodzi do spo-
tkań różnych środowisk naukowych z terenu całego kraju. Wydawnictwo Adam 
Marszałek odegrało ważną rolę w rozwoju polskiej pedagogiki wyraźnie poszuku-
jącej po roku 1989 nowych dróg. 

Jak bowiem stwierdził Tadeusz Lewowicki 

W latach, gdy z woli środowiska kierowałem działalnością Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, 
wielokrotnie miałem możliwość odczucia merytorycznej i wydawniczej pomocy w upowszechnianiu 
współczesnej teorii pedagogicznej oraz idei kształtujących myślenie pedagogiczne i praktykę eduka-
cyjną w trudnych latach ustrojowej transformacji i przeobrażeń nauk pedagogicznych. Dzięki wydaw-
niczej przychylności – wtedy jeszcze oficyny na dorobku – ukazały się publikacje promujące nowe 
zespoły naukowe „tworzone w ramach KNP PAN”30.

28 M.in.: Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współcze-
snej, red. W. Muszyński, E. Sikora, Toruń 2008; Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse 
– zagrożenia – patologie, red. W. Muszyński, E. Sikora, Toruń 2008; Wartości kulturowe w rodzi-
nie: założenia, realia i egzemplifikacje, red. W. Muszyński, Toruń 2010; Wartości w rodzinie: ciągłość 
i zmiana, red. W. Muszyński, Toruń 2010; Więzi w małżeństwie i rodzinie – zaufanie, współdziałanie, 
zależność, red. W. Muszyński, Toruń 2011.

29 M.in.: „Cudne manowce?”. Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie, red. 
W. Muszyński, Toruń 2008 ; „Czas ukoi nas?”. Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeń-
stwie, red. W. Muszyński, Toruń 2008 ; „Małe tęsknoty?”. Style życia w czasie wolnym we współcze-
snym społeczeństwie, red. W. Muszyński, Toruń 2009.

30 T. Lewowicki, Kilka refleksji i wspomnień, [w:] Dwadzieścia lat minęło…, s. 118.
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Jednocześnie trzeba wyraźnie zaznaczyć, że oficyna ta opublikowała rów-
nież wiele książek stanowiących podstawę do uzyskania stopni naukowych w za-
kresie nauk o wychowaniu. Na ten aspekt jej działalności zwrócili uwagę m.in. 
Stanisław Juszczyk31, Tadeusz Lewowicki32 czy Lech Witkowski33. 

31 S. Juszczyk, Rola Wydawnictwa w upowszechnianiu dóbr kultury, promowaniu nauki i rozwo-
ju naukowym nauczycieli akademickich, [w:] Dwadzieścia lat minęło…, s. 142.

32 T. Lewowicki, Kilka refleksji…, s. 118.
33 L. Witkowski, O paradoksach wydawania (w kontekście „geniuszu ducha” w fenomenie 

Adama Marszałka), [w:] Dwadzieścia lat…, s. 29.





DOROTA GRABOWSKA*

Działalność Wydawnictwa Literackiego 
w upowszechnianiu literatury pamiętnikarskiej

Uwagi wstępne

Istniejące od lat 50. XX w. Wydawnictwo Literackie miało i nadal ma ogromny 
wpływ na rozwój życia kulturalnego, nie tylko Krakowa, ale całego kraju. Miesz-
cząca się w centrum Krakowa oficyna promuje najciekawsze „zjawiska literackie” 
oraz wybitnych twórców literatury polskiej i obcej. W programie wydawniczym 
ważne miejsce zajmuje publikowanie prac pamiętnikarskich. Dlatego w artykule 
zostanie ukazana działalność Wydawnictwa Literackiego w zakresie upowszech-
niania literatury pamiętnikarskiej. Realizacja tego zagadnienia wymaga uwzględ-
nienia kilku kwestii: przedstawienia historii Wydawnictwa oraz zakresu jego 
działalności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na publikowanie literatury pa-
miętnikarskiej. W artykule zostaną zawarte także wspomnienia autorów na temat 
współpracy z Wydawnictwem Literackim. Należy zaznaczyć, że niemożliwe jest 
przedstawienie wszystkich prac pamiętnikarskich, wydawanych przez krakowską 
oficynę. Dlatego w artykule zaprezentowane zostaną wybrane książki, zaliczane 
do tego rodzaju piśmiennictwa. 

O historii Wydawnictwa Literackiego

Wydawnictwo Literackie zostało utworzone w dniu 1 stycznia 1953 r. w Kra-
kowie, jako ogólnopolskie przedsiębiorstwo edytorskie typu humanistycznego. 
Już 14 lutego tego roku, w lokalnym dzienniku „Echo Krakowa”, ukazującym się 

* Doktorantka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Kate-
dra Historii Myśli Pedagogicznej, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 9.
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w latach 1945–1997, z uznaniem i radością pisano: „starania grupy działaczy kul-
turalnych Krakowa z aktywem redakcyjnym »Życia Literackiego« na czele od-
niosły skutek i oto od przeszło miesiąca istnieje już prawnie nowa w Krakowie 
placówka kulturalna przedsiębiorstwo państwowe »Wydawnictwo Literackie«”1. 
Zgodnie z przyjętym statutem, zadanie tej instytucji polegało na „wydawaniu ksią-
żek, czasopism oraz innych druków z zakresu literatury pięknej i zagadnień kultu-
ralnych”2. Na łamach „Echa Krakowa” informowano, że Wydawnictwo Literackie 
dąży do „objęcia zasięgiem swojej działalności – Polskę południową, przede 
wszystkim Kraków i Śląsk, wydając utwory odnoszące się do zagadnień z historii, 
życia Polski południowej oraz utwory pisarzy związanych z tym terenem, co nie 
znaczy, by nie mogło w razie potrzeby wydać również innej książki, nieodpowia-
dającej tym warunkom”3. Należy podkreślić, że od początku działalności krakow-
ska oficyna wydawnicza była otwarta na współpracę z osobami posiadającymi 
różnorodne zainteresowania badawcze.

Wydawnictwo, po opracowaniu planu działania, nie przystąpiło od razu 
do właściwej pracy, ponieważ nie posiadało lokalu. Dopiero w czerwcu 1953 r. 
zaczęły ukazywać się pierwsze publikacje. Początkową siedzibą oficyny były po-
mieszczenia na zapleczu przy ul. Wiślnej 3, następnie pokoje w kamienicy przy 
ul. Basztowej 10. Pod koniec 1956 r. Wydawnictwo przeniosło się do lokalu przy 
Rynku Głównym. Natomiast dopiero na przełomie lat 1973/1974 zajęło obecną 
siedzibę, czyli Dom pod Globusem. Jej gmach został wzniesiony w latach 1904–
1906. Początkowo mieściła się tam Izba Handlowo-Przemysłowa, a od lat 50. 
XX w. krakowska oficyna4. 

