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WPROWADZENIE
Anna Wiłkomirska

In memoriam Anny Radziwiłł
W kwietniu 2013 roku odbyła się w Warszawie (pierwszy dzień) oraz w Domu i Bibliotece Sichowskiej im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów w Sichowie Dużym (drugi dzień) konferencja poświęcona pamięci Anny Radziwiłł zatytułowana:
Dylematy polskiej edukacji. In memoriam Anny Radziwiłł. Organizatorami konferencji
były następujące instytucje: Fundacja im. Stefana Batorego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Dom i Biblioteka im. Krzysztofa i Barbary Radziwiłłów
w Sichowie oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Anna Radziwiłł była postacią niezwykłą w najnowszej historii polskiej edukacji. Nawet pełniąc funkcje polityczne, była przede wszystkim nauczycielem skupionym na misji wychowywania młodych pokoleń. Wieloletnia nauczycielka i dyrektorka warszawskich liceów została trochę nieoczekiwanie dla samej siebie
wiceministrem edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, a następnie, pełniąc
funkcję doradcy ministra edukacji, współtwórczynią reformy systemu oświaty
(1999 r.) w rządzie Jerzego Buzka. Później pełniła funkcję podsekretarza stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu w rządzie Marka Belki. Była również senatorem RP z Warszawy, a także członkinią Rady Edukacji Narodowej,
organu doradczego przy minister Katarzynie Hall.
Pamiętamy ją jako współautorkę raportu 5 lat po Sierpniu oraz książek i podręczników: O współdziałaniu między szkołą a domem, Dobra szkoła. Szkoła w życiu
– życie w szkole, Historia 1789–1871, Historia 1871–1939, Historia 1939–1956,
Historia 1956–1997 – podręcznik dla szkół średnich, Historia dla maturzysty – wiek XIX.
Za swoją pracę na rzecz edukacji została uhonorowana wysokimi odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Celem konferencji była refleksja nad problemami polskiej edukacji, ocena
reform wprowadzanych w ostatnich latach i rola Anny Radziwiłł w tym złożonym
procesie. Interesujące jest, że jej aktywność w pracach rządu była głównie wyrazem jej pracy pedagogicznej – reformowanie systemu, zmiana programów
szkolnych, zmiany dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli były zakorzenione w dojrzałych, opartych na doświadczeniu przekonaniach. Świadczą o tym
wypowiedzi uczestników Konferencji, jej uczniów i współpracowników, zawarte
w tym Zeszycie.
Była przede wszystkim wychowawcą. Sugestywnie mówił o tym Mirosław
Sawicki, porównując swoich dwóch wielkich wychowawców: Annę Radziwiłł
i Jacka Kuronia. Oboje uważali, że „obowiązkiem człowieka jest podjęcie próby
zmieniania świata na lepsze”, a „najskuteczniejszym sposobem zmieniania świata, przynoszącym największe efekty, jest bycie nauczycielem – wychowawcą”.
Równie mocno zaakcentował to w swoim wspomnieniu Andrzej Jaczewski, porównując Annę Radziwiłł do najwybitniejszych pedagogów: „Bardziej niż nauczycielką historii, Anna Radziwiłł była wychowawcą na miarę Korczaka czy
«Dziadka» Lisieckiego”.
Można powiedzieć, że Anna Radziwiłł pragmatyczną reformatorką była
od pierwszych lat pracy nauczycielskiej w szkole socjalistycznej. Jak mówiła
Małgorzata Budyta-Budzyńska: „Chciała w uczniach wykształcić krytyczne i refleksyjne myślenie o dziejach i temu służyło problemowe przedstawianie tematu.
Sama zresztą tak myślała o historii, jako ciągu wyzwań i odpowiedzi [...]. Przez
analizę faktów i procesów historycznych chciała, po pierwsze, wykształcić w uczniu nawyk refleksji nad rzeczywistością; po drugie, dać mu niezbędną mapę pojęć – matrycę do rozumienia świata, którą później w ciągu życia już samodzielnie
by uzupełniał”. Krytyczna refleksja o naszych dziejach na pewno nie była celem
nauczania historii w szkołach Polski Ludowej. „[W] określaniu swej kompetencji
Anna Radziwiłł najpierw mówiła, że jest pedagogiem, a potem historykiem” – napisała w swoim wspomnieniu Zofia Teresa Kozłowska. Dlatego w historii interesowały ją motywacje, uwarunkowania aktywności ludzi, zarówno historycznie
ważnych, jak i zwykłych. Rozumienia świata wymagała też od nauczycieli.
Katarzyna Hall uważa Annę Radziwiłł za „patriotkę polskiego systemu edukacji”. Była pragmatycznym politykiem, próbującym wpływać, kiedy tylko było to
możliwe, na myślenie decydentów. Zdaniem byłej minister, „Wśród pracowników ministerstwa o dłuższym stażu pracy sprawowała chyba swojego rodzaju
nieformalny rząd dusz”.
Opinie potwierdzające zarówno charyzmę, jak i odpowiedzialny pragmatyzm Anny Radziwiłł są podzielane przez wszystkich zaproszonych na konferencję
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ministrów i wiceministrów odpowiedzialnych za edukację w ostatnich dekadach,
na czele z profesorem Henrykiem Samsonowiczem, ministrem edukacji narodowej w pierwszym po przełomie 1989 roku rządzie Tadeusza Mazowieckiego.
Właśnie debata panelowa z udziałem Henryka Samsonowicza, Andrzeja Janowskiego, Mirosława Sawickiego i Katarzyny Hall prowadzona przez redaktora
Piotra Pacewicza z „Gazety Wyborczej” była interesującą sesją rozpoczynającą
Konferencję1.
Transkrypcja tej debaty z wybranymi głosami z sali poprzedza obszerny
zbiór artykułów o osobie i dziele Anny Radziwiłł. Zbiór ten da się podzielić na trzy
części. W pierwszej znalazły się wypowiedzi o charakterze wspomnieniowym,
często bardzo osobistym. Ich autorami są Andrzej Janowski, Andrzej Jaczewski,
Katarzyna Hall, Zofia Teresa Kozłowska i Wojciech Starzyński. Druga część, którą otwiera referat Mirosława Sawickiego o modelach wychowania Anny Radziwiłł
i Jacka Kuronia, zawiera artykuły (także niepozbawione nut wspomnieniowych)
związane z edukacyjną pracą Anny Radziwiłł jako wychowawcy młodzieży i nauczycielki historii, będącej również autorką podręczników szkolnych. Małgorzata Budyta-Budzyńska, uczennica Anny Radziwiłł, charakteryzuje jej szczególną
wizję i metodę uczenia historii, w której najważniejsza była sztuka myślenia
i rozumienia procesów historycznych. Fakty (twarda wiedza, której surowa nauczycielka wymagała) były dla niej raczej kontekstem analiz zjawisk historycznych, a nie głównym celem nauczania. Ważna była pogłębiona analiza uwarunkowań politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych jako czynników
wpływających na bieg dziejów.
Do takiego nauczania historii potrzebne były podręczniki, inne niż te dostępne wówczas w polskiej szkole. Dlatego Anna Radziwiłł zdecydowała się na
stworzenie nowych podręczników. O pracy nad 4-tomowym cyklem do historii
dla liceów interesująco opowiedział w swoim referacie Wojciech Roszkowski,
współautor serii, wskazując, jak ważna dla autorów była refleksja nad relacjami
między celami i metodami nauki a celami i metodami dydaktycznymi w historii.
Problemom dydaktyki historii i podręczników, które powinny ten proces
wspomagać, poświęcone są jeszcze dwa artykuły. Jarosław Czubaty zauważa, że
z perspektywy historyka uniwersyteckiego analiza problemu suwerenności lub
jej braku w realiach polskich XIX w. w podręczniku szkolnym jest zadaniem niezwykle trudnym. Ocenia, że obraz Księstwa Warszawskiego i polityki cesarza
1

Dyskusje odbywały się również po niektórych wypowiedziach oraz na zakończenie pierwszego dnia sesji. Nie są prezentowane w całości, podejmowanych było wiele wątków i dyskusja
nie zawsze miała charakter naukowy.
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wobec Polaków w podręczniku Anny Radziwiłł i Wojciecha Roszkowskiego wyraźnie odbiega od dotychczasowej konwencji „napoleońskiej legendy”. Autorom
udało się pokazać delikatne różnice między autonomią i pełną suwerennością.
Wiesław Caban zmaga się z pytaniem, jak pisać o powstaniach narodowych
w podręcznikach szkolnych, wyraźnie krytykując podejście martyrologiczne.
Artykuł Adama Massalskiego dotyczy pracy szkół elementarnych w Królestwie Polskim w dobrach rodów arystokratycznych, także Radziwiłłów. Omówione są akty prawne regulujące funkcjonowanie szkolnictwa elementarnego,
w tym program szkolny, oraz przebieg procesu rusyfikacji. Dokładne analizy
dotyczą Sichowa, miejsca urodzenia Anny Radziwiłł, a dzisiaj swoistego centrum
kulturalnego.
Kilka następnych artykułów: Wandy Dróżki, Marty Zahorskiej, Anny Wiłkomirskiej i Anny Zielińskiej dotyczy problematyki zawodu nauczyciela, bardzo
ważnej dla Anny Radziwiłł, zarówno w wymiarze refleksji teoretycznej, jak i codziennej praktyki wychowawczej i dydaktycznej. Wanda Dróżka, nawiązując do
publikacji Anny Radziwiłł O ethosie nauczyciela, stawia pytanie, czy w procesie
koniecznej modernizacji zawodu nauczyciela, dostosowywania go do pragmatycznych wymogów (po)nowoczesności, globalizacji, neoliberalnej ekonomii,
cywilizacji informacyjno-cyfrowej, społeczeństwa uczącego się, korzystne jest
pozbywanie się jego szlachetnej, romantycznej tradycji, „społecznikowskiego”
etosu, społeczno-kulturowych odniesień i identyfikacji.
Marta Zahorska przypomina, że szkoły w okresie PRL, zwłaszcza w latach
pięćdziesiątych, podlegały totalnej kontroli władz, co miało wpływ na ich późniejsze funkcjonowanie i postawy nauczycieli, wśród których dominowały podporządkowanie formalne, bierność i konformizm. Wśród przedstawicieli zawodu
nauczycielskiego zdarzały się jednak osoby łamiące te schematyczne postawy,
jednostki odważne, samosterowne, które potrafiły zachować swoją podmiotowość
i wychowywać młodzież według standardów niezależnego myślenia. Najlepszym
przykładem była właśnie Anna Radziwiłł.
Dwa następne artykuły Anny Wiłkomirskiej i Anny Zielińskiej zawierają analizę
wyników badań nad współtworzonym przez Annę Radziwiłł systemem awansu
zawodowego nauczycieli. Przeprowadzona po kilkunastu latach jego empiryczna ewaluacja odkrywa zarówno słabości, jak i zalety systemu. Autorki postulują
pewne zmiany, które zbliżyłyby system do spełnienia jego pierwotnie założonych celów edukacyjnych, a nie politycznych.
Ten specjalny Zeszyt „Kwartalnika Pedagogicznego” kończą dwa artykuły
– Janiny Kamińskiej i Adama Fijałkowskiego – poświęcone analizie pracy naukowej
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Anny Radziwiłł, czyli jej doktoratowi Ideologia wychowawcza sanacji i jej odbicie
w polityce szkolnej w latach 1926–1939. Pracę tę napisała pod kierunkiem Adeli
Bornholtzowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i obroniła w marcu 1967 roku. Anna Radziwiłł, jak sama pisze, próbowała „połączyć
rekonstrukcję tej ideologii z przedstawieniem jej ewolucji”. Ideologia była dla
Anny Radziwiłł kontekstem do analizy ideału wychowawczego. Uważała, że problematyka ideowo-wychowawcza stanowi integralną część każdej ideologii. Jej
zdaniem obóz sanacyjny wyjątkowo rozbudował problematykę wychowawczą
w swojej ideologii. Rozprawa traktowała więc o istotnym pedagogicznie i historycznie zagadnieniu – roli wychowania i kształcenia w koncepcjach wychowawczych, które dominowały w społeczeństwie dwudziestolecia międzywojennego.
Autorzy artykułów zwracają uwagę, że rozprawa także dzisiaj skłania do refleksji
nad wpływem ideologii na system edukacji i kształt socjalizacji szkolnej. W analizach funkcjonowania systemu oświaty istotne jest dostrzeganie kontekstu historycznego. Doktorat powstał w roku 1966, jak podkreśla Adam Fijałkowski, był to
czas szczególny – walki między państwem a Kościołem, ideologicznego sporu
„przywódców narodu” tak różnych pod każdym względem, jak I sekretarz Władysław Gomułka i kardynał Stefan Wyszyński. Po tych dwóch analitycznych artykułach udostępniamy po raz pierwszy w formie publikacji fragmenty doktoratu
Anny Radziwiłł, pochodzące z egzemplarza ze zbiorów rodzinnych.
Określenie „dylematy edukacji” zawarte w tytule konferencji, pełne różnorodnych treści i znaczeń, jest niewątpliwie wątkiem przewijającym się w rozmaitej postaci przez wszystkie artykuły. Wspomnienie o Annie Radziwiłł pozwoliło
na nową odsłonę tej toczącej się przez lata debaty, w której miała swój tak znaczący udział.
Na zakończenie, dziękując wszystkim uczestnikom i organizatorom konferencji, trzeba szczególne słowa wdzięczności skierować do Pana Piotra Kosiewskiego za ogromne zaangażowanie w organizację całości przedwsięwzięcia
oraz do Pana Marka Kunickiego-Goldfingera za wielką pomoc w przygotowaniu
tego Zeszytu.
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Edukacja polska po 1989 – dokonania i wyzwania
DYSKUSJA PANELOWA Z UDZIAŁEM BYŁYCH MINISTRÓW EDUKACJI NARODOWEJ RP

Andrzej Ziabicki: Witam Państwa serdecznie na konferencji zorganizowanej przez
Fundację Stefana Batorego, a poświęconej dylematom polskiej edukacji. W szczególności miło mi powitać ministrów edukacji narodowej, panią Katarzynę Hall,
pana prof. Samsonowicza i pana doktora Mirosława Sawickiego. Serdecznie witam tych wszystkich, których obchodzi edukacja polska, a także tych, którzy przyszli tu ze względu na pamięć wybitnego pedagoga, jakim była Anna Radziwiłł.
Dostaliśmy list od Marszałka Senatu, pana Bogdana Borusewicza, który przyjął
patronat nad konferencją. Pan Bogdan Borusewicz pisze: „Szanowny Panie Prezesie, serdecznie dziękuję za zaproszenie do objęcia honorowym patronatem
konferencji «Dylematy polskiej edukacji» dedykowanej pamięci Anny Radziwiłł.
Dzięki Państwa inicjatywie zostanie przypomniana postać oraz dokonania wybitnego pedagoga, jakim była Anna Radziwiłł. W odradzającej się po 1989 roku
wolnej Polsce brała aktywny udział w przygotowaniu niezwykle ważnych zmian
w systemie edukacji. Z jej doświadczenia mogliśmy korzystać również w Senacie
I kadencji, kiedy zasiadała w ławach senatorskich”. Proszę Państwa, oddaję głos
panu Mirosławowi Sawickiemu, który przewodniczy komitetowi organizacyjnemu i który wprowadzi nas w szczegóły konferencji.
Mirosław Sawicki: W imieniu komitetu organizacyjnego bardzo serdecznie witam
wszystkich państwa, którzy przyszli tutaj, żeby pamiętać i wyrazić swoją pamięć
o Pani Annie Radziwiłł. W skład komitetu organizacyjnego wchodzi jeszcze pan
Jan Skórzyński, pan Stefan Dunin-Wąsowicz, pani Elżbieta Putkiewicz i pan Marek
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Kunicki-Goldfinger. Raz jeszcze bardzo serdecznie witam. Osobą, która będzie
prowadziła tę debatę, będzie pan Piotr Pacewicz.
Piotr Pacewicz: Dzień dobry państwu, to wielki zaszczyt i wyzwanie prowadzić
panel, w miejscu, gdzie Pani Anna Radziwiłł była szefową, i in memoriam tak niezwykłej osoby, ponadto w gronie tak niezwykłych uczestników, niestety to grono
jest bez pana ministra Handkego, który zrezygnował z uczestnictwa, próbowaliśmy także zaprosić panią minister Łybacką, z tego względu, aby rozmowa
o dylematach edukacji toczyła się też między środowiskami, a nie tylko wewnątrz
środowisk. W Polsce zwykle rozmawia się wewnątrz środowisk, ale pani Łybacka
z uzasadnionych powodów nie mogła do nas przyjechać z Poznania, przekazała
tylko wielkie wyrazy czci i szacunku dla Pani Radziwiłł i taką anegdotę, którą
prosiła, żebym opowiedział, więc ją opowiem, mianowicie podczas jednego z licznych zamieszań, które towarzyszyły reformom edukacji, pani Łybacka w 2004
roku stanęła wobec wyzwania, jakim było jednoczesne przeprowadzenie starej
i nowej matury. No i musiała napisać do tego odpowiednie rozporządzenie.
Poprosiła o pomoc Panią Radziwiłł, która, jak mówi Łybacka, oczywiście przyszła,
pomogła, pisały, rozmawiały, i w pewnym momencie pani Radziwiłł widzi, że
Łybacka jest cały czas okropnie, bardzo zdenerwowana. I mówi tak: wie pani co,
coś muszę pani opowiedzieć. Pamiętam, jak u nas w takim dużym domu, tak to
nazwała, moja mama ciągle chodziła i sprawdzała, czy kurze są dobrze starte.
Aż raz usłyszałam, jak pewien stary lokaj powiedział tak: po co tak się denerwować, to i tak się wszystko zatrze. Więc tą anegdotą rozpoczynamy rozmowę o edukacji, ale wydaje się, że jeżeli chcemy rzeczywiście uczcić pamięć, to
powinniśmy rozmawiać o wielu dylematach polskiej edukacji. Ponieważ nie ma
z nami pani Łybackiej, zaprosiłem pana Przemysława Sadurę, bardzo proszę,
żeby pan usiadł po lewej naszej flance, jako przedstawiciel lewicowej refleksji
na temat naszej edukacji, spraw społecznych. Teraz zanim zaczniemy debatę,
chciałbym zaproponować rzecz następującą, żebyśmy urządzili sobie tutaj rodzaj
głosowania, zaproszę do niego także panelistów. Ponieważ edukacja polska, choć
niedoceniana, według mnie, jako temat opinii publicznej, już nie mówiąc o klasie
politycznej, która konsekwentnie nie docenia tego tematu i ze względów dla mnie
już zupełnie niezrozumiałych nie potrafi go choćby pragmatycznie wykorzystać,
edukacja polska pełna jest rzeczywistych dylematów i pełna decyzji, które są nieoczywiste. Podjęliśmy takich decyzji przez te dwadzieścia parę lat bardzo dużo,
i chciałbym, żebyśmy nie zastanawiając się nad tym teraz bardzo głęboko, nie
tocząc debaty, tylko na zasadzie skojarzeń i odruchów powiedzieli, czy raczej
dobrze, czy raczej źle oceniamy kilka kluczowych podjętych decyzji, które będę
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państwu wymieniał. Więc chciałbym, żeby teraz podnieśli rękę ci wszyscy, którzy
uważają, że to dobrze, że do szkół została wprowadzona nauka religii. Widzę,
że sala z aprobatą to rozwiązanie przyjmuje. W takim razie kto uważa, że źle
się stało, że religia została wprowadzona do szkół? A nie, jednak większość jest
przeciwna. Dobrze. Drugie pytanie – czy to dobrze, że samorządy lokalne przejęły prowadzenie szkół? Czy to dobrze? Tak, sporo osób tak uważa. Kto uważa,
źle się stało? Jednak mniejszość, aczkolwiek znacząca. Następna sprawa, tutaj
zerkam na panią minister Hall, chociażby z racji jej doświadczenia zawodowego
– czy to dobrze, że wprowadzono szkoły społeczne? Większość popiera. Kto
uważa, że źle? Są też i takie, pojedyncze głosy. Następnie – dość trudno o to
zapytać, ale generalnie chodzi o to, czy to dobrze, że w Polsce utrzymywane jest
tak bardzo niskie pensum? Pani Hall coś tam dorzucała, ale nadal to pensum tablicowe jest chyba jednym z najniższych w Europie. Oczywiście, ja wiem, można
stawiać bardzo różne pytania, ale to też jest pytaniem o Kartę Nauczyciela, to
znaczy jak państwo oceniacie fakt, że pensum tablicowe jest w Polsce bardzo
niskie pozytywnie bądź negatywnie? Wygląda na to, że sala odmawia odpowiedzi na pytanie. Następne pytanie, czy jesteście państwo za dużą rolą, przypisywaną egzaminom zewnętrznym, siłą rzeczy one są zwykle testowe? Większość
przeciw. Następne pytanie może wywołać burzę z uwagi na różne okoliczności,
które towarzyszą sprawie, ale chodzi mi o decyzję, żeby obniżyć wiek szkolny?
Decyzję, nie sposób jej wprowadzania, który, wiadomo, jest dość chaotyczny.
Kto przeciw? Powiedziałbym, że chyba jednak lekko „za”. Ostatnia rzecz, którą
chciałbym poddać pod głosowanie, to jest reforma podstawy programowej,
chciałbym poprosić o ocenę tego aspektu, który jest uważany za najbardziej
kontrowersyjny, czyli licea, w których dokończenie edukacji ogólnej odbywa się
w pierwszej klasie, a potem całej resztę uczymy się za pomocą przedmiotów
wybranych, za pomocą zajęć uzupełniających? Krytykujecie Państwo sposób zadawania pytań, ale rolą tych głosowań nie była przecież jakaś poważna debata na
te tematy, tylko raczej chodziło o to, żeby nas troszeczkę rozgrzać i żeby pomóc
panelistom w ich wypowiedziach. I teraz chciałbym poprosić państwa, w kolejności chronologicznej urzędowania, że tak powiem, o pierwszą rundę wypowiedzi, mianowicie chciałbym państwa zapytać po prostu o to, kiedy patrzycie
z perspektywy na swoją pracę w roli ministra edukacji, proszę nam powiedzieć,
co się państwu udało, a czego się nie udało zrobić. Może zaczniemy od prof.
Samsonowicza, który był ministrem od 12 września 1989 do 14 grudnia 1990 roku, w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Profesor jest wybitnym mediewistą, napisał 800 prac naukowych, zastanawiałem się kiedyś, jak to jest możliwe stworzyć tyle publikacji. Poza tym miał masę interesujących epizodów w swoim życiu
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pozanaukowym, był rektorem uniwersytetu w burzliwych czasach „pierwszej”
Solidarności, był uczestnikiem okrągłego stołu, ma niezliczone doktoraty honoris
causa, doktorantów, i tak dalej, i tak dalej. Panie profesorze, panie ministrze, co
się panu udało, a co się panu nie udało?
Henryk Samsonowicz: Wartość wykładu polega między innymi na tym, że jest
krótki, i dlatego ja dam dwa przykłady, co się udało zrobić: udało się wprowadzić, według mnie, szkolnictwo, w którym są programy społeczne, tutaj widzę niegdysiejszych moich współpracowników, że potakują ze zrozumieniem,
rzeczywiście, to się udało zerwać z dotychczasową obowiązującą formułą programów nauczania. Co się nie udało? Nie udało się wprowadzenie lekcji religii
tak, jak chcielibyśmy to zrobić, i nie udało się zapewnić, nie taję tego tutaj, dostatecznie dużego poprawienia losu nauczycieli, którzy stanowią klucz do edukacji, nie tylko zresztą szkolnej, ale również edukacji całego społeczeństwa.
P. Pacewicz: A czy zechce pan rozwinąć ten wątek religii w szkołach, bo on nam
bardzo interesująco tutaj wypadł w głosowaniu, na czym zatem polegało to niepowodzenie? Jak pan profesor wyobrażał sobie to wprowadzenie religii do szkół,
a jak ono się odbyło w realiach?
H. Samsonowicz: Realia były takie, że zaczęły prowadzić religię osoby, które
w moim przekonaniu nie są kompetentne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
I to jest podstawowa sprawa, która wiąże się z tym, że znaczna część naszego
społeczeństwa negatywnie to ocenia. Mnie się wydaje, że dyskusja na tematy
światopoglądowe, między innymi również na tematy związane z religią, to jest
element wykształcenia ogólnego każdego człowieka. Ja myślę, że to wykształcenie powinno być znacznie szersze, niż jest. Dzisiaj, kiedy kupowałem codzienną
gazetę, no niestety, była to „Gazeta Wyborcza”, to jeden pan powiedział, przechodząc koło mnie: O, znowu ta koszerna. Więc to zapewne był dobry katolik,
który zapewne dobrze wiedział, że umiłowanie bliźniego jak siebie samego jest
jego obowiązkiem. Innymi słowy, to się nie udało. Natomiast generalnie rzecz
biorąc dyskusje na tematy wiary, na tematy religii uważam, że są konieczne,
i bardzo dobrze, że zostały wprowadzone, być może rzeczywiście nie przypuszczałem, że jest tak mały potencjał edukacyjny wśród tych, którzy takie zajęcia
prowadzili. Dodać może warto, że wprowadzenie religii w 1989 roku musi być
widziane na tle roli Kościoła w latach poprzednich.
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P. Pacewicz: Czy mógłby pan powiedzieć nam troszkę o tym, jaką rolę w podejmowaniu decyzji pan sam odegrał, to znaczy na ile miał pan swobodę ruchu
w tej dziedzinie? Bo rozumiem, że sugestia jest taka, że pan profesor bardziej to
widział jako rodzaj zajęć z religioznawstwa, zajęć nieprowadzonych przez osoby
duchowne?
H. Samsonowicz: Biorę za to pełną odpowiedzialność, będę tak osądzany przez
potomnych.
P. Pacewicz: To teraz pan Mirosław Sawicki, znowu powiem rzeczy, które są
w tym gronie powszechnie znane, był ministrem edukacji za rządów Belki,
wcześniej był „walterowcem”, uczestnikiem Marca ’68, nauczycielem fizyki, no taka droga, można powiedzieć, dosyć typowa w tej sali, czyli KOR, „Solidarność”,
Komitet Obywatelski, wielokrotnie potem był dyrektorem bądź wicedyrektorem
na straszliwie frontowym odcinku, czyli w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
I teraz jakbyś mógł nam powiedzieć o swoich sukcesach i swoich porażkach.
Mirosław Sawicki: Oczywiście za chwilę powiem, tylko przedtem wypełnię dwa
zobowiązania wobec osób, które tu nie mogły z nami być, pierwsza osoba to jest
pan profesor Andrzej Wyrobisz, któremu stan zdrowia nie pozwala się ruszać
z łóżka, w związku z czym nie mógł przybyć, ale prosił powiedzieć, że pamięta
Panią Annę, wspomina bardzo dobrze, zawsze darzył Ją wielkim szacunkiem
i cieszy się, że taka konferencja ma miejsce. Druga osoba, która nie może być
z nami ze względu na odległość, w której mieszka, to jest pan doktor Andrzej
Jaczewski, bliski współpracownik Pani Anny ze szkoły w „Lelewelu”, on był
doktorem medycyny, nie mówię o tytule naukowym, bo formalnie był docentem
medycyny, który był twórcą Zakładu Higieny Okresu Dojrzewania. Pracownię miał
w „Lelewelu”, współpracował z Panią Anną, opiekując się harcerzami, prowadząc
drużyny harcerskie, Pani Anna żądała od niego, żeby w klasie, której ona jest
wychowawczynią, nie było drużyny harcerskiej, żeby nie było konkurencji. Natomiast stosunki mieli bardzo dobre.
Moje urzędowanie spośród siedzących tutaj osób w ministerstwie było chyba najdłuższe, z wyjątkiem może pana Tadeusza Morawskiego, ja rozpocząłem
pracę w 1990 roku z czteroletnią przerwą w latach 1998–2002, kiedy byłem
w Stanach Zjednoczonych, pracowałem w ministerstwie bądź w CKE. Przedtem w szkole, całe życie w oświacie. Jeśli mam mówić o tym, co mi się udało, to
mogę mówić nie tylko o okresie mojego ministrowania, ale także o innych latach.
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W okresie mojego ministrowania, powiem tyle, że największą zasługą, według
mnie, było to, że nie próbowałem ani razu nowelizować ustawy o systemie
oświaty, w czasie tego półtora roku. Ale serio. Z okresu wcześniejszego mogę
mówić o dwóch sprawach, które były dla mnie bardzo ważne, to znaczy porządne wprowadzenie systemu szkolnictwa mniejszości narodowych, to się udało, to dobrze funkcjonuje do dziś, nie bez problemów oczywiście, zawsze jakieś
problemy w oświacie są, na każdym jej odcinku, ale niemniej to funkcjonuje,
prawa edukacyjne osób pochodzących z mniejszości etnicznych i narodowych
są respektowane przez system oświaty. Druga rzecz, która może być powodem
do chwały, nie, to za dużo powiedziane – do zadowolenia, to jest wprowadzenie przeze mnie idei systemu egzaminów zewnętrznych do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po wizytach studyjnych w Wielkiej Brytanii, Holandii i jeszcze
w Szwajcarii oraz po oglądzie tamtejszych systemów egzaminacyjnych, bo egzaminowanie zewnętrzne praktycznie pojawiało się wszędzie w całej Europie. My
wprowadziliśmy je dość późno, byłem potem na Słowacji jako ekspert, który doradzał, jak wprowadzać system egzaminów zewnętrznych do systemu oświaty, po nas system ten wprowadziła jeszcze Litwa. Ja rozumiem, że system ten
wzbudza różne emocje, niemniej zdania są podzielone, wczoraj na spotkaniu
Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej był dość duży atak na system egzaminów zewnętrznych, ale w kuluarach podeszła do mnie grupa dyrektorów i powiedziała, że to było największe osiągnięcie systemu oświaty po 1989 roku. Za moje
największe niepowodzenie uważam to, że nie udało mi się nic zrobić z systemem
tzw. nadzoru pedagogicznego, nie zdążyłem.
P. Pacewicz: Teraz pani Katarzyna Hall, jest najdłużej urzędującym ministrem
na tym stanowisku, dokładnie 4 lata i 3 dni, gdańska matematyczka, pracowniczka Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektorka Gdańskiego Liceum Autonomicznego
i współtwórczyni Gdańskiej Fundacji Oświatowej, czyli osoba, która poznała edukację poprzez edukację w szkołach społecznych, które tworzyła, była też wiceprezydentką Gdańska ds. polityki społecznej.
Katarzyna Hall: Myślę, że w tym gronie warto spojrzeć na system edukacji, ja
w dużej mierze patrzę tak na niego, również poprzez swoje spotkania z Anną
Radziwiłł. Myślę, że warto tu o tym powiedzieć. Pierwsze moje z nią spotkanie
polegało na otrzymaniu podpisu pod uprawnieniami szkoły publicznej w 1989 roku dla Gdańskiego Liceum Autonomicznego, bo wtedy wszystko się załatwiało,
zgody na programy i tak dalej, w ministerstwie, potem moje długie spotkania
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z nią były w czasie, kiedy byłam członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Reformy
Edukacji Narodowej, w czasach rządu Jerzego Buzka. Wtedy zaczęłyśmy się spotykać prywatnie i prowadzić długie rozmowy o edukacji, byłam wtedy osobą reprezentującą po prostu oświatę niepubliczną z Gdańska, a jednak ciekawie nam
się wtedy rozmawiało. Muszę powiedzieć, że jednego pytania mi zabrakło w pytaniach na początku, pytania, które rozgrzewa emocje do dziś, choć dziś w mojej ocenie niesłusznie, i warto powiedzieć, że to było coś ważnego w systemie
edukacji, a mianowicie reforma gimnazjalna. Bo nie tylko reforma samorządowa,
ale także reforma gimnazjalna to są właśnie reformy z czasów rządów Buzka.
Ta zmiana na pewno była trudna, wprowadzana z różnymi kłopotami (tak jak
zresztą każda zmiana w edukacji jest trudna) duża zmiana strukturalna, pewnie
można było zrobić to lepiej, i jest to zmiana nadal wymagająca dużych korekt.
Natomiast kluczowa i doniosła z punktu widzenia upowszechniania wykształcenia ogólnego, dająca jednak nam ten istotny postęp, dzisiaj chociażby widoczny
w wynikach badań PISA, to jest coś, z czym również można i trzeba kojarzyć rękę Anny Radziwiłł, która brała udział w przygotowywaniu tych wszystkich aktów
prawnych, zmiany podstawy programowej z 1999 roku, i tak dalej. Miała ona
świadomość tych trudnych, różnych wyborów, które temu towarzyszyły, i nie
zawsze wdrożenia tego w pełni tak, jak to marzyło się inicjatorom tego przedsięwzięcia, i muszę powiedzieć, że to, co uważam za coś bardzo ważnego, co
jednak udało mi się wprowadzić do prawa oświatowego, i co również robiłam
przy udziale Anny Radziwiłł, bo była ona ważnym członkiem zespołu przygotowującego zmianę podstawy programowej, pełną zmianę, od przedszkola aż do
matury, i wspólnie wiele czasu dyskutowałyśmy na ten temat, i było to, i jest,
można powiedzieć, w pewnym sensie korektą tej reformy gimnazjalnej, reformy
programowej, która wtedy nastąpiła, a nie strukturalnej, bo jednak uważaliśmy,
że naszego kraju zwyczajnie nie stać było w danym momencie na kolejną reformę strukturalną. Zmiana podstawy programowej była takim nieśmiałym krokiem
w stronę wizji typu „cztery plus dwa”, nie „trzy plus trzy” na tym poziomie
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, takim małym krokiem w tym kierunku,
przygotowaniem od strony programowej, popatrzenia na to, że może dzięki temu
będzie szansa na dobrowolne ruchy tworzenia więcej, niż dzisiaj się to tworzy,
co było marzeniem ministra Handkego, zespołów gimnazjalno-licealnych, a nie
podstawówkowo-gimnazjalnych, co nadal jest, uważam, dużym mankamentem
w naszym systemie. To jest długa historia, historia tych zmian, ale trzeba pamiętać, że wprowadzając jakąś zmianę, chcąc nie chcąc jest się kontynuatorem
różnych zmian wprowadzanych przez poprzedników, które nie zawsze są też
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zrobione idealnie. I w tym sensie zmiana podstawy programowej to kontynuacja
reformy gimnazjalnej, i próba jej pewnej korekty, a jednocześnie pokazania tego,
co w jakimś sensie sprawdziło się w różnych realizacjach wcześniej, czyli takiego
dobrego, pogłębionego bardziej, sprofilowania, chodziło o to, żeby ten maturzysta był rzeczywiście lepiej przygotowany do studiowania, żeby ten trend, który
mamy, takiego upowszechniania kształcenia na poziomie średnim i wyższym był
nie tylko efektem ilościowym, bo już nastąpiła ta zmiana, ale także jakościowym.
Bo efekt ilościowy to fakt, że coraz więcej młodych ludzi zyskuje wykształcenie
średnie i wyższe, i jest to sukcesem poprzedników. Natomiast jest pytanie, jak tę
ilość przekuć w jakość, jak sprawić, żeby ci młodzi ludzie, którzy bardzo chcą
mieć średnie i wyższe wykształcenie, byli też dobrze przygotowani do kształcenia
na poziomie wyższym, bardziej solidnie znali przynajmniej kilka przedmiotów.
Wiadomo, że tych najzdolniejszych zawsze jest parę procent, ale okazuje się, że
wyższe wykształcenie chce mieć ponad połowa młodych Polaków, i dobrze,
że chce, bo im wyższy mamy poziom wykształcenia, to jednak tym łatwiej będziemy się odnajdywać 20–30 lat po ukończeniu edukacji na rynku pracy, i lepiej
radzić sobie w życiu. I tyle może tytułem o tym, co dobre. Co złe, co minusem
– to wszyscy wiedzą, że problemem jest sześciolatek. I mam świadomość tego,
że była to też trudna bardzo zmiana, która też inaczej będzie oceniana z perspektywy wielu, wielu lat, tak jak na gimnazja możemy patrzeć po 10 latach, a nie
z krótkiej perspektywy, tuż po próbie wprowadzenia, bo, jak wiemy, to nie zostało jeszcze do końca wprowadzone. I powiem tak, ja mam dwa inne pomysły na
te zmiany w sprawie sześciolatków, których się nie udało wprowadzić, a mianowicie najpierw chciałam wprowadzić te zmiany, rozpisując wiek dzieci na
kolejne kwartały, bardziej sztywno, i wydaje się, że gdyby tak to było zrobione, to
być może nie rodziłoby tylu protestów. I powiedziano mi, że to tak się nie da, bo
kto to zrozumie, że to jest zbyt skomplikowane. To była kwestia uzgodnień tego
w rządzie, uzgodnień tego z otoczeniem pana premiera, również z ministrem
finansów, i tak dalej, no było szereg dyskusji w różnych zespołach na ten temat.
Potem była poprawka Senatu, która jeszcze uelastyczniła te wybory, ale też była
potrzeba szerszego uzgodnienia tego, żeby to uczynić tę ustawę „weto-odporną”, więc też były różne warunki stawiane przez lewicę, ileś było tych zmian
w ustawie o systemie oświaty, które były elementem mniej czy bardziej szczęśliwych różnych dyskusji politycznych, związanych z procesem legislacyjnym, a nie
pierwotnego pomysłu. I jeszcze służby medialne to był największy mankament
naszego zespołu, nie umieliśmy dobrze komunikować tych idei, to był problem.
Druga rzecz – w jaki sposób można to było poprawić, już po moim odejściu,
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mam przekonanie, że dobrym sposobem byłoby stwierdzenie, że wchodzi
obowiązek szkolny, ale rodzic ma prawo, jeśli uważa, że jest to potrzebne z jakichś przyczyn, odroczyć rozpoczęcie nauki przez swoje dziecko. Czyli pewna
wolność wyboru dla rodzica, a nie w systemie, dawałaby szansę takiego bardziej
płynnego, elastycznego wejścia tej zmiany, taka była też moja propozycja, już
przygotowana, w ministerstwie, tuż przed odejściem, natomiast obecna pani
minister podjęła decyzję, że ona chce po swojemu, inaczej, a nie tak, jak ja to
wcześniej przygotowałam, ale ja głośno już nie zabierałam głosu na ten temat.
Myślę, że nie unikniemy kolejnych napięć i problemów w 2014 roku. W ogóle
w mojej ocenie potrzebna jest mocniejsza pozycja dobrze zorganizowanych rodziców wobec organu prowadzącego szkołę, i to też jest coś, co zmianie sześciolatka mogłoby towarzyszyć, poprawić tę atmosferę.
P. Pacewicz: W drugiej turze poproszę państwa o opinię, zadam to pytanie po
dziennikarsku: co byście państwo zrobili, gdybyście byli w tym momencie ministrami edukacji, ale zanim to nastąpi, to chciałbym, żeby z lewej flanki odezwał
się Przemysław Sadura i wypowiedział swój pogląd.
Przemysław Sadura: Dziękuję za zaproszenie i możliwość zabrania głosu. Słuchałem z zainteresowaniem wypowiedzi, a przede wszystkim patrzyłem z zainteresowaniem na to quasi-socjologiczne badanie, od którego Piotr zaczął dyskusję,
i mam mieszane uczucia, to znaczy nie byłem w stanie w wielu przypadkach,
o które pytałeś, zabrać głosu, wyrazić się na tak albo nie. Jestem socjologiem, ale
preferuję badania jakościowe, które dają możliwość głębszego wyjaśnienia przyczyn stanowiska, nie bazują na takich prostych odpowiedziach tak lub nie. Bo
rzeczywiście trudno jest ocenić jednoznacznie politykę edukacyjną ostatniego
ćwierćwiecza. Wśród tych najważniejszych zmian, które wprowadzono, każda
w zasadzie ma swoją ciemną stronę. W niektórych kwestiach pewnie byłbym
jednoznaczny, wprowadzenie religii do szkół moim zdaniem było błędem, aczkolwiek nigdy nie powiedziałbym, że najważniejszym zadaniem, jeśli chodzi
o reformę polityki edukacyjnej, dzisiaj jest usunięcie religii ze szkół. Ale tak,
decentralizacja systemu edukacyjnego i przekazanie prowadzenia szkół samorządom – moim zdaniem bardzo dobra decyzja, niestety, nie towarzyszyło jej
uspołecznienie tych szkół, to znaczy zwiększenie wpływu rodziców na zarządzanie szkołą, wkomponowanie szkół w społeczności lokalne tak, żeby szkoły
rzeczywiście stały się takimi centrami odbudowy kapitału społecznego, więzi
społecznych w swoich wspólnotach. I dodatkowo niezapewnienie właściwego finansowania tym szkołom, co dzisiaj, przy takim systemie finansowania oświaty,
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przy niżu demograficznym i Karcie Nauczyciela, powoduje presję na komercjalizację de facto szkół w samorządach, które sobie nie radzą z ciężarem ich finansowania. Wprowadzenie szkół społecznych – nie powiedziałbym, że nie, wiązały
się z tym ogromne nadzieje na to, że szkoły te mogą być takimi zalążkami
innowacji w edukacji. Do tej pory w gronie studentów, którzy się wokół mnie
skupiają, jak i studentów zaangażowanych społecznie, widzę na przykład wielu
wychowanków „Bednarskiej”. Ale z drugiej strony są to osoby o takim najwyższym kapitale kulturowym, często także ekonomicznym. Kiedy próbujemy robić
na przykład badania klasowości polskiego społeczeństwa, okazuje się, że moi
studenci nie mają trudności z dotarciem do rozmówców z klasy wyższej, klasy średniej, ale nie mają żadnych związków z rozmówcami z klasy ludowej, do
tych społecznych szkół trafiła elita. Społeczne szkoły zgarnęły w pewnym sensie z rynku, mówiąc kolokwialnie, najbardziej zainteresowanych rodziców, to
znaczy rodziców, którzy mogliby stanowić siłę presji, nacisków w szkolnictwie
publicznym na zmiany. Oni wybrali szkoły społeczne. Ja właśnie mówię, że to nie
jest takie proste, że z jednej strony bardzo mi się podoba, że mogły powstać
szkoły społeczne, które wprowadzają innowacyjne programy, ale są to szkoły,
które były elitarne, teraz szkoły społeczne to tak naprawdę szkoły skomercjalizowane, przekształcone w samorządach. To daje na przykład szansę zachowania
szkół wiejskich, małych, ale jednocześnie odbiera nauczycielom szereg uprawnień
i powoduje, że stajemy przed taką diabelską alternatywą – likwidować szkołę wiejską po to, żeby zwiększyć liczbę uczniów w szkole w pobliskim mieście,
albo przekształcać ją tak, żeby była szkołą społeczną. Więc to jest problem. Testy
zewnętrzne – jedna ze zmian, która wyszła w edukacji dobrze, to jest narzędzie, które naprawdę dobrze funkcjonuje, tyle tylko, że w złej sprawie, to znaczy
zwiększa selekcję i nierówności edukacyjne, zamiast być narzędziem diagnozy
indywidualnych postępów ucznia. Testy zewnętrzne mogłyby służyć temu, żeby
zobaczyć, jak rozwija się konkretne dziecko, z takim obiektywnym, twardym
pomiarem co kilka lat. Testy zewnętrzne mogłyby być narzędziem również pomiaru pracy szkoły czy nauczycieli, ale w tej chwili służą przede wszystkim jako
narzędzie selekcji i zwiększania nierówności szkolnych. Wymieniam tylko te najważniejsze rozwiązania, które dawały szanse na pozytywną zmianę, ale jednocześnie mają swoją ciemną stronę. Obniżenie wieku szkolnego uważam za bardzo słuszną, jedną z najważniejszych zmian w systemie edukacji, choćby dlatego,
że daje szansę na szybkie zwiększenie uprzedszkolnienia, zwiększenie dostępu do
przedszkoli, ciągle niskiego na tle Unii Europejskiej, jest szansą na wyrównywanie nierówności. I teraz cały problem jest w tym, że wszystkie te zmiany były
zmianami odseparowanymi od siebie, pozbawionymi pewnej wizji całości, i to
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jest chyba kluczowa sprawa. Ja z jednej strony doskonale rozumiem, że trudno
budować wielką wizję szkoły czy edukacji, kiedy jest się ministrem edukacji
narodowej. Profesor Wiatr, który był szefem katedry, w której teraz pracuję,
jeszcze zanim ja zacząłem tam pracować, wmawiał mi często, że kiedy został
ministrem edukacji, to zdał sobie sprawę, że minister tak naprawdę ma niewielki
wpływ na system, że kierowanie ministerstwem to jest trochę jak kierowanie
tankowcem, możemy przekręcić ster w lewo w przypadku ministra Wiatra, i po
czterech latach obserwować, jak ten statek powoli zaczyna zmieniać kurs, ale
zanim go zmieni, przychodzi nowy minister, który znowu kręci kołem. I mam
wrażenie, że problemem jest też to, że nie zbudowano w ciągu tych 25 lat takiej
całościowej, być może trochę utopijnej wizji szkoły, ale wizji, którą mielibyśmy
na horyzoncie, i budowali kolejne zmiany, mając przed oczyma tę szkołę, do której zmierzamy. A my dosyć często jednak opieramy się na bieżącym zarządzaniu
edukacją i bieżących reformach, to znaczy patrzymy na to, co jest, i próbujemy
interweniować tam, gdzie widać jakieś największe dysfunkcje. Więc to, czego
mi najbardziej brakuje, to takiej wielkiej wizji szkoły, i jeśli nie można jej oczekiwać od osób, które są ministrami edukacji w danej chwili, to może można jej
oczekiwać od byłych ministrów edukacji, albo od przyszłych ministrów edukacji,
ale brakuje tej wizji w polskim dyskursie i debacie publicznej.

Druga tura
H. Samsonowicz: Wiele tutaj jest zagadnień, które chciałbym poruszyć, między
innymi najważniejsze – wielka wizja szkoły. Proszę państwa, proszę tylko pamiętać, że świat się zmienia, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zaszła rewolucja
niewyobrażalna wcześniej, rewolucja, która związana jest z internetem, z całą
sferą nowej technologii, z całą sferą nowego sposobu porozumiewania się człowieka, to jest coś, co naprawdę w 1989 roku trudno było przewidzieć i trudno
było zareagować. My czasami mówimy tutaj o rozmaitych sprawach, już dałem
tutaj wyraz swoim wątpliwościom, jeżeli chodzi o wprowadzenie religii, ale pamiętajmy, że w roku 1989 sytuacja Kościoła, religii była zupełnie inna, niż ta,
która jest teraz. Pamiętajmy o tym na litość boską, no nie możemy mieć pretensji
do Stanisława Staszica, że nie wprowadził do swojego programu nauczania informatyki, naprawdę nie możemy, i tak samo nie możemy dziś mieć pretensji do
wszystkich poprzednich ministrów, oczywiście bronię przede wszystkim siebie,
że nie uwzględnili tych wszystkich zmian w przekazywaniu informacji i przekazywaniu wiadomości, które miało miejsce kiedyś. To, które miało miejsce

28

EDUKACJA POLSKA PO 1989 – DOKONANIA I WYZWANIA...