Pierwszym dyrektorem Wydawnictwa Literackiego był Aleksander Słapa, 
księgarz i wydawca krakowski, natomiast redaktorem naczelnym Henryk Vogler, 
pisarz i krytyk literacki. Po śmierci Aleksandra Słapy w 1964 r. dyrektorem i re-
daktorem naczelnym został Jerzy Skórnicki realizujący w swojej pracy wizję ogól-
nopolskiego wydawnictwa literackiego, otwartego nie tylko na prace z zakresu 
historii, ale także innych dyscyplin. Najdłużej Wydawnictwem kierował Andrzej 
Kurz (w latach 1971–1981 i 1983–1990) polonista, historyk i politolog. Wówczas 
funkcję zastępcy redaktora naczelnego pełniły: Katarzyna Krzemuska (w latach 
1972–1981) oraz Krystyna Migdalska (w latach 1984–1989). Katarzyna Krzemu-
ska w latach 1982–1988 była także redaktorem naczelnym krakowskiej oficyny5. 

1 Nowa placówka kulturalna Wydawnictwo Literackie wkrótce rozpocznie działalność w Krako-
wie, „Echo Krakowa” 1953, R. VI, nr 39 (2244), s. 3.

2 50 lat Wydawnictwa Literackiego, Kraków 2003, s. 5. 50 lat Wydawnictwa Literackiego to bro-
szura, która została wydana przez Wydawnictwo Literackie w 2003 r., czyli w pięćdziesiątą rocznicę 
powstania tej oficyny. Autorami tej publikacji są pracownicy Wydawnictwa (Rada Nadzorcza, Zarząd 
oraz Redaktor Naczelny) oraz Rada Konsultacyjna, w skład której wchodzili m.in. Jan Błoński, Andrzej 
Chwalba, Przemysław Czapliński, Ewa Lipska czy Henryk Markiewicz. Natomiast komitet honorowy 
nad tą broszurą objęli: Leszek Miller (Prezes Rady Ministrów RP), Waldemar Dąbrowski (Minister 
Kultury), Jerzy Adamik (Wojewoda Małopolski), Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa), 
Franciszek Macharski (Metropolita Krakowski Kardynał), Franciszek Ziejka (Rektor UJ) oraz pisarze 
– Wisława Szymborska i Czesław Miłosz.

3 Nowa placówka kulturalna…, s. 3.
4 50 lat Wydawnictwa Literackiego…, s. 6 i 17.
5 Tamże, s. 14–15.
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Od momentu prywatyzacji, czyli od 2003 r., prezesem jest Vera Michalski-Hoff-
mann, a redaktorem naczelnym Małgorzata Nycz6. 

W wyniku transformacji ustrojowej, jak większość państwowych wydawnictw 
w Polsce, także Wydawnictwo Literackie znalazło się w trudnej sytuacji. W 1993 r. 
zostały podjęte działania w kierunku reorganizacji oficyny, czego efektem było 
wprowadzenie w 1996 r. programu naprawczego, przyspieszającego dokona-
nie wielu istotnych zmian. Mimo pewnych trudności, jakie pojawiły się w 1998 r., 
już w następnym roku nastąpił rozwój ekonomiczny Wydawnictwa. Na początku 
2002 r. Jan Michalski, założyciel, właściciel i opiekun wydawnictwa Noir sur Blanc 
w Polsce, Francji i Szwajcarii, właściciel wydawnictwa Buchet-Chastel w Paryżu 
oraz Księgarni Polskiej w Paryżu, podkreślił, że „Wydawnictwo Literackie, publiku-
jąc książki z zakresu beletrystyki, nauki i dydaktyki jest czołowym wydawnictwem 
w Polsce”7. Jego zdaniem oficyna uzyskała wysoką pozycję na rynku wydaw-
niczym dzięki „umiejętności wczuwania się w prawdziwe potrzeby czytelników, 
szanując przy tym opinie krytyków literackich i niejednokrotnie wydając ich prace 
drukiem. Znana jest również z tego, że zawsze promowała młodych pisarzy i lite-
rackie debiuty”8. Należy podkreślić, że Wydawnictwo Literackie było i nadal jest 
otwarte na aktualne potrzeby środowiska kulturalnego, uwzględniając potencjał 
twórczy młodego pokolenia.

Na początku kwietnia 2002 r. ustalono, że do końca miesiąca zostanie pod-
pisana umowa dotycząca prywatyzacji. Jednakże na przełomie sierpnia i wrze-
śnia zmarły dwie najważniejsze osoby, związane z wprowadzeniem tej zmiany 
– dyrektor krakowskiej oficyny Barbara Drwota oraz Jan Michalski, inwestor stra-
tegiczny. Ostatecznie w dniu 14 lutego 2003 r. podpisano umowę prywatyzacyj-
ną. Istniejące od pięćdziesięciu lat państwowe przedsiębiorstwo przekształciło 
się w Wydawnictwo Literackie sp. z o.o., podlegające zasadom korporacyjnego 
systemu wspólników9. Mimo dokonania tych zmian, krakowska oficyna pozostała 
wierna pierwotnej idei, związanej z wydawaniem i promowaniem książek, pozy-
skiwaniem kolejnych twórców oraz realizowaniem nowych wyzwań, odpowiadają-
cych aktualnym potrzebom czytelników.

Działalność Wydawnictwa Literackiego

Najważniejszym celem Wydawnictwa, zgodnie z przyjętym w latach 50. XX w. 
statutem, było podejmowanie „problemów życia współczesnego, podawanie te-
matów żywotnych i potrzebnych, opracowanie pewnych zagadnień związanych 

6 http://www.wydawnictwoliterackie.pl/o-nas [dostęp 10.09.2012].
7 J. Michalski, Pożegnanie dyrektor Barbary Drwoty, „Kwartalnik Wydawnictwa Literackiego” 