potem, to jest rzeczywiście zupełnie inny czas, inna epoka, inne warunki, i dobrze
byłoby sobie z tego zdawać sprawę. Tutaj może, poza czterema sprawami, które
chciałbym poruszyć ze swojego punktu widzenia, nawiązując do tego, co pan
doktor Sadura tutaj mówił. Przede wszystkim nie zgadzam się, że udział w społecznościach szkolnych na wsi jest nieduży, skąd się wzięły te tysiące uczestników szkolnictwa wyższego w rozmaitych Płockach, Pułtuskach, Ciechanowach,
Ostrołękach, Nowych Sączach, i tak dalej? Kto tam poszedł? I tu proszę pana, to
poszli ludzie ze wsi, przede wszystkim ze wsi, to pierwsza uwaga krytyczna.
I teraz cztery sprawy, które chciałbym poruszyć. Pierwsza sprawa zasadnicza to
jest nauczyciel, już powiedziałem, i tutaj ponawiam to stwierdzenie – nauczyciel jest kluczem do oświaty, Anna Radziwiłł to dobrze wiedziała, tylko tyle, że
ten nauczyciel musi być odpowiednio wykształcony, i przede wszystkim potrafić myśleć, stawiać pytania, i nie być zakompleksionym w swoim bardzo jednoznacznym rozumieniu możliwości stawiania pytań i udzielania odpowiedzi.
To troszeczkę mi przypomina sytuację z XVII wieku, kiedy wiadomo było, że
na pytanie, co to jest cztery, jedynie słuszna odpowiedź brzmiała: cztery listy
Ewangelisty, pięć – pięć ran cierpiał Pan. No dobrze, można i tak, ale trzeba znać
wiele innych definicji. Trzeba to wiedzieć i trzeba umieć wprowadzać młodego
człowieka w to, żeby szukał własnej odpowiedzi. Proszę mi wybaczyć, ja wiem,
że to, co powiem teraz, jest świadectwem mego nieuctwa. Ale testy dają tylko
jedną możliwość właściwej odpowiedzi, a nie jestem nawet pewien, czy Łukasz
Turski, tutaj obecny, zgodzi się z tym, że na pytanie o elementy budowy wszechświata jest tylko jedna możliwa odpowiedź. I podobnie jest ze wszystkimi innymi naukami, jak teraz czytamy o rozmaitych procesach biologicznych, nie
mówię o humanistyce, bo to jest oczywiste. Jest to dla mnie rzecz zupełnie zasadnicza, że nauczyciel powinien być przygotowany do tego, żeby od pewnego
etapu kształcenia, no bo jest oczywiste, że w szkole podstawowej jest trochę
inaczej; nauczyciel musi być przygotowany do tego, żeby przyjmować odpowiedzi, które nie są jedynie słusznymi odpowiedziami. Bo w nauce trzeba uczyć
myślenia, a nie formułek, które by określały jedynie słuszną odpowiedź. To, co
mówiła moja koleżanka, pani minister Hall, bardzo ważną rzeczą jest dojście do
szkół wyższych, które też mają różne mankamenty. Ale generalnie rzecz biorąc
musimy pilnować tego, żeby ludzie potrafili poszukiwać nowych rozwiązań, teraz
szczególnie, w czasie tej wielkiej rewolucji intelektualnej, która jest. Jak dalece
mamy dzisiaj kontakty z naszymi dziećmi, z naszymi wnukami? Obawiam się,
że niewielkie, bo oni czymś zupełnie innym się zajmują i co innego robią. Tu
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nota bene widzę wielką rolę i wielkie znaczenie szkół społecznych, które mogą
przygotowywać szerszy wachlarz i dawać szersze spectrum nauczania. I to,
moim zdaniem, jest sprawa zupełnie zasadnicza, tylko jeszcze raz powiadam
– do tego potrzebne jest, jak sądzę, inne wychowanie nie tyle uczniów, co nauczycieli. Poprzez nauczyciela, który potrafi nie tylko zachęcić, ale także zmusić
młodych ludzi do samodzielnego myślenia, my możemy dojść rzeczywiście do
jakichś lepszych efektów w naszym życiu. Byłoby wiele jeszcze tutaj rzeczy kolejnych, ale myślę, że zostawimy to na późniejsze czasy.
P. Pacewicz: Czyli nacisk na przygotowanie i kształcenie nauczycieli, na ich pracę, odrzucenie prostego myślenia i sprawdzania wiedzy za pomocą testów jako
spłaszczającego i deformującego nauczanie, i po trzecie sprawa twórczego myślenia uczniów i nauczycieli jako taki główny element.
H. Samsonowicz: I jeszcze jedna taka kwestia, bo bardzo trafnie pan powiedział,
mianowicie każdy uczeń, podobnie jak każdy człowiek, ma inny zakres zainteresowań, co innego go interesuje, i nie mogą wszyscy odpowiadać w sposób
jednolity na to nie tylko, co go interesuje, ale kim chciałby być. Przeraża mnie to,
że maturzyści obecni nie wiedzą, co chcieliby robić w życiu. A raczej, jeśli coś
wiedzą, to tylko to, żeby tak pracować, aby móc dobrze zarabiać. Nie wierzę
w to, żeby mógł dobrze pracować ten, kto nie interesuje się tym, co ma robić.
K. Hall: Proszę państwa, my przygotowujemy w szkołach do znajdowania się na
rynku pracy nie tylko zaraz po szkole, ale również za dwadzieścia i trzydzieści
lat. Jak ja kończyłam szkołę, to na pewno ci, którzy mnie uczyli w tej szkole, nie
wiedzieli, jak będzie wyglądać dzisiejsza rzeczywistość społeczna i technologiczna, w której ja nadal muszę umieć znaleźć sobie pracę. I pomyślmy o tym,
że czym wyższy poziom wykształcenia, czym wyższy poziom wiedzy ogólnej, tym
większa możliwość znalezienia się, uczenia się, również wiele, wiele lat później.
A w tej chwili wchodzi, to jest jedna z rzeczy, z których, jak myślę, też mogę
jakoś tam być dumna, o czym wcześniej nie powiedziałam, istotna zmiana, dotycząca kształcenia zawodowego, której jeszcze nie do końca widać, bo ten absolwent przyjdzie na rynek pracy w roku 2016–2017, gdzie właśnie zwiększamy
komponent kształcenia ogólnego również w szkołach dających wykształcenie
zawodowe, żeby jeszcze więcej było tej edukacji ogólnej, żeby dać tę szansę
lepszego myślenia również tym ludziom kształcącym się zawodowo i możliwość nabywania kwalifikacji zawodowych w dużo bardziej elastycznych formach
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kursowych, również subwencjonowanych, cała ta mapa zawodów i kształcenia
zawodowego została na nowo opisana w takiej nowej podstawie programowej
kształcenia w zawodach, myślę w dość nowoczesnym i ciekawym dokumencie.
To ważna zmiana, której efekty zobaczymy za jakiś czas, i jest ona i docenieniem
kształcenia zawodowego, i jego unowocześnieniem, i jednocześnie zwiększeniem komponentu wiedzy ogólnej dla tych, którzy się przygotowują do zawodów. Natomiast wracając do tego, co sama chciałam powiedzieć, odnosząc się
do tego, co państwa zaczęło w pewnym momencie nurtować – dla mnie bardzo
ważną rzeczą, która, uważam, jest kluczowa i potrzebna, szczególnie patrząc na
te różne napięcia, jakie mamy z upowszechnianiem edukacji przedszkolnej, obniżaniem wieku szkolnego, i tak dalej, to kwestia statusu rodzica wobec szkoły
i organu prowadzącego szkołę, samorządu terytorialnego. Mianowicie, na czym
polegają różne żale, pretensje, napięcia, związane z tym, że rodzice źle odbierają różne zmiany? Mamy za sobą reformę samorządową, są samorządy, które
bardzo dbają o to, żeby szkoła była dobrze zorganizowana, dzieci miały dobrą
opiekę, było dużo miejsc w przedszkolach, wszystko dobrze działało, i tak dalej.
Ale mamy tych samorządów parę tysięcy, są różni wójtowie, różni prezydenci,
i bywa też tak, że, czy to z braku środków, czy to z braku właściwego skupienia
się na tych problemach edukacyjnych, obrazowo mówiąc, braku serca do edukacji
różnych decydentów, występuje pewna potrzeba zaoszczędzenia, szukania środków, uważania, że jakoś to będzie, a to zmiany prawne nam zapewnią dzieci
w szkole, a niekoniecznie te miejsca dla nich muszą być tak dobrze przygotowane, i tak dalej. Wydaje się, że rodzice w szkole powinni mieć jednak prawo,
to, które formalnie mają, a praktycznie jest ono jednak różnie egzekwowane.
Nasza Konstytucja, bo to wynika aż z Konstytucji, czego, mam nadzieję, świadomość na tej sali jest duża, daje rodzicowi prawo do decydowania twardego:
czy chce, żeby dziecko się uczyło religii, o czym była tu mowa, czy chce, żeby
dziecko się uczyło etyki, czy chce, i w jaki sposób, żeby dziecko było przygotowywane do życia w rodzinie, czy woli się sam rodzic tym zająć, czy chce,
żeby dziecko się uczyło języka mniejszości narodowej, rodzic ma prawo tego
wymagać od systemu edukacji, i wynika to z konstytucyjnych praw i wolności
związanych z tym, że mamy prawo wychowywać swoje dzieci w świecie wartości,
jakie uważamy za słuszne. I nie zawsze, niestety, te prawa fundamentalne, jak
również takie, żeby dzieci były pod dobrą opieką, przyziemna, należycie zorganizowana opieka świetlicowa w odpowiednich godzinach i odpowiednich
warunkach, jakich rodzice oczekują, i tak dalej, nie zawsze te prawa są należycie egzekwowane. I żeby rzeczywiście trzeba było zaopiniować przez rodziców różne rozwiązania, wychodzące naprzeciw prawom i potrzebom rodziców,
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aby ten wójt i dyrektor szkoły musieli się dość twardo z prawami rodziców liczyć. W mojej ocenie trzeba to prawnie wzmocnić, i trochę będzie łatwiej mimo wszystko być rodzicom zadowolonym z tego, co proponuje szkoła.
P. Pacewicz: Jeśli mogę wpaść w słowo, taki najwyrazistszy ruch rodziców, ja go
oceniam krytycznie, ale to zupełnie inna sprawa, z jakim mieliśmy do czynienia,
to jest pospolite ruszenie przeciwko obniżeniu wieku szkolnego.
K. Hall: Jest to ruch oparty na negacji, tymczasem warto byłoby myśleć o tym, co
zrobić, aby były nie tylko takie ruchy. W mojej ocenie dzisiejsze rozwiązania nie
są zrobione tak, aby dawały rodzicom autentyczne poczucie bezpieczeństwa, bo
faktyczna ich pozycja w szkole nie jest do końca taka, jak by oni sobie tego życzyli. Natomiast jeszcze jedna rzecz, mówili Państwo o ruchu szkół niepublicznych, społecznych, które w swoim czasie (ileś szkół w swoim życiu zakładałam)
były miejscem twórczej dyskusji, i tworzeniem pewnej alternatywy rozwiązań
twórczych, dających szansę na zmiany jakościowe, wpływające też na pewne
zmiany w oświacie publicznej. Wydaje się, że w tej chwili to, co kiedyś było prekursorskie, gdy pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych różne rozwiązania proponowaliśmy, które wyprzedzały zmiany w systemie, w tej chwili rzeczywiście tak jest, że wiele inicjatyw się w tej chwili
skomercjalizowało, i nie do końca są dalej miejscem twórczej dyskusji. I muszę
powiedzieć, że uważam to za bardzo ważne, bo to, o czym mówił mój szanowny poprzednik, pan minister Samsonowicz, zmiany technologiczne, społeczne,
które następują, wymagają tego, żeby edukacja szybciej wychodziła im naprzeciw, żeby była inaczej zorganizowana, w sposób jeszcze bardziej zindywidualizowany, bardziej dostrzegający różnice indywidualne, indywidualne talenty,
żebyśmy skończyli wreszcie orzekać o deficytach uczniów, a zaczęli orzekać o talentach, żebyśmy wzmacniali pozytywnie, a nie negatywnie, mówiąc: ty tego nie
potrafisz, to ćwicz to, czego nie potrafisz – nie, ćwicz to, co potrafisz najlepiej,
dzięki czemu możesz być szczęśliwy, z pasją robić jakieś ciekawe rzeczy w życiu. Więc to podejście pozytywne do indywidualnych potrzeb jest to ta zmiana,
która jest potrzebna w systemie, i którą w mojej ocenie można zmienić również
oddolnie przez różne niekomercyjne inicjatywy, sprawdzające i poszukujące nowych metod pracy. I muszę powiedzieć, że bardziej mi się marzy w tej chwili,
i próbuję to zrobić, powrót w pewnym sensie do korzeni, tego, co robiłam
w 1989 roku, chcąc pracować w sposób prekursorski, na małym odcinku, ale
patrząc, jak się ta edukacja może zmieniać, niż powrót do trudnego zarządzania
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transatlantykiem, bo to jest zarządzanie transatlantykiem. I miejmy tę świadomość, że czym na większą skalę robi się zmiany, tym trudniej, bo to jest duży kraj.
Na małym poletku możemy pokazać, jak edukacja mogłaby wyglądać za dwadzieścia lat, pewne nowe, wręcz futurystyczne rozwiązania. Ja bym chciała pokazać, że można patrzeć na edukację dwadzieścia lat do przodu.
M. Sawicki: Ja krótko. Mianowicie zapis w Konwencji o Prawach Dziecka jest
wyraźny: rodzice mają prawo decydowania o edukacji swoich dzieci. Jak to rozumieć w sytuacji szkoły obowiązkowej, w której są przedmioty obowiązkowe, nie
bardzo wiadomo. Niemniej jest to dokument ratyfikowany przez Polskę, przez
Sejm. Ja rozumiem, że system oświaty z obowiązkową np. fizyką po prostu
funkcjonuje. Chcę powiedzieć, że oświata zaczęła się reformować w 1991 roku,
wówczas weszła ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku, i tam na
marginesie mówiąc, było już wtedy o radzie rodziców, że może istnieć w każdej
szkole. Ale od tego czasu ta ustawa była nowelizowana wielokrotnie i to, co
dzisiaj jest, to ta ustawa składa się głównie z zapisów, że artykuł 93 w brzmieniu takim to a takim został zastąpiony brzmieniem takim to a takim, i numerem 92. Ta ustawa mniej więcej tak wygląda w tym momencie. Dlatego gdybym
myślał o tym, co teraz robić w systemie oświaty, to na pewno nie robić kolejnej reformy. Bowiem na przykład jak ja wyliczyłem, chyba jest już piąta wersja
podstawy programowej w tej, czyli żadna z tych wersji nie była w stanie być
zweryfikowana w ten sposób, że przeszła przez dostatecznie dużo lat nauki, tylko była weryfikowana głównie dzięki zmianom politycznym. Tak więc nie
ruszałbym podstawy programowej, broniłbym kontynuowania reformy. Natomiast skupiłbym uwagę na dwóch zasadniczych sprawach – jeżeli chcemy mówić
o wyrównywaniu szans edukacyjnych, to musimy rozmawiać przede wszystkim
o przedszkolach. Chcę zwrócić uwagę, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej są najlepiej przygotowanymi do zawodu nauczycielami, i dzieci na etapie tej
edukacji wczesnoszkolnej są najlepiej uczone, bo tam są nauczyciele, którzy
przeszli przez kompletne wykształcenie przygotowujące do tego. Czyli kwestia
przedszkoli, one nadal nie są u nas powszechnie dostępne. I jak pamiętam lekturę pierwszej strony „Gazety Wyborczej”, Figa z makiem przedszkolakiem, jest taki artykuł, w którym mowa o tym, że przesuwa się o kolejny rok obniżenie
opłaty za dodatkowe godziny w przedszkolach, o kolejny rok się przesuwa,
że powszechność będzie dopiero w 2015, a nie od 1 września 2013 roku, to
w tym momencie tutaj dzieje się coś nienajlepszego, i w tym momencie
kompletnie nie pamiętamy tutaj o wyrównywaniu szans. Wyrównywanie szans
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zaczyna się w przedszkolu, dzieci, które trafiają bez zerówki, mało ich jest, ale
takie, które trafiają bez przedszkola do szkoły, mają kompletnie inną ścieżkę
edukacyjną. Druga rzecz to jest kwestia nauczycieli, trzeba koniecznie przygotować nauczycieli nieprzedmiotowców, w tej chwili się przygotowuje na uczelniach wyższych po prostu przedmiotowców, ktoś studiuje geografię, na roku
jest ileś tam osób, część z nich zostanie nauczycielami, część przewodnikami
wycieczek, a część będzie prowadziła pracę naukową. A każdy w zasadzie uzyskał to samo wykształcenie. W związku z tym, albo to jest ktoś kiepsko przygotowany do kariery akademickiej, albo kiepsko przygotowany do kariery edukacyjnej. Powinno być inaczej, w swoim czasie istniał taki przepis w ustawie
o szkolnictwie wyższym, artykuł 31, w którym była mowa o tym, że można
zlecić uczelni zadanie na przykład kształcenia nauczycieli, przeznaczając na to
środki z budżetu ministerstwa, wtedy było wspólne Ministerstwo Edukacji Narodowej. I uczelnie nie chciały tego robić, a to jest, niestety, moim zdaniem konieczne, żeby nauczyciele byli dobrze przygotowani do zawodu. Nie do tego by
być jedynym dawcą informacji i wiedzy o świecie. Teraz nauczyciel powinien być
przewodnikiem dla młodych ludzi, jak się w tym nawale informacji poruszać,
co wybierać, w jaki sposób wybierać, z czego, więc przewodnikiem raczej być
niż wykładowcą – przedmiotowcem. Oczywiście, dobrze by było, żeby nauczyciel był autorytetem, dobrze by było, żeby umiał zachęcić, żeby umiał także
zmusić, ale to są rzeczy, których akurat żaden minister nie załatwi. Ale łatwiej
mu będzie, jeśli nauczyciel będzie przygotowany do roli innej, niż stanie przy
tablicy i wypisywanie wzorów po prostu, łatwiej mu wtedy będzie być autorytetem. Tak że ja myślę, że to są te dwie główne rzeczy, właściwie trzy: nie
robić dodatkowej reformy kolejnej, zadbać o przedszkola, i kształcenie specjalistyczne dla nauczycieli, a nie po prostu przedmiotowców.
P. Pacewicz: Proszę Państwa, mamy więc takie trzy nurty refleksji: pierwszy dotyczy struktury edukacji, i tu się pojawiają wątpliwości, dotyczące gimnazjów,
wobec obniżania wieku szkolnego, testów i egzaminów zewnętrznych, czyli tego, co Mirosław Sawicki proponuje, żeby już tego nie ruszać, żeby to zostawić
w spokoju.
M. Sawicki: Jedno słowo wyjaśnienia, oczywiście, egzaminy nie powinny być po
prostu testem, z tego, co wiem, jak przebiegają prace, w 2015 roku egzaminy
i gimnazjalne, i maturalne już nie będą po prostu testem. Nie znam dokładnie
przebiegu tych prac, bo nie biorę w nich udziału, ale taki właśnie przyjęliśmy
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kierunek prac, bo ja też jestem przeciwnikiem tego, by egzamin zewnętrzny
był po prostu testem, będąc jednocześnie zwolennikiem istnienia egzaminu zewnętrznego.
P. Pacewicz: Drugi nurt rozmowy, który wydaje mi się szalenie interesujący, to
jest jaki właściwie ma być ten model w sensie – czego my właściwie mamy tego
ucznia nauczyć. I pan profesor Samsonowicz mówi, że mamy go nauczyć myślenia, elastyczności pewnego rodzaju, tak samo Mirosław Sawicki poruszył jeszcze
jeden bardzo ważny problem, że obok tego kapitału intelektualnego powinniśmy go nauczyć tego kapitału społecznego, powinniśmy położyć nacisk na wyrównywanie szans. I trzeci wątek to jest wątek nauczyciela, i może warto tutaj
dodać do tego, że w takich raportach międzynarodowych, gdzie polska edukacja
jest generalnie dobrze oceniana, jak wiadomo, zwraca się właśnie uwagę na to,
że tym przejściem od systemu dobrego do bardzo dobrego musi być ogromny
nacisk na kształcenie nauczycieli, na rozbudowanie ścieżek kariery, jak wiadomo, ta kariera, która jest do dyspozycji polskiego nauczyciela, to jest rzecz źle
skonstruowana. I przede wszystkim na budowanie właśnie w szkole współpracujących ze sobą grup nauczycieli, którzy będą realizować szkolne programy
z jakimś większym zaangażowaniem, właśnie z naciskiem na słowo „współpraca”. I teraz w tych trzech płaszczyznach, właśnie struktura, czego my właściwie
chcemy, żeby ta szkoła nauczyła nasze dzieci, i jak przygotować nauczyciela
– otwieram dyskusję.
H. Samsonowicz: Czy można tylko jedno pytanie, bo ja jestem zwolennikiem
sześcioletniego dziecka w szkole, sam do takich dzieci należę, co prawda między wojną krymską a II wojną światową, ale chciałbym prosić zwolenników utrzymania siedmiolatka w szkole do wyjaśnienia, dlaczego nie należy sześciolatka
posyłać?
K. Hall: Ja bym tu jeśli można, jedno zdanie dodała do tego, o czym tu Panowie
mówili, że miejsce młodego człowieka, który ma 18 lat, jest na studiach, na rynku pracy, i to jest też jeszcze jeden z argumentów, żeby tego dorosłego człowieka już skończyć trzymać w ławkach szkolnych, tylko ten argument jest rzadko
podnoszony.
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Wybrane głosy z sali
Wojciech Starzyński (Fundacja Rodzice w Szkole, wieloletni prezes STO, jeden
z założycieli szkół niepublicznych): Ja mimo wszystko odniosę się w dwóch
zdaniach do całości dyskusji, powołując się na pamięć Pani Anny Radziwiłł: otóż
wydaje mi się, proszę państwa, że tutaj od początku wpadliśmy w pewnego rodzaju pułapkę, bo cały czas mówimy o ministrach edukacji jako o osobach, czy
organach zarządzających oświatą, a ja sądzę, że nie taka jest rola Ministerstwa
Edukacji Narodowej i ministra, tylko rolą ministra edukacji narodowej jest prowadzenie polityki oświatowej, a nie zarządzanie oświatą. Pozornie wydaje się,
że nie ma w tym żadnej różnicy, jednak odwołując się nawet do sformułowań
Arystotelesa, czym jest polityka, różnica jest zasadnicza. I ja bym postawił sprawę w ten sposób: kilka miesięcy temu w piśmie „Edukacja i dialog” odbyła się
dyskusja na temat: „Kto jest liderem edukacji”, komu można przyznać tytuł lidera edukacji. I zastanawiając się nad tym na różnych poziomach, właściwie doszliśmy wspólnie do wniosku, byli tam przedstawiciele Ministerstwa Edukacji,
przedstawiciele parlamentu, że na przestrzeni 23 lat III RP tylko jeden lub dwóch
ministrów zasługuje na miano „lidera edukacji”. Pierwszym, nie ulega to dla mnie
wątpliwości, pierwszą niekontrowersyjną osobą, która zasługuje na tytuł lidera
edukacji, mówię na poziomie ministra edukacji, to nie jest żaden ukłon w stronę
pana profesora, jest pan minister Samsonowicz, a właściwie cała ekipa pana ministra, ja dokładnie pamiętam, właśnie Pani Anna Radziwiłł, pan profesor Andrzej
Janowski, pan Wiktor Kulerski, śp. pan Wieczorek, choć nie pełnił roli politycznej, ale odgrywał tam znaczącą rolę w tamtym okresie. I drugim takim liderem,
ewentualnie, ja mam wątpliwości, ale drugim takim liderem to jest minister
Handke. Mimo wielu kontrowersji, ale jednak liderem jest ktoś, kto, po pierwsze,
ma pewną wizję, po drugie, potrafi tę wizję zrealizować, po trzecie, nawet po
jego odejściu ta wizja dalej gdzieś tam jest. Druga uwaga dotycząca tej dyskusji
tutaj – to też, wydaje się, powstała pewna pomyłka, bo ciągle się mówi o szkolnictwie społecznym, więc chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że oświata w Polsce
dzieli się na szkoły niepubliczne, w tym społeczne, ale one są tylko częścią
szkolnictwa niepublicznego, znaczna część jest w tej chwili w rękach prywatnych, więc to nie są szkoły społeczne sensu stricto, na szkoły publiczne, prowadzone przez organy władzy państwowej, głównie samorządy, i na szkoły
publiczne, prowadzone przez inne podmioty prawne, i to bardzo dobrze, że tak
się stało. Trzecia sprawa – jeśli chodzi o sześciolatki – ja osobiście nie jestem
przeciwnikiem obniżenia wieku obowiązku szkolnego do lat sześciu, ale wydaje się, że nie ma żadnych przeszkód, pani minister Hall o tym wspomniała,
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ale, niestety, żadnych realnych działań w tym obszarze nie podjęto, nie ma żadnych przeszkód formalnych, aby przynajmniej przez wiele jeszcze lat zostawić
decyzję w tej sprawie w rękach rodziców, i tak skonstruować ustawodawstwo
prawne, żeby zachęcało rodziców do posyłania, i żeby ułatwiało pracę samorządów. Wszystko jest możliwe, tylko trzeba zrobić taki wysiłek, a nie obligatoryjnie narzucać rodzicom decyzję, ingerencję państwa w życie ich dzieci. To się
zresztą wiąże, tu przy okazji mam pytanie do pani minister, może by się pani
odniosła do tej sprawy, bardzo kontrowersyjnej, zresztą zmienionej na szczęście
w tej chwili, do systemu informacji oświatowej, bo to jest bardzo istotny element
całego systemu edukacji. I wreszcie pozwolę sobie tutaj na wypowiedź, być może, trochę kontrowersyjną, ja doskonale pamiętam, bo byłem autorem tych rozwiązań ustawowych, i doskonale pamiętam spory moje, ale również wspaniałe
merytoryczne dyskusje z Panią Anną Radziwiłł, to była jedna z nielicznych osób,
polityków oświatowych, która prowadziła debaty i dyskusje, uznawała racje przeciwników, mimo że się czasem różniliśmy, i doskonale pamiętam, że zapis o radach rodziców został wprowadzony do pierwszej ustawy o systemie oświaty, ale
zwracam uwagę, że udoskonalenie tego zapisu i realne wprowadzenie go w życie, i propozycje, które zostały wypracowane przez Forum Rodziców w latach
2000 i potem, zostały trzykrotnie odrzucone przez parlament RP, nie będę mówił
w jakich okolicznościach, również przez ekipę pani minister Łybackiej, żeby była
jasna sprawa, i przez ekipę pana profesora Buzka, i niestety, realne rozwiązania
prawne, podkreślam – rozwiązania, nie działania, sytuujące rodziców w polskiej
szkole zostały wprowadzone, z przyczyn do dziś dnia dla mnie niezrozumiałych,
zostały do ustawy o systemie oświaty wprowadzone przez ministra Giertycha,
można prześledzić proces legislacyjny, to jest fakt, interpretację tego faktu pozostawiam każdemu z państwa indywidualnie. Natomiast do dnia dzisiejszego,
pani minister, do dnia dzisiejszego, za wyjątkiem pierwszej ekipy, ale działaliśmy
wtedy w zupełnie innych okolicznościach, z wyjątkiem ekipy profesora Samsonowicza, do dnia dzisiejszego nie było ani jednego ministra edukacji narodowej,
podkreślam, który sprzyjałby i realnie, poza mówieniem i deklarowaniem, dopuszczał do tego, żeby rodzice mieli cokolwiek do powiedzenia w szkole ich własnych
dzieci. I to się przekłada potem, oczywiście, na niższe poziomy.
Halina Kurpińska: Jestem przedstawicielem „Solidarności oświatowej”, sekcja
krajowa oświaty i wychowania, uczestniczyłam od 1989 roku we wszystkich pracach, tutaj bardzo głęboki ukłon składam panu profesorowi Samsonowiczowi,
i z łezką z oku wspominam to, co nam się wtedy marzyło. Rzeczywistość, cytując
poetę, skrzeczy. Odpowiadając na pytanie pana profesora – czy obniżenie wieku
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szkolnego jest dobrym rozwiązaniem? Myślę, że najpierw należałoby sobie odpowiedzieć na następujące pytanie: czy wyrównywanie szans edukacyjnych to nie
jest przypadkiem upowszechnienie wychowania przedszkolnego? Gdybyśmy my,
Polacy, nie zlikwidowali tak ogromnej liczny przedszkoli, to wtedy polskie dzieci
miałyby możliwość wyrównywania szans edukacyjnych w przedszkolach, głównie w małych miasteczkach, na wsiach, a nawet w peryferyjnych dzielnicach Warszawy. I gdybyśmy położyli odpowiedni nacisk na upowszechnienie wychowania
przedszkolnego, nie byłoby teraz problemów z obniżeniem wieku szkolnego. Bo
to matematyka rzeczywiście mówi swoje, i podniosłabym rękę za sześciolatkiem
w szkole, gdybym nie znała realiów szkół, do których te dzieci pójdą. I tylko
dlatego podniosłam rękę przeciwko sześciolatkowi. A ponieważ dzisiejszy dzień
jest poświęcony Annie Radziwiłł, to chciałam powiedzieć, że miałam tę ogromną
przyjemność, że swoją karierę zawodową jako nauczycielka zaczynałam na Żoliborzu, poznałam Panią Annę Radziwiłł, była młodziutką wtedy nauczycielką historii, to do Pani Anny Radziwiłł chodziłam na lekcje pokazowe, i z ogromnym
sentymentem dziś mogę powiedzieć, że Pani Anna Radziwiłł, nauczyciel, dyrektor, minister, senator, darzyła mnie sympatią. I pozwolę sobie na zakończenie
zacytować jedną z wypowiedzi Pani Anny Radziwiłł: „Mądry nauczyciel poradzi
sobie z każdą reformą. W związku z tym życzę polskiej szkole jak największej
liczby mądrych nauczycieli”.
Barbara Murawska: Wydział Pedagogiczny UW. Ja najpierw może ad vocem tego naszego przekonania, że nasze dzieci tak dużo umieją, to zdaje się powiedział pan minister Sawicki. Otóż odwołuję się do raportu z 2011 roku, badania
TIMMS, umiejętności matematyczne i przyrodnicze naszych dzieci dziewięcioletnich, powiem tylko tyle, że w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych w badaniu międzynarodowym, w którym brały udział dzieci z 50 krajów
z całego świata, my zajęliśmy ostatnie miejsce wśród państw europejskich, które
brały udział w tym badaniu. Za nami są takie państwa, jak Cypr, Turcja, a później
już takie państwa, jak Kuwejt, Tobago, Arabia Saudyjska. Więc to przekonanie, że
efektywność naszej edukacji jest tak dobra, myślę, że jest błędne. Teraz druga
sprawa, jestem zwolenniczką obniżenia wieku szkolnego, i zarzuty typu: szkoła
nie jest przygotowana, są dosyć enigmatyczne. To nie jest problem, że sedesy
są za wysokie, że umywalki są umieszczone za wysoko, infrastrukturę można
łatwo, łatwiej niż inne rzeczy, zmienić i przystosować. Najważniejszą rzeczą jest
zmiana kultury pracy z małym dzieckiem w szkole. My sobie wyobrażamy, że to
trzeba posadzić te sześciolatki w ławkach, ubrać w białe bluzeczki, i wszystko
będzie OK. Teraz – jak zmienić tę kulturę pracy? Oczywiście, im będziemy dalej
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odsuwać ten moment decyzji o tym, że wszystkie sześciolatki mają iść do klasy
pierwszej, tym będzie to trudniejsze. A zmiana kultury pracy nauczyciela to
stworzenie rynku nauczycielskiego. A nie stworzymy tego rynku, proszę Państwa,
dopóki obowiązuje Karta Nauczyciela. Wiem, że to jest sprawa polityczna bardziej niż decyzji władz edukacyjnych, niemniej myślę, że najważniejsza do rozważenia w tej kwestii. W edukacji początkowej, badania to pokazują, mamy 64%
nauczycieli dyplomowanych i 100% magistrów, czyli moglibyśmy powiedzieć, że
mamy świetnie wykształconą kadrę. Tak nie jest.
Krzysztof Skolimowski: Aktualnie jestem zastępcą burmistrza na Mokotowie, ale
miałem tę przyjemność, że w ministerstwie edukacji zaczynałem pracę, kiedy
pan minister Samsonowicz był ministrem, a Pani Anna Radziwiłł była wiceministrem. À propos sześciolatków – jak się dowiedziałem, że sześciolatki będą
w klasie pierwszej, to bardzo się ucieszyłem, i na Mokotowie podjęliśmy decyzję,
że w jednym roku przygotowujemy wszystkie szkoły na przyjęcie sześciolatków,
Nie czynimy żadnych wyjątków, bo później może być różnie, a trzeba stworzyć
równe szanse, żeby w każdej szkole sześciolatki mogły być, i dlatego w jednym
roku przygotowaliśmy wszystkie szkoły, to znaczy w czasie jednych wakacji, i nie
odkładaliśmy tego na później. Dzisiaj ponad 50% sześciolatków na Mokotowie
jest w klasach pierwszych. Natomiast rodzice, którzy uznali, że dziecku trzeba
przedłużyć dzieciństwo, dziwią się, jak przychodzą do szkoły i się dowiadują, że
ich siedmiolatek będzie w klasie z sześciolatkiem i nie da się stworzyć klasy dla
siedmiolatków, bo ich po prostu już jest za mało, aby stworzyć odrębną klasę
dla siedmiolatków. Myślę, że my musimy w Polsce uświadomić sobie jedną rzecz
– że nie jesteśmy Niemcami, nie jesteśmy Francuzami, nie jesteśmy Anglikami,
mamy naturę polską, słowiańską, i reformy w Polsce trzeba robić tak, jak to robią Słowianie, czyli nie 10 lat przygotowań, a potem zrobimy, bo Polak, jak mu
się powie, że coś ma za 10 lat zrobić, to powie: fajnie, mam 9 lat wolnego,
w dziesiątym roku się przygotuję. U nas najlepiej wychodzą te reformy, które
są robione szybko, reforma Balcerowicza była bardzo szybko robiona, mało kto
rozumiał, o co chodzi, dlatego ta reforma się udała. Im dłużej zaczynamy dyskutować o jakiejś reformie, tym szansa na sukces spada i przykład z sześciolatkami
to całkowicie potwierdza. Pani minister Hall opisała mechanizm psucia reformy
sześciolatkowej. Każda zmiana, która była pod wpływem tych dyskusji wprowadzona, powodowała psucie tej reformy, Zamiast klarownego systemu, że w ciągu trzech lat do klasy pierwszej idą dzieci urodzone w ciągu kolejnych 16 miesięcy wpisano tzw. prawo wyboru klasy pierwszej lub powtarzania oddziału
przedszkolnego. Ta reforma była stopniowo, w toku długich dyskusji, popsuta.
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Doprowadzono do sytuacji, że moment ukończenia reformy przypadnie w roku,
w którym dwa najliczniejsze roczniki pójdą równocześnie do klasy pierwszej.
Nie wiem, czy ktokolwiek patrzył na demografię, ile się dzieci rodzi w poszczególnych rocznikach, tak to zrobiono. Mam nadzieję, że skończy się już psucie tej
reformy, ale biorąc pod uwagę to, co widzę, może być różnie. Jestem przygotowany na wszelkie warianty, jednak myślę, że to, o czym my zapominamy, to
staramy się pogorszyć start życiowy naszych dzieci, mówiąc, że musimy przedłużać dzieciom dzieciństwo. My chcemy, żeby nasze dzieci miały takie poczucie, że są dziećmi, przepraszam za to, co powiem, ale głupszymi od dziecka niemieckiego, francuskiego czy dziecka brytyjskiego dlatego, że polskie dziecko
musi robić później to, co w innych krajach dzieci robią wcześniej. Nasze dzieci
w niczym nie są głupsze, w niczym nie są gorsze, tylko my dorośli powinniśmy
dać im szansę. I w systemie oświaty zawsze istniało to, że jak dziecko miało jakiś problem, można było opóźnić rozpoczęcie edukacji szkolnej takiego dziecka.
Czasem rodzicom trzeba pomóc w podjęciu takiej decyzji. Natomiast mówienie
takich zaklęć, że my czynimy dobrze, jak dziecko dłużej będzie w domu, pytanie w jakim domu? Czy w domu inteligenckim, czy w domu robotniczym, czy
w domu bezrobotnych? Na to sobie odpowiedzmy, w jakim domu te dzieci będą dłużej. Bo dzieci z rodzin inteligenckich to być może i bez szkoły zdobyłyby wykształcenie, ale pamiętajmy o dzieciach z tych środowisk, gdzie rodzice
chcieliby, żeby ich dzieci zdobyły wykształcenie, a sami nie mieli takiej szansy.
Jolanta Kaźmierczak: Ja jestem praktykiem od lat trzydziestu, przede wszystkim
chciałam podziękować za zorganizowanie tej konferencji, mam nadzieję, że to
będzie początek innych konferencji, które bardziej szczegółowo będą się zajmowały problemami polskiej oświaty. Myślę, że niektóre uogólnienia nie są uprawnione, a bardzo wiele ważnych rzeczy kryje się w szczegółach. Ja skończyłam
liceum, w którym moi nauczyciele nauczyli mnie, że trzeba przede wszystkim
być porządnym człowiekiem, i że jak trzeba coś zrobić, to trzeba się zebrać
i zorganizować, i bardzo im za to dziękuję, to jest „Żmichowska”, w której zresztą też teraz jestem nauczycielką, jestem pedagogiem. I to jest jedna sprawa,
i staram się w dalszym ciągu uczniom to przesłanie jako testament nauczycieli
przekazywać. A druga sprawa to jest trochę z praktyki, ja z moimi uczniami
w liceum policzyłam, ile czasu powinna mieć doba, żeby przeciętny uczeń ze
„Żmichowskiej” był w stanie spełnić wszystkie oczekiwania, jakie się przed nim
stawia. Czyli spać sześć godzin, dojechać do szkoły, przeczytać wszystkie lektury, odrobić lekcje, mieć czas na życie towarzyskie, które w tym czasie rozwojowo, jak państwo wiedzą, jest szalenie ważną rzeczą, rozwijać pasje i zainte-
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resowania, i wyszło nam, że tych godzin powinno być 36, a doba ma tylko 24.
Więc jeżeli młody człowiek ma wybór przed sobą, to tego wyboru dokonuje, więc
coś odbywa się kosztem czegoś. Ja myślę, że dotyczy to również wcześniejszego
etapu edukacji, czyli gimnazjum. Stąd w moim pokoju pedagoga pojawia się
bardzo dużo różnych osób, to nie tylko informatyka jest wyzwaniem w dzisiejszych czasach, to również wszystkie problemy, które niesie współczesność,
z którymi musimy sobie poradzić i muszą sobie z nimi poradzić młode osoby.
Gdybyśmy od tej strony spojrzeli na problemy polskiej szkoły, myślę, że rozwinęłaby się inna, bardzo interesująca dyskusja, i również bardzo ważna perspektywa, jeżeli patrzymy na to w ten sposób, że chcemy budować społeczeństwo
obywatelskie, a myślę, że wszystkim nam na tym zależy.
Monika Kończyk (Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Oświaty): Tutaj bardzo dużo się mówi o wynikach sprawdzianów międzynarodowych, ponieważ ja jestem
przedstawicielem polskich nauczycieli w ETUCE i uczestniczę we wszystkich
spotkaniach, Komitetu Europejskich Związków Zawodowych Sektora Edukacyjnego i tam się rozmawia na temat Europy, i chcę powiedzieć, że polscy nauczyciele są najlepiej wykształconymi nauczycielami w Europie, pierwsza rzecz.
Druga rzecz, co chwila się tu pojawia, jak się myśli o formalnym kształceniu
nauczycieli, również w dalszym ciągu się dokształcamy, przez kolejne lata naszej nauki, żeby nadążyć, właściwie za własne pieniądze, gdzie semestr obecnie
kosztuje około 3 tysięcy złotych. Następnie, oczywiście nasze polskie dzieci
są bardzo dobrze wykształcone, i możemy się tutaj opierać na wynikach PISA,
ale należy zwrócić także uwagę na to, jeśli państwo analizują te wyniki, że
rzeczywiście średnia, czyli tzw. niże wynikowe, poszły do góry, ale straciliśmy
„górkę”, czyli bardzo utalentowane dzieci, spłaszczyły się nam wyniki. I kolejna
rzecz, ja myślę, że sześciolatki oczywiście w szkole, ale właśnie z obowiązkiem i powszechnym kształceniem przedszkolnym, żeby czterolatki znalazły się
w przedszkolach, trzylatki. I wtedy możemy mówić o zerówkach, o dobrze przygotowanych dzieciach. Zapominamy o jednej rzeczy, z przerażeniem patrzę na
przyszłość naszej młodzieży, zapominamy o kształceniu ogólnym w liceum, my
zaczynamy kształcić jakąś miniwiedzę, i rzeczywiście, może nasze dzieci będą
przygotowane wąsko specjalistycznie do studiów, ale gdzie rynek pracy i te szerokie możliwości? Jeżeli młodzież w liceum nie będzie się uczyła biologii, nie
dotknie fizyki, chemii, to o czym my mówimy, o jakim kształceniu ogólnym,
chyba o tym zapomnieliśmy.
Opracowała Anna Wiłkomirska
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Życie Anny Radziwiłł było służbą
Anna Maria Radziwiłł urodziła się 20 kwietnia 1939 roku w Sichowie Dużym
koło Staszowa (obecnie woj. świętokrzyskie) jako piąte dziecko Zofii z Popielów
i Krzysztofa Mikołaja z Radziwiłłów (Skórzyński 2002: 226–227).
Krótkie przedwojenne i wojenne dzieciństwo spędziła najpierw w Sichowie,
a po aresztowaniu rodziców przez Gestapo 4 sierpnia 1940 roku znalazła się
w Słupi pod opieką siostry matki Jadwigi Popiel i przyjaciela domu ks. prof. Konstantego Michalskiego (Skórzyńska 1994). Przyczyną aresztowania Radziwiłłów
było zapewne zaproszenie do Sichowa zwolnionych z Sachsenhausen profesorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wśród których znalazł się właśnie ks. Michalski,
oraz zorganizowanie matur w gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Staszowie mimo zakazu okupanta. Po krótkim powojennym pobycie w Krakowie u Jadwigi Popiel Anna zamieszkała w Warszawie z rodzicami, gdy wrócili z obozów.
Krzysztof Radziwiłł najpierw pracował jako szef protokołu dyplomatycznego,
potem był radcą prasowym przy Ambasadzie Polskiej w Londynie. Należał do
Stronnictwa Demokratycznego od 1947 roku. Następnie został wybrany do Sejmu Ustawodawczego jako poseł ziemi kieleckiej. W latach 1946–1950 był redaktorem politycznym w „Kurierze Codziennym”. W następnych latach pracował
w Naszej Księgarni, zajmując się przekładami z literatury niemieckiej, co zapewniło rodzinie stabilność materialną (Radziwiłł 2008).
Anna Radziwiłł uczęszczała do mokotowskiego liceum im. Królowej Jadwigi,
gdzie zdała maturę w roku 1956. W tym samym roku podjęła studia na Wydziale
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończyła w 1961 roku, pisząc
pracę zatytułowaną „System historiozoficzny Feliksa Konecznego”. W latach studiów była członkiem Naukowego Studenckiego Koła Historyków (Tyszkiewicz
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2005: 630). Następnie przygotowała rozprawę doktorską na temat modelu wychowawczego sanacji, którą obroniła w roku 1967 (w wieku 27 lat).
Pracę zarobkową podjęła już na studiach w Lektorium Instytutu Historycznego, którego klimat i styl pracy wiązał intelektualnie, a także emocjonalnie pracowników i studentów. Po ukończeniu studiów prowadziła też zajęcia z dydaktyki historii.
W 1959 roku Anna Radziwiłł podjęła pracę w szkole – najpierw w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego, a następnie w XLI Liceum im. Joachima Lelewela, gdzie od 1970 roku była wicedyrektorem. Równolegle była zatrudniona w wieczorowym technikum przy Hucie Warszawa oraz
w korespondencyjnym liceum ogólnokształcącym. W czasie wakacji wyjeżdżała
z obozami harcerskimi oraz prowadziła zajęcia z grupami młodzieżowymi Sekcji
Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej. Od początku lat sześćdziesiątych mieszkała w wynajmowanych pokojach na Żoliborzu, nadal zajmując się rodzicami,
a w szczególności wymagającą opieki matką.
Profil wychowawczy szkoły wraz z uwarunkowaniami politycznymi normowała Ustawa o Rozwoju Oświaty z 15 sierpnia 1961 roku. Nakładane w ten sposób
ograniczenia swobody wymagały od nauczycieli wielkiej elastyczności w pracy.
Zakres chronologiczny nauczania historii po wprowadzeniu VIII klasy szkoły
podstawowej oraz czteroletniego liceum według programu z 1966 roku zamykał
się na połowie lat pięćdziesiątych. Ostatnia klasa była przeznaczona na wizerunek świata współczesnego – przedmiotu, który nosił różne nazwy, ale wchodził
w kompetencje nauczyciela historii. Miał on wtedy okazję do mówienia (albo nie
mówienia) o historii najnowszej (Program nauczania Liceum Ogólnokształcące
1966) – z tej możliwości Anna Radziwiłł zawsze korzystała.
Anna Radziwiłł równolegle do pracy zawodowej zajmowała się sytuacją polityczną i oświatową. W 1969 roku wraz z Krzysztofem Marią Byrskim, Krzysztofem Śliwińskim i Marią Wosiek napisała pracę Próba diagnozy zawierająca opis
Polski po 1968 roku (Antologia).
W latach siedemdziesiątych został powołany komitet ekspertów, który
w kwietniu 1973 roku ogłosił Raport o stanie oświaty w PRL (Komitet ekspertów dla
opracowania raportu o stanie oświaty w PRL 1973), będący podstawą uchwały
sejmowej o Systemie edukacji, przyjętej 13 października 1973 roku. Fundamentalny, zapowiadającą reformę szkolną projekt wprowadzenia na wzór radziecki
dziesięcioletniej szkoły ogólnokształcącej stał się początkiem długich sporów
o wizerunek edukacji. Projekt ten był ostro krytykowany i zaktywizował środowisko nauczycielskie (Projekt dziesięcioletniej szkoły średniej 1975).
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W 1979 roku Anna Radziwiłł została ekspertem historii najnowszej w Komitecie Głównym Olimpiady Historycznej, przed powołaniem której władze długo
się opierały. Olimpiada Historyczna, organizowana przez Polskie Towarzystwo
Historyczne, stała się istotnym ośrodkiem upowszechniania wiedzy historycznej
wśród młodzieży (Kozłowska 2003: 326).
W roku 1979 wraz z Andrzejem Janowskim opracowała dla niezależnego
Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość raport o edukacji, będący częścią
tajnego Raportu o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy (1979).
Porozumienia sierpniowe 1980 roku z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia zawierały
postulaty dotyczące miejsca humanistyki w życiu społecznym. W latach 1980–
1981 Anna Radziwiłł została autorką i współredaktorką „Propozycji doraźnych
zmian w materiale nauczania historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych”, które stanowiły podstawę negocjacji z Ministerstwem Oświaty i Wychowania. Od marca do maja 1981 roku z upoważnienia Krajowej Komisji
Koordynacyjnej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność przewodniczyła negocjacjom z władzami szkolnymi. W wyniku podjętych działań porozumienie zostało podpisane 12 maja, minister oświaty podpisał zmiany programowe 10 lipca,
obowiązywały od 1 września 1981 roku. Zmianom programowym towarzyszyły
ustalenia dotyczące obowiązujących podręczników (Achmatowicz 1981).
W 1981 roku Anna Radziwiłł opublikowała nawiązującą tematycznie do tezy doktorskiej pracę Ideologia wychowawcza w Polsce w latach 1948–1956 (próba
modelu) (Zeszyty Towarzystwa Kursów Naukowych, 1981).
W stanie wojennym we wrześniu 1982 roku Anna Radziwiłł została usunięta
ze stanowiska wicedyrektora w liceum im. Joachima Lelewela (równolegle z dyrektorem Anielą Podkowińską) i przeniesiona do XVIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Zamoyskiego, gdzie była nauczycielem historii i pracownikiem biblioteki
szkolnej.
W 1982 roku uczestniczyła w pracach Prymasowskiego Komitetu Pomocy
Społecznej oraz opracowywała na potrzeby Rady Prymasowskiej ekspertyzy dotyczące sytuacji wychowawczej i potrzeb młodzieży.
W tymże roku w ramach pracy podziemnej Rady Edukacji Narodowej opublikowała Rozważania o postawach polskiego społeczeństwa (Radziwiłł, Kwaśniewski,
Janowski 1982), a później Co czytać: propozycje dla kół samokształceniowych (Radziwiłł 1984).
W następnych latach Anna Radziwiłł z Krystyną Wyczańską wydały źródła
do dziejów PRL pod tytułem Materiały z dziejów Polski w Zeszytach Edukacji Narodowej (Achmatowicz 1981: 320, 470), których była inicjatorem i redaktorem.
Była również jednym z ekspertów przygotowujących raport Polska 5 lat po sierpniu
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(1986: 350) i uczestniczyła w pracach seminarium naukowego poświęconego historii najnowszej.
W 1984 roku Anna Radziwiłł brała udział w XIII Powszechnym Zjeździe
Historyków Polskich w Poznaniu, w sesji poświęconej etyce nauczyciela historii
(Pamiętnik XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 1988: 208).
W 1989 roku uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu (6 lutego – 5 kwietnia) w podzespole do spraw nauki, oświaty i postępu technicznego – zespół
oświatowy tworzyło pięć osób: Andrzej Janowski, Anna Radziwiłł, Krystyna i Stefan Starczewscy i Wiktor Kulerski. Proponowane zmiany dotyczyły systemu ustawodawstwa szkolnego, który pozwoliłby na samodzielność rad pedagogicznych
oraz dopuścił autonomię pracy nauczycieli (Achmatowicz 1981: 449, 452, 465–
466). Wybory czerwcowe zagwarantowały realizację projektowanych zmian.
4 czerwca 1989 roku Anna Radziwiłł została wybrana senatorem – 41 w rodzinie. W latach 1989–1991 była przewodniczącą Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej.
Gdy na jesieni 1989 roku została wiceministrem edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (zaproponowana przez ministra Henryka Samsonowicza), podjęła realizację planowanych reform w obszarze organizacji oświaty oraz zmian
programowych. Zmiany te dotyczyły tworzenia szkół społecznych, uprawnień
dyrektora szkoły, rad pedagogicznych, rad rodziców, systemu nadzoru oraz
wprowadzenie religii. W związku z postulatami zróżnicowania programów nauczania została przygotowana instrukcja zwana najpierw minimum programowym,
a następnie podstawą programową, stanowiąca o porównywalności nauczycielskich programów autorskich. Anna Radziwiłł opracowała przede wszystkim ramy
prawne wprowadzanych zmian oraz dopuszczenia do wyboru przez nauczycieli
podręczników. Odeszła z pracy w rządzie w 1992 roku.
W latach 1992–1993 Anna Radziwiłł była dyrektorem XXI liceum im. Hugona Kołłątaja, w latach 1993–1995 dyrektorem XLII Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej.
Równolegle z pracą w szkolnictwie Anna Radziwiłł nadal publikowała rozważania na temat edukacji. Wśród nich ważne miejsce zajmuje opublikowany
we wrześniu 1991 roku w „Znaku” artykuł O ethosie nauczycieli (Radziwiłł 1991),
będący pewną kontynuacją rozważań z XIII zjazdu historyków, oraz O szkole, wychowaniu i polityce (Radziwiłł 1992), zawierające przemyślenia stanowiące podsumowanie doświadczenia edukacyjnego. Stały się one potem podstawą reformy szkolnej lat dziewięćdziesiątych. Szkoła, zdaniem autorki, jest dobrem
publicznym i powinna być instytucją autonomiczną z wyraźnym określeniem
granicy między regulacją odgórną i oddolną. W tej instytucji demokratycznej
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nauczyciel stale się kształci i uczy odczytywać znaki czasu w sposób zapewniający komunikację międzyludzką.
W 1994 roku Anna Radziwiłł wraz z Wojciechem Roszkowskim opracowała
i wydała wielotomowy podręcznik historii do szkoły średniej od rewolucji francuskiej do czasów współczesnych (Radziwiłł, Roszkowski 1994). Przyjęta cezura rewolucji francuskiej była deklaracją historyczną Anny Radziwiłł, dla której
najważniejsze w historii były czasy stanowienia rządów przez obywateli. Podręcznik, doskonalony w kolejnych wydaniach, przy współpracy Jerzego Bracisiewicza, zyskał dużą popularność i stał się symbolem zmiany w polskiej edukacji
historycznej.
W latach dziewięćdziesiątych Anna Radziwiłł pełniła różne funkcje publiczne. Od 1995 roku była członkiem Rady Programowej w Instytucie Spraw Publicznych, a od 1999 przewodniczącą Fundacji im. Stefana Batorego.
W 1997 roku wróciła do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Była etatowym
doradcą ministra Mirosława Handkego i decydowała o formie nowej zmiany
w organizacji edukacji, która wraz z reformą samorządową weszła w życie
1 stycznia 1999 roku (Ustawa o zmianie systemu edukacji 1999). Zmieniła ona
strukturę szkoły na trójstopniową (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum). Finansowanie i zarządzanie powierzono samorządom terytorialnym. Wprowadzona
została zmiana programowa oparta na dokumencie Podstawa programowa nauczania przedmiotów ogólnokształcących (Podstawa programowa kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół, Dziennik Ustaw RP zał. do nr 210, poz. 241 z dnia
11 grudnia 2003), uporządkowany został system dopuszczenia podręczników do
użytku szkolnego oraz nadano ostateczny kształt egzaminom zewnętrznym, które
miały kończyć każdy etap edukacji. Te zmiany miały wielu autorów, lecz ostateczny formalny kształt reformy był dziełem Anny Radziwiłł. Mimo zmian politycznych reforma była kontynuowana, co ułatwiał fakt, że w latach 2004–2005
była podsekretarzem stanu współpracującym z ministrem Mirosławem Sawickim,
a w latach 2007–2009 doradcą ministra edukacji narodowej Katarzyny Hall, uczestnicząc w doprowadzeniu do końca szkolnej reformy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku).
Zmarła 22 stycznia 2009 roku w Warszawie – została pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu w Wilanowie. Odznaczona pośmiertnie orderem
Orła Białego.
Życie Anny Radziwiłł było służbą. Zostawiła trwały ślad w naszej pamięci.
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Andrzej Janowski
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

O Annie Radziwiłł wspomnienie
Summary
IN MEMORY OF ANNA RADZIWIŁŁ

The article is a memory of Anna Radziwiłł. Apart from the descriptions of personal encounters
with Anna Radziwiłł and common pedagogical and political work, including independent
education movement, it also presents an analysis of her publications and works written together
with the author of the text.
Key words: Anna Radziwiłł, teacher, parents.
tłum. Paulina Marchlik

Poznałem Annę chyba w drugiej połowie lat pięćdziesiątych lub na początku
lat sześćdziesiątych. Nie pamiętam już, w jakich okolicznościach okazało się,
że Anna jest absolwentką liceum, do którego uczęszczała też wówczas bliska
mi osoba, poza tym Anna znała też mego wieloletniego przyjaciela Zbyszka
Wilskiego. Jakie jednak okoliczności doprowadziły do naszego pierwszego spotkania, tego zupełnie nie pamiętam. Nie jestem też w stanie przypomnieć sobie,
czy to pierwsze spotkanie miało miejsce w jej mieszkaniu na Odyńca czy na
Żoliborzu, gdzie Anna również przez pewien czas mieszkała, czy też w jakimś
innym miejscu.
W 1975 roku Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne opublikowały książkę
Anny pod tytułem O współdziałaniu między szkołą a domem. Anna podarowała mi
egzemplarz tej książki z następującą dedykacją „W imię wielu rozmów, w których pedagogika mieszała się z ideologią i z życzeniem żeby na starość ideologia nam jednak zupełnie nie przeszła”. Dedykacja nie ma daty. Na podstawie
dokładnej notki redakcyjnej wiadomo, że druk książki ukończono w czerwcu
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1975 roku, więc egzemplarze były dostępne pewnie w drugiej połowie 1975 roku. Zaglądając w zakamarki pamięci i analizując tekst dedykacji, jest dla mnie
oczywiste, że w owym roku mieliśmy z Anną już rozbudowane kontakty, prawdopodobnie wówczas już kilku, a może nawet wieloletnie.
Gdy w latach siedemdziesiątych czytałem tę książkę Anny, bardzo zainteresowała mnie jej skłonność do oryginalnego podejścia do obowiązków nauczycielskich. Anna miała tendencję do formułowania myśli w sposób w owych czasach
rzadko obecny w publikacjach pedagogicznych. Anna pisała jasno, nie uciekając
za zasłonę dymną pedagogicznych frazesów. Jej rozważania na temat przyczyn
niepowodzeń pedagogicznych i na temat częstej bezradności wielu spośród nas
pedagogów świadczą o głębokiej wiedzy, ale też o braku złudzeń co do możliwości wynalezienia stuprocentowo pewnych i zawsze skutecznych środków zaradczych. Anna pisze: „Rodzice pytają nauczycieli co robić, nauczyciele wzywają
rodziców by zadać im to samo pytanie. W tym przypadku jak zwykle nie można
tworzyć reguł, formułować ogólnych, zawsze słusznych zasad postępowania”
(Radziwiłł 1975: 61). W innym miejscu zadania pracy nauczycielskiej są przedstawione w sposób, który sobie nazwałem „bez niedomówień i bez złudzeń”.
Dalej czytamy: „W zawodzie nauczycielskim ten, kto odczuwa stałą potrzebę
psychiczną dostrzegania widocznych wyników swojej pracy i oczekuje natychmiastowej maksymalnej realizacji swoich założeń, powinien właściwie zrezygnować z tego zawodu” (Radziwiłł 1975: 133). O ile pamiętam, tak silny maksymalizm oczekiwań nie wzbudził u mnie pozytywnego nastawienia przy pierwszej
lekturze.
W książeczce o współdziałaniu między szkołą a domem Anna pisze: „W ogóle istotne jest by w dążeniu do współpracy nie dojść do ujednolicenia ról, do
zapomnienia o tym, że szkoła i dom nie powinny zatracać swojej odrębności
i swojej specyfiki” (Radziwiłł 1975: 135). Autorka zwraca uwagę na problemy
związane z pojmowaniem autorytetu szkoły i nauczyciela. Analizując ewentualne
błędy w postępowaniu nauczyciela, Anna twierdzi: „Jeżeli przyjęlibyśmy założenie, że mieć autorytet to znaczy być permanentnie doskonałym i nieomylnym,
to albo nie będzie autorytetów, albo będą się one rozsypywać przy najlżejszym
wstrząsie” (Radziwiłł 1975: 145).
Chyba mniej więcej w drugiej połowie lat pięćdziesiątych poznałem człowieka, który był bliskim krewnym Anny. Otóż w miejscowości Szewna (która
stanowiła południowy skraj Ostrowca Świętokrzyskiego) wikarym w owych latach
był parę lat ode mnie starszy mój kolega z radomskiego Liceum im. Jana Kochanowskiego. Dzięki niemu miałem możliwość poznać bliskiego krewnego Anny
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Radziwiłł (chyba Jej wuja), czyli księdza Marcina Popiela, który wówczas też był
duszpasterzem w Szewnej.
Tak się złożyło, że poczynając od drugiej połowy lat pięćdziesiątych, uznaliśmy z Anną, że pod wieloma względami mamy podobny sposób myślenia o pedagogice, a może – aby wyrazić się precyzyjniej – chętni byliśmy wymieniać poglądy
na temat sensu, a czasem też i bezsensu, postępowania pedagogicznego, które
nas wspólnie interesowało. W miarę upływu lat wykształcił się jakby obyczaj, że
spotykając się raz na kilka tygodni, robiliśmy przegląd zagadnień na pograniczu
pedagogiki i polityki, starając się na ogół dojść do wniosków, które zwykle dotyczyły pewnych strategii postępowania pedagogicznego, czasem jednak pozwalając sobie na rozważania dość daleko wykraczające poza poglądy akceptowane
w ówcześnie panującej oficjalnej pedagogice.
W latach osiemdziesiątych oboje zaangażowaliśmy się w ruch oświaty niezależnej. Działalność Zespołu Oświaty Niezależnej przedstawiliśmy później – razem z Teresą Bochwic – w wielkiej księdze zatytułowanej Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku (s. 903–910). Można tam przeczytać, że w 1984 roku wśród
Zeszytów Edukacji Narodowej wydawanych na powielaczu w tzw. drugim obiegu ukazał się jeden zatytułowany Jakiej polityki Polacy potrzebują. W zeszycie zamieszczono trzy teksty, wśród których dwa były mojego autorstwa, podpisane
moim ówczesnym pseudonimem „Wacław Wyrwa”. Karta tytułowa Zeszytu podawała fikcyjne nazwiska dwóch autorów: Antoni Kwaśniewski (to była Anna
Radziwiłł) i Wacław Wyrwa.
Anna napisała do tej broszury kluczowy tekst zatytułowany Rozważania o postawach polskiego społeczeństwa. Obszerny tekst zajmował 11 stron bardzo drobnego druku bez interlinii. Anna pisała: „Można powiedzieć, że ci co uczestniczyli
w «Solidarności», byli to ludzie, którzy stanęli po stronie życia, a nie martwoty (choć wizje tego «życia» były nawet skrajnie odmienne), po stronie ekspresji
swojego człowieczeństwa, a nie jego ukrycia, choć formy tej ekspresji były także
bardzo różne” (Kwaśniewski, Wyrwa 1984: 9).
Dalej czytamy: „W każdym społeczeństwie potrzebni są ludzie, którzy wyciągają pełne konsekwencje ze swoich poglądów, potrzebni zarówno obiektywnie, dla dokonywanie pewnych działań, jak i jako ludzie dający świadectwo,
potwierdzający do końca istnienie i wagę wartości. Równocześnie postawy tych
ludzi są dla nas źródłem wyrzutów sumienia, niepokoju moralnego. Może rację
miał Schweitzer stwierdzając, że «czyste sumienie jest wynalazkiem szatana», ale
równocześnie bardzo przyjemnie mieć czyste sumienie, a fakt istnienia ludzi narażających się na więzienie i bicie dla nas i w imię wierności naszym wartościom
bardzo utrudnia osiągnięcie tego stanu” (Kwaśniewski, Wyrwa 1984: 16).
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I jeszcze dwa fragmenty z tego tekstu: „Myślę, że ludzie decydujący się na
podziemną działalność mają prawo oczekiwać do nas co najmniej trzech rzeczy. Po pierwsze pełnej moralnej akceptacji ich prawa do takiego a nie innego
wyboru i głębokiego szacunku. Po drugie tolerancji dla często występującego fanatyzmu, zaciekłości [...] czy innych niebezpieczeństw psychicznych towarzyszących życiu człowieka [...] w stanie zagrożenia. Po trzecie mają prawo oczekiwać
od nas uczciwej wymiany poglądów mimo tak nierównej sytuacji psychicznej [...]”
(Kwaśniewski, Wyrwa 1984: 17).
A oto tekst zamykający rozważania Anny: „Wszyscy, który chcą utrzymać etos
człowieka solidarnościowego, powinni jakoś przygotowywać się do następnego
okresu przyspieszenie historycznego, u intelektualistów szuflady nie mogą być
puste, u ludzi nie zajmujących się pisaniem świadomość musi być wyższa, przemyślenia głębsze, kontakty z innymi ludźmi, choćby z najbliższego otoczenia
ściślejsze.
Trzeba być przygotowanym tak w dziedzinie moralnej, jak psychicznej i intelektualnej na czas «przerwy na wolność», bo przecież ona przyjdzie” (Kwaśniewski, Wyrwa 1984: 19).
W gruncie rzeczy rzec można, że w owym czasie w ramach moich kontaktów
z Anną utarł się jakby pewien sposób czy styl naszego postępowania i myślenia
na tematy pedagogiczne. Z perspektywy lat, które minęły, mogę chyba pozwolić
sobie na uogólnienie następujące: oboje byliśmy zainteresowani rozwojem rozsądnej pedagogiki, ale sądzę, że z naszych spotkań i dla Anny, i dla mnie wynikały
liczne, ale jednak odmienne korzyści. W trakcie naszych rozmów Anna wnosiła w dyskusję solidne wykształcenie historyczne, świetną znajomość młodzieży
w wieku licealnym i ogromną wiedzę o funkcjonowaniu szkoły. Ja miałem za sobą studia polonistyczne, wiele mało uporządkowanych lektur na tematy społeczno-polityczne i historyczne, ale przede wszystkim specyficzne doświadczenia
związane z wieloletnią działalnością harcerską. Szkołę znałem albo z własnych
wspomnień, albo z krótkotrwałych obserwacji, do których byłem zmuszony
w trakcie studiowania polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, albo z relacji
własnych dzieci. Słowem o szkole wiedziałem bardzo mało, a Anna bardzo dużo.
Przez pewien czas po 1989 roku byliśmy oboje wiceministrami edukacji, co
dawało szanse na współpracę, ale żeby ta kooperacja była owocna, musieliśmy
nieraz sobie określać, co każde z nas w tę współpracę wnosi, tak by uzyskiwać
ważne i interesujące rezultaty. Ta sytuacja skłaniała nas do częstego zastanawiania
się i analizowania źródeł sukcesów i niepowodzeń naszej pracy w ministerstwie.
Zadanie Anny w ministerstwie miało kluczowy charakter dla przeprowadzenia
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transformacji w stronę budowania rozsądnych i nowoczesnych programów nauczania, tak by umożliwić odchodzenie od – odziedziczonego po dawnym systemie
– sposobu myślenia. Ten dawny sposób myślenia dało się pokrótce charakteryzować jako „jeden słuszny program i jeden podręcznik dla danego przedmiotu
i danego poziomu nauczania to jest to czego potrzebuje szkoła”.
Podstawowe zadania dotyczące zmian programowych to były zadania Anny.
Mnie dotyczyły trzy końcowe punkty z zestawu, jaki w owych latach traktowaliśmy jako zadania do realizacji. Moje zadania ograniczały się do następujących
spraw:
• stworzyć nowe programy nauczania i podręczniki dla „wychowania obywatelskiego” i „wiedzy o społeczeństwie”;
• promować naukę języków obcych;
• poprawić warunki oświaty dla mniejszości narodowych żyjących w Polsce.
Parę lat później, w latach 1996–1997 kierownictwo Międzynarodowego Biura
Edukacji w Genewie postanowiło zorientować się, czy rezultaty badań pedagogicznych są w jakimś stopniu wykorzystywane przez osoby zarządzające oświatą
przy podejmowaniu decyzji. Zorganizowano międzynarodowe badania. Byłem
proszony o przygotowanie na ten temat pewnych materiałów z Polski. Postanowiłem zebrać niezbędne materiały, przeprowadzając pogłębione wywiady z pięcioma osobami, wśród których było trzech aktualnych lub byłych wiceministrów
edukacji i dwóch kuratorów oświaty. Wywiad z Anną miał tutaj kluczowe znaczenie. Napisałem, że Anna była odpowiedzialna za większość przekształceń
realizowanych przez ministerstwo i scharakteryzowałem ją następująco „Pani A.
była wiceministrem edukacji od 1989 do 1992 roku [...]. Jest doktorem historii,
w 1989 roku miała za sobą doświadczenie prawie 30 lat pracy jako nauczyciel
historii w szkole średniej oraz aktywny udział w ruchu oświaty niezależnej w latach osiemdziesiątych”.
W 1991 roku napisaliśmy z Anną Radziwiłł wspólnie podpisany materiał
zatytułowany: Dzienne rodaków rozmowy i co z nich wynika dla wychowania. Tytuł
był oczywiście wyrazem nawiązania do mickiewiczowskiej frazy „nocne rodaków rozmowy”. Nasz tekst wydrukowany został dwukrotnie, raz w miesięczniku
„Społeczeństwo Otwarte” [nr 12, 1990] i drugi raz w piśmie „Res Publica” [nr 4,
1991]. Był to dość rzadki przypadek w całym moim życiorysie, że wziąłem udział
w napisaniu jakiegoś tekstu wspólnie z kimś innym. Zwykle bardzo dbałem o to,
by wyraźnie zaznaczać, co jest tekstem moim, a co tekstem napisanym przez
kogoś innego. W tym wypadku jednak znaliśmy się tak dobrze i mieliśmy do siebie
tak duże zaufanie, że nie było żadnych oporów przed złożeniem tekstu wspól-
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nego. Tekst opatrzyliśmy następującym komentarzem „Piszemy ten artykuł nie
bardzo przekonani, że to my właśnie powinniśmy to czynić. Oboje jesteśmy
wiceministrami edukacji, reprezentujemy więc jakoś władzę i możemy się spodziewać, że ktoś powie, iż na wychowawczy stan rzeczy w kraju powinniśmy
wpływać inaczej niż publicystyką. No, ale trudno”. W pierwszej części artykułu
daliśmy wyraz swoim obawom, że istniejąca wówczas sytuacja sprzyja rozwojowi myślenia destrukcyjnego, a nie konstruktywnego. Pisaliśmy: „Przez destrukcyjność rozumiemy skłonność osób występujących na scenie publicznej raczej do
atakowania przeciwnika, który już nie istnieje, niż do konstruktywnego myślenia
o tym, jak wykorzystać szeroki obszar wolności jaki już jest i jaki nadal się poszerza”. Zwróciliśmy też uwagę, że destruktywizm był wygodnym wyjściem dla
tych, co woleli „raczej pokrzykiwać niż pomyśleć” i był charakterystyczny dla ludzi, którzy wcale nie byli wielkimi bojownikami w czasach, gdy z komunizmem
trzeba było walczyć.
Próbowaliśmy prześledzić bardzo niepokojące nas zjawisko polegające na
tym, że agresywność w kontaktach międzyludzkich i w odnoszeniu się do ludzi
sprawujących władzę zaczęła być traktowana jako dopuszczalna i wręcz jedynie słuszna forma „bycia zaangażowanym” w promowanie zmian społecznych.
Wszyscy naraz zaczęli czegoś żądać, podkreślając, że to, czego żądają, im się
po prostu należy. Zwracaliśmy uwagę na tworzenie się nowych form wyrażania
życzeń: „dobrze jest uderzać pięścią w stół zamiast argumentować”. Powołując się
na rozważania Aleksandra Kamińskiego, przytaczaliśmy jego poglądy wyrażane
podczas wojny w podziemnym Biuletynie Informacyjnym Armii Krajowej, takie
jak „często bez naszej świadomości wsączają się do naszej świadomości różne
trucizny, a między nimi kult siły”. W gruncie rzeczy to co nas najbardziej wówczas interesowało, to próba znalezienia takiego podejścia do sprawy wolności,
które by umożliwiało stworzenie syntezy między niezbywalną potrzebą wolności
a ważną potrzebą karnego zachowania się dobrze zorganizowanego społeczeństwa. Wyraziliśmy więc pogląd następujący: „Jeśli tendencja do demokracji nie
zostanie wsparta gotowością zbudowanie w sobie karności wewnętrznej, może
nastąpić nieszczęście, za które trudno będzie winić demokrację jako taką, a tylko
nasz nierozsądek”.
Kończyliśmy artykuł raczej marzycielsko: „I przedtem, i teraz, i w przyszłości
zawsze będzie chodziło o postawy, mniej więcej te same, bez względu na okoliczności i warunki. Bowiem wychowawca dobry, to taki, który wie, że zawsze,
także i w najbardziej zakłamanym i niesprawiedliwym systemie można skutecznie skłaniać młodych do tego, by:
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raczej szukali u ludzi tego, co dobre niż tego co złe,
raczej starali się rozumieć innych, a nie potępiać,
raczej próbowali widzieć szerzej rzeczy publiczne, a nie tylko własną
prywatę,
raczej patrzyli na życie jako na szansę możliwej służby wartościom i innym
ludziom niż jako okazję do rewindykacji i konsumpcji.

Wszystko to jest możliwe, czasem się udaje. Jeśli się udaje, to zwykle udaje
się «raczej», a nigdy jako całkowite zwycięstwo. A świat, życie zewnętrzne otaczające wychowanie pomaga tej pracy lub przeszkadza”.
W 1990 roku Stanisław Mackiewicz opublikował książkę Dom Radziwiłłów.
16 października tegoż roku otrzymałem od Anny egzemplarz tej pracy z dedykacją: „Staremu Przyjacielowi tę relaksową lekturę ofiaruje – Xiężniczka Anna
Radziwiłłówna”.
W 1995 roku Anna opublikowała w piśmie „Społeczeństwo Otwarte” materiał zatytułowany Tezy o oświacie 1989–1994. W związku z tym tekstem chciałem czytelnikom Tez zwrócić uwagę jeszcze na parę spraw, więc w tym samym
piśmie ogłosiłem coś jakby uzupełnienie do rozważań Anny. Ten materiał był zatytułowany Glosa do tez o oświacie i ukazał się w tym samym roku.
Wkład Anny w ruch wydawnictw niezależnych został przedstawiony w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku (tom VII, hasło Zespół Oświaty Niezależnej,
Warszawa 2008). Mamy tu pełny spis wydawnictw drugiego obiegu, w realizację
których Anna była zaangażowana. Można stwierdzić, że tworzenie niezależnych
wydawnictw na tematy historyczne i pedagogiczne zawdzięczamy w Zespole
Oświaty Niezależnej pracy dwóch osób: Annie Radziwiłł i Krystynie Wyczańskiej.
Obie autorki przygotowały razem następujące teksty wydane potem w ramach serii „Materiały z dziejów Polski 1945–1980”:
–
Od października 1956 do grudnia 1970, część 1: Wokół października, zeszyt 1,
WSKOS, Warszawa 1984, s. 89.
–
Od października 1956 do grudnia 1970, część 1: Wokół października, zeszyt 2,
Wydawnictwo „Pokolenie”, Warszawa 1985, s. 90–176.
–
Od października 1956 do grudnia 1970, część 1: Wokół października, zeszyt 3,
WSKOS, Warszawa 1984, s. 177–302, XII.
–
Od października 1956 do grudnia 1970, część 2: Mała stabilizacja 1958–1967,
WSKOS, Warszawa 1986, s. 100.
–
Od października 1956 do grudnia 1970, część 3: Nowe wstrząsy, zeszyt 1: Rok
1968, WSKOS, Warszawa 1987, s. 84.
–
Od października 1956 do grudnia 1970, część 3: Nowe wstrząsy, zeszyt 2:
Grudzień 1970, WSKOS, Warszawa 1985, s. 85–138.

54

ANDRZEJ JANOWSKI

W styczniu 1992 roku Anna Radziwiłł zrezygnowała z funkcji wiceministra
w MEN. W „Gazecie Wyborczej” z 16 stycznia 1992 roku ukazał się tekst pt. Dlaczego odeszła Anna Radziwiłł. Czytamy tam: „Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy
kuratorzy oświaty nie zgadzają się na jej odejście. Już w ubiegłym tygodniu kuratorzy zapowiadali wystosowanie wotum nieufności dla ministra edukacji [...],
jeśli wiceminister Radziwiłł zostanie zwolniona. Jeden z kuratorów powiedział
«Gazecie», że nie może się pogodzić z tym, że tak wybitny specjalista odchodzi
w tak trudnym momencie reformy”.
Nazywano ją czasem „księżną polskiej edukacji”. Zmarła w dniu 22 stycznia
2009 roku, przeżywszy 69 lat. Była człowiekiem mądrym i dobrym. Dla nas, ludzi zajmujących się edukacją, stanowiła przykład i wzór.
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The article tells a very personal story about working together and the different faces of Anna
Radziwiłł, about her pedagogical calling, selflessness and wisdom.
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Wiadomość o odejściu pani Anny Radziwiłł zaskoczyła mnie w mojej karpackiej głuszy. Nie wiedziałem, że była chora i to tak poważnie. Znaliśmy się
kilkadziesiąt lat, a okresowo – też latami, współpracowaliśmy na co dzień, i choć
pewnie dzieliło nas wiele – niektóre poglądy, postawy, no i „kindersztuba” – miałem zawsze świadomość, że jest to dla mnie ktoś bliski i życzliwy, kogo odejście
jest kolejną wielką stratą (bo odchodzi niepokojąco wielu moich bliskich...).
Ostatnie kontakty, takie nie zdawkowe, miałem z panią Anną, kiedy wspierała mnie w zamiarze powołania wyższej szkoły w Gorlicach. Dużo mi wtedy pomogła, chociaż sukcesu nie osiągnęliśmy.
Moje wspomnienie będzie trochę przypominać nekrolog. Tyle że nie będzie
to „de mortuis nil nisi bene”. Żywy człowiek składa się nie tylko z pomnikowej
wyniosłości, ale i codziennej egzystencji – czasem nawet trochę komicznej, z potknięć i błędów. Bez tego nie ma życia. Dlatego w ten chór peanów postanowiłem
włączyć się – inaczej. Wiem, że Anna uznałaby zasadność takiego potraktowania.
Nie była z tych historyków, którzy unikają opisu potknięć, śmiesznostek czy
wprost słabości swych bohaterów.
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Najpierw trochę „tła”. Jej „Lelewel” nie był wtedy jeszcze „Lelewelem”, a TPD
– 13-tką, najpierw jedenastolatką, potem liceum. Ta szkoła też nie była byle jaka.
Już pomijam nietypowy i najpiękniejszy chyba gmach szkolny na wspaniałej skarpie. Był to produkt tego niezwykłego fenomenu, któremu na imię stary Żoliborz.
To dzielnica raczej średniej klasy, trochę innej inteligencji – lewicującej, mało
agresywnej. Po części twórczej. Tej, której zawdzięczamy fenomen przedwojennego – i wojennego WSM-u. Produktem, ale i wkładem w ten Żoliborz była
owa „13”, potem „Lelewel”. Do tejże szkoły w latach 60. trafiła młoda absolwentka historii UW. Chciałem napisać „młodziutka”, ale to określenie do Anny
akurat nie pasuje. Zawsze była nad wiek poważna, z dystansem, intelektualna,
a nie emocjonalna.
Była od początku nauczycielką szanowaną, poważaną i lubianą. Im dalej – tym
łatwiej, bo z pokolenia na pokolenie szła już fama. Nie miała lekko. Zarówno
podręczniki, jak i programy, a także nadzór były zakłamane i plugawe. Jak ona
to robiła, że nigdy nie słyszałem, by coś łgała, wypaczała? Jak zachowała twarz
i szacunek krytycznej młodzieży? Omijała pewne tematy, czyniła aluzje, pozostawiała inteligencji uczniów treści, które nie mieściły się w kanonie? Nie wiem.
Zadbała o wystrój klasy. Obwiesiła ściany sztychami i dokumentami. Były
i obrazy. Było minimuzeum: jakąś karabelę, z czasów szwedzkich chyba, włożyła
do gabloty. Niedługo tam poleżała, ktoś ją bowiem skradł. Ale klasa była przytulna
i miła. Kiedy robiłem koncerty z płyt (muzyki poważnej) z prelekcjami – a jakże!
– korzystałem z tego pomieszczenia. Anna raz nawet dała się namówić na prelekcję, pamiętam, charakteryzowała epokę Mozarta. Ale po prelekcji zaraz wyszła, gdyż muzyka nie była jej hobby.
Anna była nauczycielką bardzo serio – surową, ostrą. Ciekawe, że takich
uczniowie szanują i lubią. Byle byli sprawiedliwi i kompetentni. Anna taką była.
Miała dość kategoryczny stosunek do ściągania. Nie akceptowała tego i naprawdę zwalczała. Mawiała: „jak ma być gra – to proszę bardzo! Nie do jednej bramki.
Oni chcą ściągać, a ja z tym walczę!”.
Bardziej niż nauczycielką historii Anna Radziwiłł była wychowawcą na miarę
Korczaka czy „Dziadka” Lisieckiego. Swojej klasie poświęcała masę czasu. Organizowała zajęcia pozaszkolne, obozy wędrowne. Miała ze mną umowę – w jej
klasie nie rekrutujemy harcerzy. Bez konkurencji. Żartowałem, że to takie trochę
„wychowanie totalne”, ale nigdy harcerzy nie było.
Obozy letnie organizowała w swoisty sposób. Otóż klasa była podzielona na
dwójki – i trasę przemierzały owe dwójki całkiem osobno. Spotykali się na kwaterze wieczorem. Dlaczego? Nie wiem. Może sądziła, że w maleńkich grupach
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bliższy jest kontakt z przyrodą, otoczeniem, że nie ma hałasu, gwaru, że życie
towarzyskie nie rozprasza.
Z klasą swoją przez parę lat pani Anna organizowała wyjazdy na wykopki
ziemniaków. Coś trochę jak komsomolcy (przepraszam...) albo – harcerze. Otóż,
kiedy już drużyna z „Lelewela” miała swoją chatę w Ropkach, ustalił się obyczaj,
że starsi wiekiem sąsiedzi przysyłali telegram: „Kartofle dojrzały, trzeba kopać”.
No i klasa pani Anny wyruszała na coś w rodzaju „zielonej szkoły” i kilka dni kopała ziemniaki. Nie była to łatwa praca, plecy bolały, w drodze powrotnej przedstawiali sobą obraz inwalidów.
Harcerstwa Anna raczej nie kochała. Mimo że miała w rodzinie piękne tradycje, coś ją od harcerstwa odpychało. Nie pozwalała na siebie mówić „druhno”
– nawet na obozach. Może raziła ją w tamtym harcerstwie jakaś nieszczerość
i płycizna ideologiczna, jakaś fasadowość nieco próżna? Bo Anna kojarzyła tamto
harcerstwo z pracą nad charakterem, nad silną wolą, nad postawą, tak właśnie
zwaną – „harcerską”. Ale to się jakoś zagubiło.
Mimo to pomagała nam. Kilka razy jeździła na zwiady kwatermistrzowskie,
tak wyszukała nam bazę w Ropkach, która dała początek tej wielkiej przygodzie
zwanej „Ropki”. Także zimowisko w Bystrej koło Szymbarku było przez nią przygotowywane. Była dwa razy na obozach letnich, jako kucharka, ponieważ „walterowcy” byli już wtedy w likwidacji i właśnie nie uzyskali zezwolenia na samodzielne obozy. I wtedy Anna zwróciła się do mnie, bym wziął w ramach swego
zgrupowania podobóz „walterowców”. Zgodziłem się i w Mrówkach na Mazurach
miał miejsce obóz – chyba ostatni „walterowców”. Nie był to obóz byle jaki:
komendantem był Seweryn Blumsztajn, oboźnym Mirek Sawicki, późniejszy minister, a był tam i znany później dysydent Konrad Bieliński czy Jacek Strzemieczny.
Ktoś napisał, że Anna mówiła, że nigdzie się tak dobrze nie rozmawia z młodzieżą, jak przy obieraniu ziemniaków. Ona stale spoza swych okularów, zawsze
poważna, patrzyła wnikliwie i bacznie, co dzieje się dookoła. Taką ją zapamiętałem – krytycznie, z dystansem patrzącą i analizującą. Śmiejącej się, wesołej jej
nie pamiętam.
W dalszych latach, już u „Lelewela” jako wicedyrektor współpracowała na co
dzień z zespołem gabinetu lekarskiego. Tam wtedy mieścił się Zakład Medycyny
Szkolnej, którym kierowałem. W zespole mieliśmy wspaniałe pielęgniarki, na
przykład niezapomnianą Wandę Kwiatkowską – „od zawsze” żoliborzankę, której mądrość i znajomość środowiska Anna wysoko ceniła. Był u nas psychiatra,
psycholog i kilku lekarzy. My uczestniczyliśmy w Radach Pedagogicznych, miewaliśmy lekcje – na przykład z „Przysposobienia do życia w rodzinie”, takie
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prawdziwe – nie lipne i oszukańcze – było w PRL. Pani Anna bardzo często konsultowała różne sprawy wychowawcze, trudności i kłopoty z naszym zespołem.
Nam też jej mądrość i doświadczenie wiele pomogły.
Teraz może czas na wspomnienia bardziej osobiste. Pamiętam, kiedyś zapytała mnie: „Doktorze (tak do mnie mówiła), czy bywa pan na meczach bokserskich?”. Zaskoczyła mnie tym pytaniem. Bo – gdzie Anna – a gdzie boks?!
Poprosiła, bym, jak będę szedł na mecz, zabrał i Ją. Właśnie miał być w Hali
Gwardii mecz z Włochami. Poszła ze mną, po złożeniu mi obietnicy, że jak będzie chciała wyjść przed końcem – to wyjdzie sama, a pozwoli mi zostać do
końca. Ale wytrzymała. Rozglądała się głównie zresztą po publice, analizując
zachowania, zwłaszcza pań... Po wyjściu powiedziała, że wszystko, co ludzi pasjonuje, trzeba obejrzeć – że było to ciekawe, choć bardziej obrzydliwe niż sądziła.
W pewnym okresie zgadaliśmy się, by raz w miesiącu pójść do dobrej restauracji – no, ot tak, odetchnąć wielkim i eleganckim światem. Przez wiele miesięcy,
w dniu wypłaty chodziliśmy na kolacje do Europejskiego.
Utkwiło mi też w pamięci komiczne wydarzenie, które miało miejsce na
przyjęciu w Dniu Nauczyciela. Otóż zaprzyjaźniona z nami nauczycielka rosyjskiego – zwana przez nas „Halusią” – zaproponowała, byśmy wypili bruderszaft.
Znamy się już nie wiadomo ile lat i wciąż „doktorze” – „pani Anno”. Bez entuzjazmu zgodziła się – i obrządek się odbył. Ale schody zaczęły się, kiedy odezwałem się do niej „Aniu”! Otrząsnęła się i prawie wrzasnęła: „No, tylko nie Aniu!”.
Zapytałem: w takim razie jak? „No, Anno”. Po chwili Anna zapytała, jak się unieważnia bruderszaft. Halusia orzekła, że to niemożliwe, klamka zapadła. Anna domagała się jednak unieważnienia – więc do końca mówiła do mnie „doktorze”,
a ja do niej „pani Anno”.
Pamiętam, jak dostała propozycję objęcia stanowiska w Ministerstwie. Spotkaliśmy się – i zwierzyła mi się, że zespół bardzo ciekawy i godny – prof. Samsonowicz i Andrzej Janowski ciągną ją, by została wiceministrem edukacji. Miała
wątpliwości: „Doktorze, pewnie i trzeba tam zrobić porządki, ale ja nie tylko nie
wiem, jak pracuje się w centralnym urzędzie, ale nawet w tym budynku byłam
wszystkiego dwa, trzy razy w życiu”. Jej mądrość przejawiła się w tym, że nie zrezygnowała ze współpracy z dotychczasowymi wysokimi urzędnikami, ale się od
nich uczyła. To nie tyle skromność, co poczucie odpowiedzialności i kompetencji.
Zarzucano Annie, że wprowadziła do szkół religię jako przedmiot praktycznie obowiązkowy. A krótko przed tym, jak podpisała w imieniu rządu owo zarządzenie, mówiła w rozmowie prywatnej, że jest przeciwna religii w szkole.
W punktach katechetycznych – które są najlepiej zaplanowanymi budynkami
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oświaty (już tam sanepid i nadzór budowlany nie ułatwiały pracy parafiom!) na
katechezę chodziło ok. 80% uczniów. Była tam wspaniała atmosfera, co zresztą
do dziś z rozrzewnieniem wspominają co starsi księża. Więc po co to było
zmieniać? Zapytałem, że skoro było tak dobrze (a było), to po co podpisywała
owo zarządzenie? Popatrzyła na mnie jak na głupka i powiedziała: „Doktorze, to
pan myśli, że to się decydowało na moim szczeblu?”. Oczywiście miała rację,
decyzja zapadła pewnie na linii Watykan – premier lub podobnie.
Chciałbym też przypomnieć swoją rozmowę na ważny dla mnie temat,
tzw. PDŻ – czyli przygotowania do życia w rodzinie. Ten przedmiot dobrze
funkcjonował w czasach PRL (żeby zrobić przyjemność krytykom PRL – powiem,
że był to jeden z niewielu sukcesów), a nowe władze przedmiot ten zniszczyły
i wielka szkoda – do dziś płacimy cenę! I wtedy – raz jeden wybrałem się do
Ministerstwa – bronić, przekonywać, że przedmiot trzeba utrzymać, że jest potrzebny, że istnieje wysiłkiem wielu zaangażowanych nauczycieli. I – niestety
– wtedy nie uzyskałem nic. Anna powiedziała mi: „Doktorze, jak gdzieś szkoła
zechce na własną rękę kontynuować, w jakiejś formie PDŻ – nie będziemy z tym
walczyć. Ale nie zrobimy nic, by powszechnie przedmiot istniał...”. Było to dla
mnie tym dziwniejsze, że przez lata edukacja seksualna w jej szkole, w „Lelewelu” istniała i to dość rozbudowana. Wiedziała więc – praktycznie – o co nam
chodzi...
Kiedyś także byłem świadkiem, jak ktoś tam narzekał, że tak wielu ludzi
pochodzenia żydowskiego jest u nas (było...) w nauce, w administracji, w rządzie. Wtedy Anna powiedziała: czy naród od wieków umiejący czytać i pisać nie
stanie się „genetycznie” mądrzejszy od tego, który wiekami tkwił w analfabetyzmie? A potem: „Niech pan [nie ja, a ten dyskutant – przyp. aut.] wykreśli z naszej historii wkład kulturowy, artystyczny, naukowy dokonany przez ludzi pochodzenia żydowskiego – będzie znacząca strata? Dużo zostanie?”.
Po co o tym piszę? Bo doktor Anna Radziwiłł była nie tylko wybitnym wychowawcą, ale i głęboko mądrym człowiekiem. Wolnym od przesądów, od stereotypów. Czy była dobrym prominentem rządowej administracji? Nie mnie to
oceniać. Działała na niezwykle trudnym terenie.
No i na koniec coś „lżejszego”. Kto znał Annę, wiedział, że nie dbała o dobra
doczesne w postaci stroju, a nawet wyposażenia mieszkania. Chodziła w tym
swoim zarzuconym na plecy sweterku (latami tym samym?) i była – tyle że nie
abnegatką, ale – prawdę mówiąc – prawie... Otóż po wprowadzeniu stanu wojennego moi przyjaciele z Uniwersytetu w Kolonii przysyłali nam ciężarówki ciuchów i żywności. Zrobiliśmy w pracowni żeglarskiej w „Lelewelu” taki skład
– i dary te rozdawaliśmy. W tym czasie przyszła do mnie sekretarka szkoły
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i mówi, że Anna chodzi w butach formalnie dziurawych! Myśmy mieli do rozdania wiele par obuwia. Zaproponowałem, by sekretarka zajęła się dobraniem
właściwego dla Anny obuwia i jej przekazała. Sekretarka bała się... Więc poszła
do Dyrektorki i bardzo subtelnie zaczęła ją namawiać, by wybrała się z nią do
składziku i wybrała sobie coś odpowiedniego. Spotkała ją ostra odmowa. No
więc – wraz z sekretarką wybraliśmy jakieś stosowne obuwie – i ja (ten odważny) wkroczyłem do gabinetu z tymi nieszczęsnymi butami. No – i sekretarka
miała rację, obawiając się: Anna ze złością wyrzuciła mnie z gabinetu – rzucając
przy tym (niecelnie!) we mnie owymi butami... Taka była prywatnie. A dla obrazu tła i obyczajów muszę wyznać, że jednym z najtrudniejszych zadań harcerzy,
którzy zajmowali się dystrybucją tych darów, było odbieranie nadmiaru niezasadnie pobranego z magazynu towaru. Niestety czasem i nauczycielkom...
To wspaniale, że postać Anny Radziwiłł jakoś wpisuje się – na trwałe – w naszą najnowszą historię. Jest tego warta – jak mało kto. Może mniej jako dygnitarz, decydent (a komu to się udało?), a więcej jako wychowawca i po prostu
nietuzinkowy człowiek. Niewielu ich mamy (może niewielu znamy, może są?).
Ale na czczenie przychodzi moda... Może niezadługo jakieś szkoły zechcą nadać imię Anny Radziwiłł. No i wspaniale. Tylko że ja widziałem domy dziecka
im. Korczaka takie, że jest to obraza pamięci tego wielkiego człowieka. Nie
chciałbym, by szkoła odległa od ważnych dla Niej idei pedagogicznych przyjęła
dumnie Jej imię.
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Moje spotkania z Anną Radziwiłł
Summary
MY MEETINGS WITH ANNA RADZIWIŁŁ
This article is a record of the author’s important meetings with Anna Radziwiłł. Working together
in the Consultative Council for the Education Reform was the beginning of a closer relationship,
the essence of which was the passion for improving the education system.
Key words: Anna Radziwiłł, Ministry of National Education, reforms of education.
tłum. Paulina Marchlik

„[...] człowiek, który nie czuje odpowiedzialności za kraj, grzeszy. Rodzice
nauczyli mnie, że sprawy publiczne są sto razy ważniejsze niż prywatne. W tym
sensie wszyscy powinniśmy być politykami”.
W takim sensie politykiem była Anna Radziwiłł. Gdzieś, nie pamiętam już
gdzie, wyczytałam ten cytat z jej wypowiedzi, umieściłam go potem jako motto
na swoim prywatnym blogu i na stronie Stowarzyszenia Dobra Edukacja, które założyłam. W moich oczach przede wszystkim była patriotką polskiego systemu
edukacji. Wiedziała o nim najwięcej, wpływała na niego najdłużej.

Skąd się wzięłam w Ministerstwie Edukacji – początek spotkań
z Anną Radziwiłł
Na wiosnę 1989 r. po raz pierwszy trafiłam do gmachu Ministerstwa Edukacji.
Podjęłam wtedy starania o założenie Gdańskiego Liceum Autonomicznego, szkoły pracującej inaczej niż inne szkoły. Liceum zaczęło istnieć, dokument nadający
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mu odpowiednie uprawnienia odebrałam w gmachu na jesieni tego samego
roku, już z podpisem Anny Radziwiłł jako wiceministra. W kolejnych latach jako
reprezentantce środowisk oświaty niepublicznej było mi dane wiele razy odwiedzać ten gmach i spotykać tam też Annę Radziwiłł. W 1992 r. współzakładałam
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej.
Jako reprezentantka pomorskich środowisk oświaty niepublicznej znalazłam
się także w Regionalnym Forum Edukacyjnym stworzonym w 1995 r. w ówczesnym województwie gdańskim między innymi przez Wojciecha Książka. Było
to gremium skupiające osoby o bardzo różnych poglądach, spotykające się systematycznie przez kilka lat i dyskutujące o problemach pomorskiej oświaty. Nauczyłam się wtedy o systemie oświaty bardzo wiele, bo oglądało się problemy dzieci
i młodzieży z naprawdę różnych stron. Poznałam tam między innymi aktywnych
pionierów edukacji integracyjnej na Pomorzu, promotorów rodzicielstwa zastępczego, pasjonatów edukacji regionalnej – kaszubskiej, współdziałaliśmy w sprawie walki z przemocą w szkole. Ta inicjatywa „Solidarności” skupiała osoby merytorycznie przejęte jakością pomorskiej edukacji, pochodzące z wszelkich opcji
politycznych, współdziałające naprawdę zgodnie i sensownie.
Oświatowe reformy rządu Jerzego Buzka wymagały szerokiej merytorycznej
dyskusji i szukania politycznej zgody. Wojciech Książek, jako ówczesny wiceminister, próbował przenieść to gdańskie doświadczenie na poziom krajowy.
Powstała Rada Konsultacyjna do spraw Reformy Edukacji Narodowej, działająca
pod przewodnictwem Kazimierza Marcinkiewicza. Brało w niej udział wielu badaczy i działaczy oświatowych, dyskutowano na bardzo wiele ważnych tematów.
Jednak przedstawiciele politycznej opozycji, którzy mogli tam również włączyć
się merytorycznie, gdyż byli pełnoprawnymi członkami, niestety na ogół nie pojawiali się lub pojawiali tylko na chwilę, wygłaszali polityczną tyradę przeciwko
i wychodzili. Przez lata pracy i comiesięczne spotkania tego gremium – pomimo
wielu działań promujących sens i cele ówczesnych reform – nie można jednak było
znaleźć formuły debaty o edukacji ponad podziałami, prowadzonej w interesie
dobra publicznego.
Działania Rady Konsultacyjnej i także późniejsze doświadczenia związane
ze zmianami w edukacji dla jej bezpośrednich uczestników okazały się w dalszej
perspektywie kształcące. Poznałam w niej wtedy między innymi paru obecnych
parlamentarzystów. Lech Sprawka (obecnie PiS) był wiceministrem, tłumaczącym
problemy finansowania edukacji, Krystyna Łybacka (SLD) zaś posłanką, autorką
płomiennych tyrad potępiających co się dało. Dziś oboje są najbardziej merytorycznie zaangażowanymi przedstawicielami opozycji w komisji edukacji. Politycz-
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ny teatr odbywający się w Sejmie eksponuje jednak raczej innych harcowników,
uruchamiających po stronach i lewicy, i prawicy pokłady ogromnej demagogii.
Przede wszystkim praca w Radzie Konsultacyjnej, jak i zaproszenie mnie
wtedy do zespołu pracującego nad podstawą programową spowodowały, że
zaczęłam spotykać się i rozmawiać z Anną Radziwiłł również prywatnie. Przy
okazji swoich pobytów w Warszawie odwiedzałam ją w pokoiku ministerstwa,
który zajmowała jako doradca ministra. Zapraszała mnie czasem do domu. Zdarzało się, że telefonowała i komentowała jakiś artykuł, który napisałam (pisywałam wtedy na tematy oświatowe w „Rzeczpospolitej”). Nasze rozmowy o edukacji
przetrwały kolejne rządy, zdarzały się po zakończeniu pracy w Radzie Konsultacyjnej trochę rzadziej, ale były dla mnie czymś istotnym i wyjątkowym. Łączyła
nas wspólna pasja. Czułam się zaszczycona jej zainteresowaniem, tym, że w tylko sobie znany sposób wyłowiła mnie jakoś z tego tłumu różnych ekspertów.
Dyskutowałyśmy przede wszystkim o systemie edukacji. Zawsze było to twórcze
i pomagało nam obu widzieć więcej.

Spojrzenie z ministerialnej perspektywy
Ministrem edukacji zostałam jako oświatowy ekspert, pozostając osobą bezpartyjną, mając za sobą te różne doświadczenia. Annę Radziwiłł zaprosiłam pierwszego dnia do współpracy. Przyjechała. Podjęła aktywność.
Komentatorzy różnych reform dzielą się na oczekujących przede wszystkim
spokoju, uważających, że każda zmiana jest ogromnym zagrożeniem, oraz na żądających zmian dużo bardziej radykalnych niż wprowadzane i o widocznych od
razu pozytywnych efektach. Bardzo aktywne są też kręgi narzekających w edukacji właściwie na wszystko. Żadnej grupy nie da się całkiem zadowolić. Do tego od kilkunastu lat nie udaje się na szczeblu centralnym dopracować sposobu
merytorycznej debaty ponad podziałami o tym, co może nas w interesie polskich
dzieci połączyć.
Stanęłam przed koniecznością szukania politycznej akceptacji dla projektów, które merytorycznie uważałam za wartościowe. Podpowiedzi wielkiej patriotki polskiego systemu edukacji, Anny Radziwiłł (także kiedyś nauczycielki Lecha
Kaczyńskiego), pomogły mi skompletować skład Rady Edukacji Narodowej. Zaprosiłyśmy tam wiceministrów, odpowiadających za system oświaty w ostatnim
dwudziestoleciu, którzy nie stali się aktywnymi politykami, parlamentarzystami.
Dyskusja tego gremium pozwalała spoglądać na różne oświatowe zagadnienia
z pewnego dystansu, a jednocześnie doświadczenie zgromadzonych pomagało
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przewidywać różne zagrożenia. Niestety wielką wyrwę w jego potencjale merytorycznym uczyniły w 2009 roku śmierci Anny Radziwiłł i Ireny Dzierzgowskiej.
Warto tu zauważyć, że ci, którzy w 1989 r. – na początku przemian – poszli
do przedszkola (mieli wtedy 3–4 lata), skończyli swoją edukację dopiero około
20 lat później, czyli dopiero po 2009 r. Natomiast starsi startowali ze swoją edukacją jeszcze wcześniej, w zupełnie innej epoce. Cały „cykl produkcyjny” trwa tu
przecież właśnie około 20 lat – od przedszkola do wchodzenia na rynek pracy.
Wykształcenie obecnych absolwentów polskich szkół to wypadkowa pracy wielu
ministrów, zawsze w najmniejszym stopniu tego ostatniego. Aby naprawdę uporządkować prawo oświatowe i zauważyć pozytywne tego efekty, potrzeba pewnie
przynajmniej około 10 lat zarządzania w sposób spójny i konsekwentny.
Akurat tak się złożyło, że w bardzo poruszającym dniu zaprzysiężenia na
Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego zostałam najdłużej urzędującym ministrem edukacji w III Rzeczypospolitej. Tymczasem patrząc na liczbę dni, przez jaką było dane pracować kolejnym ministrom edukacji, nawet zakładając, że wszyscy oni mieli dobrą wolę działania w interesie jakości polskiej
edukacji, łatwo zauważyć, że nie wszyscy mieli szansę przygotować i wdrożyć
cokolwiek. Proces przygotowywania prawa jest niestety długotrwały, prawo oświatowe bardzo złożone, a efekty ewentualnych zmian przychodzą dopiero po latach.
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Pani Annie w sposób szczególny dedykowałam wszelkie swoje działania
i ostatnie zmiany w edukacji, bo przecież do samego końca swojego życia bardzo aktywnie działała na rzecz naszego systemu edukacji, w tym mądrej edukacji
historycznej. Starałam się często myśleć, jak oceniałaby nasze kolejne działania,
i wspominać, co mówiła, jak widziała różne istotne kwestie. To pomagało. Czułam się przede wszystkim kontynuatorką tego, co zapoczątkowała w tym gmachu na Szucha 20 lat wcześniej. Cieszę się bardzo, że udało mi się zorganizować
nadanie jej imienia największej sali w Ministerstwie Edukacji.
Kończę pisać ten tekst w dniu śmierci premiera Tadeusza Mazowieckiego,
premiera pierwszego rządu, w którym pracowała. Smutno bardzo, że również jego
już zbrakło wśród żywych, że odchodzą tacy jak oni – ludzie służby publicznej, do
formatu których tak daleko dzisiejszym politykom. Szczególnie poruszyło mnie
kilka zdań z wypowiedzi Leszka Balcerowicza wygłoszonych podczas debaty organizowanej na Uniwersytecie Warszawskim w trakcie obchodów 20-lecia rządu
premiera Mazowieckiego (w pracach którego Annie Radziwiłł również przyszło
uczestniczyć w roli wiceministra). Stosunkowo łatwe okazało się jego zdaniem
określenie stanu, który zastano, także można było dość szybko wskazać pożądany
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stan docelowy, jednak wytyczenie drogi przejścia od stanu obecnego do pożądanego wydawało się graniczyć z niemożliwością. Trzeba było działać szybko,
zdecydowanie, mając świadomość dużego ryzyka porażki, kompletnego braku
pewności czy wytyczona droga okaże się dobra, i jednocześnie pewność klęski,
jeśli nie zrobi się nic.
Zarządzanie zmianą w edukacji wygląda podobnie jak w gospodarce, tylko
jednak jeszcze trudniej o szybki i dobry efekt końcowy. Stan obecny i stan docelowy – ten pożądany – są znane, droga przejścia trudna do wytyczenia, potrzeba szybkiego działania oczywista, do tego szereg ograniczeń i blokad na drodze.
Anna Radziwiłł szła tą drogą ku lepszej jakości polskiej szkoły bardzo wiele lat.
Jej podejście do zmian w edukacji określiłabym jako pragmatyczne. Bardzo
dobrze widziała wady i potrzeby systemu, jednocześnie z szacunkiem myślała
o nauczycielach, znała i rozumiała ich pracę. Umiała ocenić nie tylko, czy konkretne pomysły są sensowne, czy politycznie możliwe do przeprowadzenia, ale
i na ile możliwe do wdrożenia w tych realiach i ograniczeniach systemu, jakie są.
Można było z nią zobaczyć nie tylko wielkie cele, ale też konkretne, małe kroki,
żeby trochę faktycznie poruszyć się w pożądanym kierunku. Kiedy tylko mogła
i jak umiała, starała się wpłynąć na myślenie decydentów i urzędników. Wśród
pracowników ministerstwa o dłuższym stażu pracy sprawowała chyba swojego
rodzaju nieformalny rząd dusz.
W edukacji szczególnie potrzebna jest ciągłość i konsekwentne zarządzanie,
ponieważ na skutki zmian czeka się bardzo długo. Zarządzaniem edukacją – na
różnych szczeblach – zajmuję się od 1989 roku. Zastanawiałam się, co istotnego
i pozytywnego zapamiętałam z efektów pracy moich poprzedników.
Anna Radziwiłł w kolejnych trzech pierwszych rządach za edukację odpowiadała jako wiceminister i chyba przede wszystkim temu, że pomagała ona kilku
kolejnym ministrom, zawdzięczamy nową – nadającą nowy porządek polskiemu
ustrojowi szkolnemu, do dziś obowiązującą, z wieloma późniejszymi zmianami
– Ustawę o systemie oświaty (z dnia 7 września 1991 r.). Myślenie o przygotowaniu tej ustawy z pewnością zaczęło się na samym początku pracy rządu
Mazowieckiego, ale jak widać zajęło dwa lata – ustawa weszła w życie 25 października 1991 r.
Za rządu Hanny Suchockiej wiceministrami zajmującymi się edukacją byli
Kazimierz Marcinkiewicz i Anna Urbanowicz. Pamiętam, że za ich czasów nastąpiło lepsze opisanie w prawie oświaty niepublicznej i podjęte zostały również
systematyczne zorganizowane kontakty z reprezentantami tego środowiska – którymi wtedy bezpośrednio zajmował się jako dyrektor departamentu, sprowadzony wcześniej do Ministerstwa Edukacji przez Annę Radziwiłł jej wychowanek,
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późniejszy wiceminister i minister, Mirosław Sawicki – oraz zapamiętałam też
to, że mieli oni całkiem interesujące pomysły na zmiany w statusie nauczycieli,
których jednak nie zdążyli już wdrożyć w życie.
Tabela 1. Ministrowie edukacji ostatniego dwudziestolecia*
Ministrowie

Początek

Koniec

Liczba dni

HENRYK SAMSONOWICZ

12.09.1989

12.01.1991

487

ROBERT GŁĘBOCKI

12.01.1991

23.12.1991

345

ANDRZEJ STELMACHOWSKI

23.12.1991

10.07.1992

200

ZDOBYSŁAW FLISOWSKI

11.07.1992

26.10.1993

472

ALEKSANDER ŁUCZAK

26.10.1993

06.03.1995

496

RYSZARD CZARNY

07.03.1995

07.02.1996

337

JERZY WIATR

07.02.1996

31.10.1997

632

MIROSŁAW HANDKE

31.10.1997

20.07.2000

993

EDMUND WITTBRODT

20.07.2000

19.10.2001

456

KRYSTYNA ŁYBACKA

19.10.2001

02.05.2004

926

MIROSŁAW SAWICKI

02.05.2004

31.10.2005

547

MICHAŁ SEWERYŃSKI

31.10.2005

05.05.2006

186

ROMAN GIERTYCH

05.05.2006

13.08.2007

465

RYSZARD LEGUTKO

13.08.2007

16.11.2007

95
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16.11.2007

18.11.2011

1463

* W tabeli wyróżniono ministrów, u boku których przyszło pracować Annie Radziwiłł w roli wiceministra
lub doradcy.

Podczas pracy ministra Wiatra organizowane i finalizowane były, kierowane
właśnie przez wspomnianego Mirosława Sawickiego – dość profesjonalnie i kompleksowo – prace nad podstawą programową, jednak żadne prawo na ten temat
nie zdążyło zostać przyjęte.
Reformy rządu Jerzego Buzka – realizowane przez ministrów Handkego (tego
do niedawna najdłużej urzędującego ze wszystkich ministrów edukacji) i Wittbrodta z wiceministrami Dzierzgowską i Książkiem oraz, tym razem w roli doradczyni, Anną Radziwiłł – zapamiętali chyba wszyscy. Po 10 latach wyniki badań
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PISA pokazały, że dzięki tym zmianom nasi piętnastolatkowie lepiej rozumują.
Nie dowiemy się, jakie efekty uzyskiwałaby nasza starsza młodzież, gdyby ten
plan został wdrożony do końca. Ani planowanej wówczas obowiązkowej matury
z matematyki, ani zmian przygotowywanych w kształceniu ponadgimnazjalnym
nie udało się już wprowadzić.
Minister Łybacka wprowadziła obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
sześciolatków, które miało być tylko krótkim etapem przejściowym do obniżenia
wieku szkolnego, czego już nie zdążyła zrobić. Ten etap przejściowy dający programowo, obowiązkowo, prawie to samo sześciolatkom i jeszcze raz siedmiolatkom trwał aż do września 2009 roku.
Anna Radziwiłł bardzo wiele lat poświęciła służbie publicznej dla polskiej
edukacji, uczestniczyła w pracach wielu rządów, różnych opcji, miała swój istotny
wkład zarówno w tworzenie pierwszego kształtu Ustawy o systemie oświaty
z 1991 r., jak i przy redagowaniu podstawy programowej oraz innych ważnych
dokumentów reformy z 1999 r.
Była też członkiem zespołu pracującego nad ostatnią zmianą podstawy programowej, która weszła w życie od września 2009 r. Do śmierci pracowała jako
moja doradczyni. Choroba w ostatnich miesiącach nie pozwalała jej już systematycznie przychodzić do ministerstwa. Złożyła z tego powodu rezygnację, której nie
przyjęłam. Powiedziałam, że potrzebuję z nią dalej rozmawiać, odwiedzałam ją
w domu i było to cały czas twórcze i obu nam potrzebne. Ostatnie nasze spotkanie nastąpiło dzień przed jej śmiercią. Wręczyłam jej jeden z pierwszych egzemplarzy wydrukowanego dziennika ustaw z podstawą programową. Będę pamiętać
to spotkanie i to, co mi powiedziała, do końca życia. Miałam poczucie, że przekazuje mi odpowiedzialność za polską edukację.
Być może właśnie pamięć o niej i szacunek dla jej dokonań mogłyby połączyć wielu dzisiejszych oświatowych antagonistów. Zamiast politycznych harców
wokół paru szczegółowych tematów, potrzebna nam wspólna troska o spójność
działań służących dobremu wykształceniu kolejnych pokoleń polskich obywateli.
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Summary
ANNA RADZIWIŁŁ – BETWEEN SOLITUDE AND CIVIC ENGAGEMENT. A LISTENER, AN OBSERVER,
A NEGOTIATOR, A PARTICIPANT

The article is a memory of Anna Radziwiłł and highlights her unique features, such as the ability
to listen, the need for personal involvement in social affairs, often outside the formal structures,
and also a special view of history and current social events, a creator of which she became at
some point.
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Anna Radziwiłł starannie podkreślała swoje „przedwojenne” urodzenie, co
wraz z wychowaniem wzmacniało poczucie zmienności czasów, w których dane
było Jej żyć, aż po wielką zmianę w latach osiemdziesiątych. Obdarzona darem
słuchania, pochodziła z tej sfery warstw posiadających, dla których istotną cechą
był szacunek dla każdego człowieka, z którym przyszło się zetknąć, oraz obowiązek rozumienia potrzeb grupy i społeczności, nawet nieporadnie wyartykułowanych. W moim rozumieniu postawa ta była bardziej związana z tradycją niż
z wartościami wspólnoty chrześcijańskiej, której też czuła się częścią.
Wybór życia samotnego, nie w domu, a w mieszkaniu, co starannie podkreślała, był też następstwem odejścia z klimatu sfery, w której się wychowała,
pokpiwała z niej, ale była z nią związana. Szanując nowe społeczności, bardzo

70

ZOFIA TERESA KOZŁOWSKA

umiarkowanie się z nimi utożsamiała, będąc raczej przechodniem; przechodniem
w miarę angażującym się, rozumiejącym potrzeby, znaki czasów. Także trzeba to
podkreślić: nie była outsiderem. Paradoksem towarzyszącym wyborowi samotności była ilość wspólnot i środowisk, w które się angażowała, przez wiele lat
unikając przynależności do różnych organizacji, uważając za ryzykowne dawanie
przyzwolenia działaniom, na które nie ma się dostatecznego wpływu. Wszelako te wspólnoty i środowiska dawały pogłębione i szerokie możliwości przyglądania się społeczności, w której Annie Radziwiłł przyszło żyć. Anna Radziwiłł
była bowiem bacznym i wnikliwym obserwatorem. Warto te obszary obserwacji
wyliczyć.
Wybór studiów i zawodu – w określaniu swej kompetencji Anna Radziwiłł
najpierw mówiła, że jest pedagogiem, a potem historykiem, w obszarze pedagogicznym była nauczycielem historii i języka polskiego, co pozwalało słyszeć ludzkie myśli, przez pośrednictwo interpretacji tekstu literackiego, była też wicedyrektorem szkoły, która to funkcja jest bliższa społeczności szkolnej niż władzy
angażującej politycznie, była wychowawcą kolejnych klas, które czyniła zwartymi
społecznościami, utrzymującymi przez parędziesiąt lat bliskie kontakty (Kreyser
2009), była kibicem zawodów szkolnych, korzystającym z suflerów, z racji średnich
kompetencji sportowych, jeździła też na obozy harcerskie, gdzie chętnie angażowała się między innymi w przygotowywanie posiłków. Mówiła: „W kuchni
wszystko słychać najlepiej”.
W obszarze historycznym wybierała czasy ludzkiej aktywności społecznej;
stąd ważna historia zaczynała się wraz z rewolucją francuską. Konsekwencją takich wyborów był zakres chronologiczny wielokrotnie wznawianego podręcznika, który napisała wraz z Wojciechem Roszkowskim (Andrzejem Albertem): lata
1789–1990. Potwierdzał to także wybór tezy doktorskiej: „Model wychowawczy
sanacji”, wprawnie zadający pytania oświacie i społeczeństwu: Skąd przychodzimy? Podobnie w obszarze angażującym obserwacje na pograniczu historii i wychowania, pełniła bowiem funkcję jurora historii najnowszej w Olimpiadzie Historycznej (powołanej w 1974 roku) oraz udzielała wsparcia (ale nie zapisując się
formalnie) Polskiemu Towarzystwu Historycznemu zarówno w zakresie dydaktyki
historii, jak i dyskusji ściśle historycznej.
Wybór środowisk związanych z Kościołem – w parafii Anna Radziwiłł jest do
tej pory wspominanym uczestnikiem licznych przedsięwzięć, których materiał obserwacyjny stawał się dla Niej podstawą formułowania różnych opinii; w środowisku Klubu Inteligencji Katolickiej, do którego też się nie zapisała – uczestniczyła w dyskusjach sekcji Kultury (wcześniej Młodzieżowej), oraz w pracy sekcji
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Rodzin, wspierając działania wychowawcze, także jako wychowawca na koloniach,
bacznie obserwując i słuchając.
Anna Radziwiłł swe obserwacje wykorzystywała do formułowania opinii
i w negocjacjach. Ten talent objawił się bowiem, jeszcze nim zmiany polityczne
skłoniły Annę Radziwiłł do czynnego zaangażowania politycznego, które było
prawdziwą treścią jej życia, a inspiracją myślenia politycznego był niewątpliwie ojciec Krzysztof Radziwiłł.
Sytuacje graniczne zachęcały i skłaniały Annę Radziwiłł do formułowania
opinii w sprawach wagi pierwszorzędnej, jednak ciągle bez udziału organizacyjnego. Wymienić należy najważniejsze:
– Opinia w sprawie diagnozy wydarzeń marcowych przygotowana z Krzysztofem Byrskim i Krzysztofem Śliwińskim.
– Przygotowanie (ale też bez sformalizowanego udziału) jako doradca Krajowej Komisji Koordynacyjnej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność
projektu doraźnych zmian w nauczaniu historii uzupełniających opuszczenia i przekłamania w programach szkolnych – szarych plam, jak je
określała. Negocjacje w tej sprawie zaowocowały zmianami programowymi, które w zmienionej redakcji pozostały w programach szkolnych
też w stanie wojennym. Równolegle z Jej inicjatywy przygotowane zostały i wydane zeszyty uzupełniające wiedzę nauczycielską w zakresie poczynionych zmian. Konsekwencją formalną tych działań było odwołanie
Anny Radziwiłł z funkcji wicedyrektora szkoły w 1982 roku.
– Tezy dotyczące etyki zawodowej nauczyciela historii sformułowała Anna
Radziwiłł na Sesji Dydaktycznej XIII Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich w Poznaniu w 1984 roku (Radziwiłł 1988: 208). Dużo wiadomo
o tym zarówno ze sprawozdań jawnych, jak i relacji niejawnych obserwatorów politycznych Zjazdu.
Ostatnia z wymienionych form aktywności Anny Radziwiłł – w roli uczestnika, została podjęta wraz ze zmianami pozwalającymi zaangażować się w działania,
na które można było mieć wpływ. Dlatego była uczestnikiem obrad okrągłego
stołu. Zgodziła się być i została wybrana senatorem – 41 w rodzinie, jak szybko policzyła Jej sędziwa i pozornie mało interesująca się światem matka, Zofia
z Popielów Radziwiłłowa. Dlatego została w pierwszym solidarnościowym rządzie Tadeusza Mazowieckiego wiceministrem oświaty, powołana przez ministrem
Henryka Samsonowicza. A następnie w kolejnych rządach była doradcą, członkiem gabinetu politycznego, czynnie uczestnicząc w zmianach, które wynikały
z nowych możliwości politycznych.
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Szkoły społeczne i programy autorskie wymagały porównywalności. Dlatego
też zostało przygotowane minimum programowe, które w wyniku interwencji
językowej polonistów otrzymało nazwę „Podstawa programowa”. Podstawy teoretyczne podjętych działań wynikały zarówno z doświadczenie własnego, jak
i postulatów dotyczących reformy, które sformułowała Anna Radziwiłł w tekście
O szkole, wychowaniu i polityce opublikowanym w 1992 roku. Nie szczędziła ostrych słów dotyczących nie w pełni wykorzystanych możliwości zmiany (Radziwiłł 1992: 26). Przygotowana reforma samorządowa (1999) dała możliwości,
obok zmian programowych, wprowadzenia zmian strukturalnych. Wszystko to
zostało uzupełnione nowym systemem egzaminacyjnym. Ostatnie zmiany systemowe i programowe, w których uczestniczyła Anna Radziwiłł, były zawarte
w reformie z 2008/2009 roku, ujednolicającej programy i wymagania egzaminacyjne (Choińska-Mika, Radziwiłł 2009: 12–13).
Niepełny byłby obraz – wizerunek Anny Radziwiłł jako słuchacza, obserwatora, negocjatora i uczestnika wtedy, gdy przyszedł na to czas i zaistniały możliwości polityczne, gdyby nie dodać, że Anna Radziwiłł była ogromnie rodzinna, ze
wszystkimi konsekwencjami dla najmłodszego dziecka w rodzinie, z codzienną
opieką nad rodzicami, ale i z troską o pamięć rodzinną. Wydała pamiętnik ojca,
Krzysztofa Radziwiłła (Radziwiłł 2000), z którym była bardzo silnie związana.
Chyba właśnie po nim odziedziczyła sposób politycznego patrzenia na czas miniony i współczesność, w której przecież uczestniczyła.
Dodać też należy, iż chętnie spotykała się z kolegami ze szkoły i studiów oraz
znajomymi, przyjaciółmi, nauczycielami, szczególnie wtedy, gdy podejmowała działania. Słuchała wówczas uważnie, nie szczędziła pytań, potem mówiąc
o podjętych działaniach. Imieniny, urodziny znajomych i przyjaciół zawsze stwarzały okazję do zadawania pytań zarówno tych na pozór błahych, jak i pryncypialnych o znaki czasu i wybory moralne. Czasem przybierało to postać spotkań
półformalnych, w których miałam zaszczyt uczestniczyć i okazję być ich organizatorem.
Zapewne też można określić jako rodzaj zaangażowania społecznego kolejne zespoły brydżowe od KIK-owskiego z lat sześćdziesiątych po ostatni już
w XXI wieku, które dawały okazję do burzliwych dyskusji politycznych.
Może warto zadać pytanie, czy homo ludens może być samotny. Samotność
była wyborem, ale też sytuacją umacniającą niezależność, wolność, której potrzeba była przez Annę Radziwiłł w różnych sytuacjach jasno określana. Pozbawienie
wolności było tym, czego lękała się najbardziej. Ta niezależna pozycja dawała
możliwość słuchania, obserwowania, nieuwikłanie zaś w zależności organizacyjne
– swobodę w negocjacjach.
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Na koniec uwaga historyka. Anna Radziwiłł żyła w zmianie – był czas słuchania, obserwacji – zbierania doświadczeń, przygotowania diagnozy po to, by potem
trafnie i skutecznie negocjować, a następnie uczestniczyć w obszarze decyzyjnym. Zakończę tytułem książki wspomnieniowej, dotyczącej XX wieku: Tylko
w jednym życiu. Annie Radziwiłł trafiło się to w XX i XXI wieku i w tej zmianie
nadal nam towarzyszy.
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Księżna polskiej edukacji
Summary
THE DUCHESS OF POLISH EDUCATION

The article is a memory of Anna Radziwiłł. It underlines the social mission of Anna Radziwiłł,
her contribution to the non-public education and her cooperation with the Civic Educational
Association.
Key words: Anna Radziwiłł, non-public education, Civic Educational Association.
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Zmarła 23 stycznia 2009 roku dr Anna Radziwiłł była osobą niezwykłą,
należała do grupy tych, którzy na pytania: kto jest podmiotem polskiej oświaty
– odpowiadają: naród, komu ma służyć polska szkoła – społeczeństwu. To pozornie anachroniczne, a jednocześnie bardzo nowoczesne spojrzenie na edukację najlepiej określa Jej pogląd na sprawy kraju i wybór drogi, jaką szła przez
całe życie.
Arystokratka nie tylko z urodzenia, ale przede wszystkim z ducha, była wspaniałą, tolerancyjną demokratką, w mojej ocenie, „Siłaczką” III Rzeczypospolitej,
nawiązującą do najpiękniejszych postaci z Żeromskiego, a jednocześnie dostrzegającą wyzwania XXI wieku.
Wśród licznych zasług Pani Anny Radziwiłł chciałbym przypomnieć Jej kontakty z oświatą niepubliczną, w tym ze środowiskiem szkół społecznych.
Dowiedziawszy się o objęciu przez Nią stanowiska wiceministra edukacji
w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, bardzo się ucieszyłem, wierząc, że będę
mógł liczyć na życzliwą pomoc i merytoryczną ocenę naszych, często bardzo
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idealistycznych i nieprofesjonalnych, pomysłów. Upoważniała do tego wcześniejsza współpraca z lat 1984–1986, kiedy zaprosiłem dr Annę Radziwiłł oraz
profesorów Stefana Kieniewicza, Tadeusza Łebkowskiego i Bronisława Geremka
do jury konkursu, którego celem było napisanie i wydanie podręcznika poświęconego historii Polski XX wieku, książki „przeznaczonej dla młodzieży szkół
ponadpodstawowych, studentów kierunków niehumanistycznych oraz dorosłych
różnych zawodów nie posiadających specjalistycznego wykształcenia humanistycznego...” (cytat z regulaminu konkursu).
Ta inicjatywa, zgłoszona przecież przez amatora, spotkała się z życzliwym
i bardzo aktywnym zaangażowaniem Pani Anny Radziwiłł w pracę nad regulaminem i promocją konkursu. Mimo że ze względu na małe zainteresowanie potencjalnych autorów nie zakończył się on sukcesem, nawiązana wówczas znajomość ułatwiła mi w następnych latach zwracanie się do Niej w wielu sprawach
dotyczących Społecznego Towarzystwa Oświatowego, uczestnictwa w życiu
publicznym.
Od początku prac nad ustawą o systemie oświaty znaleźliśmy w Pani Minister z jednej strony surowego krytyka części proponowanych przez nasze środowisko rozwiązań (np. w obszarze uprawnień rodziców na terenie szkół publicznych), a z drugiej zaś orędownika regulacji prawnych, które wnosiliśmy i które
promowała, uwzględniając polskie realia. Różnice poglądów nigdy nie wpływały
na podejmowanie decyzji niezbędnych dla stworzenia nowoczesnego systemu
edukacji.
Na szczególną uwagę zasługuje działalność pedagogiczna Anny Radziwiłł.
Spotykam wielu Jej byłych uczniów, często ludzi na eksponowanych stanowiskach, opowiadających, jak wspaniałą była nauczycielką historii, kształtującą ich
na całe życie. Warto więc pamiętać, że Anna Radziwiłł to nie tylko polityk oświatowy III RP, ale przede wszystkim Wychowawca przybliżający młodzieży wiedzę
o skomplikowanych i trudnych dziejach naszego kraju.
Są ludzie, których zastąpić bardzo trudno, są ludzie których każdemu z nas,
szczególnie polskiej edukacji, będzie brakowało, bez których nasze codzienne
życie będzie uboższe. Do takich ludzi zaliczam Panią Annę Radziwiłł – Księżną
polskiej edukacji.
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Mirosław Sawicki

Anna Radziwiłł, Jacek Kuroń, dwa modele wychowania
Summary
ANNA RADZIWIŁŁ, JACEK KUROŃ – TWO APPROACHES TO EDUCATION

The article compares two models of education: the scout model of group education and the
model of educating an individual, based on the ideas of personalism. These different approaches
do have something in common. Jacek Kuroń and Anna Radziwiłł believed that a person’s duty is
responsibility for the world and the imperative to change the world for the better, and the best
way to achieve this is to be a teacher.
Key words: Anna Radziwiłł, Jacek Kuroń, education, educational team, teacher, personalism.
tłum. Paulina Marchlik

Na początek dwa słowa wyjaśnienia, dlaczego wybrałem taki właśnie temat
wystąpienia, dlaczego nie będę mówił po prostu o życiu pani Anny Radziwiłł.
Byłem członkiem drużyny walterowskiej, czyli wychowankiem Jacka Kuronia. Tak
można by powiedzieć, bo choć bezpośrednio ktoś inny był moim zwierzchnikiem,
ale faktycznie wychowankiem Jacka Kuronia. Bo to on był autorem modelu wychowawczego drużyn walterowskich. Moja przygoda w hufcu walterowskim zaczęła się na przełomie lat 1956/1957, ale już w 1959 roku zostałem instruktorem
harcerskim To była moja ósma klasa. Jednocześnie chcę powiedzieć, że w drużynie mówiliśmy nie instruktor, tylko wychowawca zastępu i świadomie chcę słowo „wychowawca” tutaj wprowadzić.
W grudniu 1960 roku byłem uczniem dziewiątej klasy i w tym roku moja
wychowawczyni i jednocześnie nauczycielka historii, uległa wypadkowi. Wówczas studencką praktykę pedagogiczną jako studentka historii odbywała u nas
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w szkole pani Anna Radziwiłł. I jako wyróżniającej się praktykantce, kandydatce
do zawodu nauczycielskiego, pani Kinga Szymborska, opiekunka tych praktyk,
zaproponowała, żeby została nauczycielką i zastąpiła moją wychowawczynię
i nauczycielkę historii. Zgodziła się i w ten sposób zostałem aż do matury Jej
uczniem i jednocześnie wychowankiem. Po maturze utrzymywałem stałe kontakty z obojgiem, czyli i z Jackiem Kuroniem, i z panią Anną. Inna była natura
tych kontaktów. Do pani Anny raczej przychodziłem po radę, wskazówki, dość
emocjonalnie mogę powiedzieć: bardzo intensywnie dyskutowaliśmy jak żyć.
Z Jackiem mieliśmy wspólne zainteresowania natury powiedziałbym politycznej
i dlatego raczej dyskutowaliśmy o tym, w co i w jaki sposób w bieżącej sytuacji
politycznej powinniśmy się angażować. W tych dyskusjach oboje – Jacek i pani
Anna – byli wychowawcami. Jedno zawdzięczam im obojgu. Mianowicie świadomość, że obowiązkiem człowieka jest podjęcie próby zmieniania świata na
lepsze. Nauczyli mnie też, że najskuteczniejszym sposobem zmieniania świata,
przynoszącym największe efekty, jest bycie nauczycielem – wychowawcą. Tego
mnie oboje nauczyli. Zarówno Jackowi Kuroniowi, jak i pani Annie Radziwiłł zawdzięczam, że związałem swoje życie z oświatą, całe swoje życie zawodowe,
z wyjątkiem czterech lat, podczas których byłem w Stanach Zjednoczonych.
Przez 20 lat byłem nauczycielem, potem praca w ministerstwie i w Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej. Taki właśnie wybór ścieżki zawodowej był świadomy,
nie z nakazu pracy, tylko świadomy, dokonany właśnie dzięki tym obu ważnym
dla mnie osobom. Tyle uzasadnienia takiego wyboru tematu mojego wystąpienia.
Niewielki rozmiar niech usprawiedliwi to, że przy tej okazji pokazałem pewną
bardzo istotną, chyba nawet symboliczną, różnicę między Jackiem a panią Anną
(różna tematyka rozmów), a jednoczenie pokazałem coś ważnego, co było im
wspólne (efekty tych rozmów).
Odebrałem dość porządne katolickie wychowanie, w tym wpojono mi taki
imperatyw moralny jak: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Był on dla mnie
istotny zawsze, aż do momentu, kiedy w czasopiśmie harcerskim „Drużyna” przeczytałem przekształcony przez Jacka Kuronia tenże imperatyw, a mianowicie:
czyń drugiemu, co chcesz, żeby tobie było czynione. Bardzo mi się to podobało, taki aktywny stosunek do ludzi, do życia. Pochwaliłem się tym odkryciem pani
Annie Radziwiłł i oberwałem porządnie. Za głupotę oczywiście. Bardzo szybko
przekonała mnie, że tak naprawdę aktywność, wszystko dobrze, wszystko pięknie, ale nie można samowolnie ingerować w drugiego człowieka, w to, co się
z nim dzieje; że bez upoważniania, bez zgody drugiego człowieka, nie można
tego robić. To jest coś, co Ich bardzo różniło, tak właśnie symbolicznie niejako.
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Inny stosunek do człowieka, inny stosunek do świata. A czymś, co było u obojga
widoczne, co jakoś mi zaszczepili, co można by zilustrować jakimś fragmentem
publikacji Leszka Kołakowskiego Etyka bez kodeksu. Nie będę omawiał tej publikacji, nie będę jej recenzował – chcę zwrócić uwagę na jedną myśl jej autora,
którą znalazłem w będącej dla na wzorcem postawie życiowej obojga: zarówno
Jacka Kuronia, jak i Anny Radziwiłł. Mianowicie taka myśl, takie przesłanie do wychowanków: człowiek zawsze jest odpowiedzialny za cały świat. Za to, co się
dzieje. Jeżeli gdziekolwiek się coś złego dzieje, to człowiek w gruncie rzeczy
jest za to w jakimś sensie odpowiedzialny. No bo przecież oczywiste jest, że
teraz i tutaj głodu w Indiach czy w innym miejscu świata nie zwalczymy, ale odpowiedzialność, o której mowa, polega na tym, że trzeba wiedzieć, że się gdzieś
dzieje zło i w związku z tym trzeba starać się czynić dobro, bo zwiększanie ilości
dobra na świecie jest niejako obowiązkiem każdego człowieka. I to było coś,
co zaszczepiali swoim wychowankom oboje: zarówno pani Anna Radziwiłł, jak
i Jacek Kuroń. Tak właśnie pojmowaną odpowiedzialność za świat, za to, co się
na świecie dzieje. I ta zmiana, powiększanie ilości dobra, które może się odbywać
na własnym podwórku, zmienia świat cały, bo zwiększa sumę dobra na świecie.
Nie musimy działać bezpośrednio w Indiach czy w Korei Północnej. To bardzo
ważne i zapamiętałem to przesłanie na całe życie.
To były symbole, a teraz konkrety. Jacek wychowywał z pomocą zespołu.
Robił to inaczej niż się robi w wojsku. W wojsku najpierw się ludzi ustawia
w dwuszeregu, w czwórki, czy jakkolwiek, a potem dopiero im się mówi, co mają
wykonać, jakie jest zadanie. Jacek to robił inaczej. Najpierw mówił, pokazywał,
jakie jest zadanie do wykonania i jakoś tak to robił, jakoś tak to pokazywał, że
wokół tego zadania zespół się organizował. Czyli pierwotną sprawą było zadanie,
a wtórną dopiero było organizowanie się w zespół wokół realizacji tego zadania. Tak to robił Jacek. I ten zespół był dla niego fetyszem. Wspólne realizowanie
tego zadania dawało młodym uczestnikom zespołu poczucie przynależności, poczucie wspólnoty i wspólnej odpowiedzialności za realizację zadania. Pamiętam
w związku z tym, że zespół stawał się również dla nas fetyszem. Rota naszej
przysięgi harcerskiej w drużynach walterowskich była taka: stawiam sprawy
zastępu ponad sprawy własne, a sprawy drużyny ponad sprawy zastępu. Taki porządek był w zmienionej w stosunku do powszechnie obowiązującej przysięgi
harcerskiej. Porządek ten tworzył u młodych ludzi poczucie przynależności do
zespołu, przez to poczucie bezpieczeństwa, no i jeżeli poczucie przynależności,
to na tym kształtowała się umiejętność odpowiedzialności za swoje cząstki zadania. Zawsze cały zespół wieczorem po każdej zbiórce albo codziennie po dniu
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obozowym spotykał się na tzw. podsumowaniu i wtedy się omawiało cały dzień,
opisywało się stopień realizacji zadania, ktoś był czemuś winien, zespół to oczywiście ustalał, ktoś był nagradzany, przy czym kary najczęściej polegały na wykluczeniu z zespołu. Nie na nałożeniu dodatkowych obowiązków, jak obieranie
kartofli (obieranie kartofli na obozie było zawsze wspólnym zadaniem), natomiast
ukaranemu nie wolno było być razem z zastępem, razem ze swoim zespołem tych
kartofli obierać. I była to naprawdę dotkliwa kara, jak pamiętam swoje uczestnictwo w tych obozach. I tak zespół stawał się fetyszem także dla nas. W trakcie
podsumowania każdy mógł powiedzieć, co uważa za stosowne, mógł skrytykować wychowawcę. Wolno było. I wychowawca musiał się bronić. Nie przez zakaz, nie przez brak pozwolenia na to, tylko musiał sformułować argumenty, bo
najwyższą władzą tego zespołu było podsumowanie. Nie wychowawca ani zastępowy, tylko właśnie podsumowanie. I taki właśnie był model wychowawczy
Jacka Kuronia. Zadanie, organizacja zespołu wokół zadania, a potem tworzenie
norm funkcjonowania tego zespołu, tworzenie poczucia współodpowiedzialności, poczucia wspólnoty i przynależności po to, aby te zadania mogły być wykonywane. Pokazywał też, gdzie można i trzeba szukać sojuszników w naszym
myśleniu, w naszych działaniach, ale to już są szczegóły, w które nie będę
wchodził.
Natomiast filozofia pani Anny Radziwiłł była zupełnie inna. Dokładnie odwrotna. Znaczy to, że dla Niej podstawą i powodem jej zainteresowania działalnością wychowawczą była osoba. Takie personalistyczne podejście do każdego,
widzianego osobno, ucznia i wychowanka. Podmiotem była osoba i ta osoba była
ważna. Tu pani Anna zauważała, że wychowywanie to jest proces, który dzieje się
pomiędzy nią i każdym z wychowanków z osobna, różny na różnych etapach.
W którymś momencie z tych wychowanków dopiero tworzy się zespół, ale on się
tworzy z osób, czyli to jest zespół osób, a nie zespół, do którego się po prostu
tylko przynależy. To jest zespół osób indywidualnych, każdy ma swoje prawa,
swoje potrzeby, swoje zainteresowania. Te, które są wspólne dla poszczególnych
osób, dla poszczególnych członków zespołu mogą być realizowane jako zadania
i zainteresowania całego zespołu. Czyli interesująca była osoba wychowanka,
rozpoznanie jej potrzeb i możliwości. I dopiero ta osoba szukała sobie innych
osób podobnych lub chcących współdziałać i oni tworzyli, budowali zespół. Pani
Anna nigdy nikogo nie wykluczała z zespołu. Nigdy. To zawsze było tak, że każdy miał swoje miejsce w zespole, ono było jego. Projektowała to tak: nie, że koniecznie wspólnie ustalamy zadanie i potem dzielimy się rolami w jego realizacji;
natomiast każdy jest w czymś dobry i w związku z tym może coś zaoferować
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wspólnocie, co umożliwi realizację wspólnego zadania, i w ten sposób buduje
się zespół, jako zespół osób. W pierwszym bowiem przypadku zespół powstaje
dzięki dobrowolnej rezygnacji przez jego członków z części swojej suwerenności,
natomiast w drugim przypadku zespół powstaje nie dzięki podporządkowaniu
się, lecz dzięki temu, że każdy członek coś ma do zaoferowania dla wspólnoty.
W modelu Jacka Kuronia to zespół kształtuje osoby/członków, w modelu zaś pani
Anny Radziwiłł to członkowie/osoby kształtują zespół.
W ten sposób chciałem pokazać fundamentalne różnice między modelami
wychowawczymi Jacka Kuronia i pani Anny Radziwiłł. Jednocześnie moją intencją
było pokazanie, że pomimo tych modelowych różnic, Obojgu udawało się przekazać wychowankom podobny zestaw imperatywów moralnych, zaszczepiać w nich
podobny system wartości.
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ANNA RADZIWIŁŁ – A HISTORY TEACHER

This text contains reminiscences of Anna Radziwiłł as a teacher of history. She was an extraordinary teacher, highly respected, well liked and appreciated by her students. While her lessons
addressed the past, they were an engaging introduction to understanding the present. Always
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Nauczanie i wychowywanie jest pasjonujące, bo jest przekazywaniem tego,
co uważa się za ważne, ludziom, którzy są dla mnie ważni.
Anna Radziwiłł, Dobra szkoła. Szkoła w życiu – życie w szkole, s. 136.

Profesor Anna Radziwiłł bywała politykiem, ministrem, działaczem edukacyjnym i społecznym, autorem podręczników i książek historycznych, ale przede
wszystkim była pedagogiem, wychowawcą i nauczycielem historii. Miałam wielkie
szczęście być jej uczennicą w XLI LO im. Joachima Lelewela, gdzie profesor
Radziwiłł była również wicedyrektorem szkoły. Poniższy tekst traktuje o prof.
Annie Radziwiłł jako nauczycielce historii, nauczycielce wybitnej, na której lekcje
się czekało. Nie będę analizowała jej tekstów na temat wychowania, edukacji,
współdziałania rodziców ze szkołą, jej prac historycznych, ale odwołam się do
swoich wspomnień i zeszytów szkolnych z notatkami z licealnych lekcji historii.
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Kilka razy próbowano te zeszyty ode mnie pożyczyć, sama prof. Radziwiłł odsyłała różnych uczniów po notatki do mnie, jednak zawsze byłam konsekwentnie
asertywna – odmawiałam, proponując raczej wspólną naukę albo wybiórcze skopiowanie. Dzięki temu żaden z zeszytów mi nie zaginął, pełny komplet notatek
z lekcji historii mam do dziś. Zajrzałam do nich, przygotowując to wspomnienie.
Wiedziałam, że prof. Anna Radziwiłł była wspaniałą nauczycielką, świetnym historykiem, osobą o bardzo szerokich zainteresowaniach, a mimo to, przeglądając notatki sprzed 30 lat, zdumiała mnie nowoczesność jej podejścia do historii,
mnogość podejmowanych tematów i interdyscyplinarność interpretacji uwzględniających wielość perspektyw poznawczych.
Czym była dla niej nauka historii? Nauką myślenia i rozumienia procesów
historycznych. Fakty, pewien zakres ustrukturalizowanej wiedzy był oczywiście
ważny – refleksji historycznych nie da się snuć w faktograficznej próżni, nie
można porównywać i uogólniać bez argumentów w postaci twardej wiedzy i tego
wymagała prof. Radziwiłł – ale fakty były raczej dla niej materiałem do analiz zjawisk historycznych, a nie celem nauczania. Nie chodziło jej o przedstawianie
prostych zależności przyczynowo-skutkowych – omawianych często na lekcjach
historii przyczyn pośrednich i bezpośrednich wydarzeń, ale o opisywanie szerokiego kontekstu politycznego, społecznego, ekonomicznego oraz kulturowego
i pokazywanie, jak te rozmaite uwarunkowania wpływały na rozwój wydarzeń.
Jak podobne procesy historyczne przebiegały odmiennie w zależności od otoczenia politycznego i podłoża społecznego, doprowadzając jedne regiony do spektakularnego rozwoju, na innych skutkując zapóźnieniem. Stąd na jej lekcjach
wielość analiz ekonomiczno-społecznych, opisów procesów instytucjonalnych
i świadomościowych.
Chciała w uczniach wykształcić krytyczne i refleksyjne myślenie o dziejach
i temu służyło problemowe przedstawianie tematu. Sama zresztą tak myślała
o historii, jako ciągu wyzwań i odpowiedzi. Z tematów lekcji, jakie znalazłam
w jednym z zeszytów, wszystkie mają formę polemiczną: Spór o epokę saską, Paradoksy pierwszego okresu walki o reformy w latach 1764–1773, Konfederacja barska
– pierwszy zryw narodowy, czy obrona starego porządku, Czarna i biała legenda
napoleońska. Pasjonowały ją zwłaszcza dylematy okresów przełomowych – przejścia
od jednej epoki do drugiej (jej słynne periodyzacje), okresy rewolucji, transformacji, powstań. Pokazywała wielość ujawniających się wówczas postaw i dramat
wyborów. Dziewiętnastowieczne polskie powstania analizowaliśmy, zwracając
uwagę nie tyle na chronologię wydarzeń, ile na wybory i postawy uczestników.
Analizując stanowiska białych i czerwonych przed powstaniem styczniowym, Anna
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Radziwiłł wskazywała na niemożliwy do uniknięcia konflikt między działaniami
ukierunkowanymi na wartości i działaniami zorientowanymi na cele. Nie odwołując się bezpośrednio do Webera, podejmowała na lekcjach historii Weberowski
problem zderzenia etyki przekonań z etyką odpowiedzialności. Bez moralizatorstwa i oceniania, pokazywała odmienność perspektyw moralnych i wynikające
stąd konsekwencje.
Analizując wydarzenia historyczne, zwracała uwagę na interpretację i ocenę
wydarzeń formułowaną przez samych bohaterów, tym samym przyznając, że to
procesy świadomościowe są kluczowe dla wyboru przyszłych działań. Fakty, ale
przede wszystkim ich interpretacja i ocena przez uczestników zdarzeń i im współczesnych, mają rzeczywiste – społeczne i polityczne – konsekwencje. Gdy omawialiśmy różne wyjaśnienia upadku I Rzeczpospolitej, chodziło nie tylko o wyliczenie
różnych punktów widzenia na rozbiory: szkoły lelewelowskiej, stańczyków i pozytywistów, ale o pokazanie, jak oceny i interpretacja wydarzeń implikowały późniejsze postawy i wybory polityczne. Pokazanie i zrozumienie tego związku było
dla nas, jej uczniów, intelektualnym wyzwaniem. Anna Radziwiłł miała głęboką
świadomość, że, parafrazując klasyczną definicję sytuacji społecznej Wiliama
Thomasa, to nie tyle fakty, ile raczej przeświadczenie o nich wywołują rzeczywiste, społeczne rezultaty. Postawy i działania osób, stronnictw, partii mają swoje źródło w interpretacji nieodległej przeszłości i wynikają z namysłu nad tym,
co się nie tak dawno stało. Anna Radziwiłł uprawiała na lekcjach historii wysokiej
próby analizę socjologiczną procesów i zjawisk historycznych i w tym, między
innymi, przejawiało się jej interdyscyplinarne podejście do przeszłości.
Miała rzadki dar i temperament intelektualny do tworzenia klarownych syntez. Pokazywała w nich, co było najistotniejsze w kolejnych epokach historycznych, starała się znaleźć między jednym a drugim okresem „istotową różnicę”.
Wbrew podejściu traktującemu historię jako naukę idiograficzną, uogólniała i porównywała i tego wymagała od uczniów, uważając, że jest to dobra metoda
uczenia rozumienia zjawisk historycznych i patrzenia w sposób holistyczny na
problemy. W tym celu robiliśmy rozmaite synchroniczne i diachroniczne porównania, przekrojowe syntezy i periodyzacje epok. Była w tym całościowym
„ogarnianiu” tematu oryginalna. Pamiętam jej analizę wypraw krzyżowych przedstawioną w, popularnym obecnie, paradygmacie cywilizacyjnym, jako zderzenia
cywilizacji. Zważywszy na jej znajomość francuskiej szkoły badań historycznych
Annales i studenckie zainteresowania historiozofią Feliksa Konecznego oraz napisaną o autorze O wielości cywilizacji pracę magisterską, można takie ujęcie tematu wyjaśnić, ale to że próbowała paradygmat cywilizacyjny – w PRL w edukacji
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szkolnej pomijany – prezentować na lekcjach dla nastolatków, dowodzi jej dużej
niezależności myślenia i wiary w możliwości intelektualne uczniów.
Nauka historii była dla niej nie tylko nauką rozumienia przeszłości, ale przede
wszystkim wstępem do pojmowania współczesności. Przez analizę faktów i procesów historycznych chciała, po pierwsze, wykształcić w uczniu nawyk refleksji
nad rzeczywistością; po drugie, dać mu niezbędną mapę pojęć – matrycę do rozumienia świata, którą później w ciągu życia już samodzielnie by uzupełniał.
W wywiadzie opublikowanym w książce Dobra szkoła mówiła: „Nauczyciel ma
przygotować młode pokolenie do życia w społeczeństwie, a to wymaga żeby
podejmował stały wysiłek zrozumienia świata” (Radziwiłł i in. 2004: 112). To z jej
lekcji historii – przy okazji omawiania wielkiej depresji lat trzydziestych w Stanach Zjednoczonych – w głębokim PRL wyniosłam wiedzę na temat cyklu koniunkturalnego w kapitalizmie i różnic między monopolem, trustem, syndykatem
a kartelem. Podsumowaniem lekcji o dziewiętnastowiecznym procesie narodowotwórczym w Europie była rozbudowana refleksja na temat kształtowania narodów w okresie postkolonialnym w Afryce i Azji. W czasach monopolu partyjnego
PZPR, bo przecież SD i ZSL były jedynie przybudówkami PZPR, rozważaliśmy zalety i wady systemu prezydenckiego i parlamentarno-gabinetowego. Anna Radziwiłł
nie rozmyślała nad tym, czy dożyjemy czasów, gdy problemy zachodnich demokracji będą i nas dotyczyć, ale chciała, byśmy żyjąc w komunizmie, rozumieli
świat, również ten zachodni.
Uważała, odmiennie od innych nauczycieli, że to klasy matematyczne powinny mieć więcej lekcji historii niż humaniści. Ci ostatni, w przyszłości studiując
nauki humanistyczne, z tematyką historyczną i społeczną jeszcze się zetkną; dla
większości uczniów z klas matematyczno-fizycznych lekcje historii w liceum to
był ostatni, jej zdaniem, ich kontakt z zagadnieniami społecznymi i interpretacją
kultury. Moja klasa – matematyczno-fizyczna – zwykle miała więcej lekcji historii
tygodniowo niż klasa humanistyczna. Takiej liczby lekcji nie było oczywiście
w planie, ale prof. Radziwiłł przychodziła na zastępstwa za innych nauczycieli albo
zamieniała zajęcia techniczne w lekcje historii, a mogła to zrobić, będąc wicedyrektorem szkoły. Lekcje historii w suterenie, gdzie mieściła się pracownia do
zajęć technicznych, przy warsztatach z imadłami i prasami były moimi ulubionymi. Trwały tyle co zajęcia techniczne – 90 minut i wtedy należycie mogliśmy się
zająć tematem.
Jak uczyła? W sposób urozmaicony, ale nie przesadnie, by forma nie przesłaniała treści. Jej lekcje były najbliższe konwersatorium – pierwsza część wykład, druga podsumowanie, dyskusja, często z odniesieniami do współczesności.
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Na lekcje zawsze przychodziła znakomicie przygotowana, z materiałami – źródłami historycznymi, albumami, tomikami wierszy. Nie uczyliśmy się o konstytucji 3 Maja, ale czytaliśmy konstytucję, której egzemplarz wydany w 1791 roku
przyniosła na lekcję. Jakież to było ekscytujące, dotknąć druku sprzed dwóch stuleci i czytać w oryginalnej pisowni tekst, którego przyjęcie przez polski parlament
Thomas Jefferson uznał za jedno z trzech najważniejszych wydarzeń XVIII stulecia.
(W zeszycie z tej lekcji znalazłam prace domową: 1. Omów elementy oświeceniowe i pozostałości feudalne w doktrynie państwowej zawartej w konstytucji. 2. Omów
stosunek ustaw konstytucji 3 Maja do praw kardynalnych Rzeczpospolitej). Nudnawe
kwestie systemu partyjnego II Rzeczpospolitej omawialiśmy, czytając broszury
partyjne i programy wyborcze wydrukowane w okresie międzywojennym. Na ich
podstawie każdy miał określić, do której partii z tego okresu było mu najbliżej.
Nie było ucznia niezainteresowanego tematem, każdy chciał mieć własne zdanie
o przedwojennym systemie partyjnym, każdy chciał się jakoś politycznie określić.
Pamiętam zdziwienie prof. Radziwiłł, gdy okazało się, że całkiem liczna grupa
wybrała kanapową Narodową Partię Robotniczą. Na lekcje w czwartej klasie moja
nauczycielka historii przyniosła Manifest PKWN, czytaliśmy go artykuł po artykule. Chciała pokazać, że w Manifeście nie było odwołań do Marksa, Lenina i komunizmu, za to całkiem wiele do frazeologii narodowej, nie było nic o nacjonalizacji. W szkołach w czasach PRL o Manifeście uczono, ale go nie czytano.
Profesor Radziwiłł uważała, że skoro komuniści uczynili Manifest dokumentem
założycielskim PRL, powinniśmy go przeczytać i wiedzieć, co zawiera. Nauka historii przez krytyczne czytanie źródeł to był kolejny punkt jej programu edukacji historycznej.
Czasami przychodziła na lekcje z tekstami literackimi. Wymagała znajomości
kontekstu literackiego wydarzeń historycznych, była świetną polonistką. Gdy omawialiśmy dziewiętnastowieczne powstania narodowe, odpytywała ze znajomości
literatury romantycznej i dramatów Wyspiańskiego, przy tematyce kolonialnej zahaczała o Kiplinga. W zeszytach z pierwszej klasy znalazłam cytaty z Horacego
(„Zwyciężona Grecja dzikiego zwycięzcę zwyciężyła”) i interpretacje poematu
Gałczyńskiego Niobe. Lekcje o powstaniu kościuszkowskim zakończyła cytatem
z wiersza Asnyka: „bo Kościuszko to był wariat, co buntował proletariat”. Umiała
zaciekawić, również przez wybór tekstów literackich. W wywiadzie opublikowanym w książce Dobra szkoła powiedziała: „Jeżeli podczas lekcji zauważę choć ślad
zainteresowania w oczach jakiegoś ucznia, to znaczy, że nie muszę iść budować
mostów, warto być nauczycielem” (Radziwiłł i in. 2004: 134). Profesor Radziwiłł
nie musiała oczywiście obawiać się pracy przy budowie mostów, jej lekcje były
wzorcowe pod każdym względem i wzbudzały ogromne zainteresowanie znacz-
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nej części klasy. (W stanie wojennym, kiedy wyrzucono ją z pracy w Lelewelu,
powiedziała mi, że teraz pójdzie pracować jako stróż nocny. Gdy się zdziwiłam,
wyjaśniła, że to dla niej dobra praca, bo ma się dużo czasu, spokój, ciszę, własny
kantorek, można czytać książki i jeszcze od czasu do czasu można coś napisać).
Była znana ze swojej rozległej wiedzy na rozmaite tematy. W jednym z zeszytów znalazłam następującą pracę domową: Porównaj sytuację chłopa w II połowie XIX wieku w trzech zaborach biorąc pod uwagę wszystkie aspekty życia. Zrób to
tak, jak by to było badanie funkcji. Wiedziała, że do uczniów klasy matematycznej
najprościej trafi, stosując analogię matematyczną. Anna Radziwiłł uczyła historii
i języka polskiego, ale znała matematykę z zakresu szkoły średniej. Szkolna legenda przekazywana przez kolejne roczniki uczniów głosiła, że w czasie pisemnych
matur z matematyki po otwarciu zalakowanych kopert z zadaniami i podyktowaniu ich uczniom dyrektor Radziwiłł wymykała się do swego gabinetu i tam w zaciszu rozwiązywała zestawy zadań maturalnych z matematyki, zwykle szybciej niż
uczniowie. (Legenda została potwierdzona przez jednego z kolegów nauczycieli,
tym samym stała się faktem).
Miała swoje ulubione powiedzonka, takie kwestie na prawach copyrightu, które czyniły jej styl prowadzenia lekcji bardzo indywidualnym, np. na określenie
mobilizacji mas używała sformułowania „podniecili się”; a więc lud Paryża „podniecił się i pobiegł” pod Bastylię; podchorążowie Wysockiego w noc listopadową
„podniecili się” i wyszli na ulice Warszawy. Jak mówiła: „Tak naprawdę podstawowym narzędziem nauczyciela jest jego osobowość” (Radziwiłł i in. 2004: 97).
Była nauczycielem wymagającym, oczekiwała spójności i logiczności wywodu, poprawnego wyciągania wniosków, precyzji myślenia i precyzji językowej,
ale ceniła również zdrowy rozsądek. Nie lubiła interpretacji zbyt wydumanych
i przekombinowanych, przeintelektualizowanego stylu wywodu. Miała świadomość, że dużo wymaga. We wspomnianym wywiadzie przyznawała z właściwą
sobie dowcipną przesadną, że gdyby wprowadzić aresztowania nauczycieli za
zbytnie rozszerzanie wymagań w stosunku do uczniów, to sama wielokrotnie
trafiłaby do aresztu (Radziwiłł i in. 2004: 42).
Na mówione przez uczniów głupstwa i błędy nie reagowała gwałtownie, ale
przez stawiane pytania nakierowywała na właściwą odpowiedź, niekiedy ad absurdum ciągnąc niepoprawną myśl delikwenta do końca i tym sposobem pokazując
nielogiczności rozumowania. Uczyła po sokratejsku, przez rozmowę, naprowadzając pytaniami. Pamiętam jej lekcję o Sokratesie i jego sposobie nauczania;
Anna Radziwiłł heurezę – sokratejską metodę – uznawała za najefektywniejszą.
Lubiła patrzeć, jak uczeń, lekko tylko przez nią przeorientowany, sam dochodzi
do poprawnych wniosków, bo „rolą nauczyciela – mówiła w wywiadzie – jest pro-
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wokowanie do myślenia, dochodzenia do czegoś, nie narzucanie” (Radziwiłł i in.
2004: 80).
Umiała słuchać i do każdego rozmówcy podchodziła z szacunkiem. Po lekcji
otoczona przez uczniów cierpliwie odpowiadała na pytania związane z tematem,
wysłuchiwała opinii o ostatnich wydarzeniach politycznych. Nie przypominam
sobie, by choćby raz, po skończonej lekcji, ot, tak po prostu wyszła z klasy. Lubiła
te rozmowy, do dziś widzę jej skupione na rozmówcy oczy i nieskrywane zaciekawienie, gdy uczeń powiedział coś nieoczywistego albo zaskoczył ją niestandardowym ujęciem problemu. Nie okazywała znudzenia banalnością czy powtarzalnością pytań, nigdy nie powiedziała, że nie ma czasu na rozmowę.
Na lekcje przychodziła z piramidą materiałów oraz zeszytem, w którym – niezależnie od wpisów w klasowym dzienniku – robiła dokładne notatki na temat
uczniów. Na szczycie tej piramidy leżało obłażące z farby metalowe pudełko na
papierosy i pożółkła fifka. Nie wiem, dlaczego te akcesoria miała zawsze ze sobą, przecież by zapalić, musiała i tak wrócić do swojego gabinetu lub iść do palarni dla nauczycieli. Nigdy nie miała ze sobą damskiej torebki ani żadnej siatki
z rzeczami osobistymi. Zwykle chodziła ubrana w prostą brązową spódnicę do
połowy łydki i bluzkę koszulową, najczęściej koloru fioletowego, na szyi miał
skromne brązowe lub żółte korale, na nogach kapcie – wywrotki. Była chyba jedyną osobą w całej szkole, która nosiła takie obuwie. Uczniowie dociekali, czy
prof. Radziwiłł kiedykolwiek chodzi w spodniach. (Jedna z opowieści głosiła, że
kilka lat wcześniej na wycieczce szkolnej wystąpiła w spodniach. Za moich czasów szkolnych nikt już tej opowieści nie mógł potwierdzić).
Na zakończenie tego krótkiego wspomnienia o prof. Annie Radziwiłł przywołam jej słowa charakteryzujące dobrego nauczyciela. „Nauczyciel to taki fachowy rodzic. Ma sprostać wyzwaniom współczesnej cywilizacji. Musi lubić przebywać z ludźmi – to niezbędny warunek. Musi umieć sobie radzić z własna władzą
i wyższością. Nie wstydzić się jej, ale równocześnie pamiętać, że przez tę władzę
i wyższość ma służyć. Trzeba umieć panować nad swoim poczuciem wyższości,
a także nie rozmyślać zanadto nad własną psychologią. Przydałoby się też poczucie humoru” (Radziwiłł i in. 2004: 110). Profesor Anna Radziwiłł wszystkie
wymienione przez siebie atrybuty dobrego nauczyciela posiadała w najwyższym
stopniu.
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Dylematy historii XX wieku w podręczniku*
Summary
DILEMMA OF 20TH CENTURY HISTORY IN A HISTORY TEXTBOOK

The article is a memory of working together with Anna Radziwiłł on the creation of history
textbooks, and it incorporates key epistemological problems. It stresses the significance of
reflection on the learning and teaching objectives and the function of a textbook. The text raises
important questions: what should be the content of a textbook, can facts be accompanied by
historians’ evaluation, how to show and justify a variety of assessments, how to avoid “hidden”
valuations and manipulation.
Key words: history textbook, teaching history.
tłum. Paulina Marchlik

Chciałem powiedzieć parę słów, które będą połączeniem pewnego wspomnienia z taką może troszkę ogólniejszą refleksją na temat tego, czym jest podręcznik
w stosunku do badań naukowych i na tym tle, jak nasza współpraca przebiegała.
Zacznę od tego, że myśmy się w ogóle poznali w połowie lat dziewięćdziesiątych za sprawą profesora Jana Kofmana, który był wówczas redaktorem naczelnym PWN-u, i on sobie wymyślił, że podręcznik licealny mogłyby napisać dwie
osoby nieznające się i można powiedzieć, że nawet teoretycznie od siebie odległe. Znał nas oboje i nas skojarzył. Wydaje mi się, że to było dosyć szczęśliwe
połączenie – taki tandem autorski. A mieliśmy nie tylko troszkę inne poglądy, ale
również inne doświadczenia autorskie. Oczywiście o doświadczeniu pani profesor Radziwiłł nie będę się rozwodził, bo wszyscy je znają. Ale mówiąc jednym
*
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słowem, ona była raczej dydaktykiem. Ja co prawda miałem takież doświadczenie, gdyż pracowałem na uczelni, ale ze szkołą średnią nie miałem nic wspólnego
od matury, więc nasz punkt widzenia na pisanie podręcznika był jednak inny. Pani
Radziwiłł, można powiedzieć, wiedziała, jak używa się na co dzień podręcznika licealnego – natomiast ja wiedziałem, jak się uczy studentów. A to nie jest to samo.
Zaczęliśmy się spotykać i przygotowywać podręcznik licealny z historii: od
rewolucji francuskiej do czasów współczesnych. Tu może dwa słowa o tym, jak
ta współpraca wyglądała. My bowiem podpisywaliśmy ten podręcznik wspólnie,
nie zdradzając, kto jest autorem której części. A przecież jest oczywiste, że poszczególne fragmenty pisało jedno albo drugie z nas. Umowa jednak była taka,
że druga osoba to czyta i potem dyskutujemy. W rezultacie nieuchronnie dochodziło do burzy mózgów, trochę na zasadzie czepiania się tekstu, ale przede
wszystkim do niezwykle interesującej wymiany poglądów na temat historii.
Wspominam te rozmowy jako chyba jedno ze swoich najważniejszych doświadczeń, jeśli chodzi o dyskusje o historii. Ale dyskusje te dotyczyły innych fundamentalnych kwestii. Mianowicie: jakie są główne cele badań naukowych z jednej
strony, a dydaktyki z drugiej strony. Właściwie jaki jest cel podręcznika. Bo jest
taki pogląd, że historyk powinien zajmować się historią, nie zastanawiając się
za bardzo nad tym, w jaki sposób ona będzie odbierana przez innych. Docierać
do prawdy, pisać swoje, a czy ktoś to polubi, czy nie polubi to jest może mniej
ważne. Natomiast podręcznik służy zupełnie innym celom. Podręcznik ma nauczyć, ale tu dochodziliśmy do schodów. Mianowicie, do czego ma przekonywać?
Jaka jest jego funkcja dydaktyczna? Gdyż samo słowo dydaktyka wskazuje, że nie
tylko przekazujemy określoną treść, ale też uczymy jakiegoś stosunku do tej
treści. I to jest bardzo delikatna kwestia, jakiego bowiem stosunku my uczymy?
Czy uczymy, że jest jakaś jedna wizja historii – lewicowa, prawicowa, jakby ktoś
chciał powiedzieć. A inny zinterpretowałby jako pronapoleońską czy antynapoleońską. I inne podobne dylematy. Generalnie jednak chodziło o to, czy powinniśmy tylko uśrednić, że tak powiem, poglądy, czyli na dobrą sprawę uniknąć jakichkolwiek ocen. I wobec tego, czego my uczymy? Jeżeli nie uczymy, to można
powiedzieć, że w tej ostatniej postaci podręcznik historii zamieniłby się w coś
w rodzaju książki telefonicznej. Zbiór faktów. A co z tych faktów wynika, to już
według tej teorii nie powinniśmy się interesować. Z teorią tą zresztą ja się nie
zgadzam, bo historia jest nie tylko relacją faktów. Jeżeli nawet ktoś unika wartościowania, to w jakiś sposób też wartościuje. Wartościowanie zawsze gdzieś
jest w tekście, choć oczywiście może być bardziej nachalne i bardziej prostackie,
a może być bardziej wyrafinowane. Czasami zresztą jest ukryte.