2002, R. IV, nr 3/4 (12), s. 3.
8 Tamże.
9 50 lat Wydawnictwa Literackiego…, s. 26. Por. J. Michalski, Pożegnanie dyrektor Barbary 
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z życiem terenu, jego kulturą i promieniowaniem na życie całego kraju”10. Po-
czątkowo działalność oficyny miała koncentrować się wokół trzech głównych 
zagadnień: literatury współczesnej, literatury klasycznej i literatury społeczno-
-naukowej11. Opracowano metody wydawnicze i szczegółowy plan działania tej 
instytucji, nawiązując do tradycji i aktualnego stanu krakowskiego środowiska 
pisarzy, tłumaczy, naukowców oraz osób współpracujących z Wydawnictwem. 
W programie uwzględniono pięć głównych obszarów działalności, które w struk-
turze oficyny nazywano Redakcjami. W ramach pierwszej Redakcji – Polska Lite-
ratura Piękna Klasyczna XIX i XX wieku – ukazywały się przede wszystkim prace 
z okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Drugi obszar dotyczył 
polskiej literatury pięknej współczesnej oraz eseistyki, krytyki literackiej i publicy-
stycznej. W czasie działalności Wydawnictwa równie ważna była Redakcja Prze-
kładów. Tłumaczono przede wszystkim prace z języka rosyjskiego, angielskiego, 
niemieckiego oraz języków romańskich. Publikowano także przekłady z literatury 
pięknej, klasycznej, współczesnej oraz literatury pamiętnikarskiej i epistemolo-
gicznej, historycznej i biograficznej. Krakowska oficyna odpowiedzialna była także 
za publikowanie prac z zakresu historii i teorii literatury oraz historii i teorii sztuki 
i kultury. Kolejnym obszarem aktywności Wydawnictwa była Redakcja Literatury 
Historycznej, Pamiętników i tzw. Cracoviana, której tematyka dotyczyła ludzi i wy-
darzeń związanych z Krakowem i Polską południową. W jej ramach ukazywały się 
wspomnienia polityków, dyplomatów oraz ludzi ze świata nauki12. 

Krakowska oficyna od początku swego istnienia specjalizowała się w publi-
kowaniu prac o różnorodnej tematyce, które wydawane były w ramach serii, zaini-
cjowanych przez poszczególne Redakcje. W serii „Lekcja Literatury” pojawiło się 
pierwsze krajowe wydanie dzieł Witolda Gombrowicza. Wydawnictwo przyczyniło 
się również do upowszechniania książek z serii „Fantastyka i Groza”, a także za-
inicjowało serię „Z Klepsydrą” oraz cykl zatytułowany „Stanisław Lem poleca”13. 
Krakowska oficyna podjęła się także wydawania serii „Portrety Wielokrotne”, które 
poświęcone zostały przedstawieniu ważnych osób ze świata literackiego, w opar-
ciu o opinie innych osób. Natomiast w ramach serii „Eseju Klasycznego”, kiero-
wanego przez Stefana Górę, specjalistę w zakresie edycji klasyki polskiej i obcej, 
ukazały się m.in. pierwsze polskie wydania „Erystyki” Arthura Schopenhauera czy 
„Nowoczesny mit” Carla Gustava Junga. Opublikowano także serię „Biblioteka 
Romantyczna”, zapoznając w ten sposób czytelników z tematami, gatunkami, 

10 Nowa placówka kulturalna…, s. 3.
11 Tamże.
12 Bibliografia publikacji Wydawnictwa Literackiego 1953–1972, oprac. S. Zychowiczowa 

i R. Skręt, Kraków 1978, s. 6. W pracy Bibliografia publikacji Wydawnictwa Literackiego 1953–1972 
dyrekcja Wydawnictwa Literackiego zwróciła uwagę na 6 obszarów działalności tej instytucji: polska 
literatura piękna klasyczna XIX i XX w.; polska literatura piękna współczesna; przekłady; literatura 
pamiętnikarska i historyczna; cracoviana; publikacje z zakresu historii i teorii sztuki i kultury. Natomiast 
po przeprowadzeniu wywiadu z Marią Rydlową, która pracowała w Wydawnictwie od początku jego 
powołania, ustalono, że faktycznie istniało tylko 5 działów, tzn. literatura pamiętnikarska i historyczna 
oraz cracoviana stanowiły jeden dział, a nie dwa odrębne, jak podaje dyrekcja krakowskiej oficyny.

13 Ł. Gołębiewski, Pół wieku WL-u, „Kwartalnik Wydawnictwa Literackiego” 2003, R. V, nr 1(13), 
s. 8 i 15.
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stylami i twórcami zarówno polskiego, jak i europejskiego romantyzmu. Podob-
ne zadanie zostało postawione przed serią „Biblioteka Młodej Polski”. Krytycznie 
opracowywano i komentowano wybory poezji znajdującej się w różnych czaso-
pismach lub zbiorach archiwalnych. Wydawnictwo Literackie przyczyniło się tak-
że do upowszechnienia literatury pięknej, esejów, wspomnień czy pamiętników, 
których tematyka związana była z przyrodą oraz kulturą Tatr i Podhala. Prace te 
ukazywały się w serii „Tatrzańskiej”14.

Wydawnictwo Literackie ma także wielkie zasługi w promowaniu literatury 
obcej, tłumaczonej na język polski. W ramach serii „Proza Iberoamerykańska” 
zostało wydanych ponad 200 książek pisarzy pochodzących z różnych państw 
Ameryki Południowej, przede wszystkim z Argentyny, Peru, Chile i Kolumbii. 
W ostatnich latach Wydawnictwo opublikowało wiele prac w serii „Pisarze Języ-
ka Niemieckiego”, promując w ten sposób literaturę niemiecką. Seria ta została 
wyróżniona Nagrodą miesięcznika „Literatura na Świecie” w kategorii inicjatyw 
wydawniczych. Krakowska oficyna rozpoczęła również publikowanie serii „Litera-
tury Angielskiej”, upowszechniając ten typ piśmiennictwa w Polsce. Warto także 
podkreślić, że ważnym przedsięwzięciem edytorskim Wydawnictwa była „Seria 
Dwujęzyczna”, ukazująca się od 1972 r. do chwili obecnej. W jej ramach zostały 
wydane przekłady polskiej poezji15.

Ważne miejsce w programie Wydawnictwa Literackiego zajęło publikowanie 
wspomnień. Za ich upowszechnianie odpowiedzialna była Redakcja Literatury Hi-
storycznej, Pamiętników i Cracoviana, którą od 1976 r. kierowała Maria Rydlowa. 
W ramach tego obszaru działalności krakowskiej oficyny, ukazały się dwie se-
rie: „Wspomnienia oświęcimskie” oraz „Wspomnienia Żydów krakowskich”. W tej 
pierwszej serii pojawiła się m.in. praca Anus mundi Wiesława Kielara, tłumaczona 
na języki obce. Natomiast w serii „Wspomnienia Żydów krakowskich” zostało wy-
danych około 10 tytułów. Wśród nich należy wymienić: Wśród przyjaciół i wrogów 
Marii i Mieczysława Mariańskich, Na aryjskich papierach Bronisława Szatyna, Za-
głada Żydów w Krakowie Aleksandra Bibersteina czy Apteka w getcie krakowskim 
Tadeusza Pankiewicza16. 

Publikowanie prac w ramach poszczególnych serii przyczyniło się do tema-
tycznego ujednolicenia wydawanych publikacji. Należy podkreślić znaczącą rolę 
krakowskiej oficyny w zakresie upowszechniania literatury obcej w Polsce, a tak-
że tłumaczenie dzieł rodzimych na języki obce. Działalność Wydawnictwa Lite-
rackiego została w znaczący sposób doceniona, poprzez przyznanie prestiżowej 
Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego Ikar ʼ97 za „skuteczny i efektowny 
powrót do świetnych tradycji oficyny, za ambitny program wydawniczy, poświad-
czany m.in. seriami Lekcja Literatury, Obrazy Współczesności, Leksykony Historii 
i Kultury Polskiej, odnowioną poetycką Serię Dwujęzyczną oraz sfinalizowaniem 
»Dzieł« Gombrowicza”17.

14 50 lat Wydawnictwa Literackiego…, s. 11–12.
15 Ł. Gołębiewski, Pół wieku WL-u.
16 Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Marią Rydlową w dniu 7.11.2012 r.
17 50 lat Wydawnictwa Literackiego…, s. 19.
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Wydawnictwo Literackie, oprócz ogłaszania drukiem prac z zakresu literatury 
pięknej zarówno polskiej, jak i zagranicznej, cały czas rozszerza ofertę wydawni-
czą. Wśród wydawanych prac pojawiły się słowniki, leksykony, książki historycz-
ne, podręczniki szkolne. Dodatkowo należy podkreślić, że oficyna ta jest jedną 
z pierwszych w Polsce, która rozpoczęła wydawanie książek w formie e-booka 
i audiobooka18. W ten sposób chce dotrzeć do zróżnicowanej i jak najszerszej 
grupy odbiorców. 

Upowszechnianie literatury pamiętnikarskiej 
przez Wydawnictwo Literackie

W działalności Wydawnictwa ważne miejsce zajmowało publikowanie literatu-
ry pamiętnikarskiej. Po II wojnie światowej nastąpiło wzmożone zainteresowanie 
tym rodzajem piśmiennictwa. Szczególną uwagę przywiązywano do tych pamięt-
ników, które zawierały opis życia i działalności autora, jego kontakty z otaczającą 
go rzeczywistością i zaangażowanie w wydarzenia społeczno-polityczne. Z dru-
giej strony w wyniku wojny uległy zniszczeniom materiały archiwalne oraz zbio-
ry biblioteczne, dlatego pamiętniki uznano za cenne źródło informacji. Wówczas 
rozpoczął się proces ich wyszukiwania, a następnie publikowania. W ten sposób 
została zainicjowana wzmożona akcja wydawnicza literatury pamiętnikarskiej. Za 
ich upowszechnianie po II wojnie światowej odpowiedzialne były przede wszystkim 
trzy wydawnictwa: Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie, Wydawnictwo 
Ossolineum we Wrocławiu oraz Wydawnictwo Literackie w Krakowie. Współcze-
śnie także koordynują one prace związane z wydawaniem pamiętników19. 

Używając sformułowania literatura pamiętnikarska, mam na myśli te gatunki 
piśmiennictwa, które zawierają relację zdarzeń przedstawioną z perspektywy jej 
autora, czyli przede wszystkim pamiętniki sensu stricte, autobiografie i dzienniki. 
Zaliczyć do niej można także listy bądź szerzej korespondencję, wspomnienia. 
Analizując działalność Wydawnictwa Literackiego w zakresie upowszechniania 
literatury pamiętnikarskiej, należy podkreślić, że przyczyniło się ono do publiko-
wania wszystkich wyżej wymienionych gatunków pamiętnikarstwa. 

Mimo powstałych na przestrzeni wieków wielu definicji pamiętnika, powinni-
śmy wskazać jego zasadnicze cechy. Pamiętnik to utwór, w którym autor, narrator 
oraz główny bohater stanowią tę samą osobę, która opisuje zdarzenia z własnego 
punktu widzenia. Zdaniem Andrzeja Cieńskiego autor pamiętnika zawiera pakt 
autobiograficzny z czytelnikiem, ponieważ jego intencją jest opisanie własnego 
życia, a nie tworzenie dzieła historycznego20. Materiały pamiętnikarskie poprzez 
swoją zróżnicowaną tematykę mają wielu odbiorców. Jak słusznie zauważył 

18 http://www.instytutksiazki.pl/pl,ik,site,9,10,169.php [dostęp 12.09.2012].
19 A. Knot, Przedmowa, [w:] K. Chłędowski, Pamiętniki. Galicja 1843–1880, t. 1, Kraków 1957, s. 6.
20 A. Cieński, Pamiętniki i autobiografie światowe, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 14.
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Władysław Zawadzki „Lubownicy literatury lekkiej, czytający jedynie dla zabawy, 
chwytają pamiętniki z przyjemnością, znajdując przy rozmaitości zdarzeń, będą-
cej łakomą dla zaspokojenia ciekawości strawą, urok prawdy, silniejszy zawsze 
niż wszystkie najbujniejszej fantazji zmyślone obrazy. Lecz i dla historyka sta-
nowią one częstokroć nader szacowny materiał […]. Dla artysty są one bogatą 
kopalnią. Z nich czerpie malarz i powieściarz”21. Warto podkreślić, że pamiętniki, 
mają wielu odbiorców, stając się dla jednych rozrywką, dla innych cennym mate-
riałem badawczym. 

Wobec literatury pamiętnikarskiej odbiorcy mają zróżnicowane oczekiwania. 
Dlatego Wydawnictwo Literackie chcąc im sprostać, publikuje prace pamiętni-
karskie, w których zawarte są różnorodne wątki tematyczne. Znaczną rolę w ich 
przygotowaniu do opublikowania w tej oficynie odegrał Antoni Knot (1904–1982), 
historyk, bibliotekarz, profesor na Uniwersytecie Wrocławskim, autor prac z za-
kresu polskiej oświaty i kultury22. Dla przykładu należy wymienić m.in. wydane 
w latach 50. XX w. dwutomowe Pamiętniki Kazimierza Chłędowskiego, pisane 
przez autora pod koniec aktywności zawodowej. Jednakże już od wczesnej mło-
dości prowadził on dziennik, który stał się podstawą do opracowania pamiętnika. 
Praca ta składa się z dwóch części, w których Kazimierz Chłędowski opisuje swo-
je życie od czasów dzieciństwa, aż do przejścia na emeryturę. Pierwsza część 
obejmuje lata 1843–1880 spędzone w Galicji, natomiast druga przedstawia wie-
deńską działalność Chłędowskiego w okresie od 1881 do 1901 r. „Pamiętniki” 
zostały wydane zgodnie z wolą autora, tzn. trzydzieści lat po jego śmierci. Dzięki 
dużemu zainteresowaniu ze strony czytelników, pierwszy nakład pięciotysięcz-
ny został wyczerpany w przeciągu prawie trzech miesięcy. Wówczas Pamiętniki 
uznane zostały za „książkę dnia” i „sensację wydawniczą”, ponieważ wzbudziły 
zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje. Po wyczerpaniu się nakładu pierw-
szego Wydawnictwo Literackie przystąpiło do wydania drugiego23. 