DYLEMATY HISTORII XX WIEKU W PODRĘCZNIKU

93

W tych naszych dyskusjach np. bardzo ciekawe były momenty, kiedy wykrywaliśmy nawzajem takie ukryte wartościowanie. Nie zapomnę jednej sprawy, a będę się tu bił akurat we własne piersi. Pisaliśmy wtedy fragment o wojnie
w Korei, o tym jak tam się rozpoczął konflikt w roku 1945. I ja napisałem takie
zdanie: Północna Korea została okupowana przez Związek Sowiecki, natomiast
wojska amerykańskie wkroczyły do Korei Południowej. Pani Radziwiłł natychmiast zwróciła na to uwagę. I słusznie, bo, co prawda, ja bym bronił tego zdania, bo czym innym była okupacja sowiecka i czym innym amerykańska, tyle że
to trzeba by wyjaśnić, a nie zawierać wartościowania w tych tylko dwóch słówkach. I to brzmi jak manipulacja. I rzeczywiście szybko się zgadzaliśmy w takich kwestiach. Z kolei pamiętam, gorąco protestowałem przeciwko temu, żeby
umieścić cytat z Mao Tse Tunga inny niż dotyczący samych Chin, bo pani profesor chciała, żebyśmy umieścili jakieś motto z wypowiedzi Mao Tse Tunga, jak to
Europa jest tylko takim małym półwyspem Azji. I udało mi się to odwojować, bo
pomyślałem sobie: w kwestii definicji Europy Mao Tse Tung nie jest żadnym autorytetem. I zgodziła się. Więc te dwa przykłady pokazują, jaka była atmosfera
między nami. Taka, z jaką nigdy wcześniej się nie zetknąłem. A przecież miałem parę razy okazje prowadzić wspólne prace z innymi autorami i muszę powiedzieć, że najczęściej to była porażka, kończąca się jakimiś napięciami,
konfliktami, jakimś strasznym zamieszaniem. Między nami były tego rodzaju
różnice i tego rodzaju takie drobniutkie spięcia wokół niektórych sformułowań.
Natomiast nigdy nie doszło do naprawdę ostrej wymiany myśli, na przykład, że
ja się na to w ogóle nie zgadzam. Pani Radziwiłł zresztą miała cudowny sposób
kończenia dyskusji. To pokazuje też jej osobowość i jej klasę. To była osoba
o niezwykłym dystansie do wszystkiego, czego naprawdę wszyscy chyba powinniśmy się uczyć. Mianowicie, jak już dochodziło do tego, że ona się upierała i ja
się upierałem, to w końcu pojawiał się moment, w którym mówiła: ale ja pana
bardzo proszę. I w tym momencie rozumiałem, że po prostu należy to bardzo
mocno przemyśleć, że chyba nie ustąpi. Na ogół bez jakichś płaczów i jęków
ustępowałem, bo uznawałem, że ten tekst w sumie się obroni, nawet jeżeli on
nie będzie w stu procentach zgodny z moim upodobaniem.
To wszystko są takie wspomnienia osobiste, ale wracając do tej podstawowej kwestii. Czego my chcieliśmy nauczyć przez te podręczniki? Najwięcej chyba nad tym debatowaliśmy, gdyż wspomniane tu przykładowo fragmenty tekstu
były właściwie tylko pretekstem, by od czasu do czasu zastanowić się, czego my
właściwie chcemy nauczyć. Czy chcemy nauczyć jakiejś wersji historii uśrednionej czy bardziej lewicowej, czy bardziej prawicowej, cokolwiek by to nie znaczyło, bo dzisiaj chyba to już niewiele znaczy. Uśrednionej – nie, bo wspólnie szybko
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doszliśmy do wniosku, że ona musi zawierać opinie, bo na tym polega dydaktyka.
Nie możemy abdykować z uczenia młodzieży czegoś. Nie tylko faktów. I to
uzgodniliśmy w wyniku naszych rzeczywiście licznych rozmów. W podręczniku
są rzeczy, które podajemy do wierzenia bez dyskusji, bo są pewne fakty, pewne
oczywistości. Na przykład kiedy Niemcy napadły na Polskę w 1939 roku, to
z grubsza wiadomo, prawda? Co do godziny tam możemy się zastanawiać jeszcze, ale dzień jest pewien. Natomiast kiedy wybuchła II wojna światowa, to nie
można napisać: pierwszego września kropka, tak jakbyśmy tylko do wierzenia
podawali i nie ma sprawy. Otóż my zawsze staraliśmy się rozróżniać takie informacje, które podajemy do wierzenia, których trzeba się po prostu nauczyć się
i nie ma o czym tu mówić, z informacjami graniczącymi trochę z opinią i opiniami.
Staraliśmy się podawać pewne fakty, żeby uczniowie potrafili na tej podstawie wyciągnąć swoje wnioski. Krótko mówiąc, nie pchać ich, tylko pociągnąć. Ale dlaczego właściwie tak? Czego chcieliśmy ich nauczyć? Najogólniej rzecz biorąc,
chcieliśmy ich nauczyć dobrych wyborów. I mimo wszystko dotykamy w ten
sposób trochę sfery ideologii. Bo cóż to znaczy dobry wybór? Dla różnych ludzi
różne są dobre wybory. Otóż my tak do końca tego nie definiowaliśmy. I tu
warto zaznaczyć, że pani profesor Radziwiłł miała na temat, na przykład polityki
gospodarczej, sprawiedliwości tzw. społecznej i wielu innych kwestii, troszeczkę
inny pogląd niż ja. Natomiast w punkcie, że trzeba ich uczyć przede wszystkim
odpowiedzialności w sensie takim, że jeżeli za czymś się opowiadają, to żeby
rozumieli, co z tego może wynikać – to zawsze się zgadzaliśmy. I w historii
są miliony tego rodzaju przykładów. Decydujemy o czymś, jakaś decyzja została
podjęta i z tego coś wynika. I to jest chyba podstawowa sprawa, żeby młodzież
na podstawie historii tego się uczyła. Ale żeby równocześnie uczniowie poznali inny mechanizm. Mianowicie, żeby pokazywać wiele decyzji oświetlonych z dwóch
stron co najmniej. Żeby prawie nigdy nie powiedzieć, że akurat tylko ten człowiek miał rację. Są oczywiście pewne granice. Przecież nie będziemy się zastanawiać czy Hitler miał rację, prawda? Więc były przypadki skrajne, gdzie ta ocena
jest dosyć oczywista. Hitler jest dobrym przykładem, bo jeżeli ktoś mówi, że
w historii nie wartościujemy, to oczywiście ja pytam: a z Hitlerem co robimy, czy
ze Stalinem? Zawsze bywają oceny, bo są przypadki, gdzie bez ocen opowieść
o historii jest po prostu szkodliwa, bo zachęca do kompletnej anomii. Więc od
czasu do czasu trzeba zarysować jakieś granice ocen moralnych, tam gdzie sprawy są drastyczne. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z wyborem takim politycznym, no umownie mówiąc, wyższe czy niższe podatki na przykład, no to
tutaj nie możemy wkraczać z jakąś ideologią; podobnie czy zawrzeć sojusz z tym
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czy z tamtym, nie możemy wkraczać z ideologią, tylko musimy pokazać ewentualności różne i niech uczeń uczy się wybierać. Bo przecież jest naszym obowiązkiem podać tę ocenę tam, gdzie ta ocena jest trudna i skomplikowana,
i trzeba podać kryteria chociażby tej oceny bądź też wybory, czy decyzje, które
są stricte polityczne. To znaczy, krótko mówiąc, jeżeli ktoś jest za wyższymi
podatkami czy za niższymi, to niech sobie sam dalej rozwija logicznie tę myśl. Ale
tak czy inaczej nie unikać opinii, ale unikać opinii gołosłownych, powierzchownych, naciąganych, wplatanych w tekst mimochodem, tak jak z tą Koreą, po to,
żeby być wiarygodnym. Ja myślę, że tekst historyczny, a zwłaszcza tekst podręcznika, jest odpowiedzialnością. Jest zobowiązaniem. I myśmy czuli, że właściwie
za każde zdanie, które my tam napiszemy, powinniśmy umieć odpowiadać i wiedzieć, że będziemy tego zdania bronić, że ono nie jest przypadkowe. Bardzo
ważne były tam ćwiczenia, czy te materiały dodatkowe w wydaniu kolorowym,
gdyż były dwa wydania, jedno w czerwonej okładce czarno-białe, a potem zrobiliśmy kolorowe. I muszę powiedzieć, że to chyba była najciekawsza praca nad
podręcznikiem w moim życiu, bo dano nam szansę zrobić tak, jakbyśmy chcieli.
Pójść że tak powiem z fantazją, z wyobraźnią, z pomysłami, nie ograniczono
nam miejsca, co oczywiście odbiło się na ciężarze tych podręczników. One potem przepadły, bo oczywiście były za dokładne, potem podstawa została trochę obcięta, więc one przestały funkcjonować, ale wtedy rzeczywiście mieliśmy
satysfakcję robienia takiego podręcznika naszych marzeń. Z różnymi figlami
dydaktycznymi. Jeden, pamiętam, gdy już pani redaktor nie wytrzymała i nie dopuściła. Nie dopuściła, gdy wymyśliliśmy już na sam koniec, gdzie były rozdziały z historii sztuki. I w części dotyczącej konceptualizmu chcieliśmy zostawić
puste miejsce i napisać: umieść tutaj dzieło konceptualne.
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Państwo niesuwerenne w podręczniku historii
Summary
NON-SOVEREIGN STATE IN A HISTORY TEXTBOOK

The problem of sovereignty of individual state centres on the Polish territory in the nineteenth
century has not been adequately studied, therefore it is very difficult to present it in textbooks for
students whose knowledge of history is not developed. Yet the characteristics of sovereignty or
non-sovereignty are key to the national and historical consciousness of Poles. In their textbooks,
Anna Radziwiłł and Wojciech Roszkowski showed that, although the freedom of political life in
the Kingdom of Poland was relatively large, it was, however, significantly lower than in the prepartition era. The Napoleonic Constitution significantly limited the political activity of citizens.
The authors emphasized the similarity of the old and modern historical contexts – the times
of the Kingdom of Poland and of the People’s Republic of Poland (PRL), encouraging students to
think deeper about sovereignty and its absence.
Key words: history textbook, sovereignty, Kingdom of Poland.
tłum. Paulina Marchlik

Kwestia suwerenności poszczególnych ośrodków państwowych istniejących
na ziemiach polskich w XIX wieku, odrębnych od państw zaborczych, długo nie
przyciągała szczególnej uwagi historyków. Zadecydowały o tym dość oczywiste,
z pozoru, względy. Podejmując refleksję nad nią, należy podkreślić pewien znany
fakt – tak oczywisty, że jego znajomość może w pewien sposób przysłaniać jedną
z perspektyw spojrzenia na wspomniany problem. Otóż, w trakcie całego stulecia
na ziemiach polskich nie powstał ani jeden ośrodek państwowy, którego terytorium byłoby choćby zbliżone pod względem wielkości do Rzeczypospolitej
z czasów sprzed pierwszego rozbioru. Zabrakło zatem państwa, którego granice
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obejmowałaby większość jej dawnych ziem i które, choćby z tego tylko względu,
mogło być traktowane jako naturalne dziedzictwo dawnej Korony i Litwy i spełnienie politycznych aspiracji Polaków – przypomnijmy, że hasło zjednoczenia rozdartych rozbiorami ziem odgrywało istotną rolę w polskim życiu politycznym już
u schyłku XVIII wieku.
Pojawiające się w XIX stuleciu formy państwowe były zatem, w odczuciu
większości zainteresowanych życiem politycznym Polaków, w pewnym sensie niepełne. Ograniczony zakres terytorialny Księstwa Warszawskiego, obejmującego
początkowo około 1/7 ziem dawnej Rzeczypospolitej, był jedną z przyczyn znacznego rozczarowania Polaków po traktacie tylżyckim. Do jego przezwyciężenia
wzywał Hugo Kołłątaj, publikując znaną broszurę opatrzoną znamienną dewizą:
nil desperandum (nie rozpaczajmy). W kilka lat później to wiadomość o kształcie
terytorialnym Królestwa Polskiego spowodowała największe rozczarowanie Polaków wynikami kongresu wiedeńskiego. Oba najważniejsze dla idei odbudowy
Polski i nadziei na jej dokonanie ośrodki państwowe w XIX wieku – Księstwo
Warszawskie i Królestwo Polskie – traktowane były przez współczesnych i potomnych jako państwowości pod względem terytorialnym niepełne, zatem ułomne,
niespełniające oczekiwań – mogło to rzutować także na ocenę ich znaczenia
w innych sferach.
Problem suwerenności poszczególnych ośrodków państwowych na ziemiach
polskich w XIX wieku jest słabo zbadany. Jego rozpoznanie komplikuje kilka czynników. Na ocenę stopnia suwerenności rzutują choćby zmiany mentalności politycznej dokonujące się w trakcie owego stulecia, wynikające z pojawienia się
nowoczesnych koncepcji narodu i związanej z nią idei państwa narodowego. Badanie kwestii suwerenności w XIX wieku utrudnia również zakodowane w mentalności badacza od dziesięcioleci przekonanie, że pełna suwerenność państwowa,
rozumiana jako jego niezależność od wpływów zewnętrznych, stanowi jedno
z głównych kryteriów oceny wartości państwa i jego sprawności. Podobne podejście może skutkować odnoszeniem do przeszłości kryteriów ocen ukształtowanych w znacznie późniejszym okresie. Wydaje się, że na takiej podstawie
ukształtowane były w znacznej mierze oceny skali suwerenności Królestwa
Polskiego, choćby powtarzane przez wielu historyków w XX wieku określenie lat
1815–1830 jako „doby autonomii Królestwa” – autonomii, a więc czegoś znacznie bardziej drugorzędnego niż suwerenność.
Trudność oceny skali suwerenności poszczególnych ośrodków państwowych
istniejących na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej w XIX wieku wynika również
z braku głębszych badań nad historią pojęć społecznych i politycznych funkcjonujących w XVIII i XIX wieku, w tym tak podstawowych, jak „naród”, państwo”,
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stan”, czy – najbliższe dzisiejszym rozważaniom – „samowładność”, „niezawisłość”
i „niepodległość”. To brak dotkliwie odczuwany – warto zauważyć, że w ciągu pierwszych dwudziestu porozbiorowych lat na ziemiach polskich funkcjonowało nadal obok siebie kilka typów wyobrażeń politycznych: o rodowodzie
staropolskim, nowszych (pojawiających się w okresie „przewrotu umysłowego”
w XVIII w.), ukształtowanych pod panowaniem zaborców oraz tych docierających
z napoleońskiego Księstwa Warszawskiego. Warto zauważyć, że choćby jedno
z kluczowych dla omawianej kwestii pojęcie, „niepodległość”, choć ważne
w polskim języku politycznym w XVIII wieku, nie obejmowało początkowo sfery
niezależnego i suwerennego bytu państwowego, opisując znacznie szerszą sferę niezależności jako takiej – w tym niezależności jednostki od władzy centralnej.
Z dzisiejszej perspektywy ocena rzeczywistej niezależności państwowej
Księstwa Warszawskiego nie pozostawia większych złudzeń – utworzył je cesarz
Francuzów, który oktrojował obowiązującą w nim konstytucję i był jego oficjalnym protektorem. Początkowo stacjonowało w nim kilkadziesiąt tysięcy wojsk
francuskich, siły polskie zaś pod względem operacyjnym podlegały dowództwu
francuskiemu. Wątpliwości nie ulegała również zależność gospodarcza od Francji.
Za jej przykład w makroskali można uznać znaczne uzależnienie budżetu państwa od francuskich subsydiów czy podporządkowanie Księstwa rygorom blokady
kontynentalnej. Księstwo stanowiło, wprawdzie peryferyjny, ale istotny element
stworzonego przez Napoleona systemu opartego nie tylko na dominacji militarnej, lecz także podobieństwie rozwiązań prawno-ustrojowych wywodzących się
z dorobku rewolucji francuskiej lub wzorowanych na napoleońskiej Francji.
Narzucony przez protektora model ustrojowy zbliżał Księstwo Warszawskie
do innych napoleońskich protektoratów. Istniał w nim jednak całkiem spory
margines swobody działań politycznych wykorzystujących możliwości stwarzane przez konstytucję lub nieprzewidziane przez nią. Skala krytyki rządu i swoboda dyskusji na tematy prawa i ustroju były w Księstwie większe niż w innych
państwach znajdujących się w orbicie wpływów Napoleona. W większości z nich
odrzucenie przez parlament rządowego projektu ustawy, nieoficjalne sesje organizowane po zakończeniu właściwych obrad czy uchwalenie przez jego członków
niedopuszczanych przez prawo adresów do władcy uznano by za niebezpieczny
przejaw oporu.
Swoboda życia politycznego, choć większa niż w innych państwach znajdujących się w orbicie wpływów Napoleona, była jednak nieporównanie mniejsza
niż w czasach przedrozbiorowych. Wśród wielu obywateli, pamiętających czasy
Rzeczypospolitej i przywykłych do wzorca pełnego uczestnictwa w życiu politycznym na szczeblu centralnym czy lokalnym, ograniczenia nałożone w tej mierze
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przez napoleońską konstytucję budziły wyraźną niechęć. Nie przeradzała się
ona jednak, co ciekawe, w bardziej aktywne formy protestu. Decydowało o tym
przekonanie, że orientacja napoleońska i protektorat cesarza Francuzów stanowią dla Polaków największą szansę na odzyskanie własnego państwa. Oznaczałoby to zatem, że pierwszy z celów walki narodowowyzwoleńczej wyznaczonych
w przysiędze Tadeusza Kościuszki 24 III 1794 roku – „obrona całości granic”, czyli
przywrócenie państwa w jego granicach sprzed pierwszego rozbioru, integralność terytorialną państwa, uznawano za ważniejszy od drugiego celu – „odzyskania samowładności Narodu”, czyli suwerenności. Być może był to efekt
pragmatyzmu politycznego wynikającego z doświadczenia braku własnego
państwa, nakazującego przede wszystkim za wszelką cenę je odzyskać? Być
może zaś – kwestia ta wymaga dodatkowych badań – problem niezależności, niepodlegania zewnętrznej władzy lub woli, ważny już u schyłku XIX wieku, w początkach stulecia nie budził aż takich emocji? Samo bowiem pojęcie „niepodległości politycznej” mogło wydawać się nie do końca sprecyzowane. Choć już
w czasach Sejmu Wielkiego coraz większą popularność zdobywała koncepcja
państwa niezależnego od wpływów zewnętrznych i wolnego od „hańbiącej obcej
przemocy nakazów”, po upływie kilkunastu lat zapewne nie była ona jeszcze dominująca. Tłumaczyłoby to koncepcje polityczne Adama Jerzego Czartoryskiego
czy Juliana Ursyna Niemcewicza przewidujące odbudowę Polski w ramach federacji narodów słowiańskich pod berłem Aleksandra I. Podobną, nieostrą koncepcję
suwerenności wzmacniać mogła również obserwacja sytuacji politycznej w Europie. W apogeum napoleońskich wpływów na kontynencie jedynie Francja, Wielka
Brytania i Rosja pozostawały państwami prowadzącymi politykę zagraniczną i wewnętrzną niezależną od wpływów zewnętrznych.
Z perspektywy historyka uniwersyteckiego prezentacja problemu suwerenności lub jej braku w realiach polskich XIX wieku w podręczniku szkolnym wydaje
się zadaniem niezwykle trudnym. Rzecz nie tylko w stopniu komplikacji wywodu. Wprowadzanie uczniów w meandry mentalności politycznej XVIII i XIX wieku
oraz zmiennych znaczeń, jakie kryją w sobie pojęcia ze słownika polityki szkody
im zapewne nie przyniesie, ale płynący zeń pożytek może budzić wątpliwości,
zwłaszcza w sytuacji, gdy napięty program nie pozwala na przedstawienie elementarnej faktografii. Bez znajomości tejże trudno zaś wyobrazić sobie sensowną dyskusję nad problemami suwerenności i niesuwerenności. Dekonstrukcja
funkcjonujących w świadomości historycznej sądów i opinii może być zajęciem
pożytecznym, proces ów powinien jednak być oparty na rzetelnej wiedzy. Innymi słowy, ryzykując opinie edukacyjnego konserwatysty, stwierdzę, że najpierw
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należy poznać fakty, później dopiero dyskutować na ich temat. Zarazem jednak,
mimo ograniczeń wynikających z programu nauczania, podręczniki szkolne powinny przedstawiać złożoną rzeczywistość historyczną.
Problemy suwerenności, braku suwerenności i autonomii w serii podręczników do nauczania historii XIX i XX wieku Anny Radziwiłł i Wojciecha Roszkowskiego publikowanych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku oraz w pierwszych latach XXI wieku (Radziwiłł, Roszkowski 1993, 1998, 2004a, b) pojawiły
się we fragmentach poświęconych omówieniu ustrojów i charakterystyce życia
politycznego Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa
Poznańskiego i Rzeczpospolitej Krakowskiej.
W wątku dotyczącym dziejów Księstwa Warszawskiego zaakcentowano niewątpliwe korzyści, jakie Polakom przyniosło utworzenie namiastki własnego
państwa, wśród nich zainicjowanie przemian społecznych pod wpływem napoleońskiego ustawodawstwa, powstanie sprzyjających warunków rozwoju narodowej kultury i edukacji, a przede wszystkim powrót sprawy polskiej do wielkiej
polityki europejskiej – unicestwienie aktu rozbiorów sprawiło, że nawet po klęsce
Napoleona nie mogło być już mowy o powrocie do stanu z 1795 roku. Bilans
epoki jest zatem niewątpliwie pozytywny, autorka zauważa jednak – i to właśnie
moment, w którym można podkreślić złożoność rzeczywistości historycznej
– że Księstwo Warszawskie stanowiło przede wszystkim „odskocznię do dalszych
planów francuskich”, twór państwowy, który, gdyby wymagała tego wielka polityka, mógł zostać w trakcie negocjacji poświęcony przez Napoleona. Niesuwerenność Księstwa podkreślono, zwracając uwagę, że jego system polityczny
określała konstytucja podyktowana przez cesarza Francuzów. Panujący w Księstwie Fryderyk August był całkowicie zależny od Napoleona, działania rady ministrów podlegały zaś kontroli ze strony kolejnych, francuskich rezydentów. Interesy państwa w znacznej mierze podporządkowane były celom strategicznym
Napoleona. Wprawdzie konieczność utrzymywania coraz liczniejszej armii i rozbudowa twierdz z pewnością mieściły się w polskiej racji stanu – pamiętajmy,
że Księstwo traktowane było przez większość Polaków jako twór przejściowy na
drodze do pełnego zjednoczenia ziem polskich, które miało dokonać się dzięki
zwycięskiej wojnie – pochłaniały one jednak ogromne środki, ograniczając możliwości rozwoju gospodarczego kraju. Zupełnie sprzeczny z interesami państwa
i jego obywateli był natomiast narzucony przez Napoleona udział w blokadzie
kontynentalnej, której rygory doprowadziły do załamania eksportu rolnego kraju
i podkopały fundamenty gospodarki. Na Księstwo Warszawskie spadł obowiązek
utrzymywania stacjonujących w nim oddziałów francuskich, które zachowywały
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się w nim jak w kraju podbitym. W Księstwie Warszawskim, stwierdza podręcznik, cesarz Francuzów wprowadził też wiele rozwiązań, które sprawiały, że
miało ono „nie do końca niepodległy charakter”, choćby wydzielając z dóbr narodowych bogate donacje dla francuskich marszałków i generałów czy zawierając z jego władzami konwencję w Bajonnie, której konsekwencje poważnie obciążyły skarb państwa (Radziwiłł, Roszkowski 1998: 119–126, 127).
Rysujący się w podręczniku obraz Księstwa Warszawskiego i polityki cesarza
wobec Polaków wyraźnie odbiega od konwencji prezentacji faktów w otoczce
napoleońskiej legendy – czytałem go z przyjemnością, wspominając dawne spory
o Napoleona toczone przeze mnie z Panią Profesor. Na szczególną uwagę zasługuje cytowane sformułowanie o „nie do końca niepodległym charakterze”
napoleońskiego państwa nad Wisłą. Wydaje się, że to bardzo dobra próba stworzenia zniuansowanego obrazu rzeczywistości historycznej – określenie „nie do
końca niepodległy” opisuje tu stan pośredni między autonomią i pełną suwerennością. Uwagę ucznia na niejednoznaczny status Księstwa miało zwrócić również
jedno z ćwiczeń zamykających rozdział, które stawiało przed czytelnikiem zadanie: „Określ, czy Księstwo Warszawskie było państwem suwerennym, czy niesuwerennym? Podaj argumenty”.
Podobny wątek powrócił w rozdziale poświęconym dziejom Królestwa
Polskiego doby konstytucyjnej. Podkreślono w nim znaczenie liberalnej konstytucji nadanej mu przez Aleksandra I oraz znaczenie państwa jako ośrodka życia
politycznego i kulturalnego. Wiele uwagi poświęcono polityce gospodarczej Ksawerego Druckiego-Lubeckiego prezentowanej jako początek modernizacji gospodarki na ziemiach polskich. Podkreślono również samodzielność działań ministra skarbu. Charakterystyka zmieniającej się sytuacji politycznej w Królestwie
uwzględnia również ewolucję stosunku Aleksandra I do sprawy polskiej i konstytucyjnych porządków w utworzonym na kongresie wiedeńskim państwie,
ocenę postaw Polaków wobec władcy i stojących za nimi motywacji (Radziwiłł,
Roszkowski 1998: 225–235).
„W swych formalnych ramach – stwierdzono – [Królestwo] stanowiło namiastkę państwowości polskiej”, w późniejszych latach nie udało się już zbliżyć „w takim zakresie do posiadania, choć w części, form bytu państwowego”.
Ocena statusu państwa wydaje się zatem zbliżona do opinii na temat charakteru państwowości Księstwa Warszawskiego. Co ciekawe, w przypadku Królestwa,
podręcznik mówi jednak wyraźnie o „autonomii” (Radziwiłł, Roszkowski 1998:
235). Pojęcie to powraca w ćwiczeniach, w których pojawia się pytanie o liberalny charakter konstytucji oraz gwarancje i ograniczenia autonomii. Królestwo
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Polskie zostało zatem pod względem stopnia suwerenności niemal zrównane
z Wielkim Księstwem Poznańskim, w przypadku którego wspomniano o „pewnych formach autonomii”, Rzeczpospolitą Krakowską określoną w podręczniku jako „autonomiczny twór państwowy” (Radziwiłł, Roszkowski 1998: 225) czy
wreszcie Galicją po 1868 roku (Radziwiłł, Roszkowski 1998: 275–276).
Problem wymaga głębszej refleksji, jednak na pierwszy rzut oka ryzykowna
wydaje mi się próba porównywania stanu suwerenności na ziemiach polskich
w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku i w drugiej połowie stulecia. Mam
wrażenie, że w przypadku obu okresów mamy do czynienia nie tylko z innymi
realiami politycznymi, lecz także odmiennymi formami mentalności politycznej,
wyobrażeń politycznych, inaczej formułowanymi aspiracjami narodowymi czy
oczekiwaniami wobec systemu państwowego. Stosowanie określenia „autonomia” wobec tak różnych tworów państwowych funkcjonujących w odmiennych
realiach politycznych budzi, moim zdaniem, nieco wątpliwości.
Wydaje się, że funkcjonujące wówczas nieostre, „rozmyte” wyobrażenie suwerenności pozwala lepiej zrozumieć akceptację napoleońskiego protektoratu
nad Księstwem. Pozwala także inaczej spojrzeć na postawy tych, którzy w 1815
roku bez zastrzeżeń, a nawet z entuzjazmem przeszli pod władzę Aleksandra I.
Były one przedmiotem ostrej krytyki potomnych w drugiej połowie XIX i w XX
wieku jako przejaw nadgorliwej służalczości wobec nowego władcy. Zarzut to
raczej niesłuszny i oparty na anachronicznym rozumowaniu. Wydaje się, że zmiana wyobrażeń na temat suwerenności, niezależności i podmiotowości politycznej narodu dokonała się dopiero u progu powstania listopadowego (być może detronizacja Romanowów mogłaby stanowić w tym względzie symboliczną cezurę).
Rozpatrywane z perspektywy „rozmytej” suwerenności Księstwo Warszawskie
i Królestwo Polskie z lat 1815–1830 należałoby uznać za podmioty niemal suwerenne, a w każdym razie cieszące się swobodami większymi niż te związane z pojęciem autonomii, którą Królestwu przyznawała historiografia polska
w XX wieku. Warto zauważyć, że podległość władcy panującemu również w innym państwie, jak Fryderyk August w Saksonii czy Aleksander I w Rosji, była
w ówczesnej Europie czymś często spotykanym, nie budziła zatem szczególnych
emocji – choć zazwyczaj wiązał się z nią brak możliwości prowadzenia własnej
polityki zagranicznej. W Księstwie, a w jeszcze większym stopniu w Królestwie
Polskim istniały, mimo ograniczeń związanych z napoleońskim systemem na kontynencie, możliwości kreowania własnej polityki gospodarczej i finansowej. Pod
względem ekonomicznym, stosunki Królestwa Polskiego z Rosją były relacjami
dwóch odrębnych państw. Tak Księstwo, jak Królestwo posiadały własne systemy
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prawno-ustrojowy i administracyjny, armię i szkolnictwo odrębne od Saksonii
i Rosji. Wszystko to tworzyło znaczne, choć w przypadku Królestwa z czasem
malejące, możliwości wywierania wpływu na zarząd państwem, system prawny,
obronność, politykę kadrową, kulturę i szkolnictwo.
Wydaje się, że w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku zainteresowani
sprawami publicznymi Polacy oceniali istniejący system polityczny (zaborczy, napoleoński czy wiedeński) nie w kategoriach suwerenności, lecz tego, w jakim
stopniu zachowuje on „ducha narodowego” i „instytucje narodowe”, na ile jest
z nimi zgodny. W tak zakreślonym kręgu pojęć mieściły się tradycje prawno-ustrojowe, instytucje i mentalność polityczna, a więc np. polskie prawa, dwuizbowy parlament, elementy samorządu lokalnego, narodowa armia (nieprzypadkowo siły zbrojne Księstwa Warszawskiego nosiły nazwę „Wojsko Polskie
Księstwa Warszawskiego”), podstawowe zasady wolności obywatelskich (przede
wszystkim te wywiedzione z dawnego przywileju neminem captivabimus). Z tej
perspektywy, system polityczny Księstwa i Królestwa dawały spore podstawy do
zadowolenia. Zarazem jednak, z biegiem czasu, w Królestwie coraz bardziej rażące dla opinii publicznej, odbierane właśnie jako naruszanie niepodległości,
okazywały się praktyki rządzenia uznawane za obce narodowej tradycji, narodowemu „duchowi”, choćby ograniczanie zagwarantowanej przez konstytucję roli sejmu w państwie, czy – całkowicie nieznane w polskich realiach, kojarzone
z obcą przemocą i despotyzmem – działalność tajnej policji i aresztowania łamiące zasadę niepodległości jednostki wobec władzy administracyjnej.
Nie budzi wątpliwości szeroki zakres swobód narodowych istniejących
w ramach autonomii galicyjskiej. Dla oceny skali suwerenności istotny wydaje
się jednak w tym przypadku choćby brak odrębnej waluty, a przede wszystkim
własnej, polskiej armii. Jej istnienie byłoby ważne nie tylko ze względu na dalekosiężne plany polityczne zjednoczenia ziem polskich w jedno państwo, lecz
także prestiżowych – w dobie wyraźnej militaryzacji życia politycznego na kontynencie siły zbrojne odgrywały szczególnie ważną rolę w systemie politycznym,
propagandzie czy mentalności politycznej większości ówczesnych państw europejskich. Brak podobnej instytucji nie pozwala, jak sadzę, mówić o jakiejś formie
suwerenności Galicji. Warto przy tym zauważyć, że jednym z pierwszych posunięć liderów polskiego ruchu narodowego w zaborze austriackim po wybuchu
I wojny światowej było przystąpienie do formowania własnej, narodowej siły zbrojnej – przedsięwzięcie równie ważne w wymiarze politycznym, co symbolicznym.
Problemy niesuwerennego państwa lub jego braku uważam za kluczowe
dla świadomości narodowej i historycznej Polaków nie tylko w XIX, lecz także
XX wieku. Państwo funkcjonujące w orbicie wpływów obcego protektora, ze
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wszystkimi tego konsekwencjami na polach polityki, kultury, praw obywatelskich,
mentalności politycznej itp., to przecież także doświadczenie kilku pokoleń z czasów PRL. Warto zauważyć, że autorzy omawianych podręczników dostrzegli
ową zbieżność historycznych kontekstów. W Historii 1789–1871 uważny czytelnik
odnajdzie wśród ćwiczeń podsumowujących dzieje Królestwa Polskiego do 1830
roku pytanie: „Na podstawie tego, co wiadomo ci o okresie rządów Edwarda
Gierka w Polsce, spróbuj wymienić przyczyny częstego porównywania sytuacji
Polski w tym okresie do sytuacji Królestwa Polskiego po 1815 r.” (Radziwiłł,
Roszkowski 1998: 236).
Mimo wspomnianego już zastrzeżenia dotyczącego oceny suwerenności
Królestwa Polskiego, która nadal może być przedmiotem dyskusji historyków
niekoniecznie odzwierciedlanych w podręcznikach szkolnych, zakładających jednak pewne ograniczenia objętości i zakresu przekazywanych treści, w podręczniku Anny Radziwiłł i Wojciecha Roszkowskiego obraz sytuacji politycznej Polaków
w XIX wieku przedstawiony został tak zniuansowany, jak to w tym przypadku
możliwe. Nie wikłając się w zbędne szczegóły, ale też unikając ocen apriorycznych, wskazali problem państwa niesuwerennego istotny dla Polaków także w latach 1945–1989.
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Jak pisać o powstaniach narodowych?*
Summary
HOW TO WRITE ABOUT NATIONAL UPRISINGS?

It is difficult to answer the question of how to write about national uprisings in school textbooks
and other studies, because such historical events are very complex, and their evaluation is multifaceted. It is easier to answer the question of how not to write and how not to teach about
uprisings: do not write about them carelessly and in haste, do not present them in a simplified
manner, do not indicate who is guilty in an unjustified manner, do not foresee the consequences.
Key words: history textbooks, national uprisings.
tłum. Paulina Marchlik

Kiedy usłyszałem temat mego wystąpienia: Jak pisać o powstaniach narodowych, to zacząłem sobie rwać resztki siwych włosów. Przecież ja nie jestem
w stanie napisać projektu badawczego, jak to się teraz mówi modnie w kontekście
programów unijnych. Nie wiem, musiałbym wystąpić w roli profesora Stefana
Kieniewicza, a tak wysoko nie próbuję nawet sięgać. Myślę, że będzie ciekawiej,
jeśli przedstawię swoje spostrzeżenia na temat: Jak nie pisać o powstaniach narodowych.
Zacznę od jednej uwagi, sprowadzającej się do anegdoty z Janem Styką.
Otóż ten wybitny malarz, bardzo wierzący, miał w projekcie namalować Pana
Boga. Przez wiele dni chodził i marzył, by się mu Pan Bóg przyśnił, bo zwyczajnie sobie nie wyobrażał, jak ma oddać wizerunek istoty najwyższej. Wreszcie
doznał szczęścia. Pan Bóg się przyśnił i powiedział krótko: Tylko nie maluj mnie
*

Artykuł jest autoryzowaną transkrypcją referatu wygłoszonego podczas konferencji.
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na kolanach. A my właśnie o powstaniach piszemy na kolanach. Nie mam zamiaru wymieniać osób, które o powstaniu nie pisały na kolanach. Nie byłaby to
wielka grupa. Będę się starał odtworzyć swoje spotkania z walkami niepodległościowymi, tak jak je przeżywałem jako uczeń, student, wreszcie jako historyk.
Chodziłem do szkoły podstawowej, później średniej w czasach tzw. głębokiej komuny. Studia moje to również czasy komuny, przerwane wydarzeniami
marcowymi. Dlaczego mnie źle uczono o powstaniach? Wyłączam rozważania
o powstaniu kościuszkowskim, bo ono było konieczne, ale żadnych szans nie miało. Otóż dlatego, że ciągle wskazywano mi na szanse, których Polacy nie wykorzystali. Wbijano mi do głowy, że gdyby kierownictwo powstania listopadowego
przyjęło punkt widzenia lewicy Towarzystwa Patriotycznego, to wszyscy chłopi
jak Bartosz Głowacki wzięliby do ręki kosy i Rosjan zatrzaskali na śmierć. Żaden
z autorów podręcznika nawet nie chciał zadać sobie pytania, że zebrane masy
chłopskie, jeżeli nawet byłoby to możliwe, nie tworzą same z siebie wojska. Tak
się złożyło, że w czasie studiów jeden dzień w tygodniu miałem szkolenie wojskowe. Wiem, jak trudno było z nas studentów stworzyć wojsko, a co dopiero
mówić w przypadku chłopów. Kosa, jak chciał Ludwik Mierosławski w XIX wieku,
odgrywała jeszcze dużą rolę, ale kosą ani w powstaniu listopadowym, ani tym
bardziej w powstaniu styczniowym nie dało się wywalczyć niepodległości. Tu potrzebne były armaty i dalekostrzelne karabiny gwintowane. My jednakże tkwimy
w micie Bartosza Głowackiego, który zresztą na armaty nie poszedł.
Dla piszących podręczniki w latach pięćdziesiątych–sześćdziesiątych XX wieku wszystko było proste. Wystarczyło napisać, że nie zrealizowano uwłaszczenia
chłopów, nie uzbrojono ich w kosy i piki i dlatego powstanie przegrało. Później
na kwestie braku nieuwłaszczenia, niedozbrojenia chłopów nałożyła się krytyka,
za Juliuszem Słowackim, dowódców powstania listopadowego. Słowacki wyciągał ich z kotła pełnego pary, dodając, że jeden był z chłopów, czyli gamoń, inny
z kruków, a jeszcze inny tylko lubił dobre jadło i napitki. Ten fragment z Kordiana
mocno zaciążył na historykach. Dla mnie jest jakoś dziwne, że nikt z piszących
nie chciał zadać sobie trudu i zrozumieć, że Chłopicki brał udział w wyprawie na
Moskwę w 1812 roku, przeżył tragedię powrotu najlepiej przedstawioną w filmie Andrzeja Wajdy Popioły. Czy tego człowieka można obciążać, że nie chciał
prowadzić kilkadziesiąt razy mniejszych wojsk polskich na Rosję? Przecież to
byłoby nazwane wówczas wariactwem. Nikomu nie chciało się nawet podać liczebności armii rosyjskiej, zaprawionej jeszcze w podbojach Azji Środkowej.
A tam stosowano największe okrucieństwo. U nas myślano: A co tam, my, Polacy, idąc z krzyżem, jesteśmy w stanie zwyciężać wszystko, bo jesteśmy narodem wybranym, możemy zanieść cywilizację zachodnią na wschód przynajmniej
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do Uralu. Niestety, muszę dotknąć książki profesora Łojka o czasach powstania listopadowego i zaraz dodam: chwała Bogu, że nikt nie pisał takiej książki
w odniesieniu do powstania styczniowego. Wacław Tokarz, którego miał odwagę zacytować w swym podręczniku Jerzy Zdrada, tak oto napisał o wybuchu
powstania listopadowego. Cytuję: „W taki to sposób rozpoczęto ostatecznie powstanie. Było przygotowane od dawna. Zakrojone na wielką skalę. Miało ogarnąć co najmniej całość ziem polskich pod panowaniem rosyjskim, rozpocząć się
od śmiałej ofensywy na Litwę przy wyzyskaniu zasobów Wielkopolski i Galicji.
Naród [podkreślam to za Tokarzem], posiadał siły i środki po temu. Małość ludzi
kierujących związkiem” – dalej mówi Tokarz – „ich brak energii, inteligencji,
a następnie naiwne złudzenia żywiołów umiarkowanych, garnących się zrazu ku
związkowi, podsycających jego robotę, a potem odsuwających się od niego pod
wpływem stosunków z Konstantym, który już nie mógł wtedy gwarantować niczego, sprawiły, że przyszło mu stoczyć ciężką moralnie walkę już o sam punkt
wyjścia z Warszawy”. Powiedzmy, że Tokarz miał rację, ale nie zapomnijmy
o jednym, że ten sam Tokarz widział szanse na sukces nawet w momencie, kiedy Rosjanie oblegali Warszawę. Był przekonany, że walki uliczne zawsze mogą
przynieść niespodziankę, tylko nie chciał zadać sobie pytania o to, kto z Zachodu pomoże Warszawie. Nie tak dawno na pewnym uniwersytecie wygłosiłem
referat z okazji 150 rocznicy tegoż powstania, pod tytułem Stefan Kieniewicz
– historyk powstania styczniowego. Wybrałem, jak mi się wydawało, temat, który
nikogo nie może bulwersować. Okazało się, że znalazłem się w błędzie. Mam
świadomość, i pan profesor Kieniewicz zawsze miał taką, że wiedza nasza powiększa się. Dochodzą nowe interpretacje, żaden historyk nigdy nie zostawia
dzieła zakończonego. Byłem zdumiony, kiedy jeden z uczestników zebrania
uznał, że tak właściwie syntezę profesora Kieniewicza trzeba napisać na nowo,
bo jest tam wiele błędów, wiele błędnych interpretacji. Nie odezwałem się słowem, bo i tak do tej osoby by to nie dotarło. Tylko, drodzy państwo, kto taką
syntezę napisze? Sala rozpoczęła dyskusję, jakież to wielkie szanse miało powstanie styczniowe. Znowu niewiele się odzywałem, ale może też nie dopuszczono mnie do głosu. Oczywiście, wszyscy zwalali winę na chłopów. No bo jakby
poszli do powstania – jak to pisał jeden z publicystów z lwowskiej „Gazety Narodowej” – to by Moskala czapkami zarzucili. To cytat. Nikt oczywiście znowu
nie zadał sobie pytania, że zanim chłopi by się zdecydowali na walkę, to trzeba było ich umundurować, wymusztrować i wykarmić. Generalnie znowu mamy
pretensję do chłopów, ale ja uważam tak jak Oskar Awejde, członek Rządu
Narodowego, że chłopi zachowali się najlepiej, jak w danej sytuacji można było
się zachować.
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Niewiele osób próbuje się zastanowić, czy powstanie miało szanse bez pomocy Zachodu. Niektórzy historycy, i to jeszcze w okresie międzywojennym, wypowiadali opinie, że szansa na pomoc Zachodu była. Powtarzam: szansa, ale tę
szansę mógł wykorzystać nie Hotel Lambert, nie Romuald Traugutt. Tę szansę
mogło wykorzystać Królestwo Polskie. Ale jego już wówczas nie było. Podczas
ostatnich licznych uroczystości poświęconych powstaniu styczniowemu wiele
osób, posłużę się Gomułkowskim powiedzeniem: różnych maści polityków, uważało, że gdyby nie było powstań, nie byłoby 1918 roku i nie byłoby powstania
warszawskiego. Jednym słowem, Polacy byliby ujarzmieni przez bolszewię i to
już w 1920 roku.
Powstanie styczniowe nie miało żadnych szans, zwłaszcza jeżeli się spojrzy
na postawę Zachodu. Ja już ze względu na brak czasu nie będę charakteryzował
tej postawy. Dodam tylko, że gdyby nie wyskok Prus z konwencją Alvenslebena,
Zachód nie podjąłby żadnych prób interwencji w Petersburgu. Zresztą inicjatywy
były tak ślamazarne, że pozwoliło to Petersburgowi ośmieszyć Anglię, a zwłaszcza Francję. Cytowanie zaś przyjaznych artykułów dla sprawy polskiej w Anglii czy
we Francji to żaden dowód na poparcie sprawy polskiej przez te kraje. Poczynając od wybuchu powstania styczniowego, w historiografii polskiej systematycznie
pojawia się opinia, że Napoleon III udzieliłby Polsce zbrojnego wsparcia, gdyby
miał zgodę na taki krok ze strony Anglii. Niewątpliwie, jeżeli się przeanalizuje
politykę zagraniczną Napoleona III, to można zakładać, że skoro już wystąpił
w roli wyzwoliciela ludów i obrońcy katolicyzmu, zapewne mógł wysłać wojska do
Królestwa Polskiego. Zwycięstwo zaś dawało mu możliwość urządzenia według
swoich planów mapy Europy. Osobiście uważam, że Napoleon III, podkreślając
swoje chęci do interwencji zbrojnej nad Wisłą, chciał jedynie pokazać, że bliskie
są mu sprawy ludów walczących o niepodległość, a to miało odróżniać politykę
zagraniczną Francji od polityki zagranicznej prowadzonej przez Anglię. Nie sądzę jednakże, by Napoleon III decydował się na wojnę w sprawie Polski tylko
dlatego, by zyskać sympatię kilku milionów Polaków mieszkających w Królestwie
Polskim. Zdawał sobie sprawę, że wojna o Polskę to wojna z wielką koalicją,
złożoną z Rosji, Prus i Austrii. Czy Francję było stać na powtórzenie wyprawy
na Moskwę z 1812 roku? Odpowiedź na to pytanie trzeba byłoby sprowadzić
do spekulacji mniej lub bardziej prawdopodobnych. Niemniej jednak, mówiąc
o dobrych intencjach w sprawie Polski Napoleona III, trzeba też postawić pytanie,
czy Francja, mając w pamięci klęskę Napoleona I w Rosji, zdecydowałaby się na
taką wojnę.
Szansę na niepodległość płynącą z tamtej strony dostrzegł Joachim Lelewel,
kierując się na Zachód po powstaniu listopadowym, zanim te słowa wypowiedział
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Adam Mickiewicz. Słowa: „Wojnę narodów daj nam Panie”. To właśnie ta wojna
narodów pomogła dojść do niepodległości w 1918 roku. Salomea Brynicka, główna
bohaterka mojej ulubionej książki Stefana Żeromskiego, czyli Wiernej rzeki, zmaltretowana psychicznie i fizycznie, zwątpiła w sens toczącej się walki w 1863 roku. Wtedy przedstawiciel Rządu Narodowego powiedział jej krótko i dobitnie.
Cytuję: „Polskie plemię popadło między dwa młyńskie koła zagłady, między
Niemców i Moskwę. Musi się stać samo młyńskim kamieniem albo będzie zmielone na pokarm Niemcom i Moskwie. Nie ma wyboru. Zbyteczne jest już wszelkie
o tym słowo”. Te słowa napisał Żeromski w 1912 roku i zdaje się, że miał rację.
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Szkolnictwo elementarne w dobrach staszowskich
w XIX i XX wieku na przykładzie Sichowa
Summary
ELEMENTARY EDUCATION IN STASZÓW IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES – THE EXAMPLE
OF SICHÓW

The article discusses the functioning of elementary schools in the Kingdom of Poland, on the
estates of aristocratic families, including the Radziwiłłs. It analyses legal acts regulating
elementary education, the school curriculum and the process of Russification in Sichów. On
the basis of historical materials, the author describes the organisation of schools, the teaching
process in the Russian partition, the curriculum, the personal data of teachers, their professional
status and the characteristics of the students.
Key words: Sichów, the Radziwiłłs, elementary schools, russification.
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1. Dobra staszowskie w XIX i XX wieku
Dobra staszowskie w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku obejmowały trzy klucze: rytwiański, łubnicki i kotuszowski, łącznie ponad trzydzieści wsi
i miasto Staszów. Pod względem administracyjnym sytuacja dóbr była skomplikowana, wchodziły one bowiem w skład dwóch powiatów: Staszów, Rytwiany,
Szczeka Kłoda i Niedziałki – sandomierskiego, a pozostałe miejscowości leżące
po zachodniej stronie rzeki Czarnej do powiatu w XVIII wieku wiślickiego, w XIX
i XX wieku przemianowanego na stopnicki (Makowska 1981: 27–28). Dlatego
w XIX wieku po utworzeniu Królestwa Polskiego ziemie leżące na wschód od
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rzeki Czarnej wchodziły w skład województwa sandomierskiego, od 1844 r. radomskiego, a położone na zachód od tego cieku początkowo do województwa
krakowskiego (w latach 1837–1844 kieleckiego), a następnie w latach 1844–
1867 do guberni radomskiej. Po tej dacie nastąpił ponowny podział na dwie gubernie: kielecką i radomską, w podobnych jak przed 1844 r. granicach (Koba
Ryszewska 1970: 19–22). Po uwłaszczeniu chłopów w 1864 r. Staszów stał się
miastem rządowym.
Dobra te były w posiadaniu rodów arystokratycznych: Lubomirskich, Potockich i wreszcie od 1902 r. Radziwiłłów. Gdy we władanie objął je książę Maciej Radziwiłł, obejmowały one 20 folwarków i 7 rewirów leśnych. Po jego śmierci nastąpił podział majątku pomiędzy synów: Krzysztof otrzymał Sichów, Artur
– Rytwiany, trzeci z synów Konstanty otrzymał Zegrze pod Warszawą, a najmłodszy Maciej gospodarzył na ziemiach w Słupi i w okolicach Pacanowa (Maj
1994: 31–33).

2. Warunki funkcjonowania szkół elementarnych w Królestwie
Polskim w latach 1815–1862
Utworzone w 1815 r. Królestwo Polskie system oświaty, podobnie jak i wiele innych struktur administracji państwowej, odziedziczyło po Księstwie Warszawskim. Ustawa szkolna z 12 stycznia 1808 r. w dziedzinie szkolnictwa elementarnego ambitnie zakładała tworzenie „towarzystw, czyli parafii szkolnych”
dla około 200 gospodarstw wiejskich. Szkoły elementarne miały być utrzymywane ze składek mieszkańców. Opiekę nad szkołami miał sprawować dozór,
w skład którego wchodził miejscowy proboszcz, właściciel miejscowości, wójt
i dwóch, trzech mieszkańców. Obowiązkiem szkolnym objęte miały być dzieci
od szóstego do dwunastego roku życia. Przepisy wykonawcze dla tej ustawy były
zawarte w dokumencie pt. „Regulament szkół miejskich i wiejskich elementarnych” z 16 października tego roku. Program nauczania przewidywał naukę czytania i pisania, arytmetyki w zakresie czterech działań, religii, a także podstawowej wiedzy w zakresie rolnictwa, o miarach, wagach i pieniądzach. Nauczycieli
do tego rodzaju szkół miało przygotowywać seminarium utworzone w 1808 r.
w Łowiczu, a następnie także i w Puławach (Podgórska 1982: 124–140).
Kryzys w rozwoju szkolnictwa elementarnego nastąpił po 1821 r., kiedy
to namiestnik Królestwa Polskiego gen. Józef Zajączek zniósł przymus składki
szkolnej. Liczba szkół tego typu w całym Królestwie uległa pomniejszeniu z 880
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w 1820 r. do 329 w 1830 r. (Draus, Terlecki 2005: 76–77). Po upadku powstania
listopadowego weszła w życie nowa ustawa szkolna, która w dziedzinie szkolnictwa elementarnego zachowała stanowy charakter tych placówek. Szkoły miały
być utrzymywane nie tylko z obowiązkowych składek, lecz także z kasy państwowej w wysokości 1/3 kosztów. Zlikwidowano w 1834 r. dozory szkolne, a nadzór
nad szkołami parafialnymi sprawować mieli inspektorzy szkół powiatowych i dyrektorzy gimnazjów. Równocześnie uszczuplony został program nauczania, który
obejmował jedynie religię (katechizm i historię świętą), czytanie i pisanie w języku polskim, arytmetykę w zakresie czterech działań (Korytyński 1906: 1923–1926).
Kolejna ustawa ogłoszona w 1840 r. zalecała wprowadzenie do programu
nauczania języka rosyjskiego. Dla odpowiedniego przygotowania nauczycieli do
tych zmian w Instytucie Nauczycieli Elementarnych przeniesionym z Łowicza
do Radzymina wprowadzono język rosyjski jako wykładowy. Jednak niewielka
liczba nauczycieli przygotowanych do nauczania w języku rosyjskim powodowała, że tylko w nielicznych szkołach elementarnych wprowadzano początki tego
języka. Kolejna niekorzystna zmiana miała miejsce w 1851 r., kiedy to zniesiony
został obowiązek płacenia składek szkolnych przez mieszkańców. W wyniku tego
rozporządzenia ponownie spadła liczba szkół elementarnych, zwłaszcza na wsi
(Możdżeń 2000: 207). Niekorzystna dla Rosji sytuacja międzynarodowa po wojnie
krymskiej spowodowała, że władze carskie musiały poczynić ustępstwa w polityce wewnętrznej na rzecz społeczeństwa polskiego (Manteuffel 1929: 37).

3. Warunki funkcjonowania szkół elementarnych w Królestwie
Polskim w latach 1862–1905
Zatwierdzona przez cara w maju 1862 r. Ustawa szkolna Aleksandra Wielopolskiego nawiązywała do tradycji polskiej myśli pedagogicznej. Likwidowała tendencje rusyfikatorskie z lat poprzednich. W swych założeniach upowszechniała
szkolnictwo początkowe poprzez stworzenie sieci szkół, co najmniej po jednej
w gminie. Szkoły elementarne dzieliła na jedno- i dwuklasowe z klasą wstępną
przygotowawczą, w których nauka miała być bezpłatna. Nauką miały być objęte
dzieci od siódmego roku życia, miała ona trwać 4–5 lat. Fundusze na szkolnictwo
miały pochodzić z podatku, którym obciążeni byli mieszkańcy wsi i miast oraz
właściciele ziemscy. Program nauczania obejmował naukę religii, czytanie i pisanie po polsku, cztery działania arytmetyczne oraz wiadomości z przyrody. Do
nadzoru nad wiejskimi szkółkami elementarnymi przywrócono dozory szkolne
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złożone z proboszcza, wójta i dwóch włościan (Możdżeń 2000: 240–242). W tym
też okresie liczba szkół elementarnych w Królestwie Polskim wzrosła przeszło
w dwójnasób z 1060 do 2453 (Kucha 1982: 48). Rychło jednak władze rosyjskie
postanowiły wykorzystać sprzyjający klimat panujący po uwłaszczeniu wśród
włościan i zintensyfikować rusyfikację w tym środowisku. W tym celu podjęto decyzje w sprawie przygotowania kompletnie zrusyfikowanej grupy nauczycieli dla
szkół elementarnych. Miejscem ich kształcenia od 1866 r. były kursy pedagogicznie przekształcone w początkach lat siedemdziesiątych XIX wieku w seminaria
nauczycielskie, po jednym w każdej z guberni. Były one zlokalizowane w małych
miejscowościach, co miało uczniów Polaków odizolować od wpływu kultury polskiej. Nauka była bezpłatna, a słuchacze mogli korzystać z internatów i systemu
stypendialnego. Program nauki realizowany w ciągu trzech lat obejmował religię,
język rosyjski, pedagogikę, matematykę, przyrodoznawstwo, historię, geografię,
język polski, zajęcia praktyczne, kaligrafię, kreślarstwo, rysunki, muzykę, śpiew
i ogrodnictwo. W seminariach nauka odbywała się w języku rosyjskim, a nauczycielami większości przedmiotów byli Rosjanie (Możdżeń 2000: 253–255). Stopniowo zwiększająca się grupa nauczycieli dobrze władających językiem rosyjski
pozwoliła władzom carskim w Królestwie Polskim (zwanym wówczas „Krajem
Przywiślańskim”) na uczynienie następnego kroku na drodze do pełnej rusyfikacji
społeczeństwa: od 1871 r. obowiązywał przepis o wprowadzeniu do szkół elementarnych nauki czytania i pisania w języku rosyjskim. Kolejne rozporządzenie
z 25 maja 1874 r. głosiło, że język polski w szkołach elementarnych mógł być
nauczany tylko tam, gdzie istniała taka potrzeba. Po wprowadzeniu do obiegu
szkolnego Ruskogo bukvara polskich dietiej władze oświatowe w 1876 r. nakazały,
aby naukę czytania i pisania zaczynać od języka rosyjskiego (Szabat 1983: 33–34).
Ostatecznie zgodnie z ustawą z 1885 r. w szkołach tego typu na terenie Królestwa
Polskiego wszystkie przedmioty (z wyjątkiem religii i języka polskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo, o ile było takie życzenie rodziców) miały być prowadzone w języku rosyjskim (Kucha 1982: 28–30). Szkoły elementarne miały wpajać
uczniom uczucia wiernopoddańcze wobec cara i w ten sposób Królestwo Polskie
scalać z Cesarstwem Rosyjskim. Oczywiste jest, jak to wpływało na umiejętności
czytania i pisania w języku ojczystym. Pewne złagodzenie metod rusyfikacji nastąpiło w latach 1897–1900, gdy funkcję generał-gubernatora w Warszawie sprawował książę Aleksander Konstantynowicz Imertyński. Wydał on zalecenia łagodnego traktowania uczniów, poszanowania ich wiary i uczuć narodowych (Kucha
1982: 32).
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4. Polityka caratu wobec szkolnictwa elementarnego w Królestwie
Polskim w latach 1905–1915
Rewolucja 1905–1907 spowodowała szereg ustępstw ze strony caratu w stosunku do polskiego szkolnictwa. Po jej upadku szybko podjęto działania zmierzające do umocnienia nadzoru nad szkolnictwem elementarnym. Zwalniano
nauczycieli „nieprawomyślnych”. Powzięto kroki zmierzające do wprowadzenia
obowiązku szkolnego, który miał objąć wszystkie dzieci do... 1924 r. Rząd przejął obowiązek dofinansowania części szkół. Dopłata ta wynosiła na rzecz jednej
szkoły około 390 rbs rocznie i była przeznaczona głównie na płacę dla nauczyciela. Mimo to w 1911 r. tylko 25 dzieci na tysiąc pobierało nauki. Czyniono także
pewne starania w zakresie zwiększenia liczby rządowych szkół elementarnych
w Królestwie Polskim. Działania w tym zakresie nie nadążały za dużym tempem
wzrostu liczby mieszkańców na tym terenie (Kucha 1982: 37–38; Szabat 1983:
86–109).

5. Szkolnictwo elementarne w dobrach staszowskich
Organizacja szkółek
W okresie ministerium Stanisława Kostki Potockiego (do 1820 r.) wielcy
właściciele ziemscy nie zawsze byli zainteresowani funkcjonowaniem szkółek
elementarnych (Caban 1983: 20–21). Tym cenniejsza była postawa księżny Aleksandry Lubomirskiej, właścicielki dóbr staszowskich, która przeznaczyła pełne
fundusze na funkcjonowanie szkoły elementarnej w samym Staszowie oraz
wspierała gotówką i naturaliami sześć innych szkółek w swoich dobrach, w tym
i w Sichowie. Podobne zasługi dla rozwoju szkolnictwa elementarnego mieli na
terenie departamentu radomskiego i krakowskiego: Jan Olrych Szaniecki, Walenty Zwierkowski, księżna Anna Sapieżyna, Michał Taszycki, Andrzej Deskur i Józef
Makomaski (Caban 1983: 22).
Warto zauważyć, że jak wskazują urzędowe wykazy szkółek elementarnych
przechowywane w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu, w 1839/1840 r. w powiecie sandomierskim funkcjonowały tylko dwie
szkółki elementarne na wsi: w Rytwianach i Szczece, a w powiecie stopnickim
sześć szkół w: Budziskach, Koniemłotach, Kotuszowie, Łubnicach, Oględowie
i Sichowie (Poznański, oprac., 1993: 345, 359–360; por. Makowska 1981: 260,
261), czyli wyłącznie na terenie dóbr staszowskich. Liczba szkół elementarnych
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w powiecie stopnickim stopniowo rosła, w 1839 r. było ich 19, w 30 lat później
już 55 (Poznański, oprac., 1993: 511–512).
Jak ustaliła A. Makowska na podstawie akt Archiwum Potockich z Krzeszowic,
przechowywanych w AP w Krakowie, „Szkółki w dobrach staszowskich powstawały
w 1815 r. w Rytwianach Łubnicach, Kotuszowie i Koniemłotach, a w następnych
latach w Sichowie, Oględowie, Budziskach i Szczece” (Makowska 1981: 260, 261).
Z tego wynika, że szkółki elementarne na wsiach w powiecie sandomierskim
i stopnickim funkcjonowały w pierwszym ćwierćwieczu XIX wieku jedynie w dobrach staszowskich. Wówczas opiekunem wszystkich szkółek w dobrach Lubomirskich był z ich upoważnienia proboszcz z Tuczęp ks. Jakub Michalski, funkcję
tę pełnił do marca 1843 r., kiedy poprosił o zwolnienie z powodu objęcia obowiązków dziekana dekanatu staszowskiego. Od tego momentu funkcję opiekuna
sprawowali kolejni wójtowie gminy Oględów. Pierwszym z nich był Józef Fryben,
uzyskał on pozytywną opinię naczelnika wojennego guberni kieleckiej Edwarda
Białoskórskiego (1799–1881) (Saletra i in. 2009: 47), który stwierdził: „prowadzenie się p. Józefa Fryben, tak pod względem politycznym jak i moralnym jest
bardzo dobre” (Archiwum Państwowe w Kielcach [dalej: APK], Kielecka Dyrekcja
Szkolna [dalej: KDSz], sygn. 1689, s. 2). Natomiast merytoryczny nadzór nad szkółką do utworzenia w 1864 r. Dyrekcji Szkolnych sprawowali zwierzchnicy szkół
średnich z Pińczowa albo Kielc. W okresie późniejszym obowiązki te przejęli
inspektorzy Dyrekcji (Massalski, Orzechowski 1975: 7–26).
Szkoła w Sichowie stanowiła do 1889 r. miejsce nauki dla dzieci włościan
z Sichowa Dużego i Małego oraz z Sydzyny Dużej i Małej. Od tego roku stała się
szkołą gminną. Wówczas mogły do niej uczęszczać dzieci także z Tuklęcz i Grodli
(APK, KDSz, sygn. 1786). Była to wówczas szkoła elementarna dwuklasowa
o czteroletnim cyklu nauczania, składająca się z oddziału wstępnego oraz trzech,
a w niektórych latach dwóch oddziałów starszych (Kucha 1982: 111; APK, KDSz,
sygn. 1786, s. 355–357).
Proces nauczania
Jak już było wspomniane, program nauczania był zależny od polityki oświatowej zaborcy. Do czasów powstania styczniowego program nauczania przewidywał w szkółkach elementarnych wiejskich nauczanie: religii, czytania po polsku
książek drukowanych i pisma, pisania po polsku z początkami ortografii, czterech działań arytmetycznych, o miarach i wagach oraz pieniądzach używanych
w Królestwie Polskim i śpiewu kościelnego (Staszyński 1968: 21–22). W zasadzie
podobnie kształtowała się kwestia nauczania w szkołach wiejskich po upadku
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powstania styczniowego. Według ukazu carskiego z 1864 r. dodano tylko możliwość na żądanie rodziców nauki czytania i pisania w języku rosyjskim (Kucha
1982: 109). W miarę upływu lat władze oświatowe intensyfikowały proces przekształcania szkół elementarnych w placówki rusyfikujące polskie społeczeństwo.
Od roku szkolnego 1872/73 nauczanie języka rosyjskiego było już obowiązkowe,
a całkowita rusyfikacja została wprowadzona przez ustawę z 5 marca 1885 r.
Od tego momentu wszystkie przedmioty (z wyjątkiem lekcji języka ojczystego
i religii katolickiej) miały być prowadzone w języku rosyjskim. Szczegółowy
tygodniowy plan godzin w jednoklasowej wiejskiej szkole początkowej z 1897 r.
obowiązujący w Królestwie Polskim przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Tygodniowy plan godzin w jednoklasowej wiejskiej szkole początkowej w 1897 r.
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1

Religia

6

2

Język rosyjski

8

3

Język polski

3

4

Rachunki

5

5

Śpiew

3

6

Kaligrafia

2

7

Nauka przedmiotów praktycznych

6

Razem

33

Źródło: Michalski, red., 1982: 171.

W Archiwum Państwowym w Kielcach zachował się tylko jeden, niestety,
protokół wizytacji szkoły, z 1902 r. Kontrolującym był inspektor szkół z Kieleckiej
Dyrekcji Szkolnej Josif Goworko. Na wstępie wizytujący podał, że nauczyciel
H. Zajda nauczał także religii. Uczniowie poprawnie, zgodnie z programem, czytali
i pisali po rosyjsku. Dyktando wypadło dobrze. W III oddziale uczniowie dobrze
czytali i pisali, natomiast słabo znali historię Rosji. Także mało umieli z geografii.
Wykazali się dostateczną znajomością języka polskiego, z religii odpowiadali zupełnie dobrze. Znali też tytulaturę rodziny carskiej i umieli śpiewać hymn Boże
cara chrani (APK, KDSz, sygn. 1786, s. 709).
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Nauczyciele szkoły elementarnej w Sichowie w latach 1834–1913
W XIX i na początku XX wieku w szkółce w Sichowie uczyło nie mniej niż
dziewięciu nauczycieli, w tym siedmiu mężczyzn i dwie kobiety. Wszyscy oni byli
narodowości polskiej. W początkowym okresie, aby zostać nauczycielem w szkole
elementarnej, wystarczyło złożyć egzamin przed komisją powołaną przez dyrektora gimnazjum. W czasie sprawdzianu wiedzy obok skromnej wiedzy przedmiotowej i umiejętności pedagogicznych, ważną rolę odgrywała kwestia postawy
politycznej kandydata na nauczyciela, czyli lojalności wobec caratu. Tylko nieliczni mogli zdobyć wykształcenie w Instytucie Nauczycieli Elementarnych (Michalski,
red., 1982: 145). Dopiero pod koniec XIX wieku na stanowiska nauczycieli zatrudniane były osoby kończące utworzone w 1874 r. jedno z dziewięciu w Królestwie
Polskim Seminariów Nauczycielskich, w których uczyły specjalnie dobierane osoby,
w przeszło 80% wyznania prawosławnego, czyli Rosjanie (Kucha 1982: 80–85).
Szczegółowe dane na temat nauczycieli szkoły elementarnej w Sichowie Małym
zawiera tabela 2.
Tabela 2. Nauczyciele szkoły elementarnej w Sichowie w latach 1834–1913
Lp.

Nazwisko i imię

Lata życia

Lata pracy

Uwagi

w Sichowie
1

Dutkiewicz Tomasz

1793–?

1834–1835(8?)

Wcześniej organista we wsi
Koniemłoty

2

Latosiński Jacenty

1820 – po 1875

1838–1842

3

Malanowicz Piotr

1803–16 I 1852

1842–styczeń
1852

Wcześniej pracował
w szkole w Budziskach
w obwodzie stopnickim

4

Kondracki Stanisław

b.d.

maj 1852
– po 1863

5

Frankowski Marceli

16 I 1849

1877–1883

– po 1883

Wcześniej pomocnik
inżyniera w Urzędzie
Skarbowym w Kielcach

6

Kreczmar Anna

28 VIII 1858

1883–1887

– po 1887
7

Paszyc Julia

8 IX 1850 – po
1888

Przybyła z Siedleckiej
Dyrekcji Szkolnej

1887–1888

Wcześniej nie pracowała
zawodowo
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9

Zajda Henryk
Laskowski Michał

16 II 1868

1888 – luty

– po 1913

1911

1871 – po 1913

121

jw.

luty 1911

Wcześniej uczył

– po 1913

w Gaszycach pow. stopnicki

Źródła: Małecki 1990: 236; Poznański, oprac., 1993: 359; APK, KDSz, sygn.: 1786, 2696 (pers.), 2758 (pers.),
2763 (pers.), 3032 (pers.), 3482 (pers.).

Dane zawarte w teczkach personalnych nauczycieli pozwalają na ustalenie
pochodzenia społecznego większości z nich. W rodzinach mieszczańskich przyszły na świat cztery osoby: J. Latosiński – urodzony w Staszowie (APK, KDSz,
sygn. 2763 (pers.), s. 2–7), P. Malanowicz (Poznański, oprac., 1993: 359; APK,
KDSz, sygn. 1786, s. 14–17), A. Kreczmar – córka urzędnika, rządowego geodety guberni warszawskiej (APK, KDSz, sygn. 1786, s. 14–17) oraz zapewne
M. Laskowski, który urodził się w mieście powiatowym – Stopnicy (APK, KDSz,
sygn. 2758 (pers.), s. 4).
Szlacheckie pochodzenie wykazywali M. Frankowski (APK, KDSz, sygn. 1786,
s. 25 i 86) i zapewne J. Paszyc z d. Tomczykowska, która podawała, że była córką
górnika, który w latach późniejszych był określany jako urzędnik górniczy, być
może więc awansował (APK, KDSz, sygn. 3032 (pers.), s. 2, 15, 16). Z rodziny
chłopskiej wywodził się H. Zajda, syn Augusta – szynkarza, zamieszkały w Sichowie Małym (APK, KDSz, sygn. 1786, s. 285–286). Brak danych o pochodzeniu
T. Dutkiewicza i S. Kondrackiego.
Pod względem wykształcenia omawiana grupa była dość różnorodna. Tylko
dwóch nauczycieli miało przygotowanie specjalistyczne, ukończyli bowiem Seminarium Nauczycielskie w Jędrzejowie. Byli to: H. Zajda, który ukończył seminarium w 1888 r. (APK, KDSz, sygn. 1786, s. 285–286), oraz M. Laskowski, absolwent
tej szkoły z 1899 r. (APK, KDSz, sygn. 2758 (pers.), s. 4). Zapewne sporą wiedzę merytoryczną miało troje innych nauczycieli. Do grupy tej zaliczyć można
J. Paszyc, która w kwietniu 1883 r., po ukończeniu pięcioklasowej pensji Marii
Rybickiej w Kielcach, zdała egzamin na domową nauczycielkę matematyki z prawem nauczania w szkołach żeńskich. Co ciekawe, jej nominację podpisał osobiście
kurator Okręgu Naukowego Warszawskiego, osławiony rusyfikator Aleksander
Apuchtin (1822–1904) (APK, KDSz, sygn. 1786, s. 132 i 151; sygn. 3032 (pers.),
s. 4, 5). Podobnie dobre wykształcenie miał J. Latosiński, absolwent pełnego kursu nauk w szkole obwodowej w Sandomierzu, gdzie zdał egzamin na nauczyciela szkoły wiejskiej (Małecki 1990: 62; APK, KDSz, sygn. 2763 (pers.), s. 2–7).
Wreszcie M. Frankowski, który uczył się w gimnazjum w Pińczowie, był pomocnikiem inżyniera w Powiatowym Urzędzie Skarbowym w Kielcach, a egzamin zdał
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w Kieleckiej Dyrekcji Szkolnej (APK, KDSz, sygn. 1786, s. 85). Najsłabiej przygotowani byli zapewne T. Dutkiewicz, przed zdaniem egzaminu na nauczyciela
pełniący obowiązki organisty (APK, KDSz, sygn. 1689, s. 2–3), i mająca wykształcenie domowe A. Kreczmar (APK, KDSz, sygn. 2696 (pers.), s. 14–17).
Większość nauczycieli uczących w Sichowie Małym rozpoczynała pracę
w stosunkowo młodym wieku. J. Latosiński, przybywając do Sichowa, miał zaledwie 17 lat (Poznański, oprac., 1993: 360). H. Zajda obejmował obowiązki nauczyciela, mając zaledwie 20 lat, A. Kreczmar miała 25 lat, J. Paszyc – 27 lat,
M. Frankowski – 28 lat. Do grupy nauczycieli przybywających do Sichowa w wieku nieco bardziej zaawansowanym należeli: P. Malanowicz – 39 lat, M. Laskowski
– 40 lat i T. Dutkiewicz – 41 lat.
Szkoła w Sichowie Małym była miejscem pierwszej pracy nauczycielskiej dla
T. Dutkiewicza, który wcześniej był organistą w Koniemłotach, J. Latosińskiego,
J. Paszyc, H. Zajdy. Jeśli zmieniali miejsce pracy i odchodzili z Sichowa, to trafiali
na ogół do podobnych miejscowości, J. Paszyc podjęła pracę w Kowali gm. Dyminy, H. Zajda znalazł się w Zowie pow. miechowski, M. Laskowski w Budziskach.
Pensje nauczycieli były bardzo niskie. Początkowo otrzymywali 200 złp i naturalia (ordynaria) w postaci jednego korca pszenicy, 4 korców jęczmienia, 16 korców grochu, 16 korców prosa, i opału w postaci 10 sążni drzewa miękkiego, bezpłatnie zwożonego przez włościan (Makowska 1981: 261), co zostało określone
w specjalnym Urządzeniu szkółek wiejskich w dobrach klucza staszowskiego... opracowanym 1 października 1815 r. na polecenie księżnej I. Lubomirskiej (Małecki
1990: 81). W latach późniejszych nauczyciel otrzymywał ponadto „zsypkę żelazną gromadzką” w naturze w postaci 5 koszy żyta i 3 koszy owsa (APK, KDSz,
sygn. 1689, s. 4). Po wprowadzeniu w Królestwie Polskim rubla jako obowiązującej monety, pensja nauczyciela w Sichowie wynosiła od 1841 r. 33 rbs i 60 kop.,
w tym 9 rbs „dziedzic dóbr Sichów hrabia Potocki”, 22,11 rbs od gromady i od
„zachęconych przez właścicieli dóbr” oficjalistów prywatnych (pełnomocnik dóbr
0,9 rbs, kasjer prowentu 0,6 rbs, ekonom folwarczny 0,37 rbs, leśniczy sydzyński [?] Wesołowski 0,37 rbs, gracjalista 0,25 rbs), jako dobrowolnych ofiar
łącznie 4,49 rbs (APK, KDSz, sygn. 1689, s. 11, 12, 35, 54, 214–217). Składka włościan wpływała ze wsi należących do rejonu szkolnego: Sichów Duży
(51 gospodarzy), Sichów Mały (45 gospodarzy), Sydzyna Duża i Sydzyna Mała
(razem tylko 11 gospodarzy). Łącznie opłaty w wysokości przeważnie po 22 kop.
wnosiło około 110 poddanych. Chałupnicy wnosili po kilkanaście kopiejek (APK,
KDSz, sygn. 1689, s. 254–257, 344–347), podobnie karczmarz i kowal. Wartość
naturaliów, czyli ordynarii (bez wartości drewna na opał) wynosił w 1862 r. w łącznej sumie 22 rbs i 52 kop. (APK, KDSz, sygn. 1689, s. 295). Tego rodzaju system
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przetrwał do połowy lat sześćdziesiątych XIX wieku. Fundusz szkolny szkółki
w Sichowie w roku szkolnym 1869/70 wynosił w gotówce 74 rbs oraz 36 rbs
w naturze (Poznański, oprac., 1993: 512). Następnie w latach osiemdziesiątych
pensja nauczyciela wzrosła do 60 rbs, a naturalia wyceniane były na 37 rbs (APK,
KDSz, sygn. 1786, s. 51, 66). Kolejne podwyżki pensji nastąpiły w latach dziewięćdziesiątych (do 200 i potem do 250 rbs), a do wpływów zaliczano także nieznaczną dotację rządową w wysokości 36 rbs. Wówczas składka szkolna wynosiła już 305 rbs (APK, KDSz, sygn. 1786, s. 502, 503). W ostatnich latach przed
wybuchem I wojny światowej źródłem dochodów szkoły były: dotacja rządowa,
która wzrosła do 147 rbs, składka szkolna w wysokości 400,73 rbs, dzięki czemu pensja nauczyciela wzrosła do 360 rbs. Ponadto z posiadanych do dyspozycji
pieniędzy wnoszono opłatę tak zwanej składki pożarowej – 13,2 rbs, na utrzymanie stróża – 16 rbs, na środki czystości – 10 rbs, na zakup drewna i rąbanie 122,20 rbs oraz ok. 30 rbs na inne drobne wydatki (APK, KDSz, sygn. 1920,
s. 2, 20). Wszystkie operacje finansowe były prowadzone przez nauczyciela,
a także do niego należała sprawozdawczość w tym zakresie. Była ona szczególnie
wnikliwie kontrolowana przez osoby wizytujące z ramienia nadzoru szkolnego
oraz wójta gminy Oględów.
Uposażenie nauczyciela uzupełniała dodatkowo działka szkolna składająca się
z ogrodu i pola uprawnego, które niekiedy było wypuszczane w dzierżawę przez
nauczyciela. Niestety fatalna lokalizacja tej działki była powodem sporów pomiędzy nauczycielami a mieszkańcami Sichowa. W 1895 r. H. Zajda podał do Sądu
Gminnego czterech mieszkańców, którzy pojawili się na polu i wypędzili ludzi
koszących trawę na zlecenie nauczyciela, a następnie sami ją skosili, twierdząc,
że szkolna działka leży pomiędzy ich polami i stąd oni powinni z niej zbierać
plony. Nauczyciel wyliczył wówczas straty na 122 rbs (APK, KDSz, sygn. 1786,
s. 431, 456).
Mało wiemy o tym, jak podchodzili do swych obowiązków poszczególni
nauczyciele. Z zachowanych szczątkowych danych wynika, że nie odbiegali postawą od innych osób edukujących dzieci w szkółkach wiejskich. Niekiedy popadali w konflikty z mieszkańcami, a nawet swymi władzami w osobie wójta gminy
w Oględowie i naczelnika żandarmów powiatu stopnickiego. Najwięcej skarg było
na H. Zajdę, który, jak pamiętamy, był „tutejszy”, urodził się bowiem w Sichowie.
Naczelnik żandarmów w 1889 r., a więc już w pierwszym roku pracy H. Zajdy,
oskarżał go o rażące zaniedbywanie obowiązków, gdyż często pozostawiał dzieci
„samopas”, jedynie pod opieką woźnego, a sam udawał się do domu swojego ojca,
gdzie pomagał w pracach polowych. Według wyjaśnień nauczyciela oskarżenie
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naczelnika było spowodowane donosem jednego ze strażników brygady pogranicznej, który był skonfliktowany z szynkarzem, ojcem H. Zajdy. Znacznie poważniejszy konflikt miał tenże nauczyciel z wójtem Kacprem Darowskim. W sierpniu 1909 r. uniemożliwił prace melioracyjne polegające na położeniu drenów
wokół budynku na działce szkolnej prowadzone z polecenia naczelnika powiatu.
Doszło wówczas do rękoczynów. Sprawę rozstrzygnął Sąd Powiatowy w Stopnicy. Dodatkowo wójt gminy oskarżał H. Zajdę, że jako członek kasy pożyczkowej
w Oględowie co tydzień we wtorki opuszczał lekcje. Sprawa oparła się o najwyższą władzę w guberni. Gubernator 7 lutego 1911 r. poinformował Naczelnika
Kieleckiej Dyrekcji Szkolnej, że nie widzi możliwości pozostawienia H. Zajdy na
etacie w Sichowie Małym (APK, KDSz, sygn. 3482 (pers.), s. 27–28, 31–32, 56, 80).
W zachowanych dokumentach znajdują się także niezbyt budujące informacje
o zachowaniu M. Laskowskiego w miejscu pracy. Na lekcje przychodził pijany.
Nie poprzestawał na tym, wysyłał starszych uczniów po wódkę. Podobnie jak
poprzednik miał konflikty z właścicielami sąsiednich działek. Poza tym nauczał
w domu dzieci okolicznych ziemian: Kozłowskiego, Trzetrzewińskiego (?), Łękawskiego (?), Zaporskiego i oficera Michajłowa. Ponadto udzielał lekcji języka
polskiego „jednemu z rotmistrzów” (APK, KDSz, sygn. 2758 (pers.), s. 44, 58).
Zachowały się wiadomości o stanie cywilnym niektórych z nauczycieli. J. Latosiński był żonaty, jego wybranką była córka prywatnego oficjalisty Antonina
z d. Miłkowska, dzieci nie mieli (APK, KDSz, sygn. 2763 (pers.), s. 2–7). M. Frankowski w czasie pobytu w Sichowie Małym miał żonę i dwoje dzieci (APK, KDSz,
sygn. 1786, s. 85), A. Kreczmar była niezamężna, natomiast J. Paszyc przybyła
jako mężatka, gdyż w Kielcach poślubiła wdowca, byłego pisarza więzienia kieleckiego, nie mieli potomstwa. Dwaj ostatni nauczycieli mieli liczne rodziny:
H. Zajda zawarł w listopadzie 1899 r. związek małżeński z Anną Steffek i niebawem doczekali się trzech córek i jednego syna (APK, KDSz, sygn. 1786, s. 922).
Podobnie M. Laskowski, ożeniony z córką młynarza Lucyną z d. Marchel, miał
liczne potomstwo, bowiem w 1911 r. urodził się im piąty syn, mieli też jedną
córkę (APK, KDSz, sygn. 2758 (pers.), s. 32–37).
Niewiele wiemy o postawie politycznej omawianej grupy nauczycieli. Żyli
oni w czasach ucisku narodowego i byli w zasadzie osamotnieni w środowisku
wiejskim. Można jedynie przypuszczać, że P. Malanowicz przed przybyciem do
Sichowa Małego, podczas pracy w szkole elementarnej w Wierzbniku, zapewne
uczestniczył w powstaniu listopadowym, ale to ukrywał i nie poniósł konsekwencji
(Małecki 1990: 123). Trudno z braku dokumentów ocenić, czy w odejście z pracy S. Kondrackiego w 1863 r. wiązało się z toczącym się wówczas powstaniem
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styczniowym. Luka w dokumentach obejmująca lata 1863–1877 pozwala jedynie
w oparciu o akta kuratorium stwierdzić, że szkółka istniała w 1869/1870 r.,
uczęszczało do niej 58 uczniów, ale brak informacji o nauczycielach (Poznański,
oprac., 1993: 512). Można też jedynie snuć przypuszczenia, że H. Zajda podczas rewolucji 1905–1907 roku przejawiał postawę patriotyczną, gdyż w szkole
16 grudnia 1905 r. został zniszczony portret cara i zerwany szyld z herbem rosyjskim, co prawda czynu tego dokonał uczeń III oddziału Stanisław Siubara, ale
czy działo się to z przyzwoleniem nauczyciela, trudno dziś stwierdzić (Szabat
2001: 165–168, 281).
Uczniowie
Do koedukacyjnej szkoły elementarnej w Sichowie Małym uczęszczały
w XIX wieku dzieci mieszkańców wsi Sichów Duży, Sichów Mały i Sydzyna, a od
1889 r., jak już było wspomniane, także z Tuklęczy i Grodli. Szczegółowe informacje na temat liczby uczniów uczęszczających do szkoły w latach 1836–1913
zawiera tabela 3.
Tabela 3. Uczniowie szkoły elementarnej w Sichowie Małym w latach 1836–1913
Lp.

Rok szkolny

Ogółem uczniów

Chłopców

Dziewcząt

1

1836/37

42

16

26

2

1839/40

63

61

2

3

1842/43

38

22

16

4

1844/45

40

22

18

5

1869/70

58

b.d.

b.d.

6

1881/82

68

51

17

7

1890/91

70

49

21

8

1892/93

64

49

15

9

1893/94

60

48

12

10

1896/97

64

38

26

11

1898/99

100

65

35

12

1900/01

103

64

39

13

1901/02

85

64

21
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14

1902/03

95

70

25

15

1906/07

100

70

30

16

1907/08

110

80

30

17

1910/11

77

60

17

18

1911/12

85

68

17

Źródła: Poznański, oprac., 1993: 435, 512; APK, KDSz, sygn. 1689, s. 318; sygn. 1786, s. 23, 283, 355, 405,
470, 499, 513, 682, 811, 827, 895; sygn. 1920, k. 14–15.

Wiek uczniów wahał się od 6 do 16 lat. Na przykład w roku szkolnym
1890/91 w marcu uczęszczało 38 chłopców i dziewcząt w wieku do 10 lat i 26 uczniów i uczennic w wieku od 10 do 15 lat (APK, KDSz, sygn. 1786, s. 283, 284,
287). Powyższe statystyki ukazują jedynie ogólną liczbę uczniów zapisanych do
szkoły. Nie dają natomiast wyobrażenia o frekwencji na zajęciach, która zawsze
przedstawiała się źle. Nawet w momencie gdy odbywała się wizytacja, która zapewne mobilizowała nauczycieli do zdopingowania rodziców, aby przysłali dzieci
do szkoły, okazywało się, że uczniów i uczennic było w klasie niewielu. Na przykład w czasie wizytacji dokonanej przez inspektora J. Goworko w listopadzie
1902 r. na zapisanych 85 uczniów obecnych na zajęciach było tylko 25 chłopców
i 9 dziewczynek, czyli zaledwie 40% (APK, KDSz, sygn. 1786, s. 709).
Zajęcia lekcyjne w czasie trwania roku szkolnego zaczynały się zwykle ze
znacznym opóźnieniem i kończyły znacznie wcześniej niż w mieście. Jako że we
wszystkich latach, w odniesieniu do których posiadamy dane o liczbie uczniów,
były to dzieci włościańskie, dlatego nauczyciel corocznie meldował, że od Wielkanocy uczniowie przestawali chodzić do szkoły, a po wakacjach pojawiali się dopiero w połowie–końcu października (APK, KDSz, sygn. 1786, s. 300, 349, 354,
400, 411, 428, 827). Wyniki nauczania na ogół nie odbiegały od tych, jakie osiągali
uczniowie w innych tego typu szkołach wiejskich w Królestwie Polskim. Według
raportu z 1890 r. na 70 uczniów i uczennic ocenionych bardzo dobrze było pięcioro, dobrze 23, wyniki zadawalające osiągało 22, a słabe 20. Dziesięcioro
otrzymało na koniec roku nagrody książkowe (APK, KDSz, sygn. 1786, s. 283–284).
Nieco lepiej ocenieni zostali uczniowie szkoły sichowskiej w roku szkolnym
1906/07. Wówczas na 110 uczniów bardzo dobre wyniki osiągnęło 27 uczniów,
dobre 22, dostateczne 20 i złe 31. Natomiast aż 250 (100 chłopców i 150 dziewcząt) dzieci z rejonu należącego do szkoły w ogóle nie uczęszczało na lekcje (APK,
KDSz, sygn. 1786, s. 811).
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Biblioteka szkolna składała się początkowo z kilku pozycji inwentarzowych.
W 1840 r. były to: „Katechizmy elementarne” (szt. 7), „Książeczki do czytania”
(szt. 9), „Książeczka obyczajów chrześcijańskich” (szt. 1), Pielgrzym z Dobromilu
(szt. 1), Wiadomości o ratowaniu osób w pozornej śmierci zostających (szt. 1) oraz instrukcje szkolne. Liczba książek rosła bardzo wolno i oczywiście nie była wystarczająca. W 1846 r. było już kilkadziesiąt książek, ale liczba ich spadła w momencie wprowadzenia języka rosyjskiego jako wykładowego, usunięto bowiem
książki w języku polskim. Dlatego w 1887 r. było jedynie 17 tytułów, w 1900 r.
– 85, w 1906 r. – 94, w tym podręczników 14 i książek do czytania 40, o łącznej wartości 640 rbs (APK, KDSz, sygn. 1786, s. 813). Trudno stwierdzić z braku stosownych zapisów w źródłach, w jakim stopniu rozwijało się czytelnictwo
wśród uczniów.
Budynek szkolny
Właściciele dóbr staszowskich w momencie uruchomienia szkółki w Sichowie przeznaczyli na jej użytek dom szkolny o dwóch izbach i jednej komorze.
Jedna z izb przeznaczona była na salę lekcyjną, druga wraz z komorą dla nauczyciela. Opiekun szkoły ks. J. Matulski sporządził w marcu 1840 r. dokładny opis pomieszczeń tego domu. Warto go przytoczyć w całości. „A. Co do lokalu. Szkoła ta
jest drewniana słomą pokryta mająca w sobie 1 izbę szkolną 1 stancję na mieszkanie dla nauczyciela i spiżarnię. Obok tej szkoły jest stajnia na bydło i trzodę,
drewniana słomą pokryta. Przy niej jest spichlerz [z]sypki gromadzkiej tak zwanej żelaznej. B. Co do sprzętów, czyli utensyliów. Ławek szkolnych pięć N 5, stół
sosnowy jeden N 1, stołek z poręczą jeden N 1, Tablica z podstawą jedna N 1”
(APK, KDSz, sygn. 2763, s. 8). Mieszkanie „co prawda nie odpowiednie dla godności nauczyciela”, ale było wolne od opłaty (APK, KDSz, sygn. 1689, s. 4). Stan
tego budynku stopniowo pogarszał się, tak że w 1854 r. z inicjatywy wójta gminy J. Frybena i z udziałem sołtysów podjęta została decyzja w sprawie remontu. Same materiały miały kosztować 30 rbs (sumę tą planowano pozyskać od
właścicielki dóbr staszowskich hrabiny Potockiej), natomiast włościanie zobowiązani byli do świadczenia pomocy w pracach fizycznych. Przy okazji uzupełniony został sprzęt szkolny: dokupiono nową tablicę, stół z szufladami i zamkiem,
dwie nowe ławki oraz wymieniono podłogi w obu pomieszczeniach. W dwa lata
później konieczna była wymiana poszycia dachu, w tym celu zakupiono słomę
za 18,53 rbs (APK, KDSz, sygn. 1689, s. 272, 275, 320). Budynek ten dotrwał do
końca XIX wieku. Kolejne remonty w 1890 r. i 1899 r. niewiele poprawiły sytuację
lokalową szkoły. W 1894 r. nauczyciel meldował naczelnikowi powiatu, że belki
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są przegniłe, w efekcie czego budynek się zapadł, w ścianach są szpary i w zimie panuje ogromny chłód. W jesieni w czasie deszczu w sieni stoi woda, nie było
tam bowiem podłogi. W szkole brak sanitariatów. Okna były zwrócone na północ
i dawały mało światła, w związku z czym w godzinach porannych dzieci nie były
w stanie czytać i pisać. Ponadto budynek szkolny nie był ogrodzony, bydło sąsiadów wchodziło na działkę szkolną (APK, KDSz, sygn. 1786, s. 304, 305, 343). Tak
fatalny stan budynku spowodował, że władze gminne podjęły decyzję o budowie
nowej murowanej szkoły. Została ona jednogłośnie poparta przez mieszkańców,
którzy podjęli uchwałę w sprawie opodatkowania się wszystkich wsi gminy Oględów. Do składki włączyły się dwory w Sichowie, Grzybowie, Nizinach i Kszonowicach. Dzięki temu udało się zgromadzić aż 3486,37 rbs (APK, KDSz, sygn. 1786,
s. 515, 521, 530). Prace przy budowie nowej szkoły postępowały szybko, w maju gotowe były fundamenty, a w grudniu 1900 r. dzieci mogły się już uczyć w nowych obszernych pomieszczeniach (APK, KDSz, sygn. 1786, s. 515, 521, 530).
Na zakończenie warto powiedzieć, iż po nabyciu dóbr staszowskich przez
księcia M. Radziwiłła, już w cztery lata później, gdy na to pozwoliły warunki polityczne, jego działalność społeczna na polu oświatowym zaowocowała (w 1906 r.)
otwarciem kursów rolniczych dla włościan. Zajęcia odbywały się w pałacu. Słuchacze dwuletniego programu nauczania korzystali z zajęć praktycznych w gospodarstwie doświadczalnym, w ramach którego założono również sad i ogród warzywny, a także własny ogród botaniczny. Funkcję kierownika kursów sprawował
agronom Antoni Rudnicki, który wcześniej przebywał zagranicą, by zapoznać się
z programem i prowadzeniem tego typu zajęć. Na kursy uczęszczało 65 uczniów,
którzy mogli korzystać ze specjalistycznej biblioteki. Książę M. Radziwiłł założył
również i utrzymywał ochronki dla dzieci w Sichowie, Rytwianach i Słupcu.
Ponadto uruchomił w oddanych na ten cel folwarkach w Tursku Wielkim i Kozarówce gniazda sieroce (Maj 1994: 35; Szabat 2001: 226, 229). Natomiast jego
syn, książę K. Radziwiłł, był w okresie międzywojennym prezesem Zarządu Towarzystwa Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego w Staszowie i wiceprezesem
Zarządu Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Stopnicy (Maj 1994: 36–37).
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Między etosem a zawodem
NAUCZYCIEL WOBEC ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY

Summary
BETWEEN ETHOS AND PROFESSION. TEACHER IN THE FACE OF EDUCATIONAL TASKS OF SCHOOL

The article discusses how radical socio-political and educational change, new economic realities
in Poland after 1989, as well as wider cultural and civilization change in the modern world influence professional awareness, the system of values and attitudes of teachers towards the new
tasks of the school.
The reflections and analyses develop around the question, or a sort of thesis: whether
– in the process of the necessary modernisation of the teaching profession, its adaptation to the
pragmatic requirements of (post)modernity, globalisation, neo-liberal economy, digital civilisation,
and the learning society – it is advisable to get rid of the noble, romantic tradition, the social
worker’s ethos, socio-cultural references and identification.
The article uses the results of the author’s qualitative research on autobiographies and
memoirs of generations of Polish teachers from the times of transformation in the years 1989
–2004, as well as other studies on the socio-cultural professional condition of contemporary
teachers in the era of cultural change.
Special attention is given to Dr Anna Radziwiłł’s way of thinking about the teaching
profession and its new democratic challenges. In her article with the telling title “On the teacher’s
ethos”, which appeared in “Znak” in 1991, Anna Radziwiłł saw the teacher as someone who
shows and hands down values and traditions functioning in a given community. She wrote that
“someone described the role of the teacher as a ‘humble mission’”.
Key words: teacher, teaching profession, ethos, mission, generations of teachers, socio-cultural
change, reform of education, values, tradition, postmodernism, youth.
tłum. Paulina Marchlik
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Wprowadzenie. Problematyka oraz szersze konteksty rozważań
Podjęta w artykule problematyka oraz prowadzone rozważania mają służyć
uwypukleniu pewnych istotnych kwestii, będących zarazem rodzajem tez, które
są następujące:
Czy w procesie koniecznej modernizacji zawodu nauczyciela, dostosowywania go do pragmatycznych wymogów (po)nowoczesności, globalizacji, cywilizacji
informacyjno-cyfrowej, społeczeństwa uczącego się – korzystne jest pozbywanie
się jego szlachetnej, romantycznej tradycji, „społecznikowskiego” etosu, społeczno-kulturowych odniesień i identyfikacji, gdy tymczasem ta sama (po)nowoczesność stawia przed tym zawodem wciąż nowe i trudne zadania, w istocie
o charakterze edukacyjnym, wychowawczym?
Czy będzie je w stanie podjąć nauczyciel o wąsko sprofilowanym wyszkoleniu, tzw. techniczny specjalista od nauczania, odhumanizowany, pozbawiony szerszej społeczno-kulturowej, krytycznej, intelektualnej świadomości siebie,
swej roli i jej sensu w zmieniającym się świecie? Czy możliwe jest złagodzenie
tych niekorzystnych tendencji oraz mądre i harmonijne równoważenie tak odmiennych wizji zawodu nauczycielskiego?
Jak przygotować nauczycieli, w jakie kompetencje ich wyposażyć, aby w zamęcie skomplikowanych zależności epoki ponowoczesnej potrafili oscylować
pomiędzy ich rolą jako przewodników po świecie idei, wartości, tłumaczy ponowoczesnej kultury, na wzór niejako tradycyjnych kulturalników, a zadaniami
tzw. wąskich specjalistów, „fachowców od nauczania”? Z. Kwieciński pisze:
„specjalista – tak, ale krytyczny wobec własnej dyscypliny, ciągle zadający jej pytania o zasadność podstawowych problemów i ich rozwiązań. Zarazem jednak
mądry, odpowiedzialny przewodnik i tłumacz, umiejący stawiać dziecku i uczniowi zadania rozwojowe” (1998: 19).
Jak w wyjściu naprzeciw powyższym dylematom może być pomocna rozwijana przez uczonych, gremia europejskie oraz organizacje kształcenia nauczycieli koncepcja zawodu jako profesjonalizmu poszerzonego i otwartego, promująca
wizję nauczyciela refleksyjnego i współzależnego?
Powstaje też pytanie, czy nasilający się kryzys kultury neoliberalnej może być
szansą na pewien rodzaj kulturowej odnowy tego zawodu oraz całej edukacji.
Podjęta problematyka przemian w zawodzie nauczycielskim w kontekście
zadań wychowawczych szkoły dotyczy w istocie szerszej kwestii – kondycji społeczno-kulturowej i zawodowej polskich nauczycieli czasu transformacji. W celu
bliższego jej zobrazowania należało się zastanowić nad wyborem takich metafor,
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pojęć czy kategorii, które najtrafniej wskazywałyby występujące na tym obszarze
dystanse i napięcia, a także ukazywały płaszczyzny i kierunki dokonujących się
przemian. Spośród wielu możliwych, z pewnością warto wskazać te, które uświadamiają nam rozległość oraz głębię kulturowo-cywilizacyjnego, epokowego,
rzec by można, przejścia, jakie stało się udziałem polskich nauczycieli w ciągu
ostatnich dwudziestu kilku lat. Są one następujące: między romantyzmem a pragmatyzmem; od pewności ku refleksyjności; między tradycją a ponowoczesnością;
od kałamarza do internetu; od etosu do zawodu, od nauczyciela zależnego do
współzależnego1.
W swej treści kategorie te, pojęcia i metafory mają podobny wydźwięk;
wszystkie one ukazują skalę przemian zawodu i środowiska nauczycieli (Dróżka
1993, 1997, 2005), które dokonują się na naszych oczach pod wpływem głębokiej,
globalnej zmiany kulturowej, spotęgowanej w Polsce zmianą ustroju w 1989 r.
i określanej przez P. Sztompkę mianem wielkiej zmiany.
Należy tu nade wszystko wskazać na sprzeczności i napięcia, jakie występują pomiędzy:
–
romantyczną wizją zawodu nauczyciela, ugruntowaną silnie w tradycji
polskiej inteligencji a pragmatyczną wizją nowej epoki, jaka zapoczątkowana została po zmianie ustroju i reformie edukacji z 1999 r. (Dróżka 2001)2;
–
uprzedmiotowieniem a podmiotowością (Kwiatkowska 2005);
–
tradycją a nowoczesnością (Kawka 2005);
–
godnością a konsumpcją (Potulicka, Rutkowiak 2010);
–
socjalizmem a neoliberalizmem (Potulicka, Rutkowiak 2010);
–
tzw. ustawowym wymiarem roli nauczyciela, jaki obecnie jest propagowany, a jej wizją społeczną i kulturową, utrwaloną w społeczeństwie polskim
(Wiłkomirska 2002);
–
dążeniami do autonomii, decentralizacji i uspołecznienia oświaty i nauczycieli a presją nowej struktury oraz postępującymi, jawnymi bądź ukrytymi,
procesami ograniczeń w tym zakresie (Śliwerski 2002);
–
deklarowanymi ocenami zmiany i własnych możliwości poradzenia sobie
w niej a działaniami rzeczywiście podejmowanymi przez nauczycieli w sytuacji transformacji systemu edukacji (Appelt 2005: 21).
Gdyby jednak chcieć jak najtrafniej i najcelniej uchwycić istotę wpływu zarysowanej wyżej wielkiej zmiany na edukację, nauczycieli i zawód nauczycielski,
1

Kategorie te, pojęcia i metafory znalazły zastosowanie w interpretacji wyników badań
zwłaszcza nad średnim pokoleniem polskich nauczycieli (Dróżka 2008).
2
Dzisiaj sytuacja ta przyjmuje postać opozycji liberalizm–konserwatyzm.
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to należałoby użyć metafory: między etosem a zawodem. Zdaje się ona najdobitniej obrazować stan kulturowego zawieszenia polskich nauczycieli, a nawet
stan silnego rozdarcia ich profesjonalizmu, jaki wyłania się z badań, zwłaszcza
o charakterze jakościowym, z autobiografii i pamiętników kolejnych pokoleń
nauczycieli epoki najnowszej. Wyżej zaakcentowane radykalne zmiany w nauczycielstwie dokonują się na kontinuum od tradycyjnej (romantycznej) wizji zawodu
nauczycielskiego jako domeny wartości kulturowych i demokratyczno-społecznych (społecznikowskich, obywatelskich), etosu i roli społecznej o polskim rodowodzie inteligenckim, idei służby społecznej, misji i powołania, ku obecnie rozprzestrzeniającej się pragmatycznej, technicznej i rynkowej koncepcji zawodu
oraz roli nauczyciela jako domeny biurokratycznych standardów, podporządkowanych strategii edukacji dla rynku pracy, ekonomii i biznesu.
Wybór metafory od etosu do zawodu ma też swoje znacznie głębsze i szczególne uzasadnienie, jakim było pragnienie nawiązania przez ten tytuł i pojęcie
etosu do znanego i wymownego tekstu Anny Radziwiłł pt. O ethosie nauczyciela
z początku lat dziewięćdziesiątych, zamieszczonego w „Znaku” (1991). Jest to zarazem ukłon wobec sposobu myślenia A. Radziwiłł o zawodzie i powinnościach
nauczyciela nie tylko w ówczesnej atmosferze sporu o wartości u progu nowego
ustroju demokracji liberalnej w Polsce; są one równie ważne, aktualne oraz niezwykle inspirujące i dziś, a może nawet ważniejsze. Autorka pyta: „Kim powinien
być nauczyciel? Funkcjonariuszem – czyli reprezentantem instytucji – czy misjonarzem – czyli reprezentantem wartości? Z tych, bynajmniej nie czysto semantycznych, rozważań, wynika kolejne pytanie: wobec kogo jest odpowiedzialny
nauczyciel? Innymi słowy: kto lub co jest jego suwerenem?”. Spośród różnych
możliwości A. Radziwiłl zdaje się skłaniać ku jednemu z najtrudniejszych wcieleń nauczyciela, widząc w nim tego, kto pokazuje i przekazuje wartości i tradycje funkcjonujące w danej społeczności. „Ktoś określił taką rolę nauczyciela
jako «posłannictwo pokorne». W tym rozumieniu mamy do czynienia z pewną
emancypacją nauczyciela, już nie guwernera odpowiedzialnego przed rodzicami czy funkcjonariusza państwowego odpowiedzialnego wobec instytucji, ale
swoiście niezależnego reprezentanta wartości danej zbiorowości. Jest to zarazem rozumienie najbardziej wymagające dla nauczyciela, gdyż odpowiedzialność wobec systemu wartości jest weryfikowana tylko przez sumienie. [...] Nauczyciel powinien tak postępować, jakby wszystko od niego zależało” (Radziwiłł
1991: 11–12).
Najwyższą wartością i jednocześnie normą etyczną zawodu nauczyciela i pedagoga jest dobro ucznia, wychowanka, każdego uczącego się i potrzebującego
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wsparcia oraz wiele norm zabezpieczających niejako jego spełnienie. Niezwykle
trafnie pisze o nich A. Radziwiłł w cytowanym tekście. Wynika zeń, że podstawą
etosu nauczyciela jest zespół cech psychologicznych, jak: lubienie, ciekawość,
ufność i brak lęku. Następnie dystans wobec siebie i swej roli, poczucie humoru,
nieprzecenianie własnych działań, roztropność, czyli umiejętność mądrego kompromisu, a także zdolność do wstydu oraz dążenie do wierności wartościom.
Imperatyw kategoryczny nauczyciela – zdaniem Autorki – brzmiałby: „Starać się
tak postępować, jakby się chciało, żeby postępowali wychowankowie. [...] trzeba
lubić szkołę” (Radziwiłł 1991: 13).
Pojęcie etosu nauczycielskiego było kształtowane oraz wpajane w procesie
kształcenia rzeszom nauczycieli przez dzieła klasyków pedagogiki (Kwiatkowska
1991: 204–205): J.W. Dawida, który w swej rozprawie O duszy nauczycielstwa podkreślał znaczenie osobowości i powołania, J. Korczaka: Jak kochać dziecko. Znaczny wpływ na postawy ideowe kolejnych pokoleń nauczycieli wywarła Siłaczka
S. Żeromskiego, która przyczyniła się do stworzenia silnego stereotypu nauczycielstwa jako poczucia misji, wyrzeczeń osobistych i poświęcenia dla niesienia
pozytywistycznego „kaganka oświaty” wśród prostego ludu.
Pojęcie etosu nie jest dziś popularne, podobnie jak konstytuujące je pojęcia
wartości, norm, powinności, formy, gdyż są to kategorie z innego jakby wymiaru nauk społecznych i humanistycznych – radykalnie zaangażowanego i krytycznego. Zdecydowanie częściej w analizach i badaniach, w tym również nad nauczycielami, znajdują obecnie zastosowanie pojęcia sukcesu oraz kariery zawodowej,
jak też stylu życia, bardziej pasujące do epoki liberalno-pragmatycznej. Tymczasem podejście etosowe, nawiązujące do nadrzędnych wartości moralnych,
humanistycznych i społeczno-kulturowych, zdaje się mieć szczególne znaczenie,
zwłaszcza w takich dziedzinach jak edukacja, służba zdrowia, prawo, kultura.
Trudne i ograniczone byłoby funkcjonowanie tych sfer li tylko według kryteriów
techniczno-biurokratycznych, czysto utylitarnych i rynkowych. Poczucie etosu
zdaje się ponadto zyskiwać, niejako na powrót, na znaczeniu w okresie zamętu
kulturowego, w jakim żyjemy. Wbrew pozorom, ludzie upatrują w kulturze,
w edukacji, w prawie pewnych drogowskazów, jakiegoś ratunku dla siebie, dla
poczucia sensu, dla człowieka przytłoczonego techniką, konsumpcją, ekonomią, polityką.
Nauczyciel wychowawca nie może zachowywać się obojętnie i bezrefleksyjnie wobec wielu nowych, niespotykanych wcześniej w takim natężeniu zjawisk
i tendencji w kulturze i życiu społecznym – gdy następuje przesunięcie społecznych wartości: patriotycznych, rodzinnych, pracy w kierunku skrajnego indywi-
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dualizmu (tylko ja), gdy na rzecz indywidualizmu i egoistycznej autokreacji zarzuca się wartości wspólnotowe i społeczno-kulturowe, gdy tradycyjne nauczanie
ustępuje miejsca praktycznej samoedukacji informacyjno-cyfrowej, gdy wykształcenie wyższe nie jest już domeną tylko elit, gdy wartości (etyka, autorytet, prestiż)
oraz ogólnodostępna wiedza (o charakterze bardziej eksperckim, działaniowym
niż formacyjnym) podlegają nieustannemu kwestionowaniu, weryfikacji i relatywizacji, gdy władza zyskuje charakter relacyjny i współzależny (demokracja sieciowa, bezpośrednia – casus ACTA), gdy nowoczesność z jednej strony niesie postęp, z drugiej zaś – wyklucza, marginalizuje, pozbawia perspektyw życia, pracy
i rozwoju.
Najbardziej sugestywną wizję edukacji przyszłości, rzutującą również na
politykę edukacyjną w Unii Europejskiej oraz wizję nauczyciela, zawiera raport
Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji Dwudziestego Pierwszego Wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa (1998) dla UNESCO. Wynika zeń, iż w centrum
problematyki XXI wieku znajduje się wiele wciąż nierozwiązanych bądź zupełnie nowych napięć i konfliktów, które stanowią wyzwanie dla polityki edukacyjnej obecnych i przyszłych czasów. Są to konflikty (i towarzyszące im dylematy)
między:
–
tym, co globalne, a tym, co lokalne. Jak stawać się obywatelem świata bez
zatracania swej tożsamości narodowej?;
–
tym, co uniwersalne, a tym, co jednostkowe. Jak zachować własną niepowtarzalność i indywidualność w postępującym procesie globalizacji kultury?;
–
tradycją a nowoczesnością. Jak panować nad postępem naukowym, korzystaniem z nowych technologii informacyjnych i jednocześnie nie wyrzekać
się własnej tożsamości?;
–
działaniem perspektywicznym a działaniem doraźnym. Jak w sytuacji, gdy
nadmiar informacji i przelotnych emocji wymusza niejako koncentrowanie
się na bieżących problemach, które trzeba natychmiast rozwiązać, zachować umiar, cierpliwość i dystans potrzebny w przeprowadzaniu poważnych
reform?;
–
nieodzownym współzawodnictwem a troską o równość szans. Jak pogodzić
współzawodnictwo (rywalizację), która stymuluje współpracę, z pogłębiającą
więzi solidarnością międzyludzką?;
–
niezwykłym rozwojem wiedzy a zdolnością przyswojenia jej przez człowieka. Jak utrzymać równowagę między pokusą dołączania nowych dziedzin do
programów szkolnych a dążeniem do zachowania głównych składników edukacji podstawowej, która uczy jak lepiej żyć dzięki wiedzy, doświadczeniu
i kształtowaniu kultury osobistej?;
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duchowością a materialnością. Jak w trosce o przetrwanie ludzkości zachować prawo człowieka do dbałości o rozwój ideałów i wartości moralnych,
duchowych; jak ich nie zatracić w materializującym się świecie? (Delors
1998: 12–14).

Od edukacji i nauczycieli oczekuje się podjęcia wysiłku na rzecz przezwyciężania powyższych konfliktów, co wymaga podjęcia ważnych i „przełomowych”
zadań, które dotyczą:
–
przygotowania ludzi (uczniów) do nowego typu uczenia się,
–
rozwijania nowej wrażliwości etycznej, nowego etosu społeczeństwa uczącego się,
–
kreowania szkoły (i innych instytucji kształcenia, edukacji w ogóle) jako
przestrzeni demokratycznej zmiany społecznej (Brzeziński, Witkowski, red.,
1994).
Nowa, rozszerzona formuła edukacji powinna umożliwić każdej jednostce
odkrywanie, pobudzanie i wzmacnianie jej potencjału twórczego. Oznacza to łagodzenie wizji edukacji instrumentalnej, postrzeganej jako droga do osiągnięcia
określonych rezultatów materialnych i ekonomicznych3, w kierunku traktowania
jej funkcji w sposób integralny, jako edukacji dla spełnienia jednostki, która uczy
się, aby być: aby wiedzieć, aby działać, aby umieć żyć wspólnie (Delors 1998: 86).
Polityka edukacyjna Unii Europejskiej w znacznym stopniu wpisuje się w zarysowaną wyżej wizję edukacji przyszłości. Akcentuje się znaczącą rolę szkoły
w procesach społecznej integracji od wczesnego dzieciństwa oraz w zapobieganiu społecznemu wykluczaniu młodzieży, w budowaniu spójności społecznej,
w zapobieganiu dyskryminacji, marginalizacji, rasizmowi i ksenofobii, w szerzeniu
zasad tolerancji i poszanowania praw człowieka jako podstawowych wartości podzielanych przez społeczeństwa europejskie (Mazińska 2004).
Jak w kontekście tak rozległych i głębokich zmian można by mówić o zawodzie nauczyciela, pedagoga bez jego głębszych odniesień społecznych i kulturowych, bez szerszej świadomości wyłaniających się problemów i zadań, bez
etosu; jak możliwe byłoby rozumienie nauczania tylko w kategoriach technicznych (Forlin 2010: 249)?
3

Wraz z rozwojem ekonomii neoliberalnej w wielu krajach, w tym również w Polsce, edukacja, podobnie jak służba zdrowia, została poddana regułom wolnego rynku, co w rezultacie
prowadzi do dominacji instrumentalnej, utylitarnej i ekonomicznej funkcji edukacji nad jej tradycyjnymi funkcjami: humanistyczną, demokratyczną, społeczno-kulturową. Na ten temat szerzej
piszę w książce Generacja wielkiej zmiany (2008).
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Etos (ethos)4 może dotyczyć różnych grup, środowisk, zawodów. M. Ossowska
(1986) pisała o etosie rycerskim, którego główną wartością była dbałość o cześć,
pragnienie sławy i wyróżnienia, S. Siekierski (1992) o etosie chłopskim, który konstytuowała miłość do ziemi, A. Mencwel (1990) zaś – o etosie lewicy w aspekcie
narodzin (na przełomie XIX i XX w.) polskiego kulturalizmu, z naczelną wartością
dążenia do wolności i godności (wrażliwości i solidarności społecznej, zaangażowania i odpowiedzialności).
Etos nauczycielski badała i analizowała w świetle pamiętników nauczycieli,
przeważnie z lat powojennych, aż do lat osiemdziesiątych, H. Kwiatkowska (1991:
203) – pojmując go za M. Ossowską jako styl życia danej społeczności, ogólną
orientację jakiejś kultury, przyjętą przez nią hierarchię wartości.
Z przeprowadzonych przez H. Kwiatkowską (1991: 204) analiz i interpretacji wynika, że już pod koniec lat osiemdziesiątych widoczne stawało się, iż
etos nauczycielski ewoluuje w kilku kategoriach: od wyboru postawy moralnej
(wewnętrznej potrzeby bycia nauczycielem, misji, powołania), charakterystycznego dla starszych generacji, do wyboru zawodu (jako swego rodzaju obowiązku
służbowego czy wypełniania postawionych zadań) przez współczesnych kandydatów na nauczycieli; od uznania uczenia innych jako motywu i sposobu rozwoju
siebie w starszych pokoleniach, do przykładania większej wagi w podnoszeniu
kwalifikacji do motywów wygody pracy (mniejszy wymiar godzin), ekonomicznych (zdobycie stopnia specjalizacji zawodowej); od tożsamości wyznaczanej
zaangażowaniem społeczno-ideowym, do podnoszenia (już w latach siedemdziesiątych) znaczenia wartości materialnych, osobistej egzystencji, realizacji indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Z badań H. Kwiatkowskiej wynika, że w latach
siedemdziesiątych–osiemdziesiątych nasiliło się niepokojące zjawisko „zanikającego etosu” nauczycielskiego oraz pogarszania się „jakości” nauczycieli. Może to
mieć związek, jak twierdzi Autorka, z utratą znaczenia, pozycji społecznej, prestiżu społecznego i moralnego, a także ze stereotypem nauczyciela jako osoby,
u której wyższe wykształcenie nie zawsze idzie w parze z wysokimi walorami
intelektualnymi i kulturowymi (1991: 217). Odnowienie etosu nauczycieli nastąpiło na fali przełomu politycznego lat osiemdziesiątych oraz zmiany ustroju, co
pokazują badania, które będą relacjonowane w dalszej części niniejszego tekstu.
4

Rozumiany jako „przewodnie wierzenia, mierniki, kryteria, ideały charakteryzujące albo nurtujące jakąś grupę społeczność, naród, ideologię; zespół wartości, będący podstawą głównych
form, wzorców zachowanie się albo myśli jakiejś kultury, społeczeństwa, instytucji [...] charakter,
osobowość człowieka zwłaszcza pod względem równowagi między namiętnościami i rozwagą
(Arystoteles); podstawowy światopogląd, usposobienie, postawa moralna, system wartości jednostki” (Kopaliński 1971: 226).
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Zawód nauczyciela to dziś standardy, czyli wykonanie zadań według ujednoliconego minimum programowego oraz procedur wynikających z pragmatyki zawodowej. Takie rozumienie i traktowanie zawodu, w kategoriach tzw. wąskiego
profesjonalizmu, jako li tylko „proceduralnej” wiedzy oraz opanowanych w procesie szkolenia sprawności czysto technicznych, metodycznych, określonych
przez przyjęte standardy, zdaje się dominować we współczesnej praktyce nauczania nie tylko w naszym kraju, lecz nade wszystko w krajach Europy Zachodniej
(Day 2004).
Nie ulega wątpliwości, że technologiczno-praktyczny (nastawienie na skuteczne działanie, zmienianie, innowacyjność) i ekonomiczny kierunek rozwoju
współczesnej edukacji i kultury prowadzi do wielu jakościowych, potrzebnych
oraz korzystnych zmian modernizacyjnych i cywilizacyjnych. Wciąż jednak nie
jest w stanie przezwyciężyć podstawowego dylematu współczesności: jak powiązać coraz bardziej zatomizowane jednostki ze wspólnotą; jak pomóc człowiekowi w jego problemach egzystencjalnych, gdy w coraz doskonalszym technicznie środowisku, określanym jako „dyktat robotów”, szczególnie dotkliwy staje się
postępujący zanik duchowości i społeczno-moralnych aspektów życia.
Spojrzenie na nauczycieli i zawód nauczycielski z perspektywy etosu i zawodu to również próba pokazania stanu nauczycielskiego przez pryzmat zderzeń
kultury tradycyjnej i kultury (po)nowoczesnej, które możemy obserwować oraz
doświadczać w Polsce po przełomie 1989 r. Sytuacja zawodu nauczycielskiego
w realiach radykalnych przemian jest specyficzna, gdy stare wartości i normy
jeszcze całkiem mocno oddziałują, nowe zaś dopiero próbują się wyklarować
z zawiłości i chaosu zmiany. Jest to zatem, mówiąc słowami J. Naisbitta, stan
kulturowego zawieszenia, „czas między epokami, tak, jakbyśmy wzięli w nawias
obecnej formy przeszłość i przyszłość, ponieważ nie ma nas ani tutaj, ani tam
[...] czas zawieszenia jest czasem przemian i kwestionowania” (1997: 297–301).
Dziś potrzeba nowego modelu kultury oraz innej edukacji. Z. Bauman w jednym
z wywiadów stwierdził, iż nadchodzi nowa epoka, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć, jaka ona będzie; żyjemy w interregnum, w międzypanowaniu, swego
rodzaju bezkrólewiu; często w tym kontekście pojawiają się określenia „pustka
ideowa”, „próżnia aksjologiczna”, brak wizji, niedostatek celów, sensu, co ma
szczególnie niekorzystny wydźwięk w edukacji. Tymczasem nauki społeczne i humanistyczne przeżywają poważny kryzys, gdyż współcześni ludzie boją się ideologii, które kojarzą im się z wykluczaniem i narzucaniem tożsamości.
Zarysowana przez Annę Radziwiłł wizja nauczyciela społeczno-demokratycznego etosu w znakomitej większości wypełniła się w zaangażowaniu, młodzień-
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czym entuzjazmie i euforii zmiany wśród młodego pokolenia nauczycieli, wchodzącego do zawodu w początkach lat dziewięćdziesiątych, po zmianie ustroju,
a ukształtowanego na wartościach ruchu społecznego Solidarności. Jak potoczyły się ich losy, jakie rozwinęły się postawy i przekonania zawodowe, pokazują
kolejne badania, które znajdą porównawcze omówienie w niniejszym tekście.
W celu bliższego ich zobrazowania będą one bardziej szczegółowo rozważane, z wykorzystaniem głównie wyników własnych badań autobiograficznych
i pamiętnikarskich oraz ich interpretacji, w następującej kolejności:
–
Od tożsamości roli społecznej (nadawanej przez społeczeństwo, przypisanej
przez system, nacechowanej ideologią) ku tożsamości osobowej, autonomii
i podmiotowości. Pokolenia polskich nauczycieli 1989/1990.
–
O własną tożsamość i filozofię zawodu oraz edukację osobowościowo-rozumiejącą. Młode pokolenie nauczycieli 1992/1993.
–
Rozdarty profesjonalizm (między wartościami a standardami). Średnie pokolenie nauczycieli 2002/2004.

1. Od tożsamości roli społecznej ku tożsamości osobowej, autonomii
i podmiotowości. Pokolenia polskich nauczycieli 1989/1990
Zaakcentowany w tytule podrozdziału kierunek przemian mentalności nauczycieli: od tożsamości roli społecznej ku tożsamości osobowej, podmiotowości i niezależności, został uwidoczniony w badaniach nad trzema pokoleniami
(wg kulturowo-historycznej, socjologicznej koncepcji pokolenia, za Ossowską
i Garewiczem) nauczycieli pracujących w szkołach na przełomie lat 1989/1990,
których sytuowano jednocześnie w adekwatnych fazach cyklu życia (Erikson 1968)
i rozwoju zawodowego (Super, Bohn 1971). Badaniami objęte zostały: pokolenie
starsze, pierwszej połowy XX wieku, lat wojny i okupacji oraz roku 1948 i 1956
(45–65 lat); następnie pokolenie średnie (wiek 29–44 lata) – środka wieku, lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, aż po wczesne lata osiemdziesiąte (pokolenia lat ’68, ’70, ’76, a także „Sierpnia” i Solidarności) oraz pokolenie najmłodsze
(wiek 21–28 lat) – drugiej połowy XX wieku, Solidarności, stanu wojennego,
zmiany ustroju. W badaniach tych podjęto wątek następstwa i zróżnicowań pokoleniowych w środowisku i w zawodzie nauczycielskim, w sytuacji dokonującego się przełomu ustrojowego w Polsce (Dróżka 1993). Oprócz kwestionariusza ankiety (364 osoby) wykorzystano również wypowiedź autobiograficzną
Sens i godność mojego życia i pracy (287 relacji). Wyniki tych badań ukazały wyraźną odrębność najmłodszego pokolenia nauczycieli, którzy do zawodu wchodzili
w końcowych latach osiemdziesiątych i podczas przełomu ustrojowego.
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Spośród trzech nauczycielskich pokoleń najmłodsi, najlepiej wykształceni,
w zdecydowanej większości absolwenci magisterskich studiów uniwersyteckich
i WSP, wyróżniali się silnymi dążeniami do podmiotowości, autonomii osobowej
(niezależności), godności osobowej, samodzielności zawodowej oraz wysokiego
poziomu profesjonalizmu. W takim ukształtowaniu pokoleniowego wymiaru ich
świata wartości, etosu oraz filozofii zawodu znaczącą rolę odegrały czynniki natury kulturowo-historycznej – wartości i dążenia ruchu społecznego Solidarności
oraz osobowe i demokratyczne aspiracje Polaków, wyzwolone niejako przez
zmianę ustroju. Uwidoczniony został również wpływ czynników związanych z fazą życia, młodością i wczesną dorosłością, których domeną jest silne artykułowanie swej odrębności osobowej i niezależności.
Uzyskane wyniki dawały podstawę do wysunięcia hipotezy o zauważalnych
tendencjach do zmiany pokoleniowej w środowisku i w zawodzie nauczycielskim.
Miałaby ona polegać na odchodzeniu od postrzegania zawodu i zachowań nauczycieli w tradycyjnych, ale upolitycznionych w okresie PRL-u, kategoriach roli
społecznej (nauczyciela zależnego od systemu oraz tzw. społecznikostwa w znacznej mierze zideologizowanego), w kierunku kategorii myślenia oraz stylu pracy
wyznaczonych przez indywidualne standardy podmiotowe oraz raczej wąsko
rozumiany profesjonalizm. Bez zbytniego wchodzenia w role inne, niezwiązane
bezpośrednio z zadaniami zawodowymi. Zaobserwowane tendencje wymagały
dalszych badań.
Zostały one przeprowadzone w latach 1992–1993, z zastosowaniem jakościowego podejścia autobiograficznego. W największym skrócie – umożliwia ono
przyjęcie subiektywnej perspektywy indywidualnego podmiotu oraz ukazanie
różnych problemów przez pryzmat pokoleniowej i biograficznej całości (Dróżka
1997; 2004). Pozwala nade wszystko na rozumiejące wniknięcie, wczucie się
w świat znaczeń, a także w styl pracy ukazany w autobiograficznych i pamiętnikarskich narracjach badanych nauczycieli.

2. O własną tożsamość i filozofię zawodu oraz edukację
osobowościowo-rozumiejącą. Młode pokolenie nauczycieli 1992/1993
Badaniami objęto „młode pokolenie” nauczycieli w wieku od 21 do 30 (35)
lat. Z racji historycznego usytuowania okresu ich młodości właściwej (18–25),
można było nauczycieli tych postrzegać jako przedstawicieli pokolenia sierpnia
’80, Solidarności, stanu wojennego oraz przełomu ustrojowego i początków
III Rzeczypospolitej. Z perspektywy cyklu życia młode pokolenie nauczycieli
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sytuowano w fazie ekspansji życiowej, a po części w fazie kulminacji, według
zaś koncepcji E.H. Eriksona: w fazie V, VI oraz początkowej VII. Pod względem rozwoju zawodowego (Super, Bohn 1971) badani nauczyciele znajdowali
się w fazie przymierzania roli i początku pracy zawodowej, a w niewielkiej części
w fazie stabilizacji.
Jednym z głównych problemów postawionych w tych badaniach było pytanie
o to, czy w systemie wartości, sposobie myślenia, w dążeniach, w stylu życia
i pracy młodych nauczycieli widoczne były pewne charakterystyczne, odmienne
cechy (wartości, cele, przekonania, postawy), świadczące o tworzeniu się nowej
formacji nauczycieli i nowego modelu edukacji w Polsce. Jakie były wówczas
szanse tych nauczycieli na stanie się podmiotem w procesie transformacji do
demokratycznego społeczeństwa? Jakie kompetencje były im niezbędne?
Badania zostały przeprowadzone metodą autobiograficzną przez ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu na pamiętniki, autobiografie i inne wypowiedzi
osobiste nauczycieli, z nawiązaniem do polskich tradycji tego typu badań (prac
Znanieckiego, Chałasińskiego, Szczepańskiego, Kłoskowskiej, Gołębiowskiego,
Leońskiego, Gizy i in.) oraz doświadczeń badaczy zachodnich (Denzina, Helling,
Bertaux, Schutze) (Dróżka 2002; Włodarek, Ziółkowski, red., 1990). Wybór tej
metody okazał się korzystny, gdyż na konkurs napłynęło ponad 120 obszernych
prac o charakterze autobiograficznym, od młodych nauczycieli z całego kraju,
z różnego typu szkół oraz placówek oświatowych i wychowawczych (Dróżka,
Gołębiowski 1993).
Badania potwierdziły zaobserwowane wcześniej zmiany w postrzeganiu
przez młodych nauczycieli własnej tożsamości i roli nauczyciela. Pozwoliły odkryć w wypowiedziach, refleksjach, w podmiotowych wizjach oraz koncepcjach
szkoły i nauczyciela powtarzający się motyw – dążenie do uczynienia ze szkoły
i kontaktu nauczyciel – uczeń czegoś otwartego, bezpośredniego, osobowego,
partnerskiego, nieskupionego tylko na formalnych wymaganiach, na lekcji i stopniach. Pewien kierunek takiej zmiany pokoleniowej, dążenia do edukacji nie
encyklopedyczno-pamięciowej, lecz osobowościowo-rozumiejącej, uczącej samodzielności myślenia i dociekania, formowania osobowego, uczenia się przez
całe życie, poznawania siebie, samorealizacji, wyraźnie uwidocznił się w tym pokoleniu. Warunkiem realizacji tej wizji miał być nauczyciel o wysokich walorach
osobowych i moralnych, a także społeczno-ideowych, w sensie zaangażowania
nie politycznego, lecz w odbudowę, poprzez pracę oświatową i kulturalną, tradycji i kultury polskiej, wartości podstawowych, patriotycznych oraz formacji
osobowej młodego pokolenia Polaków.
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W najogólniejszym ujęciu można było zauważyć, że młodzi nauczyciele na
progu nowego ustroju, widząc zagubienie młodych ludzi, dezorientację wartości,
na nowo jakby podjęli pozytywistyczne zadanie pracy u podstaw w demokratycznych realiach i w nowej niejako odsłonie społecznikowskiego etosu, który
nie zanikł. Wyraźne były wśród tych nauczycieli dążenia do społecznego i kulturalnego zaistnienia w nowej Polsce, do spełnienia szerszego, formacyjnego i kulturowego sensu swej roli jako nauczycieli i wychowawców (Dróżka 1997; 2004).
Z dzisiejszej perspektywy tamten etap zmiany społecznej (od 1989 do 1993–
1995 r.) jawi się jako czas „wolności”. Przy czym była to wolność tak w sensie
politycznym, jak i w znaczeniu nastroju, jaki panował (euforii, entuzjazmu,
nadziei), ale nade wszystko – wolności jako możliwości odważnej i nieskrępowanej (wyjąwszy przypadki oporu starych struktur) twórczości, nowych inicjatyw, innowacji, poszukiwań. W okresie tym, jak wynika z badań Instytutu Spraw
Publicznych, zanotowano najwięcej innowacji oświatowych i nauczycielskich
(Putkiewicz i in. 1999; Śliwerski 2002). Taką też atmosferę można było „wyczytać” z pamiętników młodych nauczycieli, w których widoczna była zdecydowana dominacja „czynnika ludzkiego”, podmiotowości, indywidualności, autonomii
osobowej, twórczości, społecznego zaangażowania. Był to czas, w którym mogła
zaistnieć, zaznaczyć swoją odrębność nowa formacja nauczycieli, z innym stylem
myślenia i działania zawodowego i społecznego, którego zalążki można było
dostrzec w analizowanych pamiętnikach młodych nauczycieli.
Zaobserwowane tendencje znalazły odbicie w indywidualnych stylach pedagogicznych nauczycieli, których wyróżniającymi się cechami były kategorie porozumienia i integracji, a także dążenie do edukacji rozumianej nie tylko jako
nauczanie, lecz nade wszystko jako towarzyszenie uczniowi i wychowankowi na
jego drodze rozwoju.
Podtrzymanie tego kierunku okazało się niezwykle trudne, a niekiedy wręcz
niemożliwe, np. praktykowanie indywidualnego stylu pedagogicznego. Dążenia
młodych nauczycieli oraz ich odmienny styl pracy zostały w znacznej mierze
ograniczone wraz z postępującą po 1995 r. swego rodzaju administracyjno-biurokratyczną „kolonizacją” edukacji i roli nauczyciela, wraz z kolejnymi reformami oraz rozszerzającą swe wpływy gospodarką wolnorynkową. W efekcie tych
procesów można było zauważyć, że polscy nauczyciele nie mieli właściwie ani
czasu, ani sposobności, aby wypracować w praktyce sobie właściwą autonomię
osobową i zawodową. Nie stał się ich udziałem jakiś rodzaj niezależnej od systemu przestrzeni, w której mogliby realizować, na wzór zachodnich nauczycieli,
własną wizję nauczania i wychowania, swój podmiotowy świat życia w pracy
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zawodowej. Potwierdzają to kolejne badania, które przeprowadzono w latach
2002–2004 nad średnim pokoleniem nauczycieli, a zatem w dziesięć lat po poprzednich badaniach, gdy młode pokolenie nauczycieli weszło w swój wiek
męski... W ciągu dziesięciolecia nastąpiła duża zmiana kulturowa i cywilizacyjna; integracja Polski z Unią Europejską w 2004 r. zapoczątkowała kolejny etap
przemian. Najbardziej jednak „przełomowym momentem” dla nauczycieli była
rozpoczęta w 1999 r. reforma edukacji narodowej. Potrzebna i oczekiwana, została wprowadzona odgórnie i narzucona jako obowiązująca, a przy tym niejasna
w sferze koncepcji i realizacji.

3. Rozdarty profesjonalizm (między wartościami a standardami).
Średnie pokolenie nauczycieli 2002/2004
Badaniami ogólnopolskimi objęto nauczycieli w wielu 35–50 (55) lat, miały
one formę konkursu na pamiętniki i inne wypowiedzi osobiste. W rezultacie
uzyskano ponad 160 tekstów, niekiedy bardzo obszernych, kilkudziesięciustronicowych, od nauczycieli z różnych szczebli oraz typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z całego kraju.
W badaniach tych przyjęto5, że średnie pokolenie nauczycieli można by postrzegać i charakteryzować jako pokolenie doświadczające traumy zwielokrotnionej zmiany, niosącej wiele napięć, konfliktów i kryzysów. Usytuowanie społeczno-kulturowe oraz życiowe i zawodowe tych nauczycieli określały trzy przełomowe
zmiany:
–
zmiana epokowa (globalna zmiana kulturowa, kryzys instytucji i organizacji);
„czas wysoko rozwiniętej nowoczesności jest czasem fundamentalnej przemiany – nie tylko ciągiem dalszym nieustającej dynamiki nowoczesności, ale
przedsmakiem dogłębnych przemian strukturalnych” (Giddens 2001: 284);
–
zmiana ustrojowa (struktur społeczno-politycznych, ekonomicznych i edukacyjnych w Polsce, w tym radykalna reforma edukacji z 1999), ukazująca
pokoleniowy (kulturowo-historyczny i socjologiczny) aspekt konfliktu etosu
i społecznej roli nauczyciela oraz inne napięcia;
–
zmiana życiowa (w wymiarze cyklu życia), ukazująca humanistyczno-psychologiczne, egzystencjalne aspekty kryzysu tożsamości wieku średniego.
5

Na podstawie wcześniejszych badań, wielokrotnego czytania i analizowania zebranych tekstów oraz analiz literatury dotyczącej polskiej transformacji, m.in. P. Sztompki, a także globalnych
zmian kulturowych – A. Giddensa i in. Analizy te zostały zawarte w książce Generacja wielkiej
zmiany (2008).
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Na podstawie analizy materiałów autobiograficznych, odzwierciedlających
nauczycielską refleksyjność czasu transformacji, wyróżniono trzy grupy problemów, które najbardziej zdawały się doskwierać badanym nauczycielom6. Problemy te wynikały ze zmian, jakie dokonały się w trzech następujących wymiarach
funkcjonowania edukacji, szkoły i zawodu nauczycielskiego w nowych realiach
ustrojowych:
–
kulturowo-aksjologicznym i cywilizacyjnym;
–
społeczno-politycznym i ekonomicznym;
–
edukacyjno-zawodowym.
Zmiany w wymiarze pierwszym, kulturowo-aksjologicznym i cywilizacyjnym,
ujawniły znaczące „rozdroże wartości”. Najbardziej zauważalna, a zarazem dotkliwa w skutkach, była tu przewaga nastawień indywidualistycznych nad wspólnotowymi i społecznymi oraz materialistycznych, ekonomicznych i technicznych
nad ideowymi i duchowymi. Tendencje te wyrażały się w odczuwanej i opisywanej przez nauczycieli, daleko idącej marginalizacji społecznych i wychowawczych
funkcji szkoły oraz postępującej dehumanizacji kształcenia. Szczególnie dotkliwa dla większości nauczycieli okazała tendencja do deprofesjonalizacji zawodu
oraz degradacji społecznej roli nauczyciela, wyrażającej się w pozbawianiu go
wpływu intelektualno-koncepcyjnego i formacyjnego, na rzecz funkcji czysto instrumentalnych, wykonawczych i odtwórczych.
Zmiany w wymiarze społeczno-politycznym i ekonomicznym ukazywały silną
presję zwiększających się gwałtownie w tamtych latach nierówności społeczno-edukacyjnych. Najbardziej uderzająca dla badanych nauczycieli w średnim wieku była coraz bardziej zauważalna i odczuwana jako upokorzenie marginalizacja
pozycji społecznej nauczyciela oraz jego prestiżu w warunkach dominacji zależności ekonomicznej oraz postępującej „materializacji mentalności” w otoczeniu szkoły.
Zmiany w wymiarze edukacyjno-zawodowym można było określić jako fenomenologię „przymusu symbolicznego”. Ukazały one z niezwykłą ostrością niepokojące skutki procesów decentralizacji, a jednocześnie centralizacji i urzędniczej, administracyjnej kontroli edukacji w Polsce. Najbardziej zauważalną
tendencją na tym obszarze jest rosnąca „deprofesjonalizacja” roli nauczyciela,
wyrażająca się w znacznej redukcji, a nawet marginalizacji jego autonomii,
profesjonalizmu i podmiotowej twórczości, pod presją ilościowych i biurokratycznych wskaźników ekonomicznych oraz zewnętrznie ustalanych standardów
tzw. jakości pracy szkoły. Najbardziej kontrowersyjny (obok zmian struktural6
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nych – gimnazja) okazał się wprowadzony w 2000 r. tzw. system awansu zawodowego nauczycieli, który miast pobudzić nauczycieli do wzmożonego rozwoju
zawodowego oraz wyłonić twórczą, innowacyjną, profesjonalną elitę – zapoczątkował proces proceduralnego i mechanicznego ograniczania autentycznej
twórczości i rozwoju nauczycieli, wynikających z potrzeb własnej samorealizacji
oraz spełnienia zawodowego.
Na podstawie przeprowadzonych badań można było stwierdzić, że w polskiej
szkole zapoczątkowano budowanie modelu jej zmieniania bardziej biurokratycznego niż partycypacyjnego. Tendencja ta rzutuje na coraz powszechniej rozwijaną biurokratyczną rolę nauczyciela jako „urzędnika” zarządzającego zmianą,
ustalaną poza nim, a nie postrzeganie go jako lidera środowiska edukacyjnego,
mającego swój twórczy i refleksyjny udział w projektowaniu zmian (Vonk
1991: 13). Aby nauczyciele mogli w swej pracy profesjonalnie równoważyć zaobserwowane tendencje, potrzebny jest całościowy, otwarty i refleksyjny model ich
kształcenia oraz wspomagania w dalszym rozwoju. Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie wielu wniosków, które szczegółowo omawiam w swojej książce o średnim pokoleniu nauczycieli oraz w artykułach. Warto jednak
przybliżyć pewne kwestie z uwagi na podjęty w temacie artykułu wątek etosu
nauczyciela i jego przemian.
Otóż nade wszystko należy mieć na uwadze, że w wyniku gwałtownego
przejścia, nigdzie i nigdy dotąd nie praktykowanego: z systemu zamkniętego do
systemu otwartego, z gospodarki centralnie sterowanej do neoliberalnej ekonomii
korporacyjnej, nauczyciele, podobnie jak wszyscy Polacy, nie mieli możliwości
praktykowania swej niezależności. Nie byli też przyzwyczajeni do podejmowania
inicjatyw, decyzji i ryzyka. Nauczyciele, nawykli do silnych w Polsce identyfikacji
społecznych i ideowych, mieli szczególne trudności w definiowaniu się w nowych
kategoriach pragmatycznych i wolnorynkowych. Wprowadzony w 1989 r. nowy
ustrój wymusił niejako reinterpretację wszystkiego; rozwijająca się gwałtownie
rzeczywistość rynkowa zdawała się pochłaniać wszelkie inne orientacje i wartości.
Reforma edukacji nie uwzględniła dominującego, tradycyjnego charakteru:
kulturowo-symbolicznego i ideowo-społecznego wzoru wartości u nauczycieli.
Jej silny radykalizm wywołał efekt doraźnej „walki o przetrwanie”; tygla, w którym autentyczna racjonalizacja i modernizacja zeszły niejako na dalszy plan.
Podobnie rzecz się miała z podmiotowością, autonomią, kreatywnością, na których
tak zależało młodym nauczycielom na początku przemian, a które w świetle badań
nad średnim pokoleniem nauczycieli zdawały się schodzić na plan dalszy, pod
presją konieczności dostosowania się do bieżących wymagań oraz oddziaływania
wielu innych radykalnie zmienionych czynników zewnętrznych.
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Badania nad pamiętnikami nauczycieli w średnim wieku pokazały, że w warunkach pluralizmu wartości i norm, wielości wzorów kultury, symboli nastąpił
proces pękania „tożsamości kulturowej” nauczycieli, budowanej w warunkach
stabilnego ładu społeczno-kulturowego, nasyconej wartościami społecznymi
i wspólnotowymi. Społeczeństwo stanowiło zawsze podstawę autoidentyfikacji
polskiego nauczyciela, który obdarzany był wysokim prestiżem i poważaniem, szacunkiem, a poczucie satysfakcji zawodowej stanowiło ważne źródło motywacji
oraz świadczyło o wyższej randze tego zawodu. Zmiana kulturowa w Polsce po
roku ’89, spotęgowana globalną wielką zmianą w świecie, spowodowała u dłużej pracujących, doświadczonych nauczycieli poważny zamęt biograficzny i etosowy, który nazwałam stanem rozdartego profesjonalizmu oraz swoistego zawieszenia kulturowego.
Polscy nauczyciele jeszcze nie zdążyli się nauczyć nowej formuły swego zawodu w warunkach neoliberalnych, gdy tymczasem w rozwijającej się kulturze
(po)nowoczesnej koniecznością staje się nieustanne poszukiwanie autoidentyfikacji, wymagające osobistego, wewnętrznego wysiłku budowania własnego życia
(biografii), krytycznej, dyskursywnej świadomości swych celów, działań i zaangażowań. Taki jest wymóg świata, w którym przestrzeń bezpieczeństwa, przewidywalności i pewności ustępuje pod naporem ryzyka, niepewności, osamotnienia
i zwątpienia.
Mechanizmy powyższe są widoczne w analizowanych pamiętnikach średniego
pokolenia nauczycieli, którzy stanowią przykład grupy zawodowej o typowo tradycyjnym, zachowawczym, wspólnotowym i hierarchicznym układzie stosunków,
tak w rodzinie, jak i w pracy. Brak nadal możliwości tworzenia się w szkole
nowego typu wspólnoty, jakiej domaga się choćby Fullan; z podejściem refleksyjnym, podzielaniem wizji, która stanowiłaby fundament rozwoju szkoły jako
organizacji uczącej się w społeczeństwie wiedzy, u nauczyciela zaś rozwoju poprzez inwestowanie w mistrzostwo osobiste.

Podsumowanie i wnioski. (Czy) kryzys jest szansą na kulturową
odnowę? Refleksyjność, współzależność i otwartość nauczyciela
(i zawodu) wobec potrzeby rozumienia i równoważenia zmiany
Przedstawiona w dużym zarysie sytuacja polskich nauczycieli na kontinuum
między etosem a zawodem wobec zadań wychowawczych ma swój wymiar globalny (epokowa zmiana kulturowa wymaga innego modelu edukacji), ale nade
wszystko ma ona polski lokalny kontekst zmiany ustroju i transformacji. Rodzi-
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me realia sprawiają, że edukacja w Polsce oraz rola nauczyciela podlegają silnym
napięciom o charakterze aksjologicznym, ideowym. Znajdują one wyraz m.in.
w trudnościach związanych z pogodzeniem w Polsce silnego nastawienia na interesy gospodarki neoliberalnej, kierującej się zasadami wolnego rynku, rywalizacją, indywidualnym sukcesem, zyskiem, a sferą społeczną, publiczną (edukacja,
służba zdrowia, kultura, sztuka), kierującą się zasadami aksjologii, dobra wspólnego, poczuciem wspólnotowości, brakiem nawyków osiągnięć i sukcesów materialnych. Sfera publiczna jest dziś zdominowana regułami wolnego rynku i nieomal zanika pod presją ekonomii i zysku. Dylemat ten (jak i wiele innych tego
typu) jest szczególnie przeżywany przez nauczycieli, którzy stanowią bodaj najliczniejszą rzeszę sfery publicznej. W średnim pokoleniu skutkuje on stwierdzonymi w badaniach, w tym również w pamiętnikach, przeciążeniami aksjonormatywnymi, prowadzącymi nierzadko do zaburzeń tożsamościowych oraz do utraty
poczucia sensu pracy. Pojawiają się trudności w zrozumieniu wymogów modernizacji, w przystosowaniu się do nowych reguł, a często i niechęć wobec zmian.
Ujawnione napięcia między etosem a zawodem mają też źródło w sprzecznych oczekiwaniach, jakie formułuje się wobec edukacji. Z jednej strony widoczne są dążenia do ograniczania humanistycznych i demokratycznych funkcji edukacji, na rzecz podejścia instrumentalnego, pod naporem interesów rynku pracy,
technologii, ekonomii, społeczeństwa wiedzy (ucz się albo giń). Z drugiej zaś
w edukacji upatruje się jedynego ratunku dla kultury, człowieczeństwa i ludzkiego
świata, zagrożonego w cywilizacji technologii i rynku.
Są to dylematy uzasadnione, gdyż coraz częściej badacze i pedagodzy głoszą, że wychowanie nigdy nie było tak trudne jak teraz, gdy świat dosłownie
stanął na głowie (Speck 2005). Z badań wynika natomiast, że nauczycielom najbardziej brakuje kompetencji społecznych i wychowawczych (Murawska i in.
2005: 133 i n.). Tymczasem przed nauczycielami stają nowe zadania, dotyczące
promowania praw człowieka, tolerancji, poszanowania różnorodności, inkluzji
społecznej i edukacyjnej, wychowania obywatelskiego, integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sprawiającymi trudności wychowawcze,
w tym również dzieci i młodzieży ze środowisk biednych i społecznie marginalizowanych. Nie są to zadania łatwe; w celu sprostania im poszukuje się sposobów podniesienia jakości nauczycieli, co stanowi jeden z priorytetów polityki
edukacyjnej Unii Europejskiej.
Jednocześnie w praktyce edukacyjnej wciąż odczuwany jest niedostatek
funkcjonowania nauczycieli w standardach podmiotowych, według koncepcji samodzielności poznawczej i refleksyjności (Potulicka, Rutkowiak 2010). Nauczyciele w swych pamiętnikach również wykazują słabe rozumienie zmiany, w tym
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zwłaszcza założeń oraz praktyki edukacji partycypacyjnej i interpretacyjnej, która
jest wszak podstawą rozwoju demokratycznej szkoły oraz warunkiem podejmowania zadań wychowawczych w kontekście współczesnych złożonych wyzwań
i zagrożeń. Nie potrafią funkcjonować w relacjach partnerskich, mają niedostateczne przygotowanie do wciąż nowych, wcześniej niespotykanych problemów
i zadań wychowawczych.
W tej sytuacji szczególnie uderzające jest słabe zaznaczenie w teorii
i praktyce kształcenia nauczycieli oraz w ich wspieraniu w dalszym rozwoju wizji
nauczyciela współzależnego, otwartego na demokratyczne wartości dialogu,
spotkania, partycypacji, nauczyciela komunikacji, negocjacji, mediacji zmiany,
dopuszczającego uczniów, rodziców i inne podmioty do pełnego głosu oraz
współudziału i współodpowiedzialności za edukację, kształcenie i wychowanie
(Kwiatkowska 2005; Wiłkomirska 2005; Przecławska, Wiłkomirska, red., 2010).
Wizja ta znajduje szczególne uzasadnienie w sytuacji, gdy uświadomimy
sobie, że dokonujący się przełom w kulturze współczesnej dotyczy w swej istocie dwóch głównych czynników o podstawowym znaczeniu dla edukacji, a mianowicie wiedzy i wartości. Charakterystyczne dla starej tradycyjnej kultury pewność płynąca z wiedzy (teorii) oraz oparcie na trwałych i mających społeczny
charakter wartościach w „nowym świecie” są zastępowane przez kulturę niepewności (poznawczej, egzystencjalnej), nietrwałości, płynności, jednostkowości,
problematyczności, relatywizacji, kwestionowania, refleksyjności. Następuje ponadto daleko idąca zmiana statusu wiedzy i wartości, najogólniej polegająca na
tym, iż wiedza (naukowa, teoria formalna, obiektywna) w procesie nauczania
wypierana jest przez wiedzę płynącą z subiektywnego doświadczenia, wiedzę
praktyczną, potoczną, osobistą, której źródłem jest indywidualny wgląd w przeżywaną codzienność. Wartości zaś zastępowane są standardami.
Obiecującą perspektywę nowoczesnej i zrównoważonej zarazem profesjonalizacji zawodu nauczyciela stwarza koncepcja profesjonalizmu poszerzonego
i otwartego, w myśl której nauczyciel staje się w procesie całożyciowego rozwoju oraz zyskuje oczekiwany w dzisiejszym świecie wymiar refleksyjny i współzależny (Day 2004: 285 i n.).
Spośród wielu założeń profesjonalizmu otwartego warte szczególnego podkreślenia są następujące:
–
inwestowanie w całego nauczyciela, a zwłaszcza w rozwój profesjonalnego
„ja”, gdyż uczenie tylko umiejętności i podążanie za wcześniej określonymi
standardami jest niewystarczające, znacznie ogranicza potencjał rozwojowy nauczycieli oraz stawia pod znakiem zapytania podstawy nowego społeczeństwa „uczącego się”;
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korzystanie w kształceniu i rozwoju zawodowym z różnych rodzajów wiedzy i doświadczenia, w tym również płynących z indywidualnej biografii,
z własnych emocji i przeżyć oraz przechodzenie z uczenia się powierzchniowego (elementy wiedzy lub fakty) na uczenie się głębokie, które łączy wiedzę ze zrozumieniem i uczy myślenia;
partnerskie uczenie się przez całe życie w dialogu i partnerskiej współpracy,
w szkole jako organizacji uczącej się7.