W 1971 r. krakowska oficyna opublikowała, pochodzący także z XIX w., Pa-
miętnik: 1832–1848 autorstwa Henryka Bogdańskiego, jednego z najważniejszych 
uczestników życia konspiracyjnego w Galicji. Praca ta uważana jest za cenne źró-
dło historyczne. Zawiera ona informacje zarówno z okresu tzw. „podziemnej Ga-
licji” oraz związanych z nią prześladowań ze strony zaborcy w latach od upadku 
powstania listopadowego aż do Wiosny Ludów. Pamiętniki wraz z całą spuścizną 
rękopiśmienną Bogdańskiego zostały złożone w Bibliotece Ossolińskich we Lwo-
wie. Przygotowując je do opublikowania, z całości rękopisu wykonano mikrofilm 
we Lwowie przekazany następnie do Krakowa. Z inicjatywy Wydawnictwa Lite-
rackiego sporządzono fotokopię, która stała się podstawą do wydania w 1971 r. 
Pamiętników Bogdańskiego24. 

Innym cennym źródłem do poznania galicyjskiego życia, od początku zaborów 
aż po 1848 r., są Pamiętniki życia literackiego w Galicji Władysława Zawadzkiego. 

21 W. Zawadzki, Pamiętniki życia literackiego w Galicji, Kraków 1961, s. 19.
22 W. Szulakiewicz, Antoni Knot, [w:] Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, red. 

A. Meissner i W. Szulakiewicz, Toruń 2008, s. 380–387.
23 W. Chłędowski, Pamiętniki. Galicja (1843–1880), s. 5.
24 H. Bogdański, Pamiętnik: 1832–1848, Kraków 1971, s. XVIII.
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Autor umiejętnie opisał w nich ogólną sytuację kulturalną narodu polskiego, 
przedstawiając zagadnienia literackie w powiązaniu ze sprawami oświatowymi, 
artystycznymi czy teatralnymi. 

Warto wspomnieć także o opublikowaniu przez Wydawnictwo Literackie Pa-
miętnika Stanisława Brzozowskiego. Pisał on ten pamiętnik w ostatnich miesią-
cach swojego życia, gdy wyraźnie już zdawał sobie sprawę, że „śmierć może 
czekać lata, ale potencjalnie, in idea, stoi za ramieniem”25. Po raz pierwszy 
Pamiętnik ukazał się w 1913 r. z inicjatywy Antoniny Brzozowskiej w Księgarni 
Polskiej Bernarda Połonieckiego we Lwowie. Natomiast w 1985 r. w Krakowie 
nakładem 50 tys. egzemplarzy Wydawnictwo Literackie opublikowało Pamiętnik 
w oparciu o pierwsze wydanie26. Należy także zaznaczyć, że krakowska oficyna 
w 1984 r. wydała Życie na niby: pamiętnik po klęsce Kazimierza Wyki. Poprzednie 
wydanie tego pamiętnika ukazało się nakładem Książki i Wiedzy w 1959 r. Przy 
publikowaniu w 1984 r. w Krakowie Życia na niby uwzględniono także odnalezio-
ny w spuściźnie Kazimierza Wyki, niedokończony fragment Pamiętnika po klęsce, 
pisany zimą od 1939 do 1940 r. Ostatecznie Wydawnictwo Literackie nadało tej 
pracy tytuł Życie na niby: pamiętnik po klęsce, składający się z dwóch części, 
stanowiących integralną całość27.

Krakowska oficyna przyczyniła się także do upowszechniania autobiografii. 
W literaturze przedmiotu autobiografia określana jest jako utwór, w którym autor 
swoją uwagę koncentruje przede wszystkim na własnej osobie, na swoim działa-
niu, myślach, poglądach i przeżyciach. Małgorzata Czermińska zwróciła uwagę, 
że „autobiografii nie pisze się ani dla siebie, jak dziennik, ani dla kogoś bliskiego, 
jak list. Pisze się ją dla potomnych, jak pamiętnik. Ale pisze się ją o sobie – nie 
jak pamiętnik. Do tego potrzebne jest przekonanie o publicznej ważności tego, 
co jednostkowe, osobiste i prywatne”28. Przykładem tego rodzaju piśmiennictwa 
jest opublikowana przez Wydawnictwo dwutomowa Autobiografia. Myśli nie tylko 
o sobie autorstwa Jana Twardowskiego. Pierwsza część pt. Smak dzieciństwa 
przedstawia jego działalność w latach 1915–1959, natomiast drugi tom pt. Czas 
coraz prędszy dotyczy okresu 1959–2006. W pracy tej Twardowski opisał wy-
darzenia, które już od wczesnych lat dzieciństwa kształtowały jego osobowość, 
pogłębiały wiarę oraz pobudzały wrażliwość. W autobiografii zostały przywołane 
przez autora zarówno chwile radosne, jak i smutne, a także ludzie, którzy odegrali 
ważną rolę w jego życiu. Twardowski podkreślił, że cenne jest spisywanie wspo-
mnień, ponieważ „jeśli z tego nie skorzystam i nic o sobie nie powiem, któż będzie 
o mnie wiedział…”29. Należy również zaznaczyć, że w 2002 r. w Krakowie została 
wydana Autobiografia pośmiertna Witolda Gombrowicza, która stanowi zbiór au-
tobiograficznych fragmentów wybranych z kilku utworów pisarza. Praca ta została 
uporządkowana chronologicznie i skomponowana jako tekst ciągły. We wstępie 

25 S. Brzozowski, Pamiętnik, Kraków 1985, s. 5.
26 Tamże, s. 23.
27 K. Wyka, Życie na niby: pamiętnik po klęsce, Kraków 1984, s. 301.
28 M. Czermińska, Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie, Gdańsk 1987, s. 8.
29 J. Twardowski, Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie, t. 1, Smak dzieciństwa, Kraków 2010, s. 5.
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Gombrowicz pisał: „popełniłem wielki błąd, nie zapisując mego życia godzina za 
godziną, minuta za minutą. Czyż jednak można ogarnąć ten bezmiar chwil? Przy-
szłość jest tajemnicą, przeszłość chaosem”30.