–

W tak zarysowanej koncepcji profesjonalizmu otwartego centralną kwestią
kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli staje się refleksyjność. Wynika to
z przekonania, iż nauczyciele, jeśli chcą uniknąć biurokratycznego i technicznego
aspektu ich roli, jeżeli nie chcą czuć się „odprofesjonalniani” i sprowadzani do
roli wykonawców tzw. nowej polityki edukacyjnej, nastawionej na wydajność,
poprawę ekonomiczną oraz edukacyjną efektywność, muszą dążyć do zachowania
szerokiego spojrzenia na swoją pracę, a nie tylko patrzenia na samo nauczanie.
Muszą określić własną pozycję poprzez krytyczne i ciągłe ocenianie celów, konsekwencji oraz społecznego kontekstu swej roli. Promowanie otwartej, refleksyjnej i krytycznej perspektywy zawodu stwarza szansę na to, iż kompetentny
technicznie nauczyciel, dobry fachowiec, jaki dziś jest niewątpliwie potrzebny, nie
będzie się ograniczał li tylko do tzw. poszukiwania aktywnych rozwiązań, lecz
także będzie się zastanawiał nad szerszymi wymiarami swej pracy, nad jej celami, wartościami, warunkami oraz społeczną odpowiedzialnością za podejmowane działania (Day 2004: 70).
Zarysowane podejście jest tym cenniejsze, że w odróżnieniu od wcześniej
omówionych zewnętrznych czynników zmiany ma ono charakter bardziej wewnętrzny i jest związane z jakością nauczyciela, jego osobowością, osobistą
motywacją, twórczym nastawieniem do zmian, zaangażowaniem, wrażliwością
społeczną, mądrością, można by rzec z etosem właśnie. Koncepcja otwartego
profesjonalizmu jest promowana jako podejście refleksyjne przez europejskie
gremia edukacji ATEE, Komisję Europejską, a nauczyciel jest postrzegany jako
reflective practitioner na wzór wysoce autonomicznych profesji lekarza czy prawnika. Refleksja nad własną praktyką w tych zawodach nie musi być postrzegana jako zwykłe narzędzie służące do zawodowego rozwoju, lecz jako pozycja
wyjściowa, nieodzowny nawyk umysłu do ciągłego podawania w wątpliwość
swej praktyki i wiedzy, a także szerzej – do krytyki systemu (Dróżka 2013). I co
7

Szerzej na ten temat piszę w artykule Kształcenie i rozwój zawodowy nauczyciela w przestrzeni
organizacji uczącej się (2004).
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nie mniej ważne, w swej treści jest to podejście w istotny sposób zbieżne z tradycyjnym, inteligenckim (intelektualnym, kulturalnym i demokratycznym, liberalnym) aspektem roli społecznej: etos służby, etyka odpowiedzialności, autonomia
zawodowa, poczucie sprawstwa, gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia, wrażliwość społeczna, krytyczność, postrzeganie nauczania w szerszych kategoriach społeczno-kulturowych i politycznych itp. Ma ono wiele wspólnego
z rozważanym przez Annę Radziwiłł wzorcem osobowym i zawodowym nauczyciela jako pokornego posłannictwa, emancypacji i niezależności.
Tymczasem średnie pokolenie nazwało siebie „ostatnimi Mohikanami”, którzy jeszcze dopominają się o wartości i humanistyczny, formacyjny wymiar edukacji i szkoły, w której nauczyciel miałby możliwość autentycznej, indywidualnej
samorealizacji zawodowej i życiowej. Pokolenie to najbardziej odczuło swoistą
dekapitalizację etosu, wykształcenia, kwalifikacji, pod wpływem nowej formuły
zawodu, silnie zbiurokratyzowanej przez tzw. stopnie awansu zawodowego oraz
standardy jakości szkoły. W nowej przestrzeni zawodu nauczyciel jest nie tyle
wychowawcą, ile zarządzającym wiedzą i uczeniem się oraz kreatorem własnego rozwoju zawodowego. Jako pierwsza generacja nauczycieli polskiej transformacji, pokolenie to znajduje się obecnie u schyłku swej nauczycielskiej kariery,
schodzi ze sceny dziejów… Wielu z tych nauczycieli znajduje się w końcowej fazie
życia (za Eriksonem: główne napięcie rozwojowe przebiega między mądrością
a rozpaczą). Która z tych nieuchronności wieńczy dzieło naszych nauczycieli epoki
wielkiej zmiany? Jak potoczyły się dalsze ich losy? Jakie jest ich usytuowanie
społeczne i kulturowe w odmienionej rzeczywistości? Jakie dzisiaj wyzwania stają
przed kolejnymi pokoleniami nauczycieli? Czy wobec kryzysu ideowego zawodu
będzie to próba kulturowej odnowy etosu nauczyciela pod wpływem z jednej
strony globalizacji, z drugiej zaś – narastającego kryzysu kultury neoliberalnej?
Z pewnością potrzebne jest podejście mądre, odpowiedzialne, od my z tamtego
podporządkowanego, poprzez ja, którego było tak mało, do my współzależnego.
Pojawiają się tu ważne zadania dla instytucji kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli, których działalność wymaga przejścia od dominacji standardów przedmiotowych (techniczny przekaz wiedzy, pragmatyzm, utylitaryzm)
w kierunku szerszego rozwoju wartości oraz kompetencji podmiotowych i społeczno-kulturowych (rozumienie, uwrażliwienie, krytyczne myślenie, kwestionowanie, mądrość, współodpowiedzialność w uczeniu się), przygotowania nauczycieli
do głębokiego, krytycznego rozumienia teorii, jej wykorzystywania w praktyce,
kształcenia w atmosferze „wspólnoty uczących się”, w dialogu, społecznej komunikacji, akceptacji pluralizmu i różnorodności. Wobec tych zadań istotne stają
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się pytania: jak nauczać metodologii uczenia się dla współtworzenia wiedzy
i jej rozumienia?; jak pracować i uczyć się w kulturze współzależności i kolegialności?; jak dotrzeć do ucznia nowego typu, zindywidualizowanego świata internetu i rzeczywistości wirtualnej, a jednocześnie promować społeczny charakter
uczenia się?; jak rozróżniać wartości?, jak wychowywać wobec różnorodności oraz
„wielości i zmienności rzeczywistości” w poszanowaniu odmienności oraz wymogów podmiotowej – uczestniczącej demokracji?
Z prowadzonych badań, z autobiografii i pamiętników nauczycieli wynika,
że potrzebna jest im pomoc w rozumieniu nowej cywilizacji, zmiany kulturowej,
nowej formuły edukacji, swych poszerzonych zadań. Nauczycielom należy się
wsparcie w kształceniu oraz dalszym rozwoju zawodowym ku szerszej świadomości edukacyjnej, pełniejszemu profesjonalizmowi, ku tak dziś potrzebnym
kompetencjom kulturowym, społecznym i wychowawczym, tak, jakby chciała
tego Anna Radziwiłł.
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Summary
TEACHERS AS THE SUBJECTS AND OBJECTS OF EDUCATIONAL POLICIES

In many countries, teachers, owing to their number and significance, have considerable political
power. In Poland, after WWII, the communist system radically reduced their influence, not unlike
that of other professions. Especially in the 1950s, schools were very tightly controlled by state
authorities. That period of terror and surveillance left an ineradicable mark upon the subsequent
functioning of schools, promoting passivity and conformity among teachers. That is not to say
that there were no outstanding individuals who managed to maintain their subjectivity and
positively influence their pupils. Anna Radziwiłł was undoubtedly such an exceptional teacher.
Key words: teachers, school, subjectivity, educational policy.
red. Paulina Marchlik

W XX wieku w większości krajów rozwijają się systemy edukacyjne. Ten
rozwój uległ ogromnemu przyspieszeniu po II wojnie światowej, zwłaszcza
w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Ten boom edukacyjny lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych miał rozliczne konsekwencje społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe. Wydłuża się okres nauki obowiązkowej, coraz też
większa liczba młodych ludzi kończy szkoły na poziomie średnim i wyższym.
Po raz pierwszy w historii dziewczęta w równym stopniu jak chłopcy zostały
objęte nauką. Ta ogromna masa dzieci i młodzieży potrzebowała dużej liczby
nauczycieli. Nauczyciele w wielu krajach stali się ważną siłą polityczną, o której
głosy zabiegały partie polityczne, a związki zawodowe potrafiły zadbać o interesy
swoich członków.
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Polska, jak i inne kraje Europy Wschodniej, które zostały zmuszone do przyjęcia komunistycznych zasad ustrojowych, miała dość specyficzne reguły kształtowania swojego systemu oświatowego. W latach powojennych, a zwłaszcza
w okresie 1948–1954, nauczyciele mieli stanowić oręż walki o nową mentalność
społeczną i polityczną kolejnych pokoleń (Kosiński 2000)1. Selekcja „bojowników”
wysyłanych na front walki ideowej w szkołach nie polegała na wyborze osób
o szczególnie wysokim poziomie wiedzy czy talentach pedagogicznych, istotna
była zgodność ich poglądów z linią partii. „Stwierdzenie, że właśnie tzw. niewykwalifikowani nauczyciele pracują o wiele lepiej niż «fachowcy» wielokrotnie
powtarza się ówczesnych publikacjach” (Radziwiłł 1981: 31). W pierwszych latach po wojnie musiano co prawda akceptować w szkole nauczycieli „starej daty”, czyli tych, którzy pracowali w szkołach w okresie międzywojennym. W miarę
upływu lat zastępowano ich jednak nowymi kadrami, kształconymi już według
zasad obowiązujących w PRL.
Zawód nauczyciela był bardzo ciężki. Nauczyciele byli zobowiązani do prowadzenia około 40 godzin lekcji tygodniowo, a na tym ich obowiązki się nie
kończyły. Poza zadaniami wychowawczymi i dydaktycznymi, jak prowadzenie
dodatkowych lekcji dla słabych uczniów, kółek zainteresowań czy nadzór nad
organizacjami młodzieżowymi, musieli brać udział w licznych akcjach politycznych i społecznych, uczestniczyć w wielu zebraniach, szkoleniach ideologicznych
i odprawach, do ich obowiązków należała też ogromnie rozbudowana sprawozdawczość. Pracowali w trudnych warunkach, często w zdewastowanych budynkach, przy ogromnie przepełnionych klasach, a do tego byli bardzo źle opłacani
(Mauersberg 1974).
Ponieważ kadra pedagogiczna była nieliczna, a potrzeby duże, do szkół jako nauczyciele trafiali początkowo nawet absolwenci szkół podstawowych po
krótkich, czasem kilkumiesięcznych kursach pedagogicznych, w późniejszych latach zostały one zastąpione przez licea pedagogiczne i studium nauczycielskie.
Nowi nauczyciele bywali jednak słabo wykształceni, natomiast „starzy” – podejrzani o nieprawidłowy, burżuazyjny system wartości. Brak zaufania do kadr
pedagogicznych skutkował tworzeniem ścisłego systemu kontroli. Szkołom narzucano rozkłady zajęć, których wykonanie było skrupulatnie sprawdzane. Każda
1

Ukazało się już sporo prac analizujących okres PRL, w tym także charakterystyki funkcjonowania szkoły. Najbardziej, moim zdaniem, sugestywnie odtworzyli życie szkoły w okresie stalinowskim: A. Radziwiłł, Ideologia wychowawcza w latach 1948–1956 [próba modelu], praca ukazała
się w 1981 r. jako Zeszyt Towarzystwa Kursów Naukowych, oraz K. Kosiński, O nową mentalność.
Życie codzienne w szkołach 1945–1956 (2000).
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decyzja dyrektora szkoły, nawet o marginalnym znaczeniu, musiała być uzgodniona z kuratorium. Czynnikiem kontroli były także donosy na nieprawidłowe
zachowania, czy to ze strony uczniów, ich rodziców, czy innych nauczycieli.
„Atmosfera czujności połączona z podejrzliwością jest istotnym znamieniem
tych czasów” (Radziwiłł 1981: 31). Władzom podporządkowano także działalność
ZNP – związku zawodowego nauczycieli. ZNP, który w 1937 r. był na tyle silną
organizacją, że mógł przeciwstawić się ówczesnemu rządowi, stał się w PRL
jedynie „pasem transmisyjnym” przekazującym polecenia władz masom członkowskim. W takich warunkach trudno jest mówić o podmiotowości nauczycieli.
Nauczyciele byli sterowani i kontrolowani przez władze. Nie mieli prawa do
jakichkolwiek własnych inicjatyw. Każde odstępstwo od wymagań władzy mogło
skończyć się tragicznie, nie tylko usunięciem z pracy, lecz także długoletnimi
wyrokami więzienia. Strach przed konsekwencjami utrzymał się długo, mimo że
w kolejnych latach terror zelżał. W tym też okresie ujawniały się skrajne postawy
ludzi. We wspomnieniach uczniów zachowały się zarówno opisy pedagogów zapraszających uczniów na dyskusje o książkach i ideach oficjalnie nieobecnych,
jak i ludzi całkowicie zauroczonych nową władzą i bezkrytycznie piętnujących
każde odchylenie w myśleniu czy zachowaniu.
Warto podkreślić jeszcze jedną szczególną cechę szkoły w PRL. Miała ona
kształtować nowy typ myślenia i oceniania rzeczywistości społecznej, który był
narzucany przez władze, a w ogromnej mierze sprzeczny z powszechną w społeczeństwie polskim hierarchią wartości i przyjętym sposobem myślenia. Starano
się więc, by szkoła stała się immunizowana na wpływy z zewnątrz. Oddziaływanie rodziców na szkołę zminimalizowano i ograniczono do działań pomocniczych
i rytualnych, jak np.: pilnowanie dzieci na wycieczkach czy wręczanie kwiatów
władzom zwierzchnim. Rodziców w różny sposób zniechęcano do udziału w życiu szkoły, a ingerencja w działalność dydaktyczną czy wychowawczą została wykluczona. Nauczyciele przyzwyczaili się traktować rodziców jako intruzów, niekompetentnych i roszczeniowych.
W 1956 r. rozpoczął się okres tzw. odwilży, skończył się terror, złagodzono
cenzurę. Wycofano część zadań ideologicznych, jakie realizowała szkoła w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych. Zmniejszono pensum do 36 godzin. Zmniejszyła
się też wydatnie liczba zebrań, zaniechano szkoleń ideologicznych. Nauczyciele
nieco odetchnęli, ale nie był to oddech bardzo głęboki. Płace nadal były niskie.
W funkcjonowaniu szkół można było zauważyć kontynuację polityki z poprzedniego okresu. Nie zyskały one na samodzielności w kształtowaniu swych działań
edukacyjnych, nadal obowiązywał ścisły system nakazów. Podstawowym założeniem była słuszność dyrektyw, które napływały od zwierzchników. Na otwartą
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polemikę nie było miejsca. Niemniej nacisk kładziono na posłuszeństwo zachowań, zrezygnowano z urabiania sposobów myślenia i oceniania. Można było
myśleć, a nawet mówić co się chciało, byle nie ujawniać swych poglądów publicznie. Tę grę w podwójne myślenie dobrze charakteryzuje żart, jaki krążył
w tamtych latach: „Jaś wraca ze szkoły i opowiada mamie czego nauczył się na
lekcji: «Pani opowiadała, że szkło robi się z piasku, ale nie martw się, my w to nie
wierzymy, wiemy, że ona musi tak mówić»”.
Nauczyciele byli zobowiązani do przekazywania treści programowych zgodnie z wytycznymi partii2, a także do organizacji akademii ku czci czy uczestnictwa wraz z młodzieżą w pochodach pierwszomajowych itp. Często nawet nie
starano się uzasadniać merytorycznie czy ideologicznie tych działań, wymagano
udziału uczniów, stosując kary dla tych, którzy się wymigiwali, i nagrody dla tych,
którzy byli posłuszni.
Lata sześćdziesiąte, czyli okres tzw. małej stabilizacji, charakteryzowały się
ucieczką w prywatność. Ten okres jest odpowiedzialny za ukształtowanie postaw, które – jak sądzę – do dnia dzisiejszego są cechą przynajmniej części nauczycieli: konformizmu, niechęci do zaangażowania w życie społeczne lub polityczne oraz skłonności do działań pozornych. Nie sprzeciwiano się kolejnym,
niekiedy absurdalnym rozporządzeniom władz, ale często tworzono jedynie pozory ich realizacji. Te zasady mimikry, konformizmu Anna Radziwiłł uznała za
dewastujące misję i posłannictwo szkoły. Wysunęła niezwykle kontrowersyjną tezę, że okres stalinizmu był mniej szkodliwy dla kształtowania się postaw i świadomości społecznej niż pełne zakłamania lata późniejsze:
Człowiek zamknięty w klatce, której pręty są widoczne, granice określone, jest w innej
sytuacji niż człowiek w klatce o niewidzialnych ścianach. Idąc dalej, można powiedzieć, że
kłamstwo w takim zagęszczeniu, w jakim było podawane w omawianym okresie, jest po prostu
bardziej dostrzegalne, a przez to mniej groźne. [...]
Najprostszy przykład: uroczyste zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza po prostu
się nie odbywały, a nie – były organizowane pod auspicjami partii: emocje narodowe, dążenia do
2

Gdy podczas studiów zaczęłam interesować się socjologią edukacji, poprosiłam o rozmowę
nauczycielkę z liceum, do którego uczęszczałam, panią Annę Radziwiłł. Poza wieloma informacjami na temat funkcjonowania szkoły, zwłaszcza relacji między uczniami i nauczycielami, a także
samymi nauczycielami, moja rozmówczyni opowiedziała mi kilka anegdot. Jedna wydaje mi się
dość dobrze charakteryzować postawy niektórych nauczycieli. Anegdota dotyczyła jednej z polonistek w naszym liceum, osoby bardzo wymagającej i świetnie wykładającej swój przedmiot.
Miała ona zwyczaj, co jakiś czas, podczas przerwy wypraszać wszystkich z pokoju nauczycielskiego. Tam zamknięta, krążyła od okna do okna, wykrzykując, że ona już tego dłużej nie zniesie,
że to skandal, że tak być nie może. Po takim oczyszczeniu, już uspokojona szła na kolejną lekcję.
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dobrobytu były po prostu zakazane, a nie opatrywane stygmatem oficjalnym i w tej formie propagowane. Stąd mniej dwuznaczności [...].
Jednocześnie, wydaje się, że wśród funkcjonariuszy systemu była znacząca liczba ludzi rzeczywiście zaangażowanych wewnętrznie w swoje działania i wierzących w wartości systemu.
Cały świat systemowy był w mniejszym stopniu „na niby” (Radziwiłł 1981: 42–43).

O psychologicznych skutkach różnych rodzajów przymusu pisał także Stanisław Ossowski: „Im silniejszy terror, im groźniejsze konsekwencje zaglądają
nam w oczy, tym mniej cierpi poczucie godności na skutek poddawania się przymusowi”. Demoralizujące skutki ma natomiast uleganie „czynnościom symbolicznym”.
Łatwe rezygnowanie z oporu w stosunku do narzucanych czynności symbolicznych [...]
wytwarza takie nawyki, które ułatwiają na przyszłość oportunistyczne koncesje w sprawach,
gdzie skutki rzeczowe nie podlegają już wątpliwości. Nawyki takie najłatwiej wytwarzają się
w nowych warunkach, kiedy nie ma ustalonych społecznie kryteriów, do jakiej granicy człowiek,
godny jeszcze szacunku, może pójść na ustępstwa. Najpospolitszym rezultatem ogólnym ulegania
przymusowi w sprawach, którym przypisujemy wyższe znaczenie, jest niewątpliwie osłabienie
poczucia godności własnej i wrażliwości moralnej (Ossowski 1967: 156).

Nie ulega wątpliwości, że istotnym zadaniem szkoły w latach PRL-u było przystosowanie do życia w społeczeństwie pozostającym pod przymusem.
Szkoła była forpocztą w nauce konformizmu, socjalizacji do życia na ugiętych
kolanach, eksponowania zachowań, które wyrażały narzucone, a nie własnych
przekonań.
Właściwie można postawić hipotezę, że swoistą przyczyną dokonującej się demoralizacji
społeczeństwa w opisywanym okresie i w późniejszym jest fakt, że system wartości oficjalnych
funkcjonował w warunkach braku ich akceptacji przez społeczeństwo (Radziwiłł 1981: 44).

Czy jednak można uznać, że okres stalinowski był mniej groźny wychowawczo niż późniejsze lata PRL? Wydaje się, że stanowił on wręcz podstawę,
fundament, na którym zbudowano system obowiązujący w latach następnych.
Wiadomo było, do czego władza może się posunąć i że nie można z nią zadzierać. Trauma wywołana terrorem określiła w następnych latach także stosunki
pomiędzy ludźmi oraz ludźmi i instytucjami. Szkoła, jako instytucja autorytarna
od czasu zinstytucjonalizowania w XIX wieku, a do tego o dużej inercji, dość
łatwo przyjęła, a następnie zachowała niektóre z cech, jakie narzucił jej stalinizm.
Przede wszystkim posłuszeństwo wobec władzy, niechęć do „wychylania” i z tym
związany brak własnej inicjatywy. Nauczyciele byli grupą dość łatwą do zastraszenia i manipulacji. Zawód nauczyciela, zwłaszcza niższych poziomów nauczania,
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stanowi często pierwszy krok awansu społecznego (Lortie 1975). Zwłaszcza
w Polsce powojennej gros nauczycieli szkół podstawowych, zwłaszcza na prowincji, było w większości ludźmi wywodzącymi się z rodzin chłopskich lub robotniczych. Stanowili pierwsze pokolenie „protointeligentów”. Byli też rozproszeni po małych szkołach. Brak związków zawodowych z prawdziwego zdarzenia
ułatwiał zdominowanie tej grupy przez władze. Trudno więc mówić o podmiotowości nauczycieli nie tylko w latach stalinizmu, lecz także w późniejszych latach PRL-u.
Nieco inaczej kształtowała się pozycja nauczycieli liceów, zwłaszcza w dużych miastach: Warszawie, Krakowie i innych. Za symbol „odwilży” można uznać
zatrudnienie w 1961 r. Anny Radziwiłł, osoby o „fatalnym” – z punktu widzenia
władz – pochodzeniu, w warszawskim liceum im. Lelewela na Żoliborzu. W kolejnych latach awansowała nawet do stanowiska wicedyrektorki tej szkoły. Miała
w szkole, a nawet w relacjach z kuratorium, silną pozycję. W Warszawie wymieniano jeszcze kilka innych nazwisk znanych nauczycielek i nauczycieli o wysokich
kompetencjach merytorycznych i dydaktycznych, którzy wykonywali zawód z zaangażowaniem, realizując swój program wychowawczy. Podobnie było w innych
miastach. Tym nauczycielom trudno odmówić podmiotowości. Trzeba jednak
przyznać, że były to jednostki.
Koniec lat sześćdziesiątych był bardzo burzliwy. W 1968 r. rozgromiono
bunty studentów, a w 1970 r. krwawo spacyfikowano strajki robotnicze. Po tych
tragicznych wydarzeniach nastąpiła zmiana władzy. W początkach lat siedemdziesiątych państwo rozbudowało swoją politykę edukacyjną. Powstały liczne instytuty badające młodzież, podręczniki, programy wychowawcze. Pomimo polityki
przyjaznego uśmiechu prowadzonej przez ekipę Gierka, szkoły nadal były pod
ścisłą kontrolą władz. Dyrektor szkoły był jedynie wykonawcą kolejnych poleceń
przekazywanych mu przez kuratoria3. Skonsolidowano na wzór radziecki organizacje młodzieżowe. Przystąpiono także do reformy systemu edukacji. Wywierano ogromny nacisk na nauczycieli, by zdobywali wyższe wykształcenie, ułatwiając im bezpłatne, ale niezbyt wymagające studia. Jednym z zadań reformy była
3

W 1970 r. rozpoczęłam zbieranie materiałów do pracy magisterskiej poświęconej wzorom
osobowym funkcjonującym w środowisku uczniowskim. Żeby móc rozmawiać z uczniami, musiałam uzyskać zgodę w kuratorium, które zażądało dokładnego planu badań, z wszelkimi kwestionariuszami, które zamierzałam wykorzystać w badaniach. To, co mnie jednak zaszokowało podczas kilku tam wizyt, to ogromnie nieprzychylny ton, w jakim urzędniczki wypowiadały się na
temat nauczycieli, jako o osobach niekompetentnych i pazernych. Ostrzegano mnie, że nauczycielki nie wpuszczą mnie do swoich klas, a ponadto będą żądać jakiegoś wynagrodzenia. Nie
muszę chyba dodawać, że nic takiego nie miało miejsca.
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likwidacja liceów i utworzenie jednolitej szkoły 10-letniej (Gęsicki 1993; Zahorska
2002). W liceach rozpoczynało naukę zaledwie 20% absolwentów szkół podstawowych. Jednak w dużej części była to młodzież wywodząca się z domów inteligenckich, której połowa kierowała się następnie na studia. Jak pokazał rok 1968,
było to środowisko zapalne i mogące przyczynić się do turbulencji w strukturach
władzy. Zapewne dlatego postanowiono zlikwidować licea, a kandydaci na studia
mieli przechodzić przez sito selekcji, przygotowywanych między innymi przez
organizacje partyjne. Nie dziwi więc, że idee te spotkały się ze sprzeciwem zarówno części środowisk nauczycielskich, jak i akademickich (Kwieciński 1982).
Reformę zaczęto wdrażać od klas pierwszych w 1976 r. Opracowano nowe
programy, według których miały odbywać się lekcje. Ponieważ zmiany przygotowywano dość pośpiesznie, nauczyciele skarżyli się na brak podręczników i niespójność przygotowanych materiałów. Do 1980 r. reforma objęła jedynie kilka klas
początkowych. W tymże roku dzięki Solidarności, która odblokowała swobodę
wypowiedzi, wielość głosów krytycznych dotyczących reformy spowodowała jej
odwołanie. Rok ten był dla środowiska nauczycielskiego bardzo ważny, z wielu
powodów. Powstały konkurencyjne wobec ZNP nauczycielskie związki zawodowe. Elity nauczycieli konsolidowały się, tworząc plany zmian w polskiej edukacji.
Formułowano także postulaty, które miały poprawić sytuację nauczycieli. Niezwykle ważną postacią tego środowiska była Anna Radziwiłł. Po rozgromieniu
Solidarności grupa nauczycieli kontynuowała swoją działalność w podziemiu.
Jest pewnym paradoksem, że najwięcej przywilejów nauczyciele otrzymali od
władz PRL-u już po zniszczeniu Solidarności, w okresie stanu wojennego. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu po wprowadzeniu stanu wojennego uchwalono ustawę, która między innymi ograniczała pensum nauczycielskie do 18 godzin w tygodniu, gwarantowała stałość pracy nauczycielom mianowanym, a do
tego ogromnie ułatwiała otrzymanie mianowania, ponadto obniżała wiek, w którym nauczyciele mogli przechodzić na emeryturę. Ten niesłychanie hojny gest
władzy na rzecz środowiska nauczycielskiego rozmaicie interpretowano: bądź
jako zapłatę za stosunkowo małą aktywność nauczycieli w okresie Solidarności,
bądź jako chęć zdobycia poparcia w tym środowisku. Obie hipotezy nie wykluczają się wzajemnie.
Ustawa wywołała spore perturbacje w szkołach. Napływała do nich ostatnia
fala wyżu demograficznego, który rozpoczął się w połowie lat siedemdziesiątych,
a swoją kulminację osiągnął w latach 1980–1982. Wzrastało zapotrzebowanie
na nauczycieli. Zwłaszcza że do obsady szkół po obniżeniu pensum i odejściu
pewnej grupy na wcześniejsze emerytury trzeba było więcej nauczycieli niż poprzednio. Zatrudniano więc często ludzi przypadkowych, bez wyższego wykształ-
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cenia i przygotowania pedagogicznego. Nauczyciele, pracując, uzupełniali swoją
wiedzę na studiach wieczorowych lub zaocznych. Wskaźniki wykształcenia nauczycieli poprawią się dopiero w kolejnym stuleciu, po reformie z 1998 r. Lata
osiemdziesiąte nie były dobrym okresem dla polskiej szkoły. Entuzjazm okresu
Solidarności wygasał. Aktywiści nauczycielscy stracili nadzieję, że władze pozwolą na zmiany demokratyzujące polską szkołę publiczną. Pod koniec tych lat
energię skierowano więc na walkę o tzw. szkoły społeczne. Widać było, jak bardzo spolaryzowało się środowisko nauczycielskie. Przeważająca jego część pozostała bierna, odtwarzając znany wzorzec szkoły. Od tej nauczycielskiej masy
wyraźnie dystansowały się grupy nauczycieli aktywnych, szukających jakichś
możliwości reform.
Te grupy aktywistów będą starały się realizować swoje idee w latach dziewięćdziesiątych. Po przełomie 1989 r. część z nich, a między innymi i pani Anna
Radziwiłł, weszła do Ministerstwa Oświaty. Niestety i ten okres nie był dobry dla
reform w szkołach. Polityka Balcerowicza spowodowała drastyczne cięcia finansowe, zredukowano liczbę lekcji oraz zajęć dodatkowych. Starano się oddłużać
szkoły przed przejęciem ich przez samorządy, co oznaczało zmniejszenie kwot
dla szkół. Nauczyciele, uderzeni po kieszeni, nie stali się zwolennikami reform.
Wszelkie zachęty do zmian, jak np.: demokratyzacji szkoły, akceptacji praw uczniów, uwzględniania zdania rodziców, traktowali na ogół jako zamach na swoją
pozycję. Realizując badania w szkołach w połowie lat dziewięćdziesiątych, usłyszałam niesłychanie wiele bardzo cierpkich słów na temat nowej władzy. Mimo
upadku autorytarnego ustroju PRL-u nauczyciele nadal czuli się zniewoleni, wykorzystywani i niedoceniani. Nadal władza to byli „ONI”.
Podobne nastroje niepokoju, ale i niechęci można było odczuć w czasie
wprowadzania wielkiej reformy edukacji w 1998 r. (Putkiewicz i in. 1999). Co
prawda reformatorzy przeprowadzali konsultacje ze środowiskiem nauczycielskim, ale w odczuciu wielu był to tylko pozór, gdyż uznawano, że decyzje podjęto
ponad głowami nauczycieli. Nie tylko nie czuli się oni partnerami reformatorów,
ale nawet oskarżali władze o brak podstawowych informacji. Środowisko nauczycieli wszelkie reformy przyjmuje z obawami. Zmiany wymagają dodatkowego
nakładu pracy, a ponadto mogą zaburzyć delikatną równowagę w szkole dającą
szanse na utrzymanie w ryzach uczniów. Nauczyciele najczęściej narzekali na
zbyt szybkie tempo wprowadzania reformy, co powodowało wiele komplikacji.
Gminy nie były w stanie przygotować odpowiedniej infrastruktury, nie dostarczano na czas podręczników, pojawiały się problemy z dowozem dzieci do szkół.
Ta reforma skumulowała uczniów w bardzo trudnym wieku w jednej szkole
– gimnazjach, ponadto wiele samorządów, by zaoszczędzić, tworzyło gimnazja
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molochy. Szybko okazało się, że nie tylko utrzymanie ładu w tych szkołach, ale
nawet prowadzenie lekcji jest niesłychanie trudne.
W obu okresach: i na początku, i pod koniec lat dziewięćdziesiątych w ekipie reformatorów ważną rolę odgrywała Anna Radziwiłł. Zmiany przez nich stymulowane miały zachęcić, a nawet zmusić nauczycieli, by wzięli odpowiedzialność
za swoje szkoły. Wymagano, by nauczyciele pracowali w zespołach, by wspólnie
stworzyli wizję, misję swojej szkoły, ustalali zasady jej funkcjonowania, a przede
wszystkim relacje z uczniami i rodzicami. Całe społeczności szkół: nauczyciele,
rodzice i uczniowie, miały tworzyć swoje statuty i regulaminy. Dzięki tym zmianom szkoły miały zyskać własną osobowość, specyfikę, realizować swoje programy wychowawcze. Szkoły miały przestać być jednolitą szarą masą. Niestety, ta
odgórna próba uspołecznienia szkół się nie powiodła. W większości nauczyciele
potraktowali wymogi dotyczące tworzenia statutów i regulaminów jako „zadanie papierkowe”, bez znaczenia dla funkcjonowania szkoły, a jedynie zabierające
czas. Ponadto idea odgórnego wymuszenia zmian oddolnych natrafiła jeszcze na
biurokratyczno-prawniczy młyn. Opracowane statuty musiały zatwierdzić gminy.
Lokalny prawnik wielokrotnie znęcał się nad statutami, domagając się kolejnych
poprawek. Po zakończeniu całej procedury z uczuciem ulgi opracowane dokumenty wrzucano do szuflady4.
Zmian wprowadzonych przez reformę było wiele, a ponieważ nie szły za
nimi odpowiednie gratyfikacje dla nauczycieli5, ich niechęć wobec reform była
spora. W wywiadach często dawało się słyszeć, że reformatorzy to ludzie oderwani od szkolnej rzeczywistości i zamiast pracę ułatwiać, to ją utrudniają. Oczywiście, nie wszyscy nauczyciele byli nastawieni negatywnie, była też grupa mająca nadzieje na ciekawszą pracę z uczniami. Proporcje układały się mniej więcej
4

Gdy podczas badań w szkołach po reformie 1989 r. oraz w latach dziewięćdziesiątych
wypytywałam o misję szkoły czy o statut, odpowiadano, że zostały napisane, ale często nie potrafiono ani odtworzyć tych zapisów, ani nawet wskazać miejsca przechowywania dokumentów.
Niekiedy wręcz twierdzono, że są to dokumenty wewnętrzne i nie można ich udostępniać!
Obecnie sytuacja się zmieniła i większość szkół umieściła statuty i inne dokumenty na swoich
stronach internetowych. Rzuca się jednak w oczy, że w większości zawierają one sformułowania
ogólne, górnolotnie brzmiące i dość zbliżone, tak że odczytanie w nich specyfiki szkoły jest
zadaniem nie tyle trudnym, co wręcz niemożliwym.
5
Jedna ze zmian wprowadzonych w reformie, dotycząca awansów nauczycieli, tworzyła szansę
dla ogromnej ich części na podwyżkę. Ten „trik” wobec ministra finansów, który nie był skłonny
podnosić płac nauczycieli, wymyśliła Anna Radziwiłł. (Opieram się na relacji minister Katarzyny
Hall). Należało przejść procedurę dającą stopień nauczyciela dyplomowanego. Procedura ta była
jednak dość żmudna, wymagała zbierania licznych dokumentów potwierdzających kwalifikacje
i przez to nie została wykorzystana jako zachęta do reformy.
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następująco: około 20 procent było zwolennikami reformy, podobna grupa – zdecydowanymi przeciwnikami, pozostali widzieli strony pozytywne, ale w ich ocenach przeważały jednak jej wady (Putkiewicz i in. 1999).
Do dnia dzisiejszego opinie nauczycieli na temat Ministerstwa Edukacji są
bardzo nieprzychylne. W latach 2012 i 2013 prowadziłam badania w kilkunastu
szkołach podstawowych i gimnazjalnych usytuowanych zarówno w mieście, jak
i na wsi. Wykorzystywałam w nich głównie pogłębione wywiady z nauczycielami. Prawie wszyscy za utrudnienie w swej pracy uznawali kolejne zmiany, jakie
promuje władza, wprowadzając chaos do ich pracy. Rozmaite zarządzenia wydawane przez ministerstwo są krytykowane jako „księżycowe”, często niedopasowane do specyfiki rozmaitych szkół. Nauczyciele uważają, że wymaga się od
nich coraz więcej. Co gorsza, są zdania, że wiele stawianych przed nimi zadań
nie ma sensu, a zabiera im tylko czas. Szkoła stała się biurokratyczną instytucją,
w której podstawą oceny pracy są rozmaite papiery, niemające wiele wspólnego
z rzeczywistymi zadaniami, jakie realizuje nauczyciel. Pracownicy szkoły czują
się coraz silniej kontrolowani, coraz ważniejsze są procedury, których niedopełnienie powoduje sankcje, i mają coraz mniejszą swobodę pracy. Kolejną skazą,
jaka weszła do szkół wraz z reformą, jest język i określenia pracy i pozycji nauczyciela. Uczeń i jego rodzice to „klienci”, których życzeniom nauczyciel ma
sprostać. Wiedza, nauka stała się „towarem”. Kim jest więc nauczyciel? Sprzedawcą, urzędnikiem czy robotnikiem? W każdym razie ideologia głoszona przez
wiele lat, gloryfikująca zadania nauczyciela jako zaszczytne, „sięgnęła bruku”.
Nauczyciele skarżą się na brak podmiotowości, czują się pionkiem przesuwanym przez rozmaite agendy: ministerstwo, samorząd czy wreszcie rodziców.
Narzucane im zadania nie są z nimi konsultowane, ogranicza się ich prawa, dorzuca obowiązków, a oni czują się bezbronni. ZNP walczy o utrzymanie Karty
Nauczyciela, ale mimo to pozycja nauczyciela słabnie. Władze „obchodzą” przywileje Karty, tworząc szkoły niepubliczne. Jedna z największych zalet pracy nauczyciela – stabilność zatrudnienia – została zachwiana. Szkoły są zamykane, a nauczyciele zwalniani. Obserwując posunięcia Ministerstwa Edukacji, rzeczywiście
wydaje się, że nauczyciele są traktowani jako dość plastyczna masa, która ma
się dostosować do pomysłów władz. Głosy sprzeciwu i krytyki są przyjmowane
z niedowierzaniem lub oburzeniem.
Czy jednak nauczyciele pozbawieni są zupełnie sprawczości? W wielu dziedzinach człowiek jest zastępowany przez maszyny. Nakłady na uzbrojenie stanowisk pracy rosną. W szkołach także poza kredą i tablicą pojawiały się rozmaite
urządzenia: radia, telewizory, wideo, obecnie komputery i tablice interaktywne.
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Nadal jednak podstawowym „instrumentem” przekazu wiedzy pozostał człowiek. Najpoważniejszy koszt w szkolnictwie to płace nauczycieli. Być może kiedyś zostaną opracowane metody nauczania, w których istota ludzka nie będzie
potrzebna. Jednak obecnie stan i sposób nauczania w ogromnej mierze zależy
od nauczycieli. Nie ma szans reforma nauczania, która nie zostanie zaakceptowana przez to środowisko. Gdy obserwujemy zmiany edukacyjne w wielu krajach
(zwłaszcza skandynawskich), uderza niezwykle długi okres ich wdrażania, czasem
to 10, 15, a nawet 20 lat. Przeprowadzane są konsultacje z wieloma środowiskami, dokonywane są próby, przygotowywana jest infrastruktura, materiały dydaktyczne, odbywają się szkolenia. W naszym kraju taki horyzont planowania reform
nie jest brany pod uwagę. Gigantyczną reformę z 1998 r. przygotowywano rok,
sześciolatki chciano przenieść do szkół już po niecałym roku, obecna pani minister chce w kilka miesięcy opracować nowy typ podręcznika dla pierwszaków.
Ekspert Banku Światowego Joan Nelson, analizując w latach dziewięćdziesiątych sytuację szkolnictwa w krajach nowych demokracji, zarówno Europy
Wschodniej, jak i Ameryki Południowej, wskazała na szereg prawidłowości w polityce edukacyjnej. We wszystkich tych krajach władze co prawda dużo mówiły
o znaczeniu nauki i szkolnictwa, jednak ta dziedzina była na ogół w złej kondycji finansowej, a kierujący nią politycy nie mieli dużej mocy sprawczej, często
zresztą byli wymieniani. Brakowało strategicznych planów dotyczących rozwoju edukacji. Brak stabilizacji władzy powodował, że zmiany przeprowadzano
szybko, tak by kolejną partię rządzącą postawić przed faktem dokonanym. W tych
warunkach nie starczało czasu i energii, by reformy w sposób rzetelny konsultować z rzeszami nauczycieli czy wprowadzać zmiany początkowo na małą skalę,
zanim dokona się rewolucji systemu. Stąd też – jak twierdziła J. Nelson – większość reform edukacyjnych nie przynosi spodziewanych rezultatów. Warunkiem
koniecznym sukcesu jest uzgodnienie z nauczycielami i rodzicami, jakie zmiany
są korzystne. A to zabiera czas, którego słabo okrzepłe demokracje nie mają
(Nelson 2000).
Wydaje się, że autorka trafia w sedno. Można co prawda zreformować system szkolny, zmienić rozmaite reguły prawne, ale bez aprobaty nauczycieli
w szkolnictwie nie można zmienić tego, co najważniejsze, czyli sposobu uczenia i traktowania uczniów. Nauczyciele mają ogromną siłę sprawczą. Nawet
w państwie autorytarnym nauczyciele za pomocą uników, pozorów potrafili torpedować zamierzenia władz, tym łatwiej udaje im się to w kraju demokratycznym.
Czy więc nauczyciele są przedmiotem, czy podmiotem polityki edukacyjnej?
Dopóki będą traktowani jako przedmiot i nie będą odczuwali własnej podmiotowości, dopóty nasze szkolnictwo nie stanie się instytucją, która będzie mogła
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sprostać współczesnym wyzwaniom. Będzie popychana od góry i hamowana
od dołu.
Reformatorzy polskiej sceny edukacyjnej z lat dziewięćdziesiątych, a wraz
z nimi i Anna Radziwiłł, pragnęli, by szkoła stała się „zadaniem” pracujących
w niej nauczycieli. Działali w warunkach niekomfortowych dla prowadzenia reform w edukacji i, jak się wydaje, nie docenili siły inercji postaw nauczycieli.
Chcieli wielkiej zmiany w jak najkrótszym czasie. Myślę, że obecnie przyszedł
czas na opracowanie długofalowej strategii zmian w edukacji.
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Jednym z kluczowych elementów reformowania edukacji po przełomie politycznym w Polsce były zmiany w oczekiwaniach wobec nauczycieli oraz próby
powiązania ich pozycji zawodowej z oceną jakości codziennej pracy. W opublikowanych w 1992 roku Kierunkach przemian oświatowych w latach dziewięćdziesiątych
opracowanych przez ówczesnego wiceministra edukacji, Andrzeja Janowskiego,
wśród wskazanych stałych celów oświaty i zadań priorytetowych podkreślono
konieczność wprowadzenia zmian rzeczywistych, a nie pozornych, czyli ograniczonych do nowych zapisów w dokumentach. Reformy miały przede wszystkim
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wywołać określone skutki dla interakcji nauczyciela z uczniami w klasie szkolnej.
Za pierwszy ich etap i warunek powodzenia dalszych modyfikacji uznano przygotowywanie mądrych, twórczych i dobrych nauczycieli. Janowski wyraźnie akcentował, że nauczyciele są kluczową grupą zapewniającą właściwe funkcjonowanie systemu edukacji.
Ogromna rola społeczna nauczycieli i stale rosnące wymagania nie były jednak powiązane z możliwościami prestiżowego awansu, wyrażonego także w wymiernych kategoriach ekonomicznych. Dlatego początkowo pedagodzy z nadzieją powitali pomysł powstania nowego systemu awansu zawodowego, widząc
w nim szansę na zwiększenie prestiżu zawodowego, wyższe zarobki jako efekt
rozwijanych kompetencji i podnoszenia jakości pracy szkoły. System był tworzony i wprowadzany pośpiesznie, jak wiele innych reform w państwie i w samej
oświacie. Pośpiech ten, warunkowany politycznie, nie służył polskiej szkole. Jeśli
reformatorzy naprawdę chcieli zbudować trwały, skuteczny system motywowania do rozwoju zawodowego nauczycieli, powinni wykorzystać niemały dorobek
nauk w zakresie profesjonalizacji zawodu nauczyciela oraz doświadczenia innych krajów w tej niełatwej materii. Nie jest to chyba nadmierne wymaganie, aby
literatura naukowa na temat stymulowania motywacji była lekturą obowiązkową nie tylko dla pracodawców w sektorze biznesu, lecz także dla reformatorów
edukacji, którzy za cel stawiają sobie pobudzenie motywacji do rozwoju zawodowego. Myślenie polskich reformatorów o systemie awansu zawodowego było
bliskie odrzucanej już dzisiaj teorii Fredericka Taylora (bodziec–reakcja–wynik)
i podejścia X Douglasa McGregora (motywacja zewnętrzna poprzez kontrolę),
a nie przyjmowanych obecnie koncepcji potrzeb uznania i samorealizacji Abrahama Maslowa, potrzeb rozwoju Claytona Alderfera, motywatorów i zasad wzbogacania pracy Fredericka Herzberga czy podejścia Y McGregora. Koncepcje te
są bardzo dobrze znane także w akademickim środowisku pedagogów, nie ma
więc sensu ich omawianie w tym miejscu. Wnioski z nich płynące są oczywiste
– ludziom (pracownikom) zależy na rozwoju osobowości i kompetencji, szacunku do samego siebie, zachowaniu pewnego stopnia niezależności, prawie do
współdecydowania o własnym awansie, dobrych relacjach z innymi oraz uznaniu społecznym. Zasady kształtowania motywacji do pracy są bezpośrednio
powiązane z regułami dostarczania gratyfikacji, wśród których ważna jest ich
adekwatność zarówno w odniesieniu do wykonywanych zadań, jak i najważniejszych celów.
Przydatne dla refleksji o omawianym systemie byłyby również ustalenia dotyczące przebiegu rozwoju zawodowego od klasycznych faz rozwoju (nastawienie na przetrwanie, nastawienie na sytuację dydaktyczną, nastawienie na zmianę
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i rozwój) określonych przez Frances E. Fuller, jeszcze w latach sześćdziesiątych
i później Donalda E. Supera (pięć etapów rozwoju zawodowego: rozwoju, poszukiwania, utrwalania, kontynuacji i spadku). Dzisiaj uznawane są bardziej złożone
modele, łamiące stereotyp rozwoju liniowego, np. Ralpha Fesslera i Michaela
Hubermana.
Nie sposób też oceniać nauczycieli bez pogłębionej refleksji na temat ich roli
zawodowej. Najbardziej przydatne dla systemów awansu zawodowego wydaje się
ujmowanie roli nauczyciela w sposób zapoczątkowany przez Daniela J. Levinsona,
uwzględniający zarówno perspektywę indywidualną, jak i strukturalną (systemową). Nauczyciele muszą przecież godzić rozbudowane wymagania społeczne, na
różnym poziomie (państwo, organ prowadzący, szkoła, rodzice) z indywidualnymi dyspozycjami, możliwościami, uwarunkowaniami. Rodzi to wiele rodzajów
napięć i konfliktów. Na konflikty uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych
(leżących po stronie nauczyciela) zwracało uwagę wielu badaczy w Polsce i zagranicą (Woods i in. 1997; Woods 2002; Michalak 2007; Dróżka 2008, 2012).
Nie wydaje się, aby te dylematy były przedmiotem głębszej refleksji reformatorów.
Nowy system awansu zawodowego w Polsce został wprowadzony w ramach
nowelizacji Karty Nauczyciela w 2000 roku. Celem reformy było stworzenie
systemu rozwoju zawodowego nauczycieli, motywowanego także finansowo, prowadzącego do stałego zwiększania kompetencji w procesie doskonalenia zawodowego, podejmowania działań doskonalących proces dydaktyczno-wychowawczy, a w efekcie do poprawy jakości pracy szkół. Ustawodawcy liczyli także na
podniesienie prestiżu i atrakcyjności zawodu nauczyciela.
Ewaluacją dorobku i osiągnięć nauczycieli miały zająć się zewnętrzne komisje
kwalifikacyjne, w których zasiadają przedstawiciele placówek edukacyjnych i eksperci przedmiotowi oraz przedstawiciele władz oświatowych. Celem było zapewnienie obiektywizmu i porównywalności oceny. Wprowadzono funkcję opiekuna
stażu dla początkujących nauczycieli, wzmocniono rolę dyrektora szkoły w procesie awansu pedagogów. Zmiany (w porównaniu do wcześniej obowiązujących
stopni specjalizacji) miały motywować nauczycieli do realizowania przemyślanej,
zaplanowanej ścieżki własnego rozwoju zawodowego, do stałego doskonalenia
i twórczej samoewaluacji. Procedury awansu umożliwiły również organom prowadzącym szkoły i organom sprawującym nadzór pedagogiczny utrudniony przedtem bezpośredni wgląd w pracę nauczycieli i szkół. W zamyśle miało to dawać
szanse aktywnego budowania lokalnych strategii edukacyjnych.
Istotnym elementem było objęcie opieką mentorską nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, co w Polsce do tej pory było sferą mocno zaniedbaną.

170

ANNA WIŁKOMIRSKA

Nowy system awansu był od chwili wprowadzenia trzykrotnie (2002, 2004
i 2007 r.) nowelizowany, jest to cena za pośpieszne wprowadzanie istotnej modernizacji, ale też wyraz pozytywnej gotowości władz do doskonalenia przyjętych
rozwiązań. Potrzebne były uściślenia prawne oraz zmiany dotyczące prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (2002 r.) oraz istotne zmiany w samych procedurach uzyskiwania stopni awansu zawodowego, zwłaszcza wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego (2004 r.).
Czy po tych licznych nowelizacjach system awansu zawodowego nauczycieli w Polsce funkcjonuje na miarę celów, jakie zostały mu przypisane? Czy wraz
z kolejnymi stopniami awansu istotnie dochodzi do rozwoju, pojmowanego jako
wzrost kwalifikacji i pogłębienie wiedzy i kompetencji zawodowych nauczycieli,
co z kolei powinno znajdować odzwierciedlenie w jakości pracy edukacyjnej,
w szkołach? Zdziwienie budzi fakt, że tak ważny element reformy edukacji nie
jest poddawany nawet cyklicznym (jeszcze lepiej stałym) badaniom ewaluacyjnym.
Tym samym awans zawodowy nauczycieli nie jest przedmiotem specjalistycznych
publikacji na temat funkcjonowania systemu oświaty w Polsce. Z ważniejszych
prac uwzględniających to zagadnienie należy wymienić książkę Joanny Michalak
Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków. Autorka na
podstawie wywiadów narracyjnych z „Nauczycielami Roku” wyraźnie pokazuje
negatywne konsekwencje, jakie powodują procedury i wymagania awansu zawodowego dla samych nauczycieli oraz ich pracy w szkole, między innymi dezintegrację zespołu nauczycielskiego, konflikty między indywidualnymi interesami
nauczycieli a potrzebami szkoły. Podobne wnioski płyną z badań Wandy Dróżki
(2005, 2008, 2012). Badani przez nią nauczyciele określali awans jako „biurokratyczne szaleństwo”. Inne niepożądane efekty to dominacja działań pozorowanych,
konflikty i brak czasu na autentyczną pracę wychowawczą oraz brak poczucia
rozwoju i twórczego sprawstwa. Nauczyciele, zwłaszcza doświadczeni, nie akceptują oceny dokonanej bez rzetelnej ewaluacji rzeczywistej, a nie „papierowej”
pracy pedagoga. Czas niezbędny do spełnienia wymagań, często niepotrzebnych
szkole jako instytucji, traktują jako „wykradany” uczniom.
Badanie, którego niewielka część wyników zostanie zaprezentowana w tym
artykule1, zostało przeprowadzone w latach 2011–2012. Jego celem była ocena
efektywności kluczowego elementu reformy edukacji – systemu awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności zasad,
wymagań i procedur w stosunku do podstawowych, ogólnych celów systemu
1

Założenia metodologiczne i wyniki badania zostały obszernie omówione w książce A. Wiłkomirska, A. Zielińska, Ocena systemu awansu zawodowego w Polsce (2013).
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edukacji i szczegółowych zadań szkoły. Szczegółowe cele badania obejmowały
określenie zalet i wad systemu awansu zawodowego nauczycieli z perspektywy
szkoły oraz jednostek samorządu lokalnego odpowiedzialnego za realizację
polityki oświatowej oraz wskazanie kierunku i zakresu koniecznych zmian w systemie awansu zawodowego (i jego realizacji) tak, by możliwe było osiągnięcie
wskazanych celów, zarówno samego systemu awansu nauczycieli, jak i w szerszym znaczeniu zadań systemu edukacji.
Przedstawiona tu część wyników uzyskana została w toku badań sondażowych prowadzonych wśród nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych (ankietowanie: ogólnopolska, losowa próba 120 dyrektorów i 600 nauczycieli oraz cztery wywiady zbiorowe wśród nauczycieli i dyrektorów szkół
słuchaczy studiów podyplomowych).
Tytułowe, zawierające wyraźne oceny kategorie sensu i jego zaprzeczenie
bezsensu odnoszone będą do efektywności, rozumianej jako stopień osiągnięcia
celów zakładanych przez system awansu zawodowego nauczycieli w Polsce. Samo
wprowadzenia systemu skłonna jestem przypisać kategorii sensu, podobnie sądzą
badani pedagodzy. Większość badanych sam pomysł ocenia pozytywnie. Są zdania, że potrzebne jest stałe motywowanie nauczycieli do rozwoju i nagradzanie
wyższymi zarobkami osób zwiększających swoje kompetencje. Poważnym zagrożeniem jest oparcie systemu awansu na motywacji zewnętrznej, z niedocenianiem motywacji wewnętrznej i potrzeb realizacyjnych nauczycieli. Świadczy o tym
duże sformalizowanie i zbiurokratyzowanie kariery zawodowej nauczyciela przez
reformatorów, przed czym wyraźnie od pewnego czasu przestrzegają badacze
szkoły. Kategorię bezsensu uzupełniają błędy prawne, częściowo w trakcie nowelizacji eliminowane, takie jak: niedostosowanie wymagań awansu do wszystkich
rodzajów pracy nauczyciela, pomijanie pewnych grup (np. pracownicy świetlicy),
oraz realizacyjne: brak związku wielu wymagań i przebiegu awansu z potrzebami szkoły, brak doświadczonych mentorów czy lekceważenie reguł prawnych
np. podczas pierwszego roku pracy nauczyciela-stażysty.
Badani mieli możliwość wskazania zalet i wad ocenianego systemu awansu.
Tych drugich wymieniali znacznie więcej. Za najważniejszą wadę systemu awansu zawodowego nauczycieli większość zarówno dyrektorów szkół, jak i nauczycieli (w tej grupie ponad 80%) wskazuje nadmierną biurokrację. Chociaż kolejne
nowelizacje systemu awansu ograniczały wymagania biurokratyczne, to zdaniem
badanych czyniły to w niewystarczającym stopniu.
Za wadę systemu awansu zawodowego, tak nauczyciele, jak i dyrektorzy
uważają również jego czasochłonność. Chodzi tu zarówno o czas trwania staży
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na kolejne stopnie, jak i karencję między nimi. Zdaniem pedagogów to nie formalne, ale merytoryczne względy, np. indywidualne możliwości rozwoju nauczyciela, powinny mieć decydujące znaczenie.
Poważny zarzut, jaki systemowi awansu zawodowego stawiają obie grupy
badanych, to jego fikcyjność. Dotyczy to przestrzegania procedur, zadań stawianych przed różnymi instytucjami zaangażowanymi w proces awansu, spełniania
wymagań przez nauczycieli oraz związku instytucjonalnego rozwoju zawodowego z faktycznym doskonaleniem się nauczycieli. Przykłady działań fikcyjnych
często były przytaczane przez nauczycieli podczas wywiadów zbiorowych. Zwracał na nie uwagę również NIK, np. obliczając czas, jaki komisje kwalifikacyjne
poświęcały zapoznawaniu się z materiałami przygotowanymi przez nauczycieli
– 100 stron w 45 minut (Raport NIK, 2008).
Interesująca jest rozbieżność opinii dyrektorów i nauczycieli w kwestii
związku systemu awansu z motywacją do doskonalenia. Chodzi o podnoszony
kilkakrotnie przez krytyków systemu awansu, a także kontrolerów NIK problem
braku motywacji do dalszego doskonalenia zawodowego po osiągnięciu ostatniego stopnia zawodowego. Na to zagrożenie zwraca uwagę 56% dyrektorów i blisko
czterokrotnie mniej nauczycieli. Oceny przełożonych różnią się tu znacząco od
samowiedzy nauczycieli lub wyidealizowanych standardów osobistych. Prawdopodobnie pedagogom trudno się przyznać (może nawet przed samymi sobą), że
doskonalimy się dla stopnia zawodowego, a nie ze względu na cele autoteliczne,
w tym własną wizję swojej pracy.
Większość badanych uważa, że wymagania awansowe nie rozwijają umiejętności wychowawczych. Ta opinia podważa pozytywną ocenę trafności wymagań
awansowych. Od wielu lat badania wskazują, że nauczyciele sami nisko oceniają
swoje kompetencje wychowawcze, więc podniesienie umiejętności w tym zakresie należy uznać za sprawę kluczową dla jakości pracy nauczycieli i szkoły (Konarzewski, red., 2001; Wiłkomirska 2002). Takich umiejętności nie da się jednak
uzyskać dzięki uczestnictwu w krótkim kursie, wymaga to rozwijania równolegle
wielu różnych kompetencji oraz dyspozycji osobowościowych.
Tylko poniżej 3% badanych uznało, że system nie ma poważniejszych wad,
a częste zmiany mogą wprowadzać chaos w obłaskawionym już świecie reguł
awansu zawodowego.
Badani wskazywali także zalety systemu awansu zawodowego. Wypowiadali się w tej kwestii raczej oszczędnie, warto zauważyć, że dyrektorzy szkół podkreślali zalety systemu częściej niż nauczyciele. Być może czują się formalnie odpowiedzialni za nadawanie sensu prawnym podstawom pracy nauczycieli lub
z pozycji osoby odpowiedzialnej widzą więcej zalet niż ich podwładni borykający
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się z zadaniami awansu. Obie grupy za zaletę systemu awansu uważają przede
wszystkim powiązanie formalnego rozwoju zawodowego z wzrastaniem zarobków. Badani przyznają również, że system podnosi motywację do doskonalenia
zawodowego. Spora grupa dyrektorów – 44% i prawie dwukrotnie mniej nauczycieli uważa, że wymagania awansu służą podnoszeniu jakości pracy szkoły, a poniżej 30% badanych z obu grup zwraca uwagę na konieczność systematycznego
podnoszenia swoich kompetencji.
Związek wymagań awansu z podnoszeniem jakości pracy nauczycieli i w konsekwencji jakości spełniania funkcji przez całą szkołą był jednym z istotnych
zagadnień analizowanych w badaniu. Nauczyciele zostali zapytani, czy wymagania systemu awansu zawodowego i osiąganie stopni zawodowych podniosły jakość
ich pracy. Zdecydowana większość, bo 77%, odpowiedziała twierdząco, zaprzeczyło 21%. Dla twórców systemu awansu rozkład opinii wydaje się korzystny. Dla
badaczy systemu awansu 1/5 badanych, którzy nie dostrzegają związku między
zdobywaniem kolejnych stopni zawodowych a wzrostem jakości swojej pracy, jest
powodem do krytycznych uwag na temat wymagań awansowych.
Nauczyciele podkreślają, że wymagania awansu pozwoliły przede wszystkim
udoskonalić pracę dydaktyczną, w mniejszym stopniu pracę wychowawczą oraz
współpracę w zespołach nauczycielskich. Po kilka procent badanych uważa, że
zadania awansu pozwoliły poprawić relacje z uczniami i rodzicami.
Widzimy, że dyrektorzy o wiele bardziej entuzjastycznie od nauczycieli oceniają, że proces awansu pozwala poprawić jakość pracy samych nauczycieli. Jest
o tym przekonanych 88% kierujących szkołami. Czy to urzędniczy optymizm,
lojalność wobec swoich pracowników, czy rzeczywista wiara w moc systemu
awansu? Rozmiar rozbieżności w opiniach dyrektorów i nauczycieli jest w odpowiedzi na to pytanie zadziwiający, chociaż struktura odpowiedzi jest w obydwu
grupach badanych podobna.
Badani w sposób przekonujący uzasadniali brak związku między procesem
awansu a podnoszeniem jakości pracy nauczycielskiej. Największa grupa nauczycieli akcentowała zbyt duży dystans między wymaganiami awansu a codzienną
pracą szkoły. Było to też praktycznie jedyne uzasadnienie formułowane przez 12%
dyrektorów, którzy zaprzeczyli istnieniu związku między procesem awansu a poprawą jakości pracy nauczycieli. Mniejsza liczba osób twierdziła, że koncentracja
na działaniu o charakterze biurokratycznym, traktowanie przez nauczycieli zadań awansu w sposób formalny, może nawet obniżać jakość pracy w szkole, chociażby z powodu braku czasu. Nauczyciele pisali też o tym, że nie ma w ich środowisku takich oczekiwań, nikomu nie zależy, żeby powiązać proces awansu
z podnoszeniem jakości pracy.
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Podobnie zdumiewająca jest odpowiedź dyrektorów na następne pytanie
– czy zdobywanie stopni awansu przez nauczycieli generalnie służy poprawie jakości pracy szkoły? Tym razem tylko 9,7% badanych odpowiedziało zdecydowanie twierdząco, 54,8% sądzi, że raczej tak jest. Aż 31,2% uważa, że system
awansu raczej jakości pracy szkoły nie podnosi, a kilka procent (4,3) uważa, że
awans zawodowy nauczycieli jakości pracy szkoły zdecydowanie nie podnosi. Tak
wyraziste oddzielanie jakości pracy nauczycieli od jakości pracy szkoły przez
dyrektorów wydaje się niezrozumiałe nie tylko dla badaczy. Podobne opinie zostały wyraźnie zakwestionowane przez samych nauczycieli podczas wywiadów
zbiorowych, którzy uważali, że praca każdego nauczyciela buduje obraz i sukces
edukacyjny szkoły (lub jej porażkę).
Nauczyciele podkreślali sztuczność, fasadowość, wymuszający charakter
wielu działań podejmowanych tylko z powodu wymagań stażu awansowego. Dobitnie świadczy o tym poniższy fragment wywiadu zbiorowego2:
Nauczyciel 1: To znaczy na siłę to się da zrobić zawsze. Tylko nie zawsze te działania są potrzebne. Robi się rzeczy, których jest na przykład bardzo dużo i nie ma na nie zapotrzebowania.
Ale trzeba zrobić, żeby mieć, co sobie wpisać.
Badacz: Ale czy może pani podać jakiś przykład?
Nauczyciel 1: Bardzo dużo imprez, bardzo dużo zajęć dodatkowych. Nie ma już dzieci chętnych,
żeby brały udział w kolejnym konkursie (śmiech), w kolejnych zajęciach. Zostały już do tej godziny 18:00, bo się czas już kończy tak trochę taki przystępniejszy dla dzieci.
Nauczyciel 2: U nas też zajęć dodatkowych, już nie można, tyle właśnie, już o godzinie 17:00,
o 18:00 to już nie ma ani sal ani dzieci.
Nauczyciel 3: Czasami człowiek przychodzi o 17:00 i już nie ma z kim pracować, no bo już nie
ma dzieci, bo koleżanka ich godzinę wcześniej wymordowała na jakimś tam sportowym czy
czymś.
Nauczyciel 4: O właśnie. Tak właśnie jest, że czasem panie między sobą muszą dojść do porozumienia, która będzie mogła zorganizować w tym roku, miesiącu jakąś imprezę, konkurs, dzień
otwarty (śmiech).

Czy w świetle zasygnalizowanych powyżej rezultatów badania możemy
mówić, że system awansu zawodowego nauczycieli stymuluje doskonalenie zawodowe pedagogów?
Zgodnie z oczekiwaniami reformatorów powinien być immanentnie powiązany z stałym doskonaleniem zawodowym. Czy wymóg formalny jest wystarczający? Do rozwoju zawodowego nauczycieli powinien motywować nie tylko
2

Szersze fragmenty wywiadów przedstawiono w książce Wiłkomirska, Zielińska 2013.
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system awansu, ale przede wszystkim świadoma samoocena swoich kompetencji
i stałe pragnienie ich podnoszenia. Z badań prowadzonych w ostatnich latach
wynika, że największą trudność sprawiają nauczycielom problemy wychowawcze
z uczniami. Najczęściej chodzi o nieskuteczne dyscyplinowanie uczniów, nieradzenie sobie z ich arogancką postawą oraz brak umiejętności zmotywowania
młodzieży do uczenia się. Zdecydowana większość kierujących szkołami oraz rodziców zwracało uwagę na niemoc wychowawczą nauczycieli. Podobne opinie
prezentowali też sami nauczyciele. Bezradność wobec problemów wychowawczych była sygnalizowana w ostatnich dwóch dekadach przez wielu badaczy
(Konarzewski, red., 2001; Putkiewicz i in. 2000; Putkiewicz, Wiłkomirska 2004).
Do doskonalenia obligują nauczycieli również wymagania wynikające z przepisów prawa oświatowego, zawartych w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniach
wykonawczych. Duży niepokój wywołała ostania kontrola NIK w 2012 roku,
z której wynikało, że jedna trzecia nauczycieli nie uczestniczy w żadnej z form
doskonalenia zawodowego. Spośród nauczycieli dyplomowanych 35% nie uczestniczyło w trakcie kolejnych trzech lat szkolnych w zewnętrznych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego. W pięciu szkołach (22%) w skontrolowanym
okresie ograniczono się do przeprowadzenia od jednego do trzech posiedzeń
szkoleniowych rad pedagogicznych, a w siedmiu szkołach (30%) z możliwości
doskonalenia zawodowego korzystali tylko pojedynczy nauczyciele. Z kontroli
NIK wynikało także, że dyrektorzy szkół nie zapewniali nauczycielom wystarczającej pomocy w doskonaleniu zawodowym. Podobnie gminy jako organy prowadzące nie koordynują kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, chociaż
należy to do ich obowiązków. NIK ocenił również, że liczba publicznych placówek doskonalenia nauczycieli jest dalece niewystarczająca. W całej Polsce jest ich
niewiele ponad 100 i nie realizują znacznej części zadań statutowych. W przeważającej liczbie szkół doskonalenie nie było powiązane z uzyskiwaniem stopni
awansu zawodowego. Raport NIK traktuje to jako zarzut, co nie jest w pełni
uzasadnione. Doskonalenie nauczycieli powinno mieć charakter ciągły, a staże
awansowe są jak wiadomo ograniczone w czasie.
W badaniu omawianym w tym artykule nauczyciele zostali zapytani również
o to, czy i jakie kursy skończyli w ramach stażu na ostatni zdobywany przez nich
stopień. Zdecydowana większość badanych, blisko 80%, odpowiedziała twierdząco.
Deklaracje nauczycieli są optymistyczne w porównaniu z wynikami kontroli NIK.
Najczęściej nauczyciele kończyli kursy o charakterze metodycznym – 40%, psycho-pedagogicznym – 30%, rozwijające wiedzę przedmiotową – 18%, dające kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu, prowadzenia dodatkowych zajęć
– 22% i komputerowe – 8%.
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Za podstawowy motyw wyboru określonego kursu połowa nauczycieli uznała poprawę kompetencji własnych; 11% – wymagania procesu awansu zawodowego, zainteresowanie tematyką – 10%, wymagania dyrektora – 7%. Wydaje się, że
nauczyciele chętnie doskonalą umiejętności, które oceniają u siebie relatywnie
wysoko. Wybór jest tu jednak podporządkowany wymogom formalnym. Trudniej
jednak uzyskać pozytywną ocenę awansową za rozwój czy korektę mechanizmów osobowościowych takich jak poczucie własnej wartości i jest to pewnie jedna ze słabości rozwiązań systemowych.
Czy można lepiej wykorzystać osiąganie stopni awansu dla doskonalenia
zawodowego? Takie pytanie zostało postawione dyrektorom szkół. Większość
z nich oczekiwałaby większej pomocy metodyków, których, jak zwraca uwagę
przywoływany raport NIK, jest zdecydowanie za mało, na jednego metodyka
przypada blisko 600 nauczycieli. Ważne jest też większe zaangażowanie samych
nauczycieli, bardziej rozbudowana, dostępna i lepiej dostosowana do potrzeb
nauczycieli oferta kursów. W samej szkole na pewno można poprawić pracę opiekunów staży i opracować dobre szkolne systemy doskonalenia, oparte na faktycznych potrzebach szkoły i nauczycieli.
Doskonalenie nauczycieli sprzyja wprowadzaniu innowacji pedagogicznych.
Większość badanych nauczycieli (76%) twierdzi, że udało im się wprowadzić
w trakcie swojej pracy innowacje pedagogiczne. Najczęściej innowacje te polegały
na stosowaniu nowych form aktywizacji uczniów – 52%, niekonwencjonalnym
urozmaiceniu lekcji – wideo, nowe techniki, oryginalne materiały – 51%, wprowadzeniu indywidualizacji kształcenia – 31%, wprowadzeniu autorskich programów
– 22%, próbowaniu nowych metod wychowawczych oraz form współpracy z rodzicami – 16%, jak również włączaniu nowych metod oceniania – 10%.
Tylko w przypadku niespełna 1/5 badanych wprowadzanie innowacji było
związane z wypełnianiem wymagań awansu. Najczęściej wymieniano zastosowania nowatorskich form pracy dydaktycznej. I na podstawie tych danych można
stwierdzić, że kierunek rozwoju zawodowego nauczycieli to przede wszystkim
dydaktyka.
Co wynika z analizowanego wycinka badań nad systemem awansu zawodowego nauczycieli w Polsce? Czy ma on sens bliski wizji reformatorów, którzy
go wprowadzili? Czy jest biurokratycznym bezsensem niesłużącym rozwojowi
zawodowemu pedagogów i niepodnoszącym jakości pracy w szkołach?
Samo istnienie systemu przez większość środowiska edukacyjnego jest
akceptowane, nauczyciele przyznają, że jest to jakiś rodzaj motywatora do podejmowania działań samokształceniowych, popierane jest także zróżnicowanie
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zarobków, które są istotnym konstruktorem ścieżki zawodowej. Na pewno rozważeniu i modyfikacji, aby nadać im poszukiwany sens, powinny podlegać:
–
stopień formalizmu, należy poczynić dalsze korekty w celu zmniejszenia
biurokracji,
–
procedury – zbliżenie zadań i oceny ich wykonania do potrzeb i zadań szkoły
(postulowana jest ocena praktyki, a nie samych dokumentów),
–
dostosowanie wymagań awansowych do potrzeb rozwojowych samych nauczycieli,
–
dostosowanie poziomu i zakresu doskonalenia do potrzeb szkoły i nauczyciela (wybór np. studiów podyplomowych czy kursów powinien być warunkowany potrzebami, a nie ceną czy dostępnością oferty),
–
wymóg systematycznego doskonalenia, także po uzyskaniu najwyższego
stopnia awansu,
–
system motywacyjny obejmujący czas po zakończeniu awansu (wydłużenie
awansu?).
Pierwszy z postulatów jest bardzo ważny. Christopher Day (2004), pisząc
o roli zawodowej nauczyciela, wpisuje w nią konieczność nieustannego uczenia
się. Jest to także ważne w kontekście istotnego dzisiaj celu edukacji szkolnej,
jakim jest ukształtowanie potrzeby uczenia się przez całe życie. Jednak Day
podkreśla, że uczenie się służące rozwojowi jest tylko wtedy możliwe, gdy nauczycieli sami będą chcieli się rozwijać. Dlatego zdecydowanie krytycznie odnosi
się do prób formalnego, zunifikowanego sposobu oceny wszystkich nauczycieli.
„Rozwój do urzędniczych wymagań” stoi w sprzeczności z podmiotowym kierowaniem swoim rozwojem, obniża kreatywność, poczucie sensu, wyzwala działania dostosowawcze, oderwane od głównych wartości pracy nauczycielskiej.
Wielu innych autorów na początku XXI wieku zwracało także uwagę, że
rozwój zawodowy nauczyciela nie może być nadmiernie „osaczany” przez sieć
przepisów i wymagań. Prowadzi to bowiem do efektów odwrotnych niż zamierzone. Pisano wręcz o korozji rozwoju zawodowego nauczyciela (Fullan
2001; Gewirtz 2002; Hoyle, Wallace 2007; Evans 2008). Przestrzegano przed
swoistą marketyzacją profesji nauczycielskiej, wskazując odmienność jej zadań
i jej specyfikę.
Kwestie te są poruszane również przez polskich pedagogów. Krytycznie
system awansu zawodowego oceniał Bogusław Śliwerski (2006) jako obarczony
zagrożeniem odhumanizowania pracy nauczycielskiej. Robert Kwaśnica (1994)
podkreślał niedoskonałość standardów kształcenia i oceny nauczycieli ze względu na specyfikę ich pracy, jej zmieniające się warunki, niepowtarzalne sytuacje,
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dynamiczne zmiany w środowisku pracy. Przygotowanie do zawodu oraz dalszy
rozwój zawodowy powinny być, zdaniem Kwaśnicy, procesem wspomagania rozwoju osobistego, w który pogłębianie kompetencji zawodowych powinno być
integralnie włączone.
Dlatego, aby nadać sens awansowi zawodowemu nauczycieli, należy zmniejszyć biurokrację, liczbę dokumentów składanych przez nauczyciela – „odchudzić” tzw. teczkę, zrezygnować z załączników i ograniczyć się do opisu i analizy wykonanych zadań, zrezygnować z notarialnego poświadczania dokumentów,
uelastycznić terminy na dokonanie czynności z zakresu awansu.
Kolejne „pola bezsensu” dotyczą nieadekwatnych procedur, wymagań i zadań awansowych. Aby nadać im sens postulowany przez samych nauczycieli
(także dyrektorów szkół), należy zmienić wymagania związane z awansem.
Z jednej strony wymagają one doprecyzowania, żeby ich spełnianie nie wywoływało wątpliwości interpretacyjnych; z drugiej strony należy je uelastycznić
i pozostawić sposób ich realizowania do decyzji dyrektora szkoły, ewentualnie
częściowo samych nauczycieli, zwiększyć możliwość wyboru wymagań, pozostawiając nauczycielowi większą swobodę. Trzeba też powiązać ściślej wymagania awansowe z pracą szkoły oraz ocenę nauczyciela z realnym podniesieniem
jakości wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania awansu powinny być powiązane nie tylko z ofertą zajęć pozalekcyjnych,
ale przede wszystkim z codzienną pracą nauczycieli w klasie szkolnej.
Należy również zwiększyć nacisk na kształtowanie w trakcie awansu tych
kompetencji, których najbardziej brakuje nauczycielom, tj. wychowawczych, komunikacyjnych, związanych z zarządzaniem klasą, współpracą z rodzicami.
Warto rozważyć podniesienie wymagań na stopień nauczyciela mianowanego
i dyplomowanego oraz wprowadzenie zamiast postępowania kwalifikacyjnego na
stopień awansu nauczyciela dyplomowanego dwuetapowego egzaminu – pisemnego i ustnego, na wzór egzaminu na urzędnika państwowego. Wiązałoby się to
np. z wprowadzeniem egzaminu praktycznego w szkole.
System awansu zawodowego nauczycieli musi mieć sens edukacyjny. Jego
funkcją powinno być motywowanie do stałego doskonalenia, podejmowanego nie
tylko w trakcie staży awansowych, lecz także między nimi oraz po zakończeniu
ścieżki awansu. Trzeba zastanowić się nad takimi zmianami w strukturze awansu, które stymulowałyby do doskonalenia wszystkich pracujących nauczycieli.
Można regulować zarobki, np. przez wprowadzenie różnych poziomów nagradzania finansowego osiągnięć nauczycieli z najwyższym stopniem, którzy już nie
mogą awansować. Tak zwane widełki mogłyby istnieć także dla każdego stopnia,
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zwłaszcza jeśli wprowadzono by dłuższe staże. Innym rozwiązaniem jest tzw.
awans poziomy. Nauczycielom doświadczonym można powierzać, podlegające
ocenie, zadania w zakresie organizacji zarządzania różnymi elementami pracy
szkoły, także związanymi z doskonaleniem kadry.
Aby doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli były wspierane poprzez
różne formy dokształcania instytucjonalnego, które miałyby wysoki poziom (dostępna oferta była wielokrotnie krytykowana przez nauczycieli), należałoby i tę
sferę nasycić sensem. Zasadne wydaje się wprowadzenie systemu ewaluacji kursów i szkoleń oferowanych nauczycielom. Postulowałabym system akredytacji
instytucji prowadzących zajęcia dla nauczycieli. Szkoły powinny mieć możliwość
zamawiania warsztatów i kursów, szczególnie dla nauczycieli kontraktowych
i mianowanych, kształtujących kompetencje interpersonalne, komunikacyjne, radzenia sobie ze stresem, czyli te, które pomogą im zmierzyć się z problemami,
z jakimi spotykają się we współczesnej szkole.
Warto również nawiązać ściślejszą współpracę między uczelniami kształcącymi nauczycieli a szkołami. Proponowałabym w drodze akredytacji zmniejszenie liczby uczelni z uprawnieniami do kształcenia nauczycieli, przez wybór najlepszych z nich. Zdecydowanie nie należy oddzielać kształcenia nauczycieli od
systemu doskonalenia.
Nadawanie sensu i redukcja bezsensu systemu awansu zawodowego nauczycieli wydają się możliwe. Tylko niewielka grupa badanych postulowała całkowite wycofanie obowiązującego dzisiaj rozwiązania. Tego typu system musi
podlegać bezustannemu empirycznemu monitorowaniu i modyfikacji, po to, by
eliminować jego wady, zanim utraci założoną funkcjonalność i tym samym stanie się bezsensowny.
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Ocena i awans zawodowy nauczycieli
– różne perspektywy, różne oczekiwania*
Summary
EVALUATION AND PROFESSIONAL ADVANCEMENT OF TEACHERS – DIFFERENT PERSPECTIVES
AND EXPECTATIONS

The new system of evaluation and advancement of teachers introduced in Poland in 1999/2000
was supposed to prepare teachers for new tasks and challenges. The amended Teacher’s Charter
included the participation of external bodies from outside of school in this system.
The article focuses on the analysis of assessment of the system and proposals for its
changes suggested by employees of Supervisory Offices, local authorities which run schools,
and experts from the Ministry of Education. Some results of research project The evaluation
of effectiveness of teachers’ professional advancement system and quality of school work based on
a qualitative method of collecting and processing data are used in the article.
Some aspects of teachers’ advancement system functioning were assessed in a similar
way by various bodies participating in this process. A commonly shared opinion was that its
requirements are too low and that way it neither selects nor diagnoses candidates applying for
higher professional levels. The requirements are too theoretical and do not evaluate practical
skills.
It is worth mentioning that in many cases the assessment of the system was relatively
closely related to the role and place of assessing bodies within the system. Strongly enough,
local authorities are more willing to introduce changes to the system than the experts from
the Ministry of Education.

*

Tytuł został zmieniony, tytuł referatu wygłoszonego na konferencji to: Ocena i promocja nauczycieli w opiniach podmiotów odpowiedzialnych za ich awans zawodowy. Zmiana tytułu była konsekwencją wprowadzenia kilku dodatkowych wątków. W opinii autorki lepiej odpowiada on treści
i przesłaniu zeszytu.
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Istotnym elementem podjętej na przełomie wieków reformy systemu edukacji, której celem były zmiana ustroju szkolnego oraz kompleksowa przebudowa szkolnictwa podstawowego i średniego prowadzące do poprawy jakości pracy
dydaktyczno-wychowawczej szkół, było stworzenie nowego systemu oceniania
i motywowania nauczycieli. Oczywiste wydawało się, że tylko akceptujący zmiany i zaangażowani nauczyciele będą gwarancją powodzenia planowanej reformy.
Argumentem na rzecz stworzenia nowego systemu oceniania i promowania
nauczycieli były także nowe wyzwania związane z rolą zawodową nauczyciela, nie
zawsze podejmowane w trakcie przygotowania do zawodu na uczelniach wyższych. Oczekiwano, że nowy system oceniania i awansowania skłoni nauczycieli
do samokształcenia oraz doskonalenia zawodowego na kursach i studiach podyplomowych i poprawi ich kompetencje w zaniedbywanych wcześniej obszarach:
umiejętności wychowawczych w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach
edukacyjnych, w tym niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, kierowania klasą, współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami, społecznością lokalną.
To wszystko spowodowało, że stworzono „mechanizm motywacyjny” dla
nauczycieli, który miał ich skłaniać do podnoszenia kwalifikacji i podejmowania
działań doskonalących jakość pracy szkoły. Miały nim być wprowadzone w drodze nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela i rozporządzeń wykonawczych nowe
zasady awansu zawodowego nauczycieli. W zamyśle twórców reformy zakładano udział w procesie oceniania i awansowania nauczycieli różnych podmiotów,
których cele i zasady działania określały przepisy prawa, ale które często wyznaczały sobie własne cele i w zależności od usytuowania w systemie miały zróżnicowane, własne interesy.
Zgodnie z rozdziałem 3a Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)1
w procesie oceniania i awansowania nauczycieli biorą udział przede wszystkim:
dyrektorzy szkół, organy prowadzące szkoły, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, a także właściwi ministrowie2. Znacząca rola w tym procesie przypada
1

W trakcie prowadzenia badań obowiązywał tekst jednolity Karty Nauczyciela z 2006 r.
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.). Ponieważ przepisy, na które się powołuję, nie uległy
zmianie, będę przytaczać obecnie obowiązującą wersję ustawy.
2
Minister właściwy ds. oświaty i wychowania, minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego, minister sprawiedliwości,
minister obrony narodowej.
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także ekspertom z listy prowadzonej przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania (Dz.U. z 2014 r. poz. 191, art. 9g, ust. 11–12).
W procesie oceniania i awansowania nauczycieli biorą także udział, chociaż
ich rola jest mniejsza, opiekunowie stażu przydzielani nauczycielowi stażyście
i nauczycielowi kontraktowemu przez dyrektora szkoły oraz rada rodziców
(Dz.U. z 2014 r. poz. 191, art. 9c, ust. 4, 5 i 6 i art. 9c, ust. 6 i 7).
W niniejszym artykule zajmę się ocenami awansu zawodowego nauczycieli i propozycjami zmian w tym systemie zgłaszanymi przez przedstawicieli organów zewnętrznych wobec szkoły, którym ustawodawca wyznaczył znaczącą rolę
w ocenianiu i promowaniu nauczycieli: organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz ekspertów komisji wpisanych na listę ekspertów ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, którzy mieli być niezależnymi
profesjonalistami i gwarantować jednolitość kryteriów stosowanych w ocenie
nauczycieli. Podstawą do analizy przedstawionej powyżej problematyki będą wyniki badania, w którym brała udział autorka tego artykułu, prowadzonego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki: N N106 022338 – zatytułowanego:
Ocena efektywności systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce a jakość pracy
szkoły. W niniejszej publikacji wykorzystam jedynie niektóre uzyskane w projekcie wyniki pochodzące z części badań przeprowadzonych metodą jakościową
i będące efektem wywiadów pogłębionych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego – organów prowadzących szkoły, organów nadzoru pedagogicznego, ekspertami komisji do spraw awansu3.

Perspektywa przedstawicieli organów prowadzących
Organy prowadzące odgrywają bardzo ważną rolę w systemie edukacyjnym
naszego kraju. W badaniach, do których odnoszę się w tej publikacji, uczestniczyły tylko gminy, które są organami prowadzącymi dla publicznych przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów (z wyjątkiem szkół podstawowych i gimnazjów
specjalnych, szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich). To do ich zadań, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, należy
zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej
w prowadzonych przedszkolach i szkołach. Jednostki samorządu terytorialnego
zapewniają środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, art. 5, ust. 5 i art. 5a, ust. 2 pkt 1, ust. 3).
3

Omówienie metod, technik, narzędzi badawczych i sposobu przeprowadzenia badań w:
Wiłkomirska, Zielińska 2013.
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Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością
w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, powierza stanowisko dyrektora szkoły (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, art. 34a i art. 36a, ust. 1), odwołuje
nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie: złożenia rezygnacji, ustalenia
negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań, takich jak:
prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi, środkami pozyskanymi przez szkołę z innych źródeł oraz gospodarowania mieniem,
przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, art. 38, ust. 1 pkt 1 w związku z art. 34a,
ust. 2).
Kolejne nowelizacje ustawy o systemie oświaty poszerzały kompetencje organów prowadzących i zakres ich odpowiedzialności. Warto szczególnie zwrócić
uwagę na Ustawę z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty i zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 56 poz. 458), w której
zwiększono uprawnienia samorządu w zakresie powierzania stanowiska dyrektora
szkoły i wzmocniono jego pozycję w komisji konkursowej, której zadaniem jest
wyłonienie kandydata na to stanowisko. Stanowisko dyrektora po tej nowelizacji
powierza wyłącznie organ prowadzący, a organ sprawujący nadzór pedagogiczny
nie ma już, jak przed zmianą ustawy, prawa zgłaszania „umotywowanego zastrzeżenia”. Kandydatowi, który został wyłoniony w drodze konkursu, nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Komisja konkursowa składa się
obecnie z: trzech przedstawicieli organu prowadzącego, dwóch przedstawicieli
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej i rady rodziców oraz zakładowych organizacji związkowych. Przed
zmianami wprowadzonymi w 2009 roku komisja składała się z: trzech przedstawicieli zarówno organu prowadzącego, jak i organu sprawującego nadzór
pedagogiczny i było w niej po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady
rodziców oraz, jak obecnie, jeden przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych. Wzmocniono więc pozycję jednostki samorządu terytorialnego nie tylko
wobec kuratora oświaty, lecz także organów wewnątrzszkolnych: rady pedagogicznej i rady rodziców. Inną ważną kompetencją jednostki samorządu terytorialnego wprowadzoną tą ustawą i dającą samorządom wielką władzę i możliwość
kształtowania systemu szkolnictwa na poziomie lokalnym jest możliwość przekazania w drodze umowy szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów do prowadzenia
osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej. Taka uchwała jednostki samorządu terytorialnego musi uzyskać pozytywną
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opinię kuratora oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, art. 5 ust. 5g), ale i tak
samorządy otrzymały możliwość oddawania małych, nierentownych szkół do prowadzenia stowarzyszeniom, fundacjom oraz innym podmiotom i znacznego zredukowania kosztów utrzymania gminnych instytucji edukacyjnych. Przekazanie
szkoły zmienia w zasadniczy sposób sytuację zatrudnionych w niej nauczycieli.
Nauczyciele, którzy pozostają w takiej szkole, są zatrudniani na podstawie
Kodeksu Pracy i nie dotyczy ich większość przywilejów wynikających z Karty
Nauczyciela, ich pensum dydaktyczne nie jest już określane przez art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191), ale obowiązuje ich 8-godzinny czas
pracy przewidziany w Kodeksie Pracy, nie mogą także być zatrudniani na podstawie mianowania, a jedynie na podstawie umowy o pracę. Te wszystkie zmiany
prawne, trudna sytuacja finansowa wielu samorządów i kurcząca się ze względu
na niż demograficzny subwencja oświatowa niosą ze sobą ryzyko, że podejmując
decyzje dotyczące oświaty, gminy mogą przedkładać kryteria finansowe nad te
związane z jakością edukacji. Z drugiej strony wiadomo, że dobrze funkcjonujący
system oświaty, dobre szkoły, wykonujące zadania w zakresie nauczania, wychowania i opieki stanowią wizytówkę każdej gminy i mają wpływ na ocenę lokalnych
władz przez wyborców. Czy i w jaki sposób te problemy rzutują na podejście
samorządów do systemu oceniania i awansowania nauczycieli? Jakie warunki
powinien spełniać ten system, aby służyć wykonywaniu zadań, które są ważne
z perspektywy organów prowadzących szkoły? Za co, według przedstawicieli
gmin, należałoby oceniać nauczycieli i czego od nich wymagać? Jakie zmiany
w systemie awansu preferują przedstawiciele gmin? Analizując wyniki przeprowadzonych badań, spróbuję odpowiedzieć na te pytania.
Organy prowadzące szkoły i placówki przeprowadzają najważniejszy w karierze zawodowej nauczyciela egzamin, który, jeśli nauczyciel go zda, pozwala
mu uzyskać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Powołują
komisję egzaminacyjną złożoną z przedstawiciela organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, dyrektora szkoły oraz dwóch ekspertów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Przewodniczy komisji przedstawiciel organu prowadzącego szkołę (Dz.U. z 2014 r. poz. 191, art. 9g, ust. 2).
Nauczyciel, który pracuje w szkole publicznej prowadzonej przez jednostkę
samorządu terytorialnego, po zdaniu egzaminu i uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ma prawo nie tylko do wyższego wynagrodzenia, lecz także jego stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę
na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania. Sytuacja taka stabilizuje nauczyciela w zawodzie i chroni przed utratą pracy,
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gdyż poza kilkoma, ściśle określonymi w przepisach prawa przypadkami nauczyciela takiego nie można zwolnić (Dz.U. z 2014 r. poz. 191, art. 23).
Obowiązujący system awansu zawodowego nauczycieli oceniały i proponowały do niego zmiany osoby, które w swoich gminach są odpowiedzialne za prowadzenie procedur awansu i za prawidłowe działanie komisji egzaminacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.
Byli to: inspektorzy do spraw oświaty i sportu, naczelnicy wydziałów oświaty,
dyrektorzy administracji oświatowej, główni specjaliści w wydziałach oświaty
i wychowania, kierownicy referatów oświaty, a nawet burmistrzowie.
Dostrzegali oni zarówno mocne, jak i słabe strony systemu awansu zawodowego. Wśród mocnych wskazywano przede wszystkim na motywacyjny charakter awansu zawodowego. Przedstawiciele gmin podkreślali, że ten system motywuje nauczycieli do kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz do aktywności,
zaangażowania. Niektórzy badani wskazywali także na pobudzanie motywacji do
rozwoju i samodoskonalenia. Przedstawiciele gmin widzieli także w procedurze
awansu możliwość osiągnięcia konkretnych korzyści przez sam organ prowadzący, związanych z lepszym zrozumieniem szkół i ich codziennej pracy. Twierdzono, że dzięki systemowi awansu osoby odpowiedzialne w gminie za oświatę
mogą poznać prawdziwe problemy szkoły i aktywność nauczycieli, a zwłaszcza
ich działania na rzecz środowiska. Charakterystyczna jest jedna odpowiedź:
„podczas egzaminu nauczyciele przekazują nam dużo informacji na temat pracy szkoły. Dyrektorzy są skąpi w informacjach. Nauczyciele podają informacje
w interesujący sposób i widzimy nauczycieli w ich autentycznych działaniach na
terenie placówki. Jako dzielnica wiemy, co się dzieje w szkołach, z kim szkoły
współpracują i kto ich zaraża pasją do dalszej pracy”. Z wypowiedzi niektórych
przedstawicieli gmin można było odczytać nieco zakamuflowany przekaz, że
dyrektorzy, którzy są powoływani, oceniani i odwoływani przez organ prowadzący, nie zawsze są skłonni do mówienia o problemach szkoły. Wiele natomiast
informacji przekazują nauczyciele podczas pracy komisji. Jest to niewątpliwie
niezamierzony przez ustawodawcę, ale ciekawy efekt działania systemu awansu.
Niektórzy przedstawiciele gmin twierdzili także, że wymagania związane z awansem pozwalają nauczycielom uporządkować swoją wiedzę.
Zwracano uwagę na związane z awansem korzyści finansowe, a także na jego
zalety, tak istotne z punktu widzenia gminy, jak np. szybki przebieg. Ten aspekt,
wskazany jako zaleta przez gminy, nie musi nią być, kiedy spojrzymy z perspektywy zamierzonych celów systemu. Nie zawsze to co szybkie odznacza się bowiem wysoką jakością.
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Rysunek 1. Zalety systemu awansu zawodowego nauczycieli w ocenie organów prowadzących

Znacznie więcej wskazano jednak wad systemu. Niektórzy przedstawiciele
gmin oceniali go nawet bardzo krytycznie, podkreślali, że niczego nie zmienia
w pracy ani nauczyciela, ani szkoły. Z wielu wypowiedzi wynikało, że z punktu
widzenia gminy komisje egzaminacyjne to chybiona inwestycja. Podkreślano, że
awans jest za szybki, za łatwy, nie selekcjonuje, nie pełni funkcji diagnostycznej.
Krytykowano także jego zbyt teoretyczny charakter i brak możliwości sprawdzenie umiejętności praktycznych nauczyciela. Ten zarzut nie dziwi, dla organu
prowadzącego teoretyczna wiedza nauczyciela o nauczaniu i wychowaniu nie ma
znaczenia, liczą się natomiast konkretne efekty dydaktyczne i wychowawcze.
Przedstawiciele gmin wskazywali także na zbyt indywidualistyczny charakter
awansu, na brak współdziałania w grupie i pracy metodą projektów. Wskazywano także na nierozwiązany problem braku motywacji do działania po zakończeniu awansu, a także zbyt sformalizowany przebieg procedur.
Przedstawiciele gmin zwracali uwagę również na to, że ocenianie nie może
być rzetelne, gdyż nauczyciele ściągają materiały z internetu, wymieniają się dokumentacją osiągnięć, przedstawiając czyjeś działania jako własne. Nie można
więc stwierdzić, co oceniany nauczyciel sam osiągnął, a co jest wynikiem jego
nieuczciwych manipulacji. Praca dyrektorów związana z awansem była różnie
oceniana przez przedstawicieli organów prowadzących. Wielu przedstawicieli
gmin było dobrego zdania o działaniach podejmowanych przez dyrektorów
w związku z awansem. Podkreślano zwłaszcza dobrą znajomość procedur praw-
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nych i ścisłe trzymanie się przepisów prawa. Przedstawiciele organów prowadzących dobrze oceniali wybór opiekunów staży, ale uważali, że ze względu
na liczne obowiązki dyrektorzy nie mają bezpośredniego wpływu na przebieg
awansu i mogą jedynie kontrolować działania osób odpowiedzialnych za ten
awans na terenie szkoły, szczególnie opiekuna stażu i kierowników zespołów
przedmiotowych. Zdarzały się także oceny krytyczne dotyczące pracy dyrektorów. Zarzucano im, że często niesłusznie bronią swoich pracowników, że przebieg oceny nie zawsze jest prawidłowy, bo pytania są wcześniej ustalone między dyrektorem a nauczycielem. Dyrektorzy, szczególnie na terenach wiejskich,
gdzie wszyscy się znają, mają często problem z rzetelnym i sprawiedliwym
ocenianiem pracowników.

Rysunek 2. Wady systemu awansu zawodowego nauczycieli w ocenie organów prowadzących

W tym kontekście zwracano także uwagę na niewłaściwy skład komisji egzaminacyjnych. Osiągnięcia nauczyciela często są oceniane „po koleżeńsku” przez
zaprzyjaźnionego dyrektora lub inne osoby, powszechnie panuje „kumoterstwo”.
Jako ilustrację problemu można przytoczyć jedną z wypowiedzi: „Powoływanie
komisji, skład tej komisji (i ich podejście) nie powinien być związany ze środowiskiem (otoczeniem) nauczyciela, powinny w jej skład wchodzić osoby spoza
gminy, np. z Kuratorium Oświaty. Komisja powinna sprawiedliwie oceniać, bez
kumoterstwa, powiązań środowiskowych, związanych z miejscem zamieszkania”.
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Zmiany w systemie awansu nauczycieli postulowane przez gminy
Przedstawiciele gmin sugerowali przede wszystkim zmiany w systemie
egzaminów, które powinny być bardziej selekcyjne, premiować najlepszych i mieć
bardziej praktyczny charakter. Wskazywali na potrzebę większej dostępności
ekspertów i poprawy ich współdziałania z gminą. Zgłaszali także postulaty dotyczące zwiększenia wymagań na stopnie awansu, wydłużenia staży oraz zmiany
systemu oceniania nauczycieli. W szczególności przedstawiciele gmin wiejskich
uważali, że dyrektorzy uwikłani w lokalne „układy i koterie” nie są w stanie rzetelnie ocenić nauczyciela, często ocena zależy od relacji towarzyskich. Sugerowali, żeby zwiększyć udział kuratorium w ocenianiu nauczycieli, a nawet padały
sugestie, żeby przenieść egzamin do kuratorium.

Perspektywa ekspertów komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych
Eksperci zostali wprowadzeni do systemu oceniania i awansowania nauczycieli między innymi po to, żeby ujednolicić kryteria oceny stosowane przez komisje. Przedstawiciele organów prowadzących z różnych części kraju mogą
przyjmować nieco inne kryteria oceny dorobku zawodowego nauczycieli i nieco inaczej formułować wymagania wobec kandydatów do stopnia nauczyciela
mianowanego bądź dyplomowanego.
Aby zostać ekspertem komisji, należy mieć co najmniej wyższe wykształcenie magisterskie, co najmniej dziesięcioletni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej bądź artystycznej, stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego, po uzyskaniu tego stopnia przepracować co najmniej trzy lata w zawodzie i w tym czasie ukończyć z wynikiem pozytywnym
szkolenie dla kandydatów na ekspertów. Ten ostatni wymóg nie dotyczy osób
mających tytuł naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, jeżeli są one nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w szkole wyższej kształcącej nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wymienionych w Karcie Nauczyciela. Ekspertami komisji mogą być także osoby czynne zawodowo
zatrudnione w szkole wyższej kształcącej nauczycieli bądź wychowawców, bądź
innych pracowników pedagogicznych, albo nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i innych placówkach. Takim ekspertem może być także, jeśli spełnia wcześniej wymienione wymagania, konsultant współpracujący z Centrum
Edukacji Artystycznej, o ile uzyskał akceptację ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Warunkiem, który musi spełnić każdy,

190

ANNA ZIELIŃSKA

kto ubiega się o wpis na listę ekspertów, jest uzyskanie rekomendacji zawierającej opis dorobku zawodowego nauczyciela lub nauczyciela akademickiego,
wydanej przez instytucję lub stowarzyszenie działające bądź na rzecz systemu
oświaty i wychowania, bądź na rzecz systemu szkolnictwa wyższego albo przez
nauczycielski związek zawodowy (Dz.U. z 2014 r. poz. 191, art. 9g, ust. 11a, 11b).
Początkowo wymagano od ekspertów, aby mieli specjalność zawodową odpowiadającą typowi i rodzajowi szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel ubiegający się o stopień awansu zawodowego, oraz specjalność zawodową nauczyciela
(Dz.U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2593, § 10, ust. 1).
W Rozporządzeniu z 2007 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 214 poz. 1580) wprowadzono zasadę, powtórzoną w najnowszym Rozporządzeniu z 2013 roku,
zgodnie z którą organ powołujący komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną dla
nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego „zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła,
w której nauczyciel jest zatrudniony, w których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel”. Ta zmiana
przepisów była bardzo ważna dla podniesienia jakości pracy komisji.
Czy eksperci pełniący inne funkcje i inaczej usytuowani w systemie awansu zawodowego nauczycieli niż przedstawiciele organów prowadzących odmiennie go oceniają?
Eksperci komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych mieli wiele zastrzeżeń do
systemu awansu zawodowego, chociaż dostrzegali także jego pozytywne strony.
Zarysowała się w tej grupie badanych rozbieżność w ocenie wymagań awansu.
Część badanych ekspertów „jasno sformułowane wymagania” traktowała jako
zdecydowanie pozytywną cechę tego systemu, ale pojawiły się także opinie, że
są one nieprecyzyjne, zbyt ogólnikowe, niedostosowane do różnych stanowisk
nauczycielskich.
Panował natomiast konsensus wśród ekspertów w zakresie oceny znaczenia
awansu dla podnoszenia statusu zawodowego nauczycieli i poprawy ich sytuacji
finansowej. Wszyscy podkreślający tę konsekwencję systemu awansu oceniali
ją pozytywnie.
Podkreślano także, że system awansu zachęca nauczycieli do rozwoju
i doskonalenia, pobudza ich do kreatywności i innowacyjności, chociaż zwracano również uwagę na czasowy, „akcyjny” charakter działań nauczycielskich,
które zdecydowanie słabną, a nawet wygasają, po uzyskaniu awansu.
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Niektórzy eksperci twierdzili też, że zwiększona aktywność nauczycieli
w trakcie zdobywania stopni awansu podnosi jakość pracy szkoły. Zwracano
uwagę na takie zalety systemu awansu, jak: większe zainteresowanie nauczycieli
zewnętrznymi formami doskonalenia zawodowego oraz poprawa znajomości
prawa oświatowego w tej grupie zawodowej.

Rysunek 3. Zalety systemu awansu zawodowego nauczycieli w ocenie ekspertów komisji

Eksperci, lepiej niż gminy zorientowani w ofercie zajęć dokształcających
i doskonalących dla nauczycieli proponowanych przez rynek, zwracali uwagę, że
nie zawsze „zewnętrzne formy doskonalenia” mają ofertę atrakcyjną dla nauczyciela, przyczyniającą się do realnego podniesienia jego kompetencji zawodowych
i poprawy jakości pracy szkoły, a kursy i szkolenia są często wybierane dla „zaświadczenia, a nie podniesienia wiedzy i umiejętności”.
Wśród największych wad systemu awansu wskazano brak jego związku
z jakością pracy szkoły, podkreślano, że jest to „awans dla awansu”, niczego nie
zmienia, nie przynosi żadnej „wartości dodanej”. Eksperci zwracali także uwagę
na to, że nie wyłania elit nauczycielskich, wskazywali, podobnie jak przedstawiciele gmin, że nie jest selekcyjny.
Wielu ekspertów jako słabą stronę systemu wymieniało „przewagę formy
nad treścią”, krytykowano również przebieg egzaminów i postępowań kwalifikacyjnych. Zwracano uwagę, że podczas egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej
nauczyciel tylko opowiada o swojej pracy: „postępowanie czy egzamin jest for-
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malnością wystarczy tylko opowiedzieć o swojej pracy (tzn. odczytać z prezentacji) i zgromadzić dokumenty w segregatorze”.
Eksperci podkreślali, że nauczyciele często nie planują swojego rozwoju,
działają bezrefleksyjnie, a jeśli planują, to konkretne działania, przedsięwzięcia,
bez diagnozy, wyłącznie dla potrzeb awansu. Celem awansu jest „nie rozwój, ale
sam awans”.
Wadą systemu jest według wielu ekspertów taka jego konstrukcja, że nie
prowadzi do eliminacji z zawodu osób z problemami „osobowościowymi” i emocjonalnymi, które nie powinny być nauczycielami.

Rysunek 4. Wady systemu awansu zawodowego nauczycieli w ocenie ekspertów komisji

Wymagania systemu nie pomagają także tym nauczycielom, którzy mają
dyspozycje osobowościowe do pracy w zawodzie, podnosić kompetencje wychowawcze, zwiększać wiedzę psychologiczną i lepiej radzić sobie z kierowaniem klasą.
Krytykowano również działania innych podmiotów odpowiedzialnych za
awans, szczególnie dyrektorów szkół, których brak zaangażowania w zadania
wynikające z systemu awansu powoduje tylko formalne wypełnianie wymagań
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stawianych nauczycielom. Podawano przykłady takich działań: akceptacja planu
rozwoju zawodowego przez dyrektora jest „czynnością czysto formalną”, nauczyciele schematycznie wypełniają wymagania rozporządzenia, „stawiając na ilość
nie na jakość”, dyrektorzy nierzetelnie oceniają wypełnienie wymagań wynikających z planu rozwoju zawodowego, obawiając się odwołania nauczyciela.
Podkreślano także niewłaściwy skład komisji ze względu na udział przedstawicieli związków zawodowych na równych prawach z ekspertami. Charakterystyczne jest natomiast, że badani nie mieli na ogół zastrzeżeń do innych aspektów
działania komisji. Pozytywnie oceniali zarówno dobór ekspertów do komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, jak i współpracę między ekspertami a organem
prowadzącym i kuratorem. Zwracano też uwagę na niemożność eliminowania
nauczycieli nieuczciwych, którzy „ściągają z internetu” albo „pożyczają” dokumenty od kolegów.
Niektórzy eksperci zwrócili uwagę, że system powinien być zweryfikowany
szczególnie na etapie awansu nauczyciel stażysta – nauczyciel kontraktowy.
Opiekun stażu, którym jest nauczyciel mianowany lub dyplomowany, często
nie jest w stanie sprawdzić działalności stażysty na lekcjach ze względu na brak
możliwości obserwacji lekcji, które prowadzi nauczyciel stażysta. „Sama analiza
konspektów lekcji, często ściągniętych z internetu, jest zwykłym udawaniem, że
nauczyciel kształtuje umiejętności z zakresu metodyki”.
Niektórzy eksperci zwracali uwagę na fikcyjność roli opiekuna stażu. „W projekcie oceny dorobku zawodowego opiekun stażu często powiela i wykorzystuje dostępne wzory projektów ocen dorobku zawodowego, co powoduje, że
dyrektor szkoły ma nierzetelny obraz współpracy nauczyciela stażysty z opiekunem stażu, działalności ocenianego nauczyciela w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym”. Spowodowane jest to przekonaniem, że „lepiej
napisać nieprawdę, nie krzywdzić tym samym nauczyciela i ocenić pozytywnie
kolegę z pracy”. Opiekun nie jest odpowiedzialny za ocenę nauczyciela, przygotowuje tylko projekt oceny dla dyrektora, który podejmuje decyzję. Taka sytuacja
prowadzi nieraz do oceny „niewiarygodnej i nierzetelnej”.
Eksperci, oprócz oceny całego systemu awansu, opiniowali także szczegółowe zagadnienia związane z jego funkcjonowaniem.
Większość ekspertów na ogół pozytywnie oceniała wymagania związane
z awansem, chociaż wskazywano również na wiele mankamentów przyjętych
regulacji. W odpowiedzi na to pytanie widoczny był brak konsensusu wśród
ekspertów.
Ci z ekspertów, którzy mieli zastrzeżenia, krytykowali przede wszystkim zbyt
ogólne formułowanie wymagań i ich formalny charakter, a także fakt, że nie ma
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wyraźnego związku między tymi wymaganiami a jakością pracy nauczyciela, „nie
prowadzą do doskonalenia zawodowego, ale do realizacji zapisów w planach”.
Za anachroniczne uznano wymaganie dotyczące wykorzystania technologii
informacyjnej i komunikacyjnej w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jako elementu stażu. „Początkujący nauczyciel powinien w momencie
ukończenia wyższej uczelni pedagogicznej posiadać umiejętność korzystania
z komputera i wdrażania technik komputerowych na lekcjach. A zatem wykazanie takiej umiejętności w kolejnych stopniach awansu sugeruje, że nauczyciel
dopiero w szkole nabywa takich umiejętności, które, wydaje się, powinny być
obligatoryjne”.
Wymagania stawiane nauczycielom ubiegającym się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego były na ogół oceniane pozytywnie, charakterystyczna jest następująca wypowiedź: „Akceptuję wymagania na stopień
nauczyciela mianowanego. Młody nauczyciel, który tworzy własny warsztat, dostosowuje teorię uniwersytecką do potrzeb konkretnej placówki, naprawdę ma
co robić. Jego codzienna praca znajduje odzwierciedlenie w wymaganiach dotyczących awansu”. Część ekspertów wskazywała, że większy nacisk należałoby
położyć na umiejętność stosowania wiedzy psychologicznej i pedagogicznej.
Niektórzy eksperci wskazywali natomiast na potrzebę zmian w wymaganiach
dotyczących awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Postulowano
przede wszystkim, żeby wymagania dla tego stopnia awansu zawodowego lepiej
określić, doprecyzować, tak aby wykonywanie podstawowych obowiązków nauczyciela nie mogło być traktowane jako spełnienie wymagań. Jeden z badanych
ekspertów podał następujący przykład: „Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia
zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych, ma obowiązek współpracowania
z psychologiem i pedagogiem szkolnym, wyjście do kina czy spotkanie z policjantem nie może być jedynym potwierdzeniem poszerzenia oferty. W przypadku takich «dowodów mistrzostwa» komisja nie udziela akceptacji, nauczyciel korzysta
z prawa do odwołania od tej decyzji i prawie zawsze wygrywa”.
Podkreślano także potrzebę rezygnacji z tzw. teczki, czyli wymaganego
sposobu gromadzenia dokumentacji o osiągnięciach nauczyciela ubiegającego się
o stopień awansu zawodowego i opisu umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych. Te opisy są bowiem schematyczne i nie różnią
się między sobą. Nauczyciel raczej powinien opowiedzieć komisji o swoich dokonaniach. Pojawiły się opinie, że lepszy dla realnej oceny jakości pracy nauczyciela byłby egzamin praktyczny.
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Postulowane przez ekspertów zmiany w systemie awansu
W tej kwestii także nie było konsensusu. Istnienie systemu awansu zgodnie oceniano pozytywnie. „Awans musi być i to nie wymaga uzasadnień”. Część
ekspertów podkreślała przy tym, że zmian nie należy wprowadzać; było już ich
wiele, system powinien być stabilny, a „kosmetyczne poprawki w oświacie już
znamy – zawsze przynoszą więcej złego niż dobrego”. Niektórzy uważali, że
jednak trzeba wydłużyć czas awansu, bo „nie każdy potrafi się rozwijać, nie mając
do tego motywacji”.
Wielu sądziło jednak, że zmiany w systemie są konieczne. Podkreślano, że
powinien być bardziej „selekcyjny” i mieć bardziej motywujący charakter. Proponowano zwłaszcza wydłużenie czasu trwania awansu. Zgłoszono nawet postulat,
żeby staż dla nowo zatrudnionego nauczyciela trwał 3 lata i potem kolejne 3 lata
pracy na stanowisku nauczyciela kontraktowego. Postulowano także wprowadzenie egzaminu praktycznego i ściślejsze powiązanie awansu z efektami pracy nauczyciela.
Wielu ekspertów podkreślało potrzebę rozbudowania systemu o kolejne
stopnie awansu, „aby doświadczeni nauczyciele nie poprzestawali w swoim rozwoju i nie popadali w rutynę oraz zastój płacowy”.
Proponowano także wprowadzenie możliwości utraty stopnia awansu zawodowego w uzasadnionych przypadkach.

Perspektywa organu sprawującego nadzór pedagogiczny
Istotną rolę w systemie awansu zawodowego odgrywają przedstawiciele
organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W przypadku nauczycieli ze szkół
podstawowych i gimnazjów (którzy byli badani w tym projekcie) nadzór pedagogiczny sprawuje kurator oświaty. To on w imieniu wojewody wykonuje zadania
i kompetencje wskazane w Ustawie o systemie oświaty. Najważniejsze ze względu na tematykę tej publikacji to: sprawowanie nadzoru na publicznymi i niepublicznymi szkołami, placówkami i placówkami doskonalenia nauczycieli znajdującymi się na terenie danego województwa, realizowanie polityki oświatowej
państwa oraz współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego
w tworzeniu i realizowaniu polityki regionalnej i lokalnej, zgodnych z polityką
oświatową państwa, badanie potrzeb nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym, inicjowanie i koordynowanie działań związanych z doskonaleniem
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nauczycieli we współdziałaniu z organami prowadzącymi, a także opracowywanie programów wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, art. 31).
Kuratorzy oświaty powołują komisje dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego, a ich przedstawiciele przewodniczą
tym komisjom. W skład komisji powoływanych przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny wchodzą dyrektorzy szkół i trzech ekspertów z listy ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Przedstawiciele kuratora wchodzą także w skład komisji powoływanej przez
organ prowadzący dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego. Nowelizacja Karty Nauczyciela z dnia 15 lipca 2004 roku zmieniła skład komisji egzaminacyjnej. Poprzednio nie wchodził do niej przedstawiciel
organu sprawującego nadzór pedagogiczny (mógł być tylko obserwatorem), natomiast w komisji egzaminacyjnej zasiadało aż trzech ekspertów. Przedstawiciel
kuratora reprezentuje w komisji władze oświatowe, powinien dbać o jakość prowadzonych postępowań i o ich jednolitość.
Przedstawiciele kuratorów niechętnie oceniali obowiązujący system awansu
zawodowego nauczycieli. Z odpowiedzi tych, którzy zgodzili się wziąć udział
w prowadzonych badaniach, wynika, że nie ma wśród nich konsensusu w ocenie tego systemu. Niektórzy badani uważali, że system awansu jest potrzebny,
że zarówno mobilizuje nauczycieli do doskonalenia, jak i ma pozytywny wpływ
na jakość pracy szkoły. Formułowano także inne opinie, np. że system awansu
w niewielkim stopniu wpływa na podniesienie jakości pracy nauczyciela i szkoły.
Do mocnych stron przedstawiciele kuratora zaliczali: podejmowanie przez
nauczycieli doskonalenia zawodowego, zadań związanych z opieką nad młodym
nauczycielem (rola opiekuna stażu), powiązanie awansu zawodowego z wynagrodzeniem oraz udział w procesie awansu na stopień nauczyciela mianowanego
i nauczyciela dyplomowanego ekspertów z listy ministerialnej, czyli ocenę osiągnięć nauczyciela przez niezależnych specjalistów.
Do słabych stron zaliczali brak innej niż uzyskanie stopnia awansu zawodowego możliwości otrzymania przez nauczyciela wyższego wynagrodzenia.
Krytykowano także tzw. sesyjność prac komisji. Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne rozpatrują wnioski nauczycieli podczas sesji letniej i zimowej. Zwracano
również uwagę na brak regulacji prawnych dotyczących obowiązków opiekuna
stażu i brak obowiązku składania przez niego sprawozdania z wykonanych zadań.
Podkreślano duży stopień zbiurokratyzowania awansu zawodowego nauczycieli
i oparcie postępowania o nadawanie stopni awansu zawodowego nauczycieli na
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Kodeksie Postępowania Administracyjnego4. Charakterystyczne jest, że ta cecha
systemu w mniejszym stopniu przeszkadzała ekspertom komisji i przedstawicielom gmin. Nadmierne sformalizowanie nie pozwala, według przedstawicieli
kuratorów, rzetelnie ocenić zakresu realizacji wymagań na poszczególne stopnie awansu. Podkreślano także, że zbyt łatwo i za szybko można uzyskać kolejne stopnie awansu. „Ten system bardziej przypomina mechanizm podwyższania
wynagrodzenia w związku z tzw. wysługą lat niż system motywowania nauczyciela do bardziej efektywnej pracy”. Wskazywano jako wadę systemu fakt, że
nawet te słabe bodźce skłaniające nauczyciela do podnoszenia jakości pracy
przestają istnieć po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Rysunek 5. Zalety systemu awansu zawodowego nauczycieli w ocenie
przedstawicieli kuratorów

Przedstawiciele kuratorów krytycznie ocenili przydatność wymagań awansu
dla doskonalenia zawodowego nauczycieli. Twierdzili, że wymagania dotyczące
stażu powinny być wyższe, zwłaszcza na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Zwrócili uwagę na rozbieżną praktykę; niektórzy nauczyciele
w bardzo szerokim, wykraczającym poza wymagania zakresie podejmują zadania
stażowe. Inni poprzestają na niezbędnym minimum. Powinno położyć się większy nacisk na obowiązek doskonalenia zawodowego przy aplikowaniu na kolejne
stopnie awansu, ale przedstawiciele kuratoriów widzą tu ograniczenia finansowe.
Postulowano także wydłużenie stażu dla nauczyciela stażysty do roku i 9 miesięcy
oraz wprowadzenie większej spójności między wymaganiami stażu a wymaganiami egzaminacyjnymi i kwalifikacyjnymi.
4

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela jest decyzją administracyjną, która
może być wzruszona przez instancję wyższego stopnia, kończąc na NSA.
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Rysunek 6. Wady systemu awansu zawodowego nauczycieli w ocenie
przedstawicieli kuratorów

Pojawiły się także opinie, że wymagania stażu są skonstruowane poprawnie,
ale to od dyrektora szkoły zależy, jak będą realizowane w konkretnej placówce,
i jeśli nie sprzyjają doskonaleniu nauczyciela, wskazuje to raczej na niewłaściwą
pracę dyrektora szkoły. W opinii przedstawicieli kuratorów, jeśli nauczyciele
rzetelnie zrealizują wymogi awansu, szczególnie dotyczące wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły przez uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej, wymagania awansu powinny się przyczynić do podniesienia jakości pracy szkoły.
Przedstawiciele kuratorów zwracali także uwagę, że zadania podejmowane
w trakcie awansu nie zawsze są dobrze powiązane z potrzebami danej szkoły, i to
należałoby zmienić. Podkreślano jednak potrzebę nie tyle zmian przepisów, ile
lepszej pracy dyrektorów.

Ocena współpracy gmin, przedstawicieli kuratorów
i ekspertów komisji
Przebieg i jakość współpracy były różnie oceniane przez badane podmioty.
Szczególnie charakterystyczna jest duża rozbieżność w opiniach ekspertów komisji, którzy dobrze oceniali współpracę z gminami, a ocenami formułowanymi
przez organy prowadzące. Przedstawiciele gmin podkreślali, że często brakuje
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ekspertów z określonych dziedzin (np. j. angielskiego), że niechętnie podejmują
pracę w okresie urlopowym (posiedzenia komisji odbywają się z reguły w okresie
wakacji), a jeśli już ekspert przyjeżdża, to chciałby uczestniczyć w kilku komisjach,
np. z dziedzin pokrewnych.
Przedstawiciele gmin nie mają najlepszych doświadczeń z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. Uważają, że ich reprezentanci nie biorą udziału
w posiedzeniach komisji, lekceważą ten zakres swoich obowiązków „Można zrezygnować z osób z Kuratorium Oświaty. Na 70 egzaminów przedstawiciel tego
organu był tylko 3 razy”.
Eksperci natomiast pozytywnie oceniali zarówno dobór ekspertów do komisji
egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, jak i współpracę między ekspertami a organem prowadzącym i kuratorem. Pojawiły się nieliczne opinie, że gminy nie zawsze prawidłowo dobierają ekspertów i że zdarza się wybieranie znajomych.
Wszyscy eksperci zgodnie twierdzili jednak, że ich współpraca z gminą, powiatem,
kuratorem układa się prawidłowo. Jedyne problemy, jakie zauważono, dotyczyły
dokonywania oceny. Wskazywano, że zdarza się, że głosy ekspertów nie są brane
pod uwagę i nauczycielom zawyża się ocenę, żeby mogli otrzymać awans. Organy
prowadzące i sprawujące nadzór pedagogiczny obawiają się bowiem odwołań.
Przedstawiciele kuratorów na ogół pozytywnie oceniali współpracę w procesie awansu z innymi podmiotami. Zasady wyboru ekspertów zostały uznane
za prawidłowe. Współpraca z ekspertami też według nich nie budzi zastrzeżeń.
Pracę komisji kwalifikacyjnej w miesiącach letnich (lipiec, sierpień) utrudnia zapewnienie właściwych ekspertów oraz ustalanie terminów pracy komisji ze względu na okres wakacji zarówno ekspertów, nauczycieli, dyrektorów szkół, jak i wizytatorów, którzy są przewodniczącymi. Zdarzają się problemy ze znalezieniem
eksperta, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj
zajęć co nauczyciel.

Podsumowanie
Wiele aspektów systemu awansu było podobnie oceniane przez różne podmioty biorące udział w tym procesie. Powszechnie zwracano uwagę na to, że
jest za łatwy, nie selekcjonuje, nie pełni funkcji diagnostycznej. Krytykowano
także jego zbyt teoretyczny charakter i brak możliwości sprawdzenie umiejętności praktycznych nauczyciela. Niektóre opinie były wyraźnie związane z rolą
danego podmiotu w procesie oceniania i awansowania nauczycieli i jego miejscem
w systemie. Przedstawiciele gmin podkreślali na przykład znaczenie, jakie ma
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system awansu dla przybliżenia im rzeczywistej aktywności szkół i nauczycieli.
W ocenie pracy komisji i współpracy między organami w procesie awansu także
widać odmienne perspektywy różnych podmiotów. Niektórzy przedstawiciele
kuratora, co może trochę dziwić, byli dość krytyczni wobec systemu awansu zawodowego nauczycieli i zgłaszali nieraz postulaty daleko idących zmian. Pomimo zauważanych braków systemu awansu nauczycieli, gminy zachowywały natomiast pewną powściągliwość w jego krytyce, były gotowe na pewne zmiany, ale
nieidące zbyt daleko. Może było to wynikiem „zmęczenia” gmin reformami, bo
to one są obciążane ciągle wprowadzanymi zmianami w edukacji. Eksperci krytycznie oceniali wiele aspektów funkcjonowania systemu, ale ich krytyka dotyczyła konkretnych rozwiązań, a nie jego założeń i funkcjonowania. Ich gotowość
do wprowadzania zmian wydaje się mniejsza niż przedstawicieli gmin. Widać,
że eksperci są przywiązani do obowiązującej formuły awansu i nie chcą w nim
wprowadzać zbyt radykalnych zmian, ale jednocześnie widzą jego liczne braki
i proponują wprowadzenie niewielkich poprawek zarówno dotyczących długości
trwania awansu, wymagań na stopnie awansu, jak i ściślejszego powiązania go
z pracą szkoły. Eksperci dostrzegali problem „awansu dla awansu”, lecz woleliby
rozwiązać go bez zasadniczego naruszania dotychczasowej procedury. Charakterystyczne jest, że eksperci nie dostrzegali prawie żadnych problemów we współpracy z organem prowadzącym i kuratorem.
Kilka uzyskanych wyników może zaskakiwać. Największe różnice w zakresie proponowanych zmian wystąpił wśród przedstawicieli kuratorów. Niektórzy
z nich akceptowali istniejący system i uważali, że ewentualne zmiany doskonalące jego funkcjonowanie powinny być niewielkie, inni zaś postulowali zasadniczą zmianę jego koncepcji. Przedstawiciele gmin wskazali wśród słabych stron
systemu awansu nierzetelne, złe ocenianie. Warto zauważyć, że takie opinie nie
występowały w grupie ekspertów. Może dziwić, że zwrócili na to uwagę przedstawiciele gmin, a nie organy o bardziej profesjonalnym charakterze.
Zaskakujące jest także, że przedstawiciele gmin zwrócili uwagę na zbyt
indywidualistyczny charakter awansu, na brak współdziałania w grupie i pracy
metodą projektów. Ten negatywny aspekt awansu nie był wskazywany przez
ekspertów komisji. Świadczy to dobrze o zrozumieniu problemów współczesnej
edukacji przez organy prowadzące szkoły. Ten wniosek wprowadza trochę optymizmu. Organom prowadzącym dano nowe uprawnienia i mają one coraz większe znaczenie w kształtowaniu sytuacji oświatowej, ale wydaje się, że przynajmniej część z nich rozumie charakter wyzwań, przed jakimi staje współczesna
szkoła. Nie wynika także z odpowiedzi przedstawicieli gmin, by oszczędności
w oświacie byli gotowi wprowadzać kosztem jakości, wydaje się również, że
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dość kompleksowo widzą problemy szkoły. Eksperci koncentrowali się bardziej na
szczegółowych rozwiązaniach dotyczących ich dziedziny. Głosy tych wszystkich
podmiotów powinny być wzięte pod uwagę przy reformowaniu systemu oceniania i promowania nauczycieli. Pomimo różnych, związanych także z różnym
usytuowaniem w systemie punktów widzenia w odniesieniu do analizowanej
problematyki, ich opinie były dobrze umotywowane, odwoływały się do praktyki,
były poparte bogatym doświadczeniem. Wiele opinii i ocen wykraczało wyraźnie poza perspektywę wynikającą z przypisanej im roli w systemie awansu.
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The article focuses on the doctoral dissertation of Anna Radziwiłł (1939–2009) entitled Ideologia
wychowawcza sanacji i jej odbicie w polityce szkolnej w latach 1926–1929 (The educational ideology
of the Polish Sanation and its reflection in the school policy in 1926–1929). She wrote her thesis at
the Faculty of History at the University of Warsaw under the guidance of her thesis supervisor
Adela Bornholtzowa, and defended it in March, 1967. The paper concerns an important issue of
the role of upbringing and education in educational policies that dominated among the society
during the interwar period. The thesis is composed of three parts: general principles of the
educational ideology of Sanation, the implementation of the educational ideology of Sanation,
and the educational ideology of Sanation compared with other ideological tendencies.
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Porządek świata jest logicznie zbudowany, a jeśli nam się niekiedy wydaje inaczej, to tylko
dlatego, że obserwujemy tylko drobną cząstkę całości. To, co dobre i silne, zwycięża zawsze nad
tym, co słabe i zgniłe. Trzeba to móc stwierdzić obiektywnie i odgórnie, niezależnie od własnego
punktu widzenia, z którego się wydarzenia obserwuje [...]1.

Te słowa Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła (1898–1986) towarzyszyły zapewne jego córce Annie Radziwiłł (1939–2009) w życiu i wyborze drogi zawodowej.
1

List Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła z 28 IV 1942 r. do córki Barbary, pisany z obozu koncentracyjnego na Majdanku. Z treści listu wynika, że pisał go z myślą o wszystkich swoich dzieciach (córkach: Barbarze, Marii, Zofii, Annie i synu Stanisławie). Zob. Radziwiłł (2008).
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Jej zainteresowanie historią dawało okazję do ciągłego porządkowania wiedzy,
poszukiwania prawdy, a przede wszystkim obiektywnego spojrzenia na świat
i zachodzące w nim zmiany. Tę pasję mogła rozwijać na studiach historycznych,
które rozpoczęła w 1956 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów zetknęła się z gronem profesorów należących do
tzw. warszawskiego środowiska historycznego, które kształtowało się w okresie 20-lecia międzywojennego. Byli to m.in. profesorowie Adela Bornholtzowa
(1901–1981), Rafał Gerber (1909–1981), Aleksander Gieysztor (1916–1999), Stanisław Herbst (1907–1973), Henryk Jabłoński (1909–2003), Stefan Kieniewicz
(1907–1992), Tadeusz Manteuffel (1902–1970), Wanda Moszczeńska (1896–1974),
Irena Pietrzyk-Pawłowska (1909–1994). Kształtowało ją także grono historyków
młodszego pokolenia, których aktywność naukowa przypadła już na okres powojenny – m.in.: Ludwik Bazylow (1915–1985), Andrzej Bartnicki (1933–2004),
Jarema Maciszewski (1930–2006), Antoni Mączak (1928–2003), Henryk Samsonowicz, Maria Wawrykowa (1925–2006), Anna Żarnowska (1931–2007).
Na krystalizację zainteresowań historycznych Anny Radziwiłł znaczny wpływ
miała Wanda Moszczeńska (Maternicki 1977: 84–87; Brzeziński, Fudalej 2012:
83–84), do której uczęszczała na seminarium magisterskie z zakresu historii historiografii i metodologii historii. Moszczeńska imponowała zapewne ogromną
wiedzą teoretyczną, jak również praktyką nauczycielską. Przed II wojną światową uczyła bowiem historii w Gimnazjum Anny Wazówny i Gimnazjum im. Emilii
Plater w Warszawie. Ponadto organizowała Sekcję Dydaktyczną Towarzystwa
Miłośników Historii i nią kierowała. Wówczas prowadziła także wykłady zlecone na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1934 roku została docentem w Instytucie Historycznym UW. W czasie wojny była zaangażowana w pracę na tajnych
kompletach. Po wojnie natomiast Ministerstwo Oświaty powierzyło jej wizytacje
szkolne, które przeprowadzała w latach 1945–1946. Równocześnie pracowała
na Uniwersytecie i wykładała historię średniowieczną. W latach następnych jej
zainteresowania badawcze zogniskowały się na problematyce XIX i XX wieku oraz
na dydaktyce nauczania historii w szkole (Maternicki 1977: 85–86; Brzeziński,
Fudalej 2012: 84).
W chwili gdy Anna Radziwiłł rozpoczynała studia, profesor Moszczeńska była
dziekanem Wydziału Historycznego i kierownikiem Zakładu Historii Historiografii
i Metodyki Nauczania Historii. Pod jej kierunkiem Anna Radziwiłł napisała pracę
magisterską pt. System historiozoficzny Feliksa Konecznego. A zatem spojrzała na
historię od strony filozoficznej, co zapewne zrodziło głębszą refleksję nad dziejami Polski, nad narodem polskim i jego miejscem w ówczesnym świecie. Prace
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Feliksa Konecznego (1862–1949) niewątpliwie prowokowały do takiej właśnie
refleksji (Mitkowski 1967–1968: 498–499). Można przypuszczać, że ten namysł
nad dziejami Polski zaowocował dalszym rozwojem naukowym Anny Radziwiłł
– tym razem realizowanym na seminarium doktoranckim, także pod kierunkiem
Wandy Moszczeńskiej. Pracę nad doktoratem rozpoczęła w 1960 roku. Była
wówczas nauczycielką historii w XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima
Lelewela w Warszawie. Jej pragnieniem była praca nauczycielska, którą chciała
łączyć z pracą naukową. W swoim życiorysie Anna Radziwiłł napisała nawet:
„Wybierając studia historyczne zdecydowana byłam na pracę w szkole, którą
pragnęłam, o ile to okaże się możliwe łączyć z pewną formą pracy naukowej”
(AUW, sygn. WH dr-1 269, Życiorys [Anny Radziwiłł]).
Obszarem jej poszukiwań badawczych stały się dzieje ideologii, a w szczególności doktryna wychowawcza w czasach sanacji. Z uwagi na przejście Wandy
Moszczeńskiej w 1966 roku na emeryturę, swoją rozprawę doktorską Anna Radziwiłł kończyła pod kierunkiem doc. dr Adeli Bornholtzowej (1901–1981), która
razem z Moszczeńską pracowała w Zakładzie Historii Historiografii Metodologii
i Metodyki Historii (AUW, sygn. K 1567; Brzeziński, Fudalej 2012: 28).
Adela Bornholtzowa pochodziła z Warszawy, była absolwentką Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów i doktoracie
w 1928 roku zajęła się prywatnym nauczaniem, a od 1930 roku uczyła historii
i propedeutyki filozofii w warszawskich szkołach średnich. W latach 1935–1939
była dyrektorką gimnazjum i liceum przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie,
a w czasie wojny i okupacji kierowała licznymi, bo aż czternastoma, zespołami
tajnego nauczania. Po wojnie ponownie objęła posadę dyrektora – tym razem
szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Jej marzeniem jednak była
praca naukowa. W związku z tym starała się o posadę na Uniwersytecie Warszawskim. Początkowo, od 1951 roku prowadziła wykłady i ćwiczenia z metodyki nauczania historii na UW, a także metodykę historii w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Warszawie. 1 VII 1954 roku została powołana na stanowisko
adiunkta w Katedrze Pedagogiki, na Wydziale Pedagogicznym UW. Do jej zadań
należało organizowanie zajęć z metodyki na wszystkich kierunkach studiów, które prowadziły pedagogizację, czyli przygotowywały nauczycieli. W 1956 roku,
za zgodą ówczesnego dziekana Wydziału Pedagogicznego profesora Ryszarda
Wroczyńskiego (1909–1987), została przeniesiona do Instytutu Historycznego UW.
Starania o jej przeniesienie czyniła Wanda Moszczeńska, która widziała ją w nowo powstającym zespole Zakładu Historii Historiografii Metodologii i Metodyki
Historii (AUW, sygn. K 1567).
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Zainteresowanie Adeli Bornholtzowej nauczaniem historii zaowocowało licznymi pracami badawczymi, których efektem było utworzenie przy Instytucie
Historycznym Zespołu Metodyków Badań z Zakresu Nauczania Historii. Można
przypuszczać, że ta aktywność Bornholtzowej zainteresowała także Annę Radziwiłł, początkującą nauczycielkę. Mogła konsultować nie tylko treść pracy doktorskiej, lecz także zapewne rozszerzyć wiedzę z metodyki nauczania historii.
Anna Radziwiłł pracowała nad rozprawą doktorską sześć lat. Ostatecznie nadała jej tytuł: Ideologia wychowawcza sanacji i jej odbicie w polityce szkolnej w latach
1926–19292. 24 maja 1966 roku doc. dr Adela Bornholtzowa wydała pozytywną
opinię o rozprawie i zwróciła się do Rady Wydziału Historycznego o przyjęcie
pracy doktorskiej. Zwróciła uwagę, iż doktorantka opracowała temat samodzielnie i wyczerpująco, a problematyka „została ustawiona prawidłowo pod względem merytorycznym i logicznym” (AUW, sygn. WH dr-1 296). Podkreśliła bogaty warsztat badawczy, przede wszystkim źródłowy. Wskazała też na celowość
i użyteczność podjętych przez Radziwiłł badań, uznając, że w dobie reformy
szkolnej zasadne jest zastanowienie się nad ideologią wychowawczą i jej przemianami. Zaznaczyła jednak, że praca jest właściwie ukończona, wymagała jedynie niewielkiej korekty redakcyjnej (AUW, sygn. WH dr-1 296, Opinia doc. dr
A. Bornholtzowej). Ta opinia zadecydowała o otwarciu przewodu doktorskiego,
co nastąpiło na Radzie Wydziału Historycznego UW 7 czerwca 1966 roku (AUW,
sygn. WH dr-1 296, Pismo Dziekana).
W niedługim czasie Anna Radziwiłł wprowadziła niezbędne poprawki
i 17 stycznia 1967 roku przekazała pracę do dalszego postępowania (AUW,
sygn. WH dr-1 296).
Swą rozprawę Anna Radziwiłł podzieliła na trzy zasadnicze części:
I. Złożenia ogólne sanacyjnej ideologii wychowawczej
Autorka przedstawiła tu genezę i formułowanie ideologii wychowawczej
obozu piłsudczyków w 1926 roku, a także pokazała jej przemiany do 1939 roku.
Zauważyła, iż obóz sanacyjny przed majem 1926 roku nie stworzył pełnego systemu ideologicznego, a dopiero później nastąpiło gorączkowe dorabianie ideologii do faktu zdobycia władzy. Jak stwierdziła, ideologia sanacji była syntezą tradycji i obyczajowości szlacheckiej XIX i XX wieku oraz romantyzmu, idei
2

Praca doktorska Anny Radziwiłł jest przechowywana w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego [AUW], sygn. WH 530-269 oraz w Bibliotece Instytutu Historycznego UW, sygn.
P. Dr 603 793.
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żołniersko-niepodległościowej, a także doktryny socjalizmu i treści pozytywistycznych. Ulegały one swoistej ewolucji, a czynnikiem jednoczącym była osoba
wodza. Ale budowa nowej struktury państwowej wymagała zjednoczenia wszystkich ludzi, pochodzących z różnych obozów politycznych. Rodząca się ideologia eksponowała więc znaczenie racji stanu i potrzeby państwa. A zatem, w takich warunkach konieczna była budowa ideologii wychowawczej jako czynnika
jednoczącego naród.
Istotą ideologii wychowawczej sanacji był model obywatela-państwowca,
który myśli i realistycznie ocenia rzeczywistość, jest obdarzony silną wolą i wiarą we własne siły, wytrwały, zdyscyplinowany i dynamiczny w działaniu, pozyskujący zwolenników, którzy będą działać na rzecz dobra narodu i państwa. Jak
stwierdziła: „Ideał karnego i lojalnego obywatela traktującego państwo jako
naczelną wartość i godzącego się ze swym miejscem w ustalonej hierarchii
(strukturze) społeczeństwa był dość nieatrakcyjny. Trzeba było ten ideał nasycić
dynamizmem i codziennej pracy dla państwa nadać aurę romantyczną. Sanacja
wysuwała tu mit odpowiedzialności i pracy, głosiła hasła «pracy realizacyjnej»
i praktykowania” (AUW, sygn. WH dr-1 296, Autoreferat, s. 5).
II. Koncepcje realizacji ideologii wychowawczej sanacji
Anna Radziwiłł zauważyła, iż wraz z formułowaniem ideologii wychowawczej sanacji trwały prace nad koncepcjami realizacji tego ideału w szkołach
i organizacjach młodzieżowych. Podkreśliła, że w treściach dwóch ustaw szkolnych: z 1932 roku, tzw. Ustawie Jędrzejewiczowskiej, oraz akademickiej z 1933
roku, wprowadzone zostały zapisy, w których odnajdujemy ideologię wychowawczą sanacji (Ustawa z dnia 11 marca 1932 roku, s. 190–205; Ustawa z dnia
15 maja 1933 roku, s. 219–233). Zauważa je autorka przede wszystkim w programach i formach nauczania, a także w polityce personalnej i systemie kontroli.
Mówiła, iż „Sanacyjne władze oświatowe zalecały różne formy uspołeczniania
(upaństwowienia) i uwojskowienia młodzieży. W wychowaniu miano zwracać
uwagę głównie na stronę emocjonalną i wolicjonalną, mniejszą natomiast uwagę przywiązywać do wychowania przez poznanie” (AUW, sygn. WH dr-1 296,
Autoreferat, s. 7).
Ważnym miejscem realizacji ideologii wychowawczej sanacji były organizacje młodzieżowe. Anna Radziwiłł odnajdywała jej treści w Legionie Młodych,
Straży Przedniej i Związku Harcerstwa Polskiego.
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III. Ideologia wychowawcza sanacji a poglądy na wychowanie głoszone
przez inne kierunki ideowe
Autorka pokazała ideologię wychowawczą sanacji na tle innych kierunków
ideowych – endecji, kół lewicowych i demokratycznych, a także faszyzmu. Przeprowadziła analizę porównawczą tych doktryn pod kątem stawianych celów, głoszonych haseł, ideału człowieka/obywatela i jego miejsca w społeczeństwie.
W zakończeniu rozprawy Anna Radziwiłł przedstawiła ocenę ideologii wychowawczej sanacji. Zwróciła uwagę, iż była ona formułowana w trudnych warunkach politycznych, w których można dostrzec dążenie do rządów totalnych.
Choć w okresie sanacji ta dążność była dość umiarkowana, to jednak wszystkie narzucone treści ideowe nie mogły zostać w pełni zrealizowane. Autorka postawiła też pytania, czy ideologia wychowawcza wpłynęła na młodzież? Jakie były
rezultaty zabiegów wychowawczych sanacji? „Odpowiedzi na te pytania są trudne” – jak napisała Anna Radziwiłł (s. 233). Stwierdziła, że „w pewnym sensie
ideologia się załamała, a jej klęska zaczęła się na długo przed «wrześniem». Ideologia ta nie dotarła do całej młodzieży, nie została przez większość zaakceptowana. W wypowiedziach samych sanatorów widoczne jest przekonanie, że nie
potrafili nie tylko wychować, ale i «zdobyć» młodzieży, że ich ideały rozsypują
się w rękach” (s. 234). Autorka zauważyła, że „obóz sanacyjny stworzył jednak
w ówczesnej Polsce niepowtarzalną «atmosferę wychowawczą» wynikającą zarówno z oficjalnie głoszonej ideologii wychowawczej jak i z całej tradycji ideowej, na której opierała się sanacja” (s. 237).
Swoją rozprawę Anna Radziwiłł opracowała na podstawie bogatego materiału, na który złożyły się liczne źródła i literatura przedmiotu. Wykorzystane
tytuły podała w bibliografii na dwudziestu pięciu stronach maszynopisu i jak dodała: „W podanym tu spisie uwzględniam tylko materiały podstawowe” (AUW,
sygn. WH 530-269, s. 278). Ze źródeł wykorzystała prace ideologów sanacyjnych,
koncepcje wychowawcze, ustawy i rozporządzenia, programy szkolne, pamiętniki, prasę społeczną, polityczną i pedagogiczną.
Rada Wydziału, na posiedzeniu 28 czerwca 1966 roku, przyjęła rozprawę,
wyznaczyła recenzentów i wydała Annie Radziwiłł zgodę na zdawanie egzaminów doktorskich.
Recenzentami zostali profesor Rafał Gerber (AUW, sygn. WH dr-1 296)
z Katedry Historii Powszechnej Nowoczesnej Instytutu Historycznego UW oraz
historyk wychowania doc. dr Kamilla Mrozowska (1917–2002) z Uniwersytetu
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Jagiellońskiego (AUW, sygn. WH dr-1 296, Bartnicka 2002: 3–4; Bartnicka 2008:
249–253; Naglik 2008: 594–597).
Rozprawa doktorska Anny Radziwiłł została oceniona pozytywnie. Recenzenci byli zgodni, że tematyka podjęta przez nią jest interesująca, jak też ambitna.
Wymagała nie tylko gruntownych poszukiwań, lecz także wnikliwego wejrzenia
w źródła i literaturę przedmiotu. Rafał Gerber podkreślił, iż jest to praca na pograniczu historii, pedagogiki i socjologii, co prowokuje młodego historyka (Anna
Radziwiłł w chwili złożenia pracy miała 27 lat) do ustalenia terminologii i rozwiązywania zagadnień teoretycznych i metodologicznych z zakresu tych dyscyplin.
Jak napisał: „przez te trudności przebrnęła autorka raczej z powodzeniem”
(AUW, sygn. WH dr-1 296, Recenzja [prof. R. Gerbera], s. 1). Kamilla Mrozowska
wskazała, iż Anna Radziwiłł „przejawia dużą samodzielność sądu, umiejętność
interpretacji i swobodę w operowaniu materiałem” (AUW, sygn. WH dr-1 296,
Recenzja [doc. K. Mrozowskiej], s. 8).
Recenzenci mieli zastrzeżenia dotyczące konstrukcji pracy i niektórych
wątków merytorycznych. Jedna z uwag wydaje się szczególnie ważna dla historyka oświaty. Otóż niewiele miejsca poświęciła autorka na pokazanie realizacji
ideologii wychowawczej. Uznali, że zabrakło osadzenia ideologii sanacji w ówczesnych reformach szkolnych, szczególnie ustawie z 1932 roku oraz z 1933 roku3. Jak stwierdziła Kamilla Mrozowska, Anna Radziwiłł zaledwie „dotknęła tej
problematyki, pokrótce omawiając założenia reformy jędrzejewiczowskiej, pomijając całkowicie Ustawę o Szkołach Akademickich z r. 1933, mimo że stanowi
ona niezwykle jaskrawy przykład wcielania w życie ideologii sanacyjnej, a ponadto, że dyskusja nad tą reformą stanowi punkt zwrotny w stosunku opinii publicznej do spraw szkolnych” (AUW, sygn. WH dr-1 296, Recenzja [doc. K. Mrozowskiej],
s. 8).
Wypada zgodzić się z tymi uwagami. Istotnie praca Anny Radziwiłł koncentruje się wokół zagadnień teoretycznych. Doktorantka zdawała sobie sprawę
3
Były to jedne z najważniejszych reform okresu 20-lecia międzywojennego. Pierwsza z nich,
tzw. reforma Jędrzejewiczowska, przeprowadzona mocą Ustawy z dnia 11 marca 1932 roku o ustroju szkolnictwa, wprowadzała obowiązkową szkołę powszechną od 7 roku życia oraz zróżnicowane możliwości kształcenia średniego i zawodowego. Organizowała także szkolnictwo wyższe,
do którego mieli wstęp absolwenci szkół średnich po zdaniu egzaminu. Przewidywała też utworzenie przedszkoli i kształcenie nauczycieli. Druga reforma dotyczyła szkolnictwa wyższego, a jej
organizacja została wyznaczona przez Ustawę z dnia 15 maja 1933 roku o szkołach akademickich.
Wprowadzona została wolność nauki i nauczania oraz ustalono zakres praw i obowiązków władz
akademickich poszczególnych wydziałów, profesorów i studentów, a także administracji. Do
szkół akademickich zaliczone zostały: uniwersytety, wszechnice, politechniki, akademie i szkoły
główne. Teksty obu ustaw – zob. Pęcherski, Świątek 1978: 190–205, 219–233.
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z takiego właśnie podejścia i zauważyła, iż „zbadanie recepcji danej ideologii
istniejącej w przeszłości, a tym bardziej ideologii dotyczącej tak delikatnej materii jak wychowanie przedstawia ogromne trudności. Poza tym termin «rezultaty wychowania» jest wieloznaczny. Skazanym się tu jest na rozważania raczej
publicystyczne, na stawianie hipotez, dla których sprawdzenia nauka nie dysponuje dostatecznie ścisłymi metodami. Mimo tych ograniczeń, a raczej właśnie
zdając sobie z nich sprawę (co uprawnia w pewnej mierze do rozważań) można
spróbować podjąć tę problematykę przy zastrzeżeniu, że uwagi poniższe będą
nosić charakter raczej supozycji, wrażeń, których weryfikacja naukowa wymagałaby specjalnych badań, których jak dotąd w nauce polskiej nie przeprowadzono” (s. 233–234).
Recenzenci podkreślili, że Anna Radziwiłł ukazała ideologię wychowawczą
sanacji na tle sytuacji politycznej 20-lecia międzywojennego oraz na tle innych
ideologii i poglądów na wychowanie. W rozprawie przedstawiła też ocenę tej
ideologii. Radziwiłł zwróciła uwagę, iż ideologia sanacji się załamała i nie miała
szans na pełnię realizacji. Przyczynę upatrywała przede wszystkim w tym, iż
ideologia nie dotarła do całej ówczesnej młodzieży, a ponadto nie została zaakceptowana przez większość społeczeństwa (s. 234–235).
Należy zgodzić się z wysoką oceną recenzentów strony językowej rozprawy. Autorka przedstawiła bowiem ideologię sanacji w sposób jasny i klarowny.
Jej sądy są dojrzałe, a narracja erudycyjna. Kamilla Mrozowska podkreśliła dbałość o język, jego staranność. Napisała nawet, iż „autorka ma styl niezwykle żywy
i potoczysty, wykazując nierzadko zdecydowane zacięcie publicystyczne” (AUW,
sygn. WH dr-1 296, Recenzja [doc. K. Mrozowskiej], s. 8).
Po otrzymaniu pozytywnych recenzji Anna Radziwiłł przystąpiła do zdawania egzaminów doktorskich. Zgodnie z ówczesnymi wymaganiami musiała
zdać dwa egzaminy: z filozofii marksistowskiej i kierunkowy – z historii Polski.
19 stycznia 1967 roku zdała egzamin z filozofii marksistowskiej. W skład Komisji
egzaminacyjnej weszli: doc. dr Henryk Samsonowicz, doc. dr Adela Bornholtzowa, prof. dr Jan Legowicz, prof. dr Rafał Gerber i doc. dr Kamilla Mrozowska.
Odpowiedziała na trzy pytania, w których wypowiedziała się na temat czynników
kształtujących człowieka, postrzegania jednostki w różnych ideologiach, a także marksistowskiego ideału człowieka. Z tego egzaminu Anna Radziwiłł uzyskała
ocenę bardzo dobrą (AUW, sygn. WH dr-1 296, Protokół 19 I 1967).
24 stycznia przystąpiła do egzaminu z historii Polski XIX i XX wieku.
Do Komisji egzaminacyjnej weszli: doc. dr Henryk Samsonowicz, doc. dr Adela
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Bornholtzowa, prof. dr Rafał Gerber i doc. dr Kamilla Mrozowska. Odpowiedziała na sześć pytań, koncentrujących się głównie na zagadnieniach oświatowych
20-lecia międzywojennego. Egzaminatorów interesowała ocena sytuacji szkolnej
w okresie 20-lecia międzywojennego, wartość i niedociągnięcia ustawy z 1932 roku, sytuacja średniego szkolnictwa prywatnego. Doktorantka otrzymała też pytanie odnoszące się bezpośrednio do tematu rozprawy. Pytana była bowiem o rolę
i miejsce myśli pedagogicznej w kształtowaniu ideologii sanacji. Ponadto wypowiedziała się także na temat sytuacji politycznej 20-lecia międzywojennego, rodowodu wychowania obywatelskiego, walki o oświatę polską w okresie II wojny
światowej. Jej wypowiedź została oceniona przez egzaminatorów na stopień dobry
(AUW, sygn. WH dr-1 296, Protokół 24 I 1967).
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 4 marca 1967 roku. Przewodniczącym Komisji był prodziekan Wydziału Historycznego doc. dr Henryk
Samsonowicz. Podczas obrony wygłosiła swój obszerny (13 stron) autoreferat,
w którym ukazała cel pracy, przedstawiła źródła i opracowania, które stały się
podstawą analiz, oraz scharakteryzowała poszczególne części rozprawy doktorskiej. W konkluzji stwierdziła, że „ideologia wychowawcza sanacji zawiera
wiele postulatów uznawanych za słuszne i obecnie, ale są to postulaty (np. patriotyzm, odpowiedzialność itp.), które należą do żelaznego repertuaru niemal
każdego kierunku wychowawczego” (AUW, sygn. WH dr-1 296, Autoreferat, s. 11).
Anna Radziwiłł dostrzegła także nowe obszary badawcze związane z ideologią sanacji, które warte są podjęcia w przyszłości i które uzupełnią luki rozprawy doktorskiej. Uznała, że celowe byłoby: „1. dokładniejsze zbadanie całokształtu polityki szkolnej w latach 1926–39 i jej uwarunkowań ideologicznych;
2. przeprowadzenie badań nad praktyką szkolną w omawianym okresie, realizacją
założeń ideowych w codziennej pracy szkół i ewentualną recepcję tych założeń
wśród środowisk pedagogicznych i wśród młodzieży; 3. dokładniejsza analiza
ruchu młodzieżowego tworzonego przez sanację i jego dalszych ewolucji ideowych; 4. prześledzenie kształtowania się odrębności ideowej Piłsudczyków przed
i w czasie I wojny i prób montowania struktur ideowych podejmowanych w tym
okresie przez tę grupę” (AUW, sygn. WH dr-1 296, Autoreferat, s. 12–13).
W czasie publicznej obrony doktor Stanisław Mauersberg (1924–2012) – wówczas adiunkt Pracowni Dziejów Oświaty PAN – poprosił doktorantkę o omówienie stosunku przedstawicieli mniejszości narodowych do idei wychowania państwowego. Odpowiedź na to pytanie, jak również cała obrona doktorska, została
oceniona pozytywnie. Członkowie Komisji, w głosowaniu tajnym, jednomyślnie
(12 głosów „za”) opowiedzieli się za nadaniem Annie Radziwiłł stopnia doktora
(AUW, sygn. WH dr-1 296, Protokół 4 III 1967).
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Rada Wydziału Historycznego UW, na posiedzeniu 7 marca 1967 roku, przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora. Swą decyzję, wraz z całą dokumentacją
doktorską, przekazała do zatwierdzenia ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego 17 marca 1967 roku4.
Dyplom doktorski nr 1132, podpisany przez JM Rektora UW – prof. dr.
Stanisława Turskiego (1906–1986) i dziekana Wydziału Historycznego prof.
dr. Stanisława Herbsta, Anna Radziwiłł otrzymała 23 maja 1968 roku (AUW,
sygn. WH dr-1 296, Dyplom doktorski).
Niewątpliwie praca doktorska Anny Radziwiłł stanowi cenne ujęcie zagadnień wychowawczych okresu 20-lecia międzywojennego. Temat ten skłania także
dziś do namysłu nad wpływem ideologii na organizację kształcenia i wychowania w ogóle. Nakazuje też dostrzeganie w tej dyskusji kontekstu historycznego.
Myślenie o organizacji oświaty nie może być bowiem oderwane od aktualnych
wydarzeń, ale także od myślenia o przeszłości.
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Doktorat Anny Radziwiłł – w kontekście miejsca
i czasu powstania
Summary
THE DOCTORATE OF ANNA RADZIWIŁŁ IN THE CONTEXT OF ITS ORIGIN