Wśród publikowanych przez Wydawnictwo Literackie gatunków pamiętnikar-
stwa ważne miejsce zajmują także dzienniki. Stanowią one bezpośrednią rela-
cję autora, który dokonuje zapisu z niewielkim dystansem czasowym od chwili 
zaistnienia zdarzenia do jego spisania. Jak powszechnie wiadomo, ten rodzaj 
piśmiennictwa posiada kilka charakterystycznych cech. Wśród nich należy wy-
mienić: brak celowej selekcji przedstawianych wydarzeń, uproszczone i schema-
tyczne opisy, genealogiczna kompozycja oraz nieprzewidywalność tematyczna. 
Autor zapisuje w dzienniku treści, które pochodzą zazwyczaj z bezpośredniej 
obserwacji i nacechowane są emocjami, bez głębszej refleksji oraz przedstawia-
nia ogólniejszych wydarzeń31. Przykładem tego rodzaju piśmiennictwa może być 
trzytomowy Dziennik Witolda Gombrowicza, który został opublikowany przez Wy-
dawnictwo Literackie z inicjatywy jego dyrektora i redaktora naczelnego Andrzeja 
Kurza. Po śmierci Gombrowicza nawiązał on kontakt z Ritą Gombrowicz, żoną 
pisarza. W 1975 r. w Krakowie przeprowadził z nią bezpośrednią rozmowę, przy 
współudziale Jana Błońskiego. Tematem ich dyskusji były zasady wydawania 
twórczości Witolda Gombrowicza. Rozmowy w tej sprawie Andrzej Kurz prowa-
dził także w Mediolanie, gdzie mieszkała wdowa po pisarzu. Wówczas Wydaw-
nictwo Literackie oprócz powieści, dramatów, takich jak: Bakakaj, Ferdydurke, 
Trans-Atlantyk, Ślub czy Iwona, księżniczka Burgunda, opublikowało trzytomowy 
Dziennik autorstwa Witolda Gombrowicza. Początkowo ukazywały się jego frag-
menty, natomiast ostatecznie zapiski te zebrano w trzytomowe dzieło, obejmu-
jące działalność pisarza w okresie 1953–1966. Pierwszy i drugi tom pojawił się 
w 1986, a trzeci w 1988 r. W trakcie rozmów związanych z wydaniem twórczości 
Gombrowicza ustalono, że krakowska oficyna w przyszłości będzie publikowała 
jego rozproszone i niedokończone utwory, wywiady czy korespondencję32. 

Warto wspomnieć także o popularyzowaniu przez Wydawnictwo Literackie 
Dziennika pisanego nocą Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca ta jest świa-
dectwem uczestnictwa autora w „polskim doświadczaniu”, ponieważ obejmuje 
lata 1971–2000, kiedy w Polsce dokonywały się ważne przemiany polityczne. Jak 
sam autor zaznaczył: „pisać tak, by zdanie było przekazem nie tylko jasnej i swo-
bodnej myśli, lecz nieustannego napięcia moralnego, by w słowie żył całym sobą 
kto wypowiada je jako swoją długo odważaną i cierpianą prawdę – to pociągało 
mnie zawsze”33. Pierwsza edycja tego dziennika ukazała się w 1973 r. nakładem 
Instytutu Literackiego w Paryżu. Dopiero w 2011 r. Wydawnictwo Literackie opu-
blikowało trzytomowy Dziennik pisany nocą, przedstawiający działalność autora 
w latach 1971–2000. 

30 Tamże.
31 H. Dziechcińska, Dziennik, [w:] Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze–Renesans–

Barok), red. T. Michałowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 133–134.
32 W. Gombrowicz, Dziennik 1953–1956, Kraków 1986, s. VI.
33 G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, Kraków 2011, s. 67.
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Z dużym zainteresowaniem ze strony czytelników spotkał się także niezna-
ny dotychczas Dziennik Jana Józefa Szczepańskiego, wydany przez krakowskie 
Wydawnictwo w 2009 r. Autor opisuje w nim wydarzenia z powojennego półwie-
cza, czyli z lat 1945–2002. Pierwszego dnia spisywania Dziennika Szczepański 
podkreślił, że „ten pamiętnik ma cel odpowiedzialny i trudny. Ma mnie wyleczyć 
i wychować. Nie będzie dla mnie rozrywką ani przyjemnością. Będzie obowiąz-
kiem, przeważnie przykrym i uciążliwym. Piszę go dlatego, żeby moim postano-
wieniom nadać cechy odpowiedzialności, żeby nie mogły się rozleźć, rozpłynąć, 
we mgle bezpłodnej chandry, jak tyle razy poprzednio”34. W pracy tej możemy 
znaleźć informacje zarówno z życia prywatnego, jak i działalności zawodowej 
Jana Szczepańskiego. Na kartach Dziennika przedstawia on relacje z odbytych 
podróży, kontakty ze środowiskiem literackim, a także swoje opinie dotyczące 
rozgrywających się wówczas w Polsce wydarzeń politycznych.

Formę bliską pamiętnikowi stanowią wspomnienia, które również ukazy-
wały się nakładem Wydawnictwa Literackiego. Często pojęcie to używane jest 
synonimicznie w odniesieniu do pamiętnika i autobiografii. Jednakże w litera-
turze przedmiotu zwraca się uwagę, że kompozycja wspomnień bywa bardziej 
otwarta, z tendencją do fragmentaryczności35. Wydawnictwo opublikowało wiele 
wspomnień o różnorodnej tematyce. Wydarzenia historyczne z XIX w. zostały 
poruszone m.in. we Wspomnieniach chłopów powstańców 1863 biorących udział 
w powstaniu styczniowym czy we Wspomnieniach Mariana Rosco Bogdanowi-
cza. Praca tego ostatniego autora jest cennym źródłem informacji na temat życia 
obyczajowego Galicji i działalności Polaków w Wiedniu z ostatnich trzydziestu lat 
istnienia monarchii austriackiej, czyli aż do wybuchu I wojny światowej. 

Wydawnictwo Literackie popularyzuje również zagadnienia związane z hi-
storią oświaty. Świadczy o tym opublikowanie powszechnie znanych i wartościo-
wych Wspomnień niebieskiego mundurka Witolda Gomulickiego czy Galicyjskich 
wspomnień szkolnych pod redakcją Antoniego Knota. Praca Witolda Gomulic-
kiego przedstawia życie uczniów w XIX-wiecznej szkole. Autor zdecydował się 
opisać zarówno uczniów, jak i nauczycieli z męskiej Szkoły Powiatowej w Puł-
tusku. Natomiast Galicyjskie wspomnienia szkolne stanowią zbiór materiałów na 
temat działalności szkoły polskiej w Galicji. Należy zgodzić się ze słowami Kno-
ta, że „wspomnienia szkolne wiernie spisane wystawiają dawnej szkole wszech-
stronne świadectwo takie, jakiego nigdzie indziej nie znajdziemy”36. Galicyjskie 
wspomnienia szkolne ukazały się nakładem Wydawnictwa Literackiego w 1955 r. 

Krakowska oficyna opublikowała również wiele wspomnień autorów opisują-
cych wydarzenia z XX w. Wśród nich należy wymienić O Niemcach i Polakach: 
wspomnienia, prognozy, nadzieje Władysława Bartoszewskiego. Praca ta zawie-
ra informacje na temat kształtowania się stosunków polsko-niemieckich od po-

34 J. J. Szczepański, Dziennik 1945–1956, Kraków 2009, s. 6.
35 M. Czermińska, O autobiografii i autobiograficzności, [w:] Autobiografia, red. M. Czermińska, 

Gdańsk 2009, s. 14.
36 Galicyjskie wspomnienia szkolne, do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył 

A. Knot, Kraków 1955, s. XLVII.
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czątku II wojny aż do czasów współczesnych (do 2008 r.). Jest to zatem historia 
przedstawiona z perspektywy samego autora, osoby mającej wpływ na wydarze-
nia rozgrywające się w tym okresie. Warto również wspomnieć o książce Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego Inny świat: zapiski sowieckie. Inspiracją do jej powstania 
były doświadczenia i obserwacje autora z okresu jego pobytu w łagrze. Książkę 
tę pisał on od lipca 1949 do lipca 1950 r. w Rugby i w Londynie, gdyż jak zazna-
czył „żeby opisać inny świat, trzeba było jednak mentalnie tkwić poza nim, nie dać 
się wciągnąć w jego obłędną logikę. I to było najważniejsze”37. Pierwsze wyda-
nie tej pracy zostało opublikowane w języku angielskim i w wersji anglojęzycznej 
spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony prasy i czytelników. W przecią-
gu kilku lat Inny świat został przełożony na wiele języków: francuski, szwedzki, 
niemiecki, włoski, hiszpański, japoński, chiński, arabski. Po raz pierwszy polskie 
wydanie zostało opublikowane w 1953 r. nakładem londyńskiego wydawnictwa 
„Gryf”. Następne ukazało się w 1965 r. dzięki Instytutowi Literackiemu w Paryżu. 
Na terenie Polski za publikowanie Innego świata początkowo odpowiedzialny był 
„Czytelnik”, natomiast od 2000 r. to właśnie Wydawnictwo Literackie upowszech-
nia kolejne wydania tych wspomnień38. 

Krakowska oficyna popularyzuje także wspomnienia, w których autor kon-
centruje się wyłącznie na opisaniu czasów swojej młodości. Przykładem mogą 
być wspomnienia Henryka Voglera, Jarosława Iwaszkiewicza czy Stanisława Pi-
gonia. Wydawnictwo Literackie w 1994 r. opublikowało Wyznanie mojżeszowe: 
wspomnienia z utraconego czasu Voglera. Praca ta jest niejako uzupełnieniem 
pierwszego tomu jego poprzedniej książki Autoportret z pamięci. W Wyznaniu 
mojżeszowym autor po raz kolejny odwołuje się do lat wczesnej młodości, przy-
padającej na okres Drugiej Rzeczypospolitej, które spędził w Krakowie. Vogler 
zdecydował się opisać obyczaje, postaci i rozgrywające się wówczas wydarzenia. 

O latach młodości pisał także Jarosław Iwaszkiewicz. Książka moich wspo-
mnień powstała w okresie okupacji hitlerowskiej, natomiast ukazała się po raz 
pierwszy w Wydawnictwie Literackim w 1957 r. Autor opisuje w niej lata dzieciń-
stwa oraz młodości przypadającej na okres dwudziestolecia międzywojennego. 
Jarosław Iwaszkiewicz zaznaczył, że jego zamiarem nie jest napisanie obszer-
nych pamiętników, lecz „mnie będzie chodziło tylko o to, aby opowiedzieć, jak 
świat zewnętrzny z całym jego pięknem, z całą szpetotą, tragizmem i radością 
przełamywał się w duszy dziecka, młodzieńca i mężczyzny, i jak przygotowywa-
łem się do spełnienia trzech zadań, które sobie postawiłem w zaraniu życia, aby 
możliwie najdokładniej ten świat »poznać, zrozumieć i wyrazić«”39.

Warto także zaznaczyć, że Wydawnictwo Literackie opublikowało wspomnie-
nia Stanisława Pigonia z lat jego młodości. W swojej pracy Z Komborni w świat 
podkreślił on, że „mija od czasu pisania tej książeczki lat czternaście. Ale jakich 
lat! Na wielkim zakręcie dziejowym, na którym nas postawiło życie, lata mijają jak 
błyskawice, ale są one z tych błyskawic, co towarzyszą wstrząsom bryły ziemskiej. 

37 G. Herling-Grudziński, Inny świat: zapiski sowieckie, Kraków 2007, s. 13.
38 Tamże, s. 7–8.
39 J. Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień, Kraków 1957, s. 6.
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Taki czas liczy się inaczej […]. Sprawy przeszłe z takiej widziane odległości – ja-
kież się wydają odległe! Rozważania, troski, także mentorowania na tamtym po-
wstałe gruncie – jakżeż się wydają dalekie, jak przebrzmiałe! A zatem czy warto 
je odświeżać i przypominać, tę książeczkę – owoc czasów i stosunków minionych 
– czy warto wznawiać?”40 Krakowska oficyna wydała w 1957 r. pracę Z Komborni 
w świat Stanisława Pigonia w rozszerzonej i uzupełnionej przez autora wersji.

Wydawnictwu Literackiemu zawdzięczamy także publikowanie listów czy 
szerzej rozumianej korespondencji. Mimo fragmentarycznego charakteru tego ro-
dzaju prac, możemy dzięki nim pozyskać informacje na temat życia, osobowości 
autora oraz zrekonstruować jego poglądy na wiele kwestii41. Przykładowo wyda-
na drukiem w 2009 r. przez Wydawnictwo Literackie Korespondencja Tadeusza 
Różewicza oraz Zofii i Jerzego Nowosielskich jest świadectwem przyjaźni między 
dwoma artystami. Pochodząca z okresu 1963–2002 i licząca 380 kartek Kore-
spondencja zawiera informacje dotyczące zarówno wydarzeń dnia codziennego, 
jak i zagadnień związanych z ich twórczością. 

Należy także wspomnieć, że w Krakowie zostały wydane Listy Stanisława 
Lema i Sławomira Mrożka. Ich korespondencja nie koncentrowała się wyłącznie 
na literaturze czy polityce, ale także, co może zaskoczyć czytelnika, na wspólnej 
pasji tych pisarzy – samochodach. W listach pojawia się charakterystyczna dla 
artystów ironia, gry słowne czy żarty. Wydawnictwo Literackie pod koniec lat 70. 
i w latach 80. XX w. publikowało także wiele listów Stanisława Witkiewicza, które 
do druku przygotowała Maria Rydlowa. Korespondentami Witkiewicza byli m.in. 
Józef Mehoffer, Henryk Opieński, Tadeusz Stryjeński42, Karol Maszkowski43 czy 
Lucjan Rydel44. 

Wspomnienia autorów o współpracy  
z Wydawnictwem Literackim

Warto także zaznaczyć, że krakowska oficyna nawiązała współpracę z wie-
loma osobami ze świata literatury, sztuki czy nauki, jednakże „zawsze najlep-
szymi sojusznikami Wydawnictwa byli pisarze żywi, wrażliwi, wiele rozumiejący, 
zainteresowani nie tylko wydawaniem u nas swoich tekstów, ale także kondycją 
polskiej kultury i polskiego społeczeństwa. Zwłaszcza poeci byli i są wypróbowa-

40 S. Pigoń, Z Komborni w świat: wspomnienia młodości, Kraków 1957, s. 6.
41 G. Michalski, Źródła do badań biograficznych w historii wychowania, [w:] Konteksty i metody 

w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski, Kraków 2004, 
s. 179.

42 Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera, Henryka Opieńskiego i Tadeusza Stry-
jeńskiego, oprac. M. Rydlowa, Kraków 1994, cz. 1 i 2.

43 Listy Stanisława Wyspiańskiego do Karola Maszkowskiego, oprac. M. Rydlowa, Kraków 1997.
44 Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, oprac. M. Rydlowa, Kraków 1979, cz. 1 i 2.
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nymi przyjaciółmi naszej oficyny”45. Kilkoro spośród nich zdecydowało się opisać 
swoje wspomnienia zawiązane z tą współpracą. W tym miejscu warto przytoczyć 
opinię Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Andrzeja Chwalby, Ewy Lipskiej 
czy Henryka Markiewicza. Wisława Szymborska, w charakterystycznym dla sie-
bie stylu, określiła swoje kontakty z Wydawnictwem Literackim jako „bilateralne, 
cenne, długoletnie, finezyjne, dogłębne, inspirujące, międzyludzkie, nadobowiąz-
kowe, owocne, ścisłe, tkliwe, wielopoziomowe i żywotne”46. Natomiast Czesław 
Miłosz zaznaczył, że jego „romans” z Wydawnictwem Literackim zaczął się przed 
wieloma laty. Mimo pojawienia się pewnych problemów związanych z opubliko-
waniem jego twórczości, ostatecznie uznał, że „widocznie miałem do tej firmy 
dużo sympatii”47. Świadczyć o tym może opublikowanie przez krakowską oficynę 
jego wierszy. Miłosz pisał: „jest to dowód, że zespół pracowników Wydawnictwa 
Literackiego darzę estymą”48. Z kolei Ewa Lipska współpracę z krakowską oficyną 
określiła jednym zdaniem „to jeden z najlepszych związków, które zawarłam w ży-
ciu”49. Podobny pogląd wyraził polski historyk Andrzej Chwalba, uznając, że „po 
rodzinie Wydawnictwo Literackie to coś, co mnie w życiu spotkało najlepszego”50. 
Henryk Markiewicz, polski historyk i teoretyk literatury, od początku związany 
z oficyną, zwrócił uwagę na trzy główne jej zasługi: zaangażowanie w promocję 
ambitnej twórczości wielu pisarzy, pracowitość w wydawaniu polskiego dziedzic-
twa literatury i kultury, a także „szczęśliwe zestrojenie ogólnopolskiego charakteru 
Wydawnictw ze szczególną dbałością o krakowskie tradycje i krakowskie śro-
dowisko literackie i humanistyczne”51. Jak wynika z przytoczonych wspomnień, 
autorzy pozytywnie wypowiadają się na temat współpracy z Wydawnictwem Li-
terackim. 

Uwagi końcowe

Podsumowując rozważania na temat działalności Wydawnictwa Literackiego, 
należy podkreślić, że od początku istnienia jego celem było wydawanie takich 
prac, które spełnią oczekiwania czytelników. Dzięki nawiązaniu współpracy ze 
znaczącymi osobami ze świata kultury i nauki nakładem krakowskiej oficyny publi-
kowano wiele książek. Zawierają one zróżnicowane zagadnienia tematyczne oraz 
odwołują się do różnych epok historycznych. Oprócz wydawania literatury pięknej, 
polskiej i obcej, książek historycznych czy leksykonów, słowników, Wydawnictwo 

45 50 lat Wydawnictwa Literackiego…, s. 23.
46 Tamże, s. 29.
47 Tamże, s. 14.
48 Autorzy o WL-u, „Kwartalnik Wydawnictwa Literackiego” 2003, R. V, nr 1 (13), s. 2.
49 Tamże.
50 Tamże.
51 Tamże, s. 1–2.
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Literackie przyczyniło się także do upowszechniania literatury pamiętnikarskiej. 
Warto podkreślić, że oficyna ta w szczególności przyczyniła się do publikowania 
pamiętników sensu stricto, autobiografii, dzienników, korespondencji czy wspo-
mnień wielu osób ze świata nauki i kultury, w szczególności polskich literatów 
XX w. Wśród autorów, których prace ukazywały się nakładem krakowskiej oficyny, 
należy wymienić nazwiska takich twórców, jak: Wisława Szymborska, Czesław 
Miłosz, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, Jan Twardowski, Stani-
sław Witkiewicz czy Stanisław Pigoń. 

Należy także zaznaczyć, że już od początku swojej działalności Wydawnic-
two Literackie upowszechniało prace pamiętnikarskie. Początkowo publikowano 
je w niewielkim zakresie. Natomiast proces ten szczególnie nasilił się w latach 80. 
ubiegłego stulecia, a także współcześnie. W XXI w. Wydawnictwo ogłasza dru-
kiem nowe prace z zakresu literatury pamiętnikarskiej, a także wznawia książki 
już wcześniej opublikowane.