The Ph.D. dissertation of Anna Radziwiłł (1939–2009) on the educational ideology of the
Sanation (Poland 1926–39), defended at the University of Warsaw, in the Institute of History
(1967) belongs to the most legendary academic texts of the political breakthrough in Poland
in 1966–67. Because of its political context, the dissertation was not published. The purpose of
this paper is to trace the motives and methods of the activity of the university authorities, the
supervisor (Adela Bornholtz) and the reviewers of the thesis to make possible the Ph.D. defence
of the young aristocrat Anna Radziwiłł, who wrote on the politically “uncomfortable” theme.
Key words: Anna Radziwiłł (1939–2009), Ph.D. dissertation, Poland 1926–39, Sanation, education,
University of Warsaw 1956–67, Institute of History, University of Warsaw.
red. Paulina Marchlik

Doktoratu Anny Radziwiłł nie należy rozpatrywać w oderwaniu od realiów
czasu i miejsca, w których powstał. Tekst pracy doktorskiej, jak sama Autorka
napisała na karcie tytułowej, powstał w roku 1966 – a więc w roku Tysiąclecia
Państwa Polskiego lub Millennium Chrztu Polski, niedługo po liście biskupów
polskich do biskupów niemieckich „Wybaczamy i prosimy o wybaczenie...”
(18 listopada 1965 r.). Był to czas wielkich napięć i zatargów między państwem
a Kościołem, walki „o dusze”, sporu, w którym po jednej stronie stał pierwszy sekretarz Władysław Gomułka, a po drugiej interrex kard. Stefan Wyszyński
(Raina 1994, 1998, 2008). Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się w marcu 1967 roku – dokładnie rok przed wydarzeniami marcowymi, zaledwie trzy
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miesiące przed wojną sześciodniową izraelsko-arabską. Był to „czas tuż przed”,
ostatnie tygodnie „małej stabilizacji”.
Henryk Samsonowicz, w 1967 i 1968 r. prodziekan Wydziału Historycznego
UW, na którym Anna Radziwiłł broniła pracę doktorską, wspomina tamte lata:
„Nigdzie nie grano tylu filmów amerykańskich co w Polsce, ponadto tłumaczono
u nas dzieła Camusa i Sartre’a, Hemingwaya i Steinbecka. [...] Nie bez powodu
nazywano wtedy Polskę najweselszym barakiem w obozie komunistycznym. [...]
W czasie kryminalnych rządów Bieruta można się było, mimo wszystko, odwoływać do ideologii. Mniejsza o to, czy była słuszna, czy nie. Otóż w czasach
Gomułki wszystko zastąpił pragmatyzm, lęk, żeby nie naruszać określonego porządku, tym bardziej że stosunek partii do środowiska inteligenckiego, a szerzej do inteligencji, był zdecydowanie negatywny” (Samsonowicz 2009: 103, 106).
Praca doktorska Anny Radziwiłł o ideologii wychowawczej sanacji zdecydowanie
nie pasowała do tego „pragmatycznego” klimatu władzy.
Anna Radziwiłł była daleka od idealizowania „małej stabilizacji”. Widziała
w niej ucieczkową reakcję na wcześniejszą stalinizację kraju. Pisała: „Myślę, że
program «małej stabilizacji» rozciąga się właśnie na obszarze «między», sięgając
jednym krańcem do modelu «egzystencjalisty» (intelektualno-piwnicznego i tego
spod budki z piwem), a drugim do modelu dorobkiewicza, prężnego «twórcy»
własnego dobrobytu. [...] Właściwie wszystkie te propozycje – weltschmerz,
konsumpcja, bachiczność, mała stabilizacja – są propozycjami ucieczkowymi, cechuje je dążenie do «odpolitycznienia», «odkolektywizownia», «odpaństwowienia»,
«dezideologizacji». Ucieka się od problemów «makro», zbiorowości, instytucji,
a także «przyspieszeń» czasu historycznego. Istnieją też propozycje mniej «ucieczkowe» – propozycja technokratyczna (mit rozsądku i liczenia się z rzeczywistością zamiast utopijnego woluntaryzmu) oraz «rewolucyjna» (przywracanie
autentyczności i spontaniczności «ideolo» socjalistycznemu zamiast masowo-oficjalnej, zafałszowanej i «letniej» dotychczasowej drętwej mowy)” (Radziwiłł
1981: 40).
W tym „pragmatycznym” świecie istniały określone mechanizmy postępowania i hierarchia. Ponad strukturami formalnymi, w tym uczelnianymi, istniały
struktury partyjne, które w ostateczności miały moc decyzyjną. Jacek Kuroń i Karol
Modzelewski, obaj związani z Instytutem Historycznym UW, w Liście otwartym
do Partii z 1964 r. pisali: „Wszystkie istotniejsze decyzje podejmowane są najpierw w partii, a potem dopiero w organach oficjalnej władzy państwowej; żadna
istotna decyzja nie może być podjęta i realizowana bez sankcji władz partyjnych”
(Kuroń, Modzelewski 1966: 12). Mechanizm ten ukazuje także Henryk Samsonowicz, który w sprawie relegowania ze studiów historycznych Adama Michnika
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wezwany był na rozmowę do Józefa Kępy – pierwszego sekretarza Komitetu
Warszawskiego PZPR. Po latach wspominał ją tak: „[Zenon] Kliszko to człowiek,
który może pod wpływem doświadczeń więziennych, a siedział za Bieruta, był
fanatycznym zwolennikiem głoszenia prawdy zgodnej jedynie z tym, co mówi
Gomułka. Innymi słowy, był jego pierwszym interpretatorem. Drugą taką osobą
był Stanisław Kociołek. Wcześniej do jego adherentów należał Józef Kępa, pierwszy sekretarz warszawskiej organizacji partyjnej. Ja spotkałem się z Kępą w czasie, gdy byłem prodziekanem Wydziału Historycznego. Rozmawialiśmy o sprawie Adama Michnika. Kępa wezwał mnie do siebie i dosłownie w drzwiach mi
powiedział: «Tu nie ma się co zastanawiać. Wyrzucić, wyrzucić. Natychmiast wyrzucić. Będzie spokój»” (Samsonowicz 2009: 107).
Anna Radziwiłł studiowała w Instytucie Historycznym UW w latach 1956–
1961. Studiowała między innymi razem z Janem Tyszkiewiczem. Na końcu
swych wspomnień ze studiów stwierdził on, że spośród jego kolegów i koleżanek „niespodziewanie największą karierę polityczną zrobiła po 1990 r. dr Anna
Radziwiłł, nauczycielka historii, działaczka opozycji, dwukrotna minister w Ministerstwie Szkolnictwa i Oświaty” (Tyszkiewicz 2005a: 551). „Niespodziewanie”,
bo Anna Radziwiłł nie angażowała się politycznie podczas studiów. Jan Tyszkiewicz wspominał ją jedynie jako członkinię Koła Naukowego Studentów Historii
IH UW w roku 1960/1961, którego opiekunem w tym czasie był między innymi
doc. Rafał Gerber (ok. 1958–1960 – późniejszy recenzent jej doktoratu) oraz prof.
Aleksander Gieysztor (1960–1963) (Tyszkiewicz 2005b: 630).
Anna Radziwiłł już podczas studiów pracowała. 1 grudnia 1960 r., dziesięć
miesięcy przed planowym terminem zakończenia studiów, została nauczycielką
historii w XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Warszawie.
W latach 1961–1963 (?) prowadziła także na pół etatu zajęcia z dydaktyki historii
w IH UW (Kozłowska 2009: 199, Brzeziński, Fudalej 2012: 98), czyli w Zakładzie Historii Historiografii i Metodyki Nauczania Historii. Zakładem tym kierowała prof. Wanda Moszczeńska (1896–1974). Była ona także promotorką pracy
magisterskiej Anny Radziwiłł pt. System historiozoficzny Feliksa Konecznego. Na
uwagę zasługuje wybór osoby Feliksa Konecznego (1862–1949) – prawicowego
historyka średniowiecza i wczesnej nowożytności, znanego przede wszystkim
jako autor wznawianej wielokrotnie książki Święci w dziejach narodu polskiego
(1937–1939), historiozofa. Koneczny podkreślał pozytywną rolę cywilizacyjną
Kościoła, zwalczał determinizm dziejowy – w tym marksizm. Był nieprzychylny
zarówno wobec sanacji, jak i „władzy ludowej”. Temat pracy magisterskiej Anny
Radziwiłł zasadniczo pasował do profilu zakładu, do historii historiografii, choć
naukowa wartość historiozofii jako takiej, a już zwłaszcza w wydaniu Feliksa
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Konecznego, budzić mogła wątpliwości w IH UW. Wybór tematu ukazuje również wyraźnie teoretyczne i ideowe zainteresowania Anny Radziwiłł – inne od
analitycznego spojrzenia badawczego w naukach historycznych, zwłaszcza od dominujących w tym czasie prac z zakresu historii społeczno-gospodarczej.
Anna Radziwiłł rozpoczęła pracę nad doktoratem o ideologii wychowawczej
sanacji jeszcze w 1960 r. – pod kierunkiem Wandy Moszczeńskiej. Ponieważ
jednak w 1966 r. jej promotorka przeszła na emeryturę, doktorantkę „odziedziczyła” doc. dr hab. Adela Bornholtzowa, która pracowała w tym samym zakładzie od 1956 r. (Bornholtzowa, Moszczeńska 1957, 1975).
W maju 1966 r. praca doktorska Anny Radziwiłł była gotowa. Z pewnymi zastrzeżeniami – naniesienie kilku poprawek – zyskała ona aprobatę promotorki.
Po wypełnieniu wymaganych formalności, publiczna obrona pracy doktorskiej
Anny Radziwiłł odbyła się 4 marca 1967 r. (przebieg przewodu doktorskiego bardziej szczegółowo opisuje Janina Kamińska w artykule pt. Wokół pracy doktorskiej Anny Radziwiłł w niniejszym zeszycie „Kwartalnika Pedagogicznego”).
Nie można zapominać, że IH UW w marcu 1967 r. był miejscem szczególnym. Było to równo trzy lata po Liście 34 (marzec 1964 r.) w sprawie zmiany polityki kulturalnej państwa i po wiecu studentów UW (Radziwiłł, Roszkowski
2000: 105); dwa i pół roku po Liście otwartym do Partii Kuronia i Modzelewskiego,
który głośnym echem odbił się także na Wydziele Historycznym UW (listopad
– grudzień 1964) (Kuroń, Modzelewski 1966: 9, Kuroń 2011: 205–247, Friszke
2010: 191–222). Było to także kilka miesięcy po spotkaniu w IH UW (październik 1966 r.) setek studentów między innymi z Leszkiem Kołakowskim na temat
podsumowania dziesięciu lat rządów Gomułki w rocznicę Października 1956 r.
(Mączak, Tygielski 2000: 240–243, Friszke 2010: 427–431). Uniwersytet Warszawski, a zwłaszcza Instytut Historyczny były w centrum walki politycznej. Bez
tych wydarzeń nie byłoby Marca ’68. Znamienne jest, że również w tym czasie
Anna Radziwiłł konsekwentnie nie angażowała się w politykę.
Trzeba próbować zrozumieć motywy działania i sposób rozumowania ludzi
decydujących o doktoracie Anny Radziwiłł. Wspominając wydarzenia marcowe
1968 r., Henryk Samsonowicz mówił: „Byłem wówczas nadal prodziekanem [...].
W pierwszym tygodniu owych wydarzeń od wczesnego rana do późnego wieczora spędzałem czas w Instytucie, uczestnicząc w licznych wiecach i spotkaniach,
starając się nie oskarżać studentów, nie hamować ich inicjatyw, ale też wpływać
uspakajająco na nastroje. [...] Byłem w tej sprawie niejednokrotnie wzywany i do
rektora, i do Komitetu Warszawskiego PZPR. Ale udało się. Nie został wyrzucony żaden syjonista, żaden wichrzyciel, żaden wróg ustroju, żaden agent obcego wywiadu, z wyjątkiem kilku studentów schwytanych na ulicy. Zdecydowała
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o tym postawa całego wydziału. Wtedy stanowiliśmy jedność” (Samsonowicz
2009: 114–115). Tę wypowiedź, ukazującą klimat i sposób myślenia władz Instytutu w marcu 1968 r., odnieść można również do marca 1967 i doktoratu Anny
Radziwiłł. Parafrazując – w Instytucie nie zahamowano zainteresowań Anny Radziwiłł, nie odrzucono tematu pracy, nie ograniczono zakresu lektur. Nie odrzucono jej osoby również z powodu „nieprawomyślnego” pochodzenia społecznego.
Stworzono jej – jako młodej nauczycielce historii w liceum ogólnokształcącym,
a jednocześnie doktorantce, która prowadziła w Instytucie na pół etatu zajęcia
z dydaktyki historii – rzeczywistą możliwość zrobienia doktoratu. Zrobiono to
w imię szacunku do historii jako nauki, wolności słowa i jedności środowiska historyków – nawet jeśli połączone to było z potrzebą „wychodzenia” sprawy w Komitecie Warszawskim PZPR, u ludzi pokroju wspomnianego towarzysza Kępy.
Z kolei Antoni Mączak wspominał po latach: „W Komitecie Warszawskim
[PZPR] powołano specjalną komisję, której zresztą przewodniczył sam Włodzimierz Sokorski, i która nas – egzekutywę Komitetu Wydziałowego [PZPR] – na tę
okoliczność indywidualnie przesłuchiwała, ale konsekwencji żadnych nie wyciągnięto [...]. W sumie ucierpiał tylko Peter Raina, Hindus, wówczas doktorant
prof. Gerbera, któremu nie przedłużono stypendium; pojechał do Niemiec i od
tej pory stał się prześladowanym intelektualistą, a dziś czołowym hagiografem
skrajnej prawicy” (Mączak, Tygielski 2000: 242). Mowa jest tu o drugim obok
Anny Radziwiłł „trudnym” doktoracie w IH UW w tym samym roku – doktoracie
Petera Rainy (ur. 1935), absolwenta historii na Uniwersytecie w Oxfordzie, który napisał i obronił pracę doktorską pt. Stosunki polsko-niemieckie (wrzesień 1937–
wrzesień 1939) (Raina 1966). Promotorem pracy Rainy był prof. Gerber, jeden
z recenzentów doktoratu Anny Radziwiłł. Naczelną tezą doktoratu Rainy było
stwierdzenie, że „Zwycięstowo Hitlera w tej rozgrywce to zasługa rządu sowieckiego, który 22 sierpnia 1939 roku podpisał z Niemcami układ. Ten układ
umożliwił Hitlerowi rozpoczęcie wojny. Tym samym oprócz Hitlera zbrodniarzem wojennym był także rząd sowiecki. Tak wynikało z analizy udostępnionych
mi dokumentów [z Archiwum Akt Nowych w Warszawie]. Wyniki te przedstawiłem na seminariach doktoranckich, które odbywały się co miesiąc w Instytucie
Historycznym [UW]. [...] Miałem bardzo szlachetnego promotora – prof. Gerbera.
Kiedy dostarczyłem mu ostatnią wersję mojej pracy doktorskiej nt. Stosunki
polsko-niemieckie przed II-gą wojną światową, był zakłopotany. Powiedział wprost,
co o niej myśli. Pracy mojej nie będzie mógł przyjąć, jeżeli nie wycofam rozdziału dotyczącego układu sowiecko-niemieckiego z 22 sierpnia 1939 roku. Powiedział mi szczerze, że zostanie zwolniony z pracy, a ja nie uzyskam stopnia
doktorskiego. Zgodziłem się. Oryginalna wersja mojej pracy ukazała się dopiero
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znacznie później w Londynie” (Raina 2007: 29–30, zob. też: 1975, 1999). Z wypowiedzi Rainy wynika, że nawet najbardziej „nieprawomyślne” wyniki badań
archiwalnych można było prezentować ustnie na seminariach doktoranckich,
jednak nie wolno ich było publikować w formie choćby maszynopisu – dostępnego w lektorium IH UW lub w Archiwum UW. Henryk Samsonowicz, jako prodziekan odpowiedzialny między innymi za przewody doktorskie, najwyraźniej
dopuścił do obrony okrojonej wersji doktoratu Rainy. W przypadku obu tych
doktoratów do obrony dopuszczono. Jednak ani w przypadku doktoratu Anny
Radziwiłł, ani Petera Rainy zakończona sukcesem obrona nie zakończyła się zatrudnieniem w IH UW lub w innej uczelni wyższej w kraju – co wówczas nie było
typowe. Po przyjrzeniu się sprawie obu doktoratów widać, że Jacek Kuroń bardzo trafnie scharakteryzował ówczesny klimat polityczny na UW: „Aktyw partyjny
na UW w tych latach składał się w większości z ludzi czynnych w ruchu październikowej odnowy. Byli to zwolennicy liberalizacji systemu, tak zwanej demokracji wewnątrzpartyjnej, swobód twórczych, wolności słowa, znacznej autonomii związków zawodowych itp. [...] Wszyscy oni, Kołakowski i Pomian, Brus
i Baczko, Bauman i Samsonowicz, Mączak i Leśniodorski – choć deklarowali, że
bywają sytuacje, gdy trzeba działać wbrew dyscyplinie partyjnej, to nie podjęli
takiego działania w krytycznych dniach odwrotu od haseł i polityki odnowy październikowej. Dzięki temu mogli pozostać w partii i dzięki temu byli obdarzani,
umiarkowanym wprawdzie, zaufaniem przez władze partyjne” (Kuroń 2011: 303).
Zauważyć należy, że oprócz „liberałów” byli w PZPR na UW również „twardogłowi”, „ludzie władzy”, również tak zwani „technokraci”, konformiści itd.
Sama tematyka pracy kierować powinna Annę Radziwiłł w kierunku seminarium prof. Henryka Jabłońskiego, który był nie tylko profesorem w IH UW, lecz
także wiceprezesem PAN (1966–1971), ministrem oświaty i szkolnictwa wyższego (1966–1972), członkiem KC PZPR (1948–1981). Anna Radziwiłł z pewnością
wiedziała, że Andrzej Garlicki, asystent Henryka Jabłońskiego, obronił w 1961 roku
w IH UW pracę doktorską o genezie Legionów Józefa Piłsudskiego, opublikowaną trzy lata później w wydawnictwie „Książka i Wiedza”, w której przedstawiał
zarys dziejów Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych z marksistowskiego punktu widzenia (Garlicki 1964: 10, 274–278).
Garlicki wspominał wprawdzie po latach, że „seminaria Jabłońskiego pozbawione były owego gorsetu ideologicznego i politycznej poprawności, w innym
zresztą niż dzisiejsze rozumienie tego terminu. [...] Dyskusje na seminarium
były żywe i swobodne, a gdy, co zdarzało się często, ścierali się Jan Kancewicz
z Ludwikiem Hassem, był to teatr polityczny najwyższej próby. Hass uważał

DOKTORAT ANNY RADZIWIŁŁ – W KONTEKŚCIE MIEJSCA I CZASU POWSTANIA

221

Kancewicza za stalinistę, sam określał się jako trockista [...]. Wyznawcą stalinowskich poglądów mogła według Hassa być również osoba przez stalinizm represjonowana. Marksistowska erudycja obu polemistów była imponująca” (Garlicki
2005: 218–219). Ten „klimat” polityczny najwyraźniej nie odpowiadał jednak
Annie Radziwiłł.
Promotorem pracy doktorskiej Anny Radziwiłł od 1966 r. była Adela Bornholtzowa (1901–1981). Pochodziła ona z warszawskiej rodziny ewangelickiej.
Jak pisała w ankiecie personalnej w 1954 r., po ukończeniu ośmioklasowego gimnazjum ogólnokształcącego studiowała filozofię na Uniwersytecie Warszawskim
i w 1928 r. broniła doktorat u prof. Władysława Tatarkiewicza. W 1932 r. zdała egzamin na nauczycielkę szkół średnich i zakładów kształcenia nauczycieli
przed Państwową Komisją Egzaminacyjną pod kierunkiem prof. Bogdana Nawroczyńskiego. W latach 1930–1935 była nauczycielką, a 1935–1939 – także dyrektorką w gimnazjach warszawskich. W czasie okupacji – kierowniczką w Kierownictwie Tajnych Kompletów. W latach 1945–1954 była nauczycielką, dyrektorem
i zastępcą dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie. W 1954 r., rok po utworzeniu Wydziału Pedagogicznego UW, zrezygnowała z pracy w liceum (nie wiemy, czy z powodów politycznych), by podjąć pracę naukowo-dydaktyczną na UW. W 53 roku życia została adiunktem UW
przy Katedrze Pedagogiki. Od października 1956 r. była adiunktem w IH UW,
w Zakładzie Historii Historiografii i Metodyki, w którym w 1957 r. zorganizowała Zespół Metodyków do badań z zakresu metodyki nauczania historii. Przewód
habilitacyjny wszczęła jednak na Wydziale Pedagogicznym UW. W październiku 1961 r., w wieku 60 lat, odbyło się na tymże wydziale jej kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Źródła typowych i powszechnych błędów, przyczyny
niepowodzeń w nauczaniu historii, za którą uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki.
Co mogło być ważne, Adela Bornholtzowa – podobnie jak Anna Radziwiłł
– nigdy nie była członkiem PPR, PZPR ani żadnego z satelickich stronnictw politycznych (Archiwum UW, sygn. K 1567, ankiety personalne z 1954 i 1970 r.).
Na Wydziale Pedagogicznym UW nadal wspomina się Adelę Bornholtzową jako
osobę „niezwykle sumienną i uczciwą” (rozmowa autora z prof. Ireną Wojnar
w marcu 2014 r.), jako dobrego metodyka i praktyka. Jednak temat pracy doktorskiej Anny Radziwiłł tylko luźno wiązał się z działalnością naukowo-dydaktyczną promotorki – może bardziej z jej wspomnieniami z okresu przedwojennego.
Trudno zgodzić się, że była to – jak jest napisane na karcie tytułowej – „praca
napisana pod kierunkiem doc. dr A. Bornholtzowej”. Zasługą promotorki było to,
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że umożliwiła Annie Radziwiłł napisanie i obronienie pracy doktorskiej – zwłaszcza na taki temat.
Promotorowi pracy zawdzięczała również Anna Radziwiłł szczęśliwy wybór recenzentów. Pierwszym z nich był Rafał Gerber (1909–1981) – prodziekan
Wydziału Historycznego UW (1953–1954), prorektor UW (1954) – członek Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej (1927–1930), a w latach okupacji
– w ZSRR zastępca dyrektora Państwowego Archiwum Obwodowego w Równem, działacz Związku Patriotów Polskich w ZSRR, członek PPR/PZPR od 1945 r.,
w 1947 – sekretarz generalny Żydowskiego Instytutu Historycznego, od 1952
– w IH UW, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (1949–1952), kierownik
Zakładu Historii ZSRR i Europy Środkowej w IH PAN (1962–1966), pracownik Zakładu Dziejów Oświaty PAN itd. (Słownik biograficzny archiwistów polskich 1988:
71–72, Witczak 2010: 99–102, Brzeziński, Fudalej 2012: 40). Był historykiem
i cenionym archiwistą, działaczem partyjnym w czasach stalinowskich. Według
przytoczonej wyżej opinii Petera Rainy, był on ok. 1966–1967 r. człowiekiem
bardzo szlachetnym i nie szkodził ludziom. Jego pozytywna recenzja otwierała
w marcu 1967 – rok później mogło już być różnie! – drogę do zakończonego
pełnym sukcesem przewodu doktorskiego. Wybór Kamilli Mrozowskiej (1917–
2002) jako drugiego recenzenta był wyraźnie merytorycznie uwarunkowany jej
badaniami i publikacjami z historii wychowania. Kamilla Mrozowska zajmowała
się jednak historią wychowania w oświeceniu, w szczególności – Komisji Edukacji
Narodowej, a także dziejami nauczania w Wolnym Mieście Krakowie (Szybiak
2002: 163–166). Zakres chronologiczny jej publikacji naukowych nie wykraczał
poza połowę XIX wieku. Podjęcie się recenzowania pracy o ideologii wychowawczej sanacji wykraczało więc poza ścisły zakres jej badań i zainteresowań naukowych. Jako historyk oświaty podjęła się tego zadania.
Doktorat Anny Radziwiłł szybko stał się legendą. Nie został opublikowany.
Uważano, że zatrzymała go cenzura, choć trudno to jednoznacznie potwierdzić
źródłowo, ponieważ akta Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie z lat 1945–1990 (Archiwum Akt Nowych, zespół nr 1102) są
od trzech lat niedostępne. Brakuje również do nich katalogu lub inwentarzy,
które umożliwiłyby odszukanie i archiwalne potwierdzenie tej sprawy. Tak więc
chętnie czytano maszynopis, o czym świadczą liczne wpisy na karcie czytelników w egzemplarzu przechowywanym w Bibliotece IH UW.
Na zastanowienie zasługuje oczytanie doktorantki w przedwojennej literaturze przedmiotu, głównie w publicystyce politycznej, a także wyjątkowa jak na
młodą osobę umiejętność syntetycznej i bardzo krytycznej oceny wielu postaci
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– w tym ludzi, którzy w świecie nauk humanistycznych w 1966/1967 r. zajmowali
istotne miejsce – jak prof. Bogdan Suchodolski. Praca wpisuje się w przedwojenną dyskusję na temat „ideologii wychowawczej”. Jest jej kontynuacją – jakby pisana była w roku 1939, a nie w 1966. Powołanie się na wstępnych kartach pracy
doktorskiej na współczesnych marksistów ma charakter zewnętrznej „politury”,
która nie przenika jednak do sedna ujęcia tematu. Najważniejsza teza Autorki
brzmi, że „społecznej genezy ideologii sanacji należy szukać na przecięciu wątków
szlacheckiego i inteligenckiego, a genezy ideowej – w syntezie romantyzmu i idei
niepodległościowej z doktryną socjalizmu. Mówiąc o genealogii przyszłej sanacji,
rozumiem to jako genealogię wzorca ideowego i kulturowego akceptowanego
przez działaczy tej grupy” (Radziwiłł 1966: 22). Autorka była wyraźnie zwolenniczką Piłsudskiego i piłsudczyków, choć umiała ocenić ich również krytycznie.
Zauważała, że ostatecznie sanacja nie wypracowała zwartej „ideologii wychowawczej”. Okresem najbliższym ideału był czas BBWR (1928–1935). Największego
dla tej „ideologii wychowawczej” zagrożenia Autorka dopatrywała się w endecji
i w lewicy. Próby porozumienia sanacji z endecją w postaci OZN (od 1936) doprowadziły do załamania programu państwowej „ideologii wychowawczej” sanacji, do konieczności powtórnego stawiania podstawowych pytań o ideały wychowawcze. „Problem ugody sanacji i endecji nie daje się jednak ostatecznie
podsumować, gdyż proces ten napotkał na drodze wrzesień 1939 r.” (Radziwiłł
1966: 195).
Praca doktorska jest nad wyraz dojrzała, choć jej Autorka miała zaledwie
27 lat, i syntetyczna, za to nie zawsze dobrze dopracowana formalnie. Można
domyślać się, że Autorka faktycznie – choć nie formalnie! – wiele zawdzięczała
swojemu ojcu, Krzysztofowi Mikołajowi Radziwiłłowi (1898–1986), senatorowi
w II RP (1938–1939) i posłowi Sejmu Ustawodawczego (1947–1952) z ramienia
Stronnictwa Demokratycznego, który pisał o sobie: „ani wtedy nie byłem, ani dziś
nie jestem wewnętrznym emigrantem w Polsce i nigdy nie zgodzę się na rolę
obojętnego spektatora. W myśl powyższego motta byłem nie wstecznym endekiem, a zapalonym piłsudczykiem i to nie via kompromis nieświeski, ale z chęci
rzeczywistej «sanacji» stosunków w mojej ojczyźnie, a po II wojnie światowej,
przebytej niemal całkowicie w niemieckich obozach koncentracyjnych, zdecydowałem się na powrót do kraju i objęcie stanowiska szefa protokołu przy prezydencie Bierucie, choć oczywiście klasowo emigracyjny rząd londyński był mi
o wiele bliższy” (Radziwiłł 2008: 11). Praca doktorska Anny Radziwiłł świadczy,
że bliskie jej było przesłanie ojca i jego poglądy polityczne.
Krzysztof Zanussi (ur. 1939), rówieśnik Anny Radziwiłł, wspomina: „Miałem
bardzo podłe dzieciństwo i dość okropną młodość i ona wymagała ciągłej obrony,
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ciągłego kamuflażu, ciągłego budowania barier, zasłon...” (Zanussi 2013). Elementy tej obrony, kamuflażu, budowania zasłon, wyprowadzania w pole, żeby móc
kroczyć własną drogą, widać także na przykładzie doktoratu Anny Radziwiłł.
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Summary
THE EDUCATIONAL IDEOLOGY OF THE POLISH SANATION AND ITS REFLECTION IN SCHOOL POLICY
IN 1926–1939. [INTRUDOCTION, PART ONE, ENDING]

The object of the study was the educational ideology of Piłsudski’s circle. Anna Radziwiłł tries
to “connect the reconstruction of the ideology of representation of its evolution.” Ideology is
defined as “a structural belief system including the objectives, methods, the way of understanding reality and ties of a social group.” The social group is treated as “a group of people
connected by social, personal or impersonal bonds.” For Anna Radziwiłł, ideology is a context
for the analysis of the educational ideals. She writes that the ideological and educational issues
are an integral part of every ideology. In her opinion, Piłsudski’s circle exceptionally expanded
remedial educational issues in their ideology. The analysis is based on many different sources,
such as: experts’ publications, school and youth organisations, curricula, textbooks, teacher
education programmes, administrative reports, forms, propaganda brochures, politicians’
speeches, as well as literary works of writers from among Piłsudski’s followers.
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Część III. Ideologia wychowawcza sanacji a poglądy na wychowanie
głoszone przez inne kierunki ideowe
Rozdział 1. „Wychowanie narodowe” w ujęciu endecji a sanacyjne wychowanie
państwowe
a. Ogólna charakterystyka tła i problematyki sporu endecji
z sanacją w dziedzinie ideologii wychowawczej
b. Zarzuty teoretyków endecji wobec sanacyjnej ideologii
wychowawczej
c. Stosunek sanacji do „wychowania narodowego”
d. Różnice w strukturach myślenia teoretycznego i podstawach
psychicznych między sanacją a endecją
e. Próba oceny zasadności sporu endecji z sanacją o koncepcje
wychowawcze
Rozdział 2. Stosunek ugrupowań lewicy do ideologii wychowawczej sanacji
Rozdział 3. Ideologia wychowawcza sanacji a wychowanie faszystowskie
a. Ogólna geneza zainteresowania faszyzmem w 20-leciu
międzywojennym
b. Analogie między ideologią wychowawczą sanacji a faszystowską
doktryną wychowawczą
c. Różnice między ideologią wychowawczą sanacji
a wychowaniem faszystowskim
Zakończenie
Podsumowanie – ocena ideologii wychowawczej sanacji

I. Zagadnienia wstępne
1. Cele i węzłowa problematyka pracy
Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawienie ideologii wychowawczej głoszonej przez obóz sanacyjny w latach 1926–1939.
Opracowanie tego tematu wydaje się celowe z kilku powodów. Ostatnio
podkreśla się coraz silniej, że znajomość dziejów II Rzeczypospolitej, więc okresu niemal bezpośrednio poprzedzającego okres Polski Ludowej jest jednym
z warunków pełnego zrozumienia problemów teraźniejszości polskiej. Dowodem
tego wzrostu zainteresowania jest między innymi ciągle wzrastająca liczba prac
historycznych poświęconych tej epoce.
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Dziedzina rozpatrywana w tej pracy wydaje się szczególnie aktualna. Jeszcze ciągle duży procent Polaków to ludzie wychowani przed wojną, ludzie którzy
byli poddani wpływom właśnie sanacyjnej ideologii wychowawczej. I niezależnie
od ich ówczesnych i obecnych poglądów i ocen na pewno ideologia ta jakoś ich
dotyczyła i kształtowała. Szybciej się chyba starzeją i znikają doktryny polityczne czy ekonomiczne niż pewna atmosfera wychowawczo-ideowa i kształtowane
przez nią struktury myślenia teoretycznego.
Poznanie zagadnień wychowawczych Polski przedwrześniowej wydaje się
także celowe dla porównania z sytuacją obecną. W pracy nie zajmuję się bezpośrednio tym problemem, ale wydaje się, że sama rekonstrukcja ideologii wychowawczej sanacji w okresie 20-lecia międzywojennego może być użyteczna wobec obecnych prób zreformowania nauczania i utworzenia nowego jednolitego
systemu wychowawczego.
Zajmując się zasadniczo tylko ideologią wychowawczą sanacji praca ta ma
być zarazem przyczynkiem do badań ideologii piłsudczyzny, która ciągle jeszcze
nie doczekała się całościowego opracowania.
Sposób ujęcia problematyki i układ pracy wymagają pewnych dodatkowych
wyjaśnień.
Przedmiotem badania jest sama struktura ideowa, metodą w głównej mierze
analiza wewnętrzna tej struktury. Kontekst ideowo-historyczny oraz uwarunkowania społeczne ideologii są traktowane jako elementy pomocnicze w procesie
badawczym.
Cały czas utrzymana jest płaszczyzna teoretyczna, prościej mówiąc przedmiotem zainteresowania nie jest co zrobiono, lecz co i dlaczego zamierzono
robić lub uważano, że powinno się zrobić. Zagadnienia realizacji w sensie dosłownym – praktyki pozostają poza ramami pracy. Termin realizacja używany jest
w znaczeniu wskazówek do tej realizacji, jej szczegółowych projektów, lub też
problematyka realizacji traktowana jest jako jeden z czynników wpływających
na ewolucję badanej struktury ideowej. Zbadanie samego procesu realizacji, całości polityki szkolnej sanacji wymagałoby zupełnie innych metod badawczych
i zmieniałoby charakter pracy.
Jaka struktura ideowa jest przedmiotem badania? Sam termin „sanacja”,
„obóz sanacyjny” nie jest jednoznaczny. Obóz legionowy, BBWR z jego konserwatystami czy ludowcami, Naprawa, OZN to grupy dość różne pod względem
tradycji i programu politycznego. Wobec tego można postawić pytanie czy istniała jedna ideologia obozu sanacyjnego rządzącego Polską w latach 1936–1939 czy
też było tych ideologii wiele.
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Otóż wydaje się, że sanacja była stosunkowo bardziej zintegrowana pod
względem ideowym niż politycznym, i co więcej jeżeli rozpatrujemy sanację jako grupę ideologiczną to na tej płaszczyźnie termin piłsudczycy-obóz legionowy
i sanacja stają się synonimami. Grupy czy poszczególni ludzie, którzy dołączyli
do obozu, który przejął władzę w 1926 roku powodowali pewne ewolucje ideowe całego obozu, podobnie jak na tę ewolucję wpływały wymogi aktualnej sytuacji
politycznej. Ale trzon ideowy i personalny przetrwał do 1939 r. I dlatego wydaje się, że można używać liczby pojedynczej mówiąc o ideologii (w każdym razie
wychowawczej) piłsudczyków = obozu sanacyjnego. Przedmiotem pracy nie jest
analiza całości ideologii obozu sanacyjnego, a tylko jej jednej dziedziny. Ta konieczność wyodrębnienia problematyki wychowawczej związana jest z wieloma
trudnościami. Samo oddzielenie ideologii od strategii i taktyki ruchu politycznego
przedstawia pewną trudność metodyczną. Tym bardziej trudny jest, przy założeniu strukturalnej budowy ideologii, problem badania tylko jednego jej wycinka.
Niemniej w pracy tej właściwym przedmiotem badania jest tylko ideologia
wychowawcza obozu sanacyjnego, a inne tory myśli ideowej analizowane są
w aspekcie ich związku z tym zagadnieniem. Stopień związania całości ideologii
z problematyką wychowawczą, jak i rola jaką ta problematyka pełni zależne są
od danej ideologii i składają się na jej specyfikę. Nie każdy program społeczno-polityczny wymaga świadomych prób zmiany psychiki społeczeństwa. W wypadku sanacji problematyka wychowawcza odgrywa zasadniczą rolę, co postaram się
udowodnić w dalszej części pracy. Z jednej strony ułatwia to proces badawczy,
z drugiej utrudnia. Ułatwia – bo nie odchodząc od właściwego przedmiotu badania widzi się główne aspekty całości struktury ideologicznej; utrudnia – bo
jednak rozszerza zakres pracy. Niemal każda cząstka ideologii sanacyjnej, każda
jej dziedzina zawiera elementy ideologii wychowawczej.
W przypadku sanacji w szczególnie dużym stopniu, a chyba i przy każdym
innym kierunku ideowym, na strukturę ideową składają się nie tylko sformułowane i w pełni świadome poglądy, oceny, cele. Obok tej „porządnej”, usystematyzowanej części ideologii występuje charakterystyczny dla danego kierunku
zasób pojęć, skojarzeń, uprzedzeń, odruchowych ocen, a nawet terminów. I to
zaplecze czy może „podświadomość” ideologiczna jest specjalnie ważnym czynnikiem właśnie w dziedzinie ideologii wychowawczej i jako taki także stanowi
w tej pracy przedmiot badania.
Analizując ideologię wychowawczą sanacji próbuję połączyć rekonstrukcję
tej ideologii z przedstawieniem jej ewolucji. Ideologia nie kształtuje się w oderwaniu od warunków zewnętrznych. Chce je kształtować, ale i jest przez nie kształ-
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towana. Toteż zarówno przy analizie statycznej jak i przy przedstawieniu rozwoju
ideologii dostrzeżenie i wykazanie tych związków traktuję jako ważny postulat.
2. Ideologia i ideał wychowawczy – ustalenie terminologii
i problemy metodologiczne
Na wstępie wydaje się konieczne uściślenie sposobów rozumienia podstawowych pojęć występujących w pracy.
Takim podstawowym pojęciem jest „ideologia”. Termin ten rozumiany jest
przez badaczy bardzo różnie. Wydaje się, że sporna problematyka sprowadza się
do czterech głównych punktów: „zawartości ideowej”, genezy, budowy formalnej
i wreszcie jej walorów poznawczych.
W „Democracy, Ideology and Objectivity”1 podanych jest kilkanaście znaczeń
podkładanych pod termin ideologia: ideologie jako schematy, systemy idei, wzory postaw danej grupy, struktury umysłowe całych epok, systemy idei zawierające dyrektywy działania i pobudzające ludzi do działania, system idei zawierające
ideał przyszłości, ukazujące cele działania, myśli określające interesy danej grupy,
struktury logiczne, mitologizujące koncepcje rzeczywistości itd.
J. Wiatr w swej książce „Społeczeństwo” podaje następujące kompromisowe określenie ideologii: (Ideologie są to) „systemy poglądów wyrastających z warunków życia określonej grupy społecznej i stanowiących podstawę myślową
działania; do ideologii należą więc postulaty dotyczące celów, o które się walczy,
zalecenia dotyczące środków zmierzających do uzyskania tych celów, idee objaśniające życie społeczne i uzasadniające w ten sposób określone działania,
wreszcie hasła i symbole służące scementowaniu więzi łączącej grupę”2.
Jeżeli chodzi o „zawartość” ideologii, wydaje się, że to określenie można
uznać za wystarczające, nie wchodząc w szerszą dyskusję na ten temat. Uzupełnienia natomiast wymaga sprawa genezy ideologii. J. Hochfeld stwierdza, że podstawową cechą ideologii, czyli „typu teoretycznego myślenia”, jest jej funkcjonalna służebność w stosunku do grupy, której jest korelatem3.
Marksiści bardzo wyraźnie podkreślają, że ideologia zawsze jest w jakiś
sposób związana z daną klasą społeczną, uwarunkowana klasowo. Termin „klasa społeczna” sugerowałby ogromne zmniejszenie liczby ideologii i powodował
trudności w specyfikacji. Np. ideologia sanacji i endecji klasowo byłyby jednorodne, stanowiąc tylko pewne odmiany. Takie rozumienie występuje w niektórych
1
2
3

Naess A., Christophersen I.A., Kvalo K., Democracy, Ideology and Objectivity, 1956.
Wiatr J., Społeczeństwo, 1964, s. 455.
Hochfeld J., Studia o marksistowskiej teorii społeczeństwa, 1963.
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pracach marksistowskich4. Jednak wydaje się, że przy zachowaniu istoty teorii
marksistowskiej dotyczącej klasowego charakteru każdej ideologii można uniknąć
tych uproszczeń. Hochfeld pisze: „nie tylko klasowe interesy i nie wyłącznie interesy całych zintegrowanych klas znajdują wyraz w ideologiach”5. Wpływają na
to m.in. dwa fakty. Klasy społeczne nie są monolitami i ich wewnętrzne podziały spowodowane różnymi czynnikami znajdują często odbicie w sferze ideowej.
Na przykład rozbiór Polski spowodował niewątpliwie ogromne różnice w sytuacji
społecznej i zarazem ideologii poszczególnych warstw w trzech zaborach. Poza
tym system ideowy danej grupy społecznej może jej odpowiadać tylko na danym stopniu rozwoju. Nowe doświadczenia historyczne powodują konieczność
„zmiany warty”. Tworzą się nowe ideologie bardziej adekwatne do nowej sytuacji. Sygnalizuję tylko te problemy, których dokładniejsze omówienie wymaga
ogromnej aparatury teoretycznej i pojęciowej, ale których postawienie wydaje
się konieczne dla uniknięcia niejasności, choć większość z nich została już, przynajmniej częściowo, rozwiązana w nowoczesnej metodologii marksistowskiej
i niemarksistowskiej.
Przy omawianiu w jakim znaczeniu rozumiany będzie w tej pracy termin
„ideologia” specjalną uwagę należy zwrócić na słowo „system” w przytoczonej
definicji. Na to, żeby pewna suma idei, wzorów, postaw itp. zasłużyła na nazwę ideologii musi ona stanowić strukturę. Elementy bardzo różne związane są
w pełną całość by stworzyć „typ teoretycznego myślenia” czyli system ideologiczny.
Co do waloru poznawczego myślenia ideologicznego, to problematyka tego
sporu pozostaje pod względem metodologicznym obojętna (dla celów tej pracy),
gdyż wkracza na płaszczyznę sadów wartościujących, podobnie jak na przykład
dzielenie ideologii na zachowawcze i postępowe6.
Tak więc, upraszczając, pod nazwą „ideologia” rozumieć będę strukturalny
system poglądów określający cele, metody, sposób rozumienia rzeczywistości
i podstawy więzi danej grupy społecznej. Termin „grupa społeczna” rozumiem
jako zbiór ludzi połączonych pewną więzią społeczną, osobistą lub bezosobową.
Wydaje się, że w takim rozumieniu można mówić o ideologii sanacyjnej jako spełniającej wymagania wynikające z powyższych prób zdefiniowania terminu „ideologia”.
4
5
6

Np. Jador V., Ideologia kak forma duchownej destelnosti obecestva, 1961.
Hochfeld J., jw., s. 97.
Por. Lange O., Ekonomia polityczna, t. I, 1959.
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Ideologia w tej pracy jest interesująca jako podłoże do rozpatrzenia ideału
wychowawczego. Można postawić tezę, że problematyka ideowo-wychowawcza
stanowi integralną część każdej ideologii.
Ideologia musi zawierać elementy określające sposoby wpływania na rzeczywistość, obojętne czy w celu przekształcenia jej, czy utrzymywania pewnych
korzystnych dla danej grupy stanów. Mogą więc być ideologie apologii – akceptujące rzeczywistość, legitymistyczne i do pewnego stopnia dążące do utrzymania status quo, oraz ideologie dążące do przekształcenia rzeczywistości według
narzuconych postulatów czyli znajdujące się w opozycji ideowej wobec stanów
rzeczywistych (utopie lub ideologie walczące). W każdym razie systemy ideowe
pozostają w stosunku „zainteresowania” do rzeczywistości. Dana grupa, której
korelatem jest ideologia chce kształtować społeczność i jednostkę czyli wychowywać, jeżeli pojmiemy wychowanie jako proces wpływania na innych. Ten proces odbywa się w jakimś kierunku, w myśl pewnych założeń ideowych. Celem
jest osiągnięcie pożądanego modelu jednostki i społeczeństwa czyli realizacja
stawianego sobie ideału wychowawczego. Niektórzy teoretycy traktują w ogóle
ideologię jako system „wyprowadzony z poglądu co do tego co powinno być”7.
Potwierdzałoby to wagę problematyki wychowania i ideału wychowawczego
w całości struktury ideologicznej. Ideał wychowawczy rozumieć będę w pracy
jako określony model jednostki i zbiorowości, który świadomie chce stworzyć
dana grupa społeczna w drodze akcji wychowawczej. Będzie więc to ujęcie możliwie szerokie, nie ograniczające się do wychowania młodego pokolenia choć
oczywiście na tym odcinku najbardziej aktualne i wyraźne.
Obóz sanacyjny wyjątkowo szeroko rozbudował problematykę wychowawczą w swej ideologii. W całym okresie omawianym w pracy widać bardzo wyraźnie wysiłki zbudowania i skrystalizowania własnego ideału wychowawczego.
Ta specjalna, węzłowa pozycja problematyki ideowo-wychowawczej wynikła zarówno z kontekstu ideowo-historycznego w jakim obóz ten tworzył się i działał,
jak i z formacji umysłowej ludzi tego obozu, co w dalszej części pracy postaram
się pokazać.
Jak nie można oddzielać całości ideologii od ideału wychowawczego, tak
z kolei ideał wychowawczy jest tylko jakby zakończeniem, punktem docelowym
całego systemu wychowawczego. J.S. Bystroń w pracy „Szkoła jako zjawisko społeczne”8 szereguje etapy tworzenia i realizacji określonego modelu wychowania
7
8

Wiatr J., jw., s. 453.
Bystroń J.S., Szkoła jako zjawisko społeczne, 1934.
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w następujący sposób; światopogląd, ideologia społeczno-polityczna, ideał wychowawczy, system pedagogiczny, akcja wychowawcza. Kolejno rozpatrując te
etapy dochodzi się w końcu do odpowiedzi na pytanie, jak wychowuje czy
chciałaby wychować dana grupa społeczna czy polityczna. Aby ująć te wszystkie
płaszczyzny w jedną całość używam terminu ideologia wychowawcza.
Ideologia wychowawcza jest więc pojęciem obejmującym zarówno ideał wychowawczy stanowiący cel akcji wychowawczej, jak i metody do osiągnięcia tego celu zalecane, uzasadnienia ideału oraz wszelkie aspekty myśli teoretycznej,
które wpływają na ten ideał i kształtują go. Z kolei atmosferą ideowo-wychowawczą nazywam ten konglomerat wydarzeń z dziedziny politycznej czy ekonomicznej, nastrojów i świadomości społeczeństwa, różnych aktualnych prądów ideowych, który stanowi o ostatecznym kształcie ideologii wychowawczej i zarazem
wchodzi w jej zakres. Ideologia wychowawcza bowiem wmontowana jest nie tylko
w całość ideologii określonej grupy, ale i w całość życia społeczeństwa w danym okresie.
3. Układ pracy
Praca składa się z trzech części. W pierwszej próbuję dać jak najpełniejszy
obraz samej ideologii wychowawczej sanacji omawiając kolejno genezę ideologii, treść oraz jej ewolucję na tle kontekstu ideowo-historycznego (wydarzeń
współczesnych kształtowaniu się ideologii).
Część druga i trzecia stanowią dopełnienie części pierwszej – głównej.
W drugiej – omówione są koncepcje realizacji ideologii wychowawczej w praktyce szkolnej, jej odbicie w programach nauczania oraz metodach wychowania
stosowanych szkole i w organizacjach młodzieżowych. Jako podstawowe zagadnienia traktuję tu reformę szkolnictwa przeprowadzoną w latach 1932–1939.
Trzecia część poświęcona jest analizie stosunków zachodzących między ideologią wychowawczą sanacji a poglądami na wychowanie głoszonymi przez inne
kierunki ideowe 20-lecia. Szczególnie szeroko omówiony jest tu problem sporu
między kierunkiem państwowym – sanacyjnym a narodowym. Sprawa stosunków
szeroko pojętej lewicy do wychowania sanacyjnego dotyczy przede wszystkim
spraw praktycznych, konkretnych i dlatego, mimo swej ogromnej wagi w życiu
Polski ówczesnej, przedstawiona jest w tej pracy skrótowo. W ostatnim rozdziale analizuję związki zachodzące między sanacyjną ideologią wychowawczą
a doktryną faszystowską. Wyniki badań podsumowane są w zakończeniu.
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4. Charakterystyka wykorzystanych materiałów
Materiały źródłowe
Podstawową grupę materiałów wykorzystanych w pracy stanowią wszelkie
wypowiedzi autorów związanych z sanacją poświęcone bezpośrednio i wyłącznie
problematyce wychowawczej, które ukazały się w latach 1936–1939.
Będą to prace ideologów sanacji i „speców” od wychowania państwowego
umieszczone w prasie czy wydawane w formie oddzielnych rozpraw a zajmujące
się precyzowaniem ogólnych założeń sanacyjnej ideologii wychowania (np. prace
Czerwińskiego, Gałeckiego, Janusza i Wacława Jędrzejewiczów, Michałowskiej,
Ostrowskiego, Pohoskiej, Adama Skwarczyńskiego, Ziemnowicza czy cała publicystyka grupy Zrębu).
Do tej podstawowej grupy zaliczam też materiały dotyczące realizacji sanacyjnej ideologii wychowawczej, zawierające szczegółowe wytyczne pracy szkolnej, organizacji młodzieżowych itp. Będą to materiały kursów nauczycielskich,
artykuły w czasopiśmie „Oświata i Wychowanie”, czy czasopismach poświęconych metodyce poszczególnych przedmiotów nauczania, wskazówki dla nauczycieli a także artykuły sprawozdawcze itp. Dużo materiału dają druki urzędowe
– przede wszystkim Dzienniki Urzędowe Min. WRiOP i Dzienniki poszczególnych Kuratoriów.
Liczba artykułów czy broszur poświęconych różnym aspektom wychowania
państwowego jest tak ogromna, że uwzględnienie ich wszystkich w tej pracy było
niemożliwe i chyba niecelowe. Wiele materiałów nie wnosi nic nowego i stanowi
właściwie powielanie identycznej treści w trochę odmiennych tylko sformułowaniach. Toteż po wstępnym zapoznaniu się z większością z nich wybrałam jako
bezpośrednie źródła do pracy tylko: 1. prace ideologów czołowych, 2. materiały
pochodzące ze środowisk centralnych (np. pominęłam prasę prowincjonalną),
3. dotyczące zagadnień węzłowych ideologii, 4. zawierające sformułowania, na
które powołują się inni autorzy, 5. wnoszące nowe treści.
Jako drugą grupę źródeł potraktowałam materiały poświęcone ogólnym założeniom sanacji.
Są to broszury propagandowe, częściowo publicystyka polityczna, a przede
wszystkim wszelkiego typu prace ideologiczno-programowe (np. dzieła Piłsudskiego, przemówienia Sławka, prace Stpiczyńskiego, artykuły w piśmie „Droga”.
Prace te pokazują w jakich ramach kształtowała się ideologia wychowawcza
sanacji, pozwalają zrozumieć „ducha” tej ideologii.
Odrębną grupę stanowią materiały nie zawierające bezpośrednich wypowiedzi na temat ideologii wychowawczej czy ogólnej ideologii sanacji, lecz pokazujące przenikanie tej ideologii do różnych form akcji wychowawczej i nauczania.
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Będą to programy i podręczniki szkolne, wskazówki dydaktyczne itp. Ten typ
materiałów źródłowych wymaga pewnych specjalnych zabiegów metodycznych.
Programy czy podręczniki nie są kształtowane wyłącznie przez wymogi ideologiczne. Konieczne jest tu uwzględnienie wpływu wymogów dydaktycznych,
naukowych czy psychologicznych na dobór i układ materiału i dopiero na tym tle
można wyodrębnić elementy świadczące o roli ideologii wychowawczej.
Dla zrozumienia procesów kształtujących badaną ideologię wychowawczą
i przedstawienia jej kontekstu ideowego wykorzystane zostały prace poświęcone
prądom filozoficznych, problematyce ogólno-kulturalnej, oraz kierunkom pedagogicznym aktualnym w okresie 20-lecia (np. artykuły w „Kulturze i Wychowaniu”,
„Pionie”, prace Nawroczyńskiego, Suchodolskiego, Hessena, Chmaja itp.). Brałam
tu pod uwagę przede wszystkim środowiska intelektualne zbliżone do sanacji.
Specyficzną grupę źródeł stanowią materiały beletrystyczne i wspomnieniowe. Utwory literackie autorów zbliżonych do obozu sanacyjnego służyły często
kształtowaniu opinii społecznej zgodnie z postulatami sanacji (np. twórczość
Kadena). Zarówno te utwory jak i pozostałe zawierają ujętą w formie artystycznej charakterystykę fermentów ideowych 20-lecia. Przy uwzględnieniu warunków koniecznych przy korzystaniu z literatury pięknej jako źródła historycznego,
ten typ materiałów dostarcza cennych danych dla zrozumienia nastrojów społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym.
Odrębną grupą źródeł są prace pisane z pozycji ugrupowań niesanacyjnych.
Najszerzej uwzględniony został obóz narodowy, poza tym ugrupowania lewicowe. I tu można by rozróżnić materiały poświęcone wyłącznie problematyce wychowawczej oraz ogólnym założeniom ideologicznym.
W pierwszym rzędzie uwzględniam prace mające charakter polemiki z ideologią wychowawczą sanacji oraz wszelkie opinie o tej ideologii. Spośród prac
zawierających poglądy własne danego ugrupowania na wychowanie biorę pod
uwagę tylko najbardziej podstawowe. Jako materiał źródłowy traktuję też próby
opracowań historycznych dotyczące ówczesnej polityki czy np. zagadnień pedagogicznych podjęte przed wojną (np. prace Chmaja, Próchnika itp.).
Przy analizie pewnej struktury ideologicznej, czemu poświęcona jest ta praca,
pozycja źródła wydaje się być inna niż w pracach poświęconych opisowi wydarzeń
lub procesów politycznych czy ekonomicznych. Materiał źródłowy ma nie tylko
dostarczyć wiadomości o badanym fakcie historycznym, ale sam staje się badanym faktem. Stąd właściwa charakterystyka materiałów zawarta jest do pewnego
stopnia w toku całej pracy.
Materiałów statystycznych jak i przedstawiających recepcję ideologii nie
uwzględniam.
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Opracowania
W historii najnowszej kryteria podziału materiałów na źródła i opracowania zawsze mogą budzić wątpliwości. Dla potrzeb tej pracy przyjmuję podział
umowny według kryterium chronologicznego. Prace wydane po 1945 r. uznaję
za opracowania.
Wykorzystane opracowania dotyczą czterech zasadniczych dziedzin.
Pierwszą grupę stanowią prace poświęcone historii badanego okresu, szczególnie historii poszczególnych kierunków politycznych. Zaledwie kilka prac dotyczy bezpośrednio i wyłącznie sanacji (prace Migdała o okresie I wojny, Lewandowskiego o koncepcjach federalistycznych, Jędruszczaka o OZN itp.).
Druga grupa to prace omawiające zagadnienia teoretyczne socjologii stosunków politycznych jak i problemy metodologiczne (np. prace badaczy polskich
– Wiatra, Baumana, Ossowskich, Chałasińskiego).
Trzecią grupę stanowią materiały dotyczące dziejów kierunków pedagogiki
i częściowo psychologii.
Wreszcie na czwartą grupę składa się właściwa literatura przedmiotu, zresztą bardzo uboga. Są to: artykułu Ługowskiego o ideale wychowawczym sanacji,
praca Jedlewskiego poświęcona porównaniu wychowania narodowego i państwowego, oraz częściowo artykuły Szaniawskiego i Mysłakowskiego, praca o szkolnictwie polskim przed 1939 – Ługowskiego i wstęp do wydania materiałów
o polskiej lewicy pedagogicznej – Rudzińskiego i Ługowskiego.
Problematyka ideologii wychowawczych głoszonych przez poszczególne
obozy polityczno-ideowe 20-lecia międzywojennego jest więc prawie zupełnie
nieopracowana, co stwarzało dodatkową trudność przy pisaniu tej pracy.

Część I. Założenia ogólne sanacyjnej ideologii wychowawczej
Rozdział 1. Geneza ideologii wychowawczej piłsudczyków
i jej kształtowanie do 1926 roku
a. Ogólna charakterystyka roli okresu „przedmajowego”
dla kształtowania się ideologii piłsudczyków
Problem ukształtowania grupy zwanej po 1926 r. sanacją, a przedtem piłsudczykami jako samodzielnego obozu politycznego9, spory o wagę i daty za9

Termin „sanacja” dla określenia obozu „pomajowego” wprowadził po raz pierwszy Stpiczyński. Określenie to stało się powszechnie używane po 1928 r. W tej pracy termin „sanacja”
oznacza zasadniczo trzon tego obozu – piłsudczyków, nie cały konglomerat ugrupowań, który
doszedł do obozu rządowego po 1926 r.
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sadniczych dla tego procesu faktów nie wchodzą w zakres tej pracy. Interesująca jest tu późniejsza sanacja nie jako obóz polityczny a jako grupa posiadająca swą specyfikę ideową, pewną określoną strukturę myślenia teoretycznego.
W tym aspekcie można mówić o piłsudczykach jako o odrębnej grupie już od początków XX wieku. Ta faktyczna, choć często niesformułowana „inność ideowa”
potwierdzana jest w okresie 1905–1926 stopniowym wyodrębnianiem się także
na płaszczyźnie organizacyjnej i politycznej. Wspólne doświadczenia historyczne,
konieczność precyzowania doraźnych celów i ich wspólne realizowanie powodowały coraz silniejszą integrację grupy i zarazem decydowały o narastaniu jej
„swoistości”. Temu procesowi zwierania się grupy towarzyszyły nieodłącznie
fluktuacje personalne, ale jak wydaje się, trzon grupy przetrwał bez zmiany do
1926 r.
Zalążki późniejszej samodzielnej myśli sanacyjnej znaleźć można na pewno już w sformułowaniach niektórych ideologów PPS – Starych (T. Filipowicz,
Z. Wasilewski i inni) z końca XIX i początków XX wieku, a także w programie Ligi
Polskiej w jej wczesnym okresie, ale elementy te są ukryte w wielu obcych strukturach ideowych, zarówno socjalizmie jak i epigonizmie powstańczym10. Rewolucja 1905 roku była ważnym etapem w procesie precyzowania ideologii grupy
skupionej wokół Piłsudskiego. Kumulacja ważnych wydarzeń, okresy napięć historycznych stają się często okazją do uzewnętrzniania i samouświadomienia zasad ideowych, a także ujawniają i krystalizują różnice poglądów, które dotychczas
mieściły się na płaszczyźnie teoretycznej, powodują konsekwencje organizacyjno-praktyczne dotychczasowych sporów ideowych. Różnica postaw ideowych
w ramach PPS znalazła w wyniku rewolucji swój epilog w otwartym rozłamie
w 1906 roku. Piłsudczycy skupili się w PPS – Frakcji Rewolucyjnej by w następnych latach przejść do tworzenia własnych organizacji paramilitarnych.
Lata 1906–1926 to lata coraz bardziej świadomego „oczyszczania” struktury
ideowej przyszłego obozu sanacyjnego, to okres jej usamodzielnienia szczególnie wobec doktryny socjalizmu.
Do 1910 roku Piłsudski naprawdę związany był z PPS-em, ale zawsze jak podkreśla S. Łempicki, był on przede wszystkim „niepodległościowcem”11. Zgadza się
tu S. Łempicki z tezami dzisiejszych historyków-marksistów. Zawsze też marzył
Piłsudski o zbrojnej walce – o wojsku polskim i w ramach PPS chciał powiązać
wzorzec „żołnierza” z robotnikiem-socjalistą, chciał wychować tego robotnika na
10

Por. artykuły w „Przedświcie” i „Robotniku”.
„Od Polski więc wyszedł, od jej niepodległości, a nie od doktryn społecznych jak inni”
– pisze o Piłsudskim S. Łempicki (Polskie tradycje wychowawcze, 1936, s. 148).
11
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romantycznego bohatera. Według S. Łempickiego przez propagandowo-wychowawczą pracę w PPS, wojskowo-wychowawczą pracę w OB dochodził Piłsudski
do przezwyciężenia socjalistycznych metod walki w ZWC. Dążył do wyzbycia się
„cywilizmu” a na to miejsce wpojenia woli zwycięstwa, umiejętności karności
i ofiary, „rozporządzalności” dla Sprawy12.
Piłsudski i „piłsudczycy” coraz bardziej nie mieścili się w ramach PPS, nawet
w jej zmodyfikowanej częściowo postaci – Frakcji.
Okres pierwszej wojny odegrał podwójną rolę. Z jednej strony był pewnym
zahamowaniem procesu krystalizacji ideologii gdyż spory taktyczno-polityczne
powodowały, że różnice w uzasadnieniach ideowo-teoretycznych zeszły na drugi
plan. Poza tym w 1918 roku chyba sama grupa piłsudczykowska wierzyła w konieczność zacierania sporów ideowych w obliczu niepodległości. Z drugiej strony
pierwsza wojna dała przyszłej sanacji całą legendę i to własną, termin obóz legionowy stał się niemal synonimem terminu piłsudczycy, a w każdym razie był
używany jako taki, szczególnie przez propagandystów sanacyjnych. Działalność
w okresie I wojny nadała też piłsudczykom całe uzasadnienie, obojętne – słuszne czy niesłuszne, do sięgania po przewodnictwo w życiu narodu. Z tego okresu
pochodzi swoisty zarys form i metod wychowania w postaci tzw. wychowania legionowego oraz utwierdzenie i zwiększenie wagi elementu żołnierskiego
w ideologii wychowawczej. Stworzona została cała historiozofia czynu zbrojnego
jako cudownego panaceum na wszystko.
Wojna zmienia mit żołnierza w rzeczywistość. Już wtedy Piłsudski rozszerza swoją myśl wychowawczą. Awangarda „wojenna” ma by zarazem awangardą
„moralną”. Żołnierz = obywatel. Wskazówki Piłsudskiego dla legionistów traktowane być mogą jako wskazówki dla narodu i ukazują tęsknotę do państwowości,
silnego rządu i armii. Ciekawe zjawisko występuje we wspomnieniach Piłsudskiego
z tego okresu – jest tu podziw dla armii pruskiej a pogarda dla mentalności
austriackiej, przecież o wiele bliższej politycznie.
Trzecim istotnym etapem kształtowania się ideologii przyszłej sanacji to lata
1918–1926. Po 1918 roku piłsudczycy poczuli się zawiedzeni. Trzeba było podjąć gruntowne przewartościowanie swego pierwotnego „romantycznego” planu
ideowo-wychowawczego. Obserwując wydarzenia lat 1923–1926 Piłsudski musiał
„wypracować dla narodu i państwa zasady nowej etyki indywidualnej, społecznej,
państwowej”13. Trzy elementy złożyły się na ten nowy etap myśli Piłsudskiego
a zarazem jego obozu: konstrukcja ideału nowej Polski (Polska mocarstwowa
12
13

Łempicki S., Polskie tradycje wychowawcze, 1936.
Łempicki S., jw., s. 167.
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realizująca swą misję na Wchodzie zgodnie z ideą Jagiellońską), krytyka wad społeczeństwa współczesnego (przede wszystkim psychiki niewoli), konieczność wychowania nowego typu Polaka (żołnierza). „Piłsudczycy z ducha i szkoły powinni
byli zdaniem Marszałka uformować rodzaj elity moralnej, działającej przykładem
swego życia i pracy wychowawczo na resztę społeczeństwa. Była to kwestia wyznawstwa i prozelityzmu, kwestia pewnej misji moralnej, która korzeniami swymi wyrastała z wojska, z ducha Legionów”14 – pisze Łempicki.
Okres 1906–1926 nie doprowadził jednak, jak się wydaje, do stworzenia pełnej, odrębnej, świadomie formułowanej ideologii. To co było „własne” przyszłej sanacji w tych latach to przede wszystkim taktyka i ludzie, a także tęsknoty,
postawy, formy myślenia, stany emocjonalne; natomiast podstawy teoretyczne,
uogólnienia ideologiczne pochodziły właściwie wciąż z zewnątrz albo się ich
w ogóle unikało pozostawiając tę problematykę jako sprawę prywatną poszczególnym członkom grupy przychodzącym z najróżniejszych ugrupowań i posiadającym najróżnorodniejszy balast ideowy. Należy tu odróżnić dwa zagadnienia.
Na pewno przeszłość sanacji, jej „doświadczenie” sprzed 1926 r. stanowiły niesłychanie istotny element, właściwie podstawę jej ideologii, ale świadome formułowanie swej ideologii zaczęli piłsudczycy chyba dopiero po 1926 r. i dlatego też
ideologia ta stanowiła tak przedziwny splot różnych wątków. O tym poszukiwaniu ideologii dopiero po maju pisze Singer: „władza dostała się całkowicie
w ręce legionistów i wówczas dopiero zaczęła nurtować myśl o programie, o nowej ideologii, o sensie posiadania władzy, o stworzeniu ideałów”15.
Sami autorzy sanacji uważają, że zręby ich ideologii istniały od początku, to
znaczy sięgały korzeniami do czasów przedwojennych, tkwiły w działalności obozu Piłsudskiego przed 1918 rokiem. Praca teoretyczna w tej dziedzinie podjęta
po 1926 r. ma być tylko formułowaniem w słowa pewnych istniejących naczelnych
idei. Choć z drugiej strony sanacja zdaje sobie sprawę zarówno z faktu, że wobec
zupełnie nowej sytuacji historycznej wiele z tych idei wymaga zmiany jakościowej i nie wystarczają one dla potrzeb Polski pomajowej, jak i z tego że przejście
od obozu legionowego do sanacyjnego nie jest prostą kontynuacją (choć to ostatnie zjawisko jest starannie ukrywane).
Sanacja tworząc swoją legendę i będąc faktycznie grupą kombatancką obracała się ciągle w sferze pojęć typu: niepodległość, czyn zbrojny, walka. Żyła
w pewnym sensie wspomnieniami przeszłości. Jej autorytet (jeżeli istniał) opierał
14

Łempicki S., jw., s. 172. Tym się częściowo tłumaczy przynajmniej teoretycznie późniejszą
rolę wojskowych w życiu państwowym, „morale wojska” miało stać się wzorem dla całego społeczeństwa.
15
Singer B., Od Witosa do Sławka, Paryż 1962, s. 196.
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się na tym, że złożona była z ludzi, którzy według świadomie tworzonej i głoszonej opinii najkonsekwentniej reprezentowali ideę niepodległości do 1918 r.
i największy wkład włożyli w jej odzyskanie. Dlatego też pewna kontynuacyjność,
podkreślanie ciągłości w stosunku do czasów przedwojennych było konieczne
i stanowiło integralną część struktury myślenia teoretycznego sanacji. Zresztą to
nawiązywanie do przeszłości dawało sanacji tak konieczne dla każdej ideologii
„czasy heroiczne” i własnych „świętych”16. Ta kontynuacyjność postaw ideowych
nie rozwiązywała wcale kwestii programu na dziś, programu nadającego się dla
Polski pomajowej. I sanacja próbuje go właśnie z przeszłości wyprowadzić17.
Sanacji ogromnie zależało na wpojeniu szczególnie młodzieży przekonania,
że linia ewolucji poglądów obozu jest ciągła i konsekwentna.
K. Brandys pisze o młodzieży sanacyjnej – „łudzono ich przecież, iż rok 1905,
1914, 1920, 1926 to prosta linia rozwoju narodowej świadomości. Starano się
potem włączyć do tej linii rok Brześcia i rok Berezy”18. W ten sposób wytwarzała
się specyficzna atrakcyjność i szerokość platformy ideowej sanacji – każdy mógł
tu znaleźć coś dla siebie. Młody radykał przeżywający „Sturm und Drang Periode”
znajdował Bezdany czy Grzybów i szklane domy, wierzący w „mocarstwowość”
– mit wodza znad Styru i Wisły, konserwatysta – Nieśwież, człowiek poszukujący
konkretów – pracę realizacyjną.
Ostrowski – jeden ideologów sanacji przedstawia drogę kształtowania się systemu ideowego obozu „majowego” przez pokazanie pewnego ciągu idei. Przed
1918 głównymi składnikami ideologii grupy, która w 1926 r. doszła do władzy
były dążenia do „własnego niepodległego państwa bez żadnych kompromisów”
i to „osiągniętego przez walkę zbrojną samego narodu”. Z tych założeń, z tej
„wiary we własny czyn zbrojny” wypływała „droga ciągłości psychiczno-myślowej”, wiara w wartości psychiczne narodu, w jego „morale”. To „morale” miały
tworzyć: wola zwycięstwa, odwaga, lojalność wobec własnej hierarchii, wiara
w wartości elity i w system jednostkowej decyzji. Ludzie wychowani w takiej
„szkole politycznej” po powrocie do cywilnego społeczeństwa zetknęli się z całkowicie odmiennym systemem pracy i organizacji życia. W systemie tym czuli się
16

Satyr-Fleszar przedstawiciel młodego pokolenia pisze w 1932 r. – „Pamięć legionów powinna nam być tą dźwignią moralną, tym wielkim niezaprzeczalnym autorytetem, na którym moglibyśmy się oprzeć w chwilach dla nas ciężkich” (Na marginesie Rzeszowa, „Kuźnia Młodych”, nr 11,
1932, s. 4).
17
Stpiczyński zupełnie słusznie pisze: „Legitymacją na prawo życia i tytułem sięgania po władzę dla obozów i partii politycznych w Polsce Odrodzonej był i w pewnym stopniu jest jeszcze
udział ich w procesie wyzwoleńczym narodu” (Młodzieży ciebie bałamucą, 1930, s. 22).
18
Brandys K., Wspomnienie z teraźniejszości, 1959, s. 12.
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źle i widzieli jego szkodliwość. Stąd zrodził się zamiar przeorganizowania go.
Ten „wojenny” obóz stanął więc do walki z nieufnością w stosunku do państwa,
partyjnictwem oraz wiarą w większość. Rzucił hasło „niepodległe państwo”
i „własny czyn”. Te właśnie hasła spowodowały według Ostrowskiego zarzuty
bezprogramowości i dążenia do dyktatury. Ciąg idei wyglądał więc następująco:
niepodległe państwo – samodzielny czyn zbrojny – wiara w psychiczne walory aktywne – dojście do władzy – niepodległe państwo (z akcentem na państwo)
– własny czyn (już nie zbrojny)19.
Autor sugeruje, że dwa czynniki kształtowały ideologię sanacji: specyficzna
mentalność ukształtowana przez przeżycia przed rokiem 1918 i konkretne konieczności państwowe. Podkreśla też, że cały program pomajowy w sposób ewolucyjny i harmonijny wyrasta z ideologii przedwojennej.
b. Geneza społeczna i ideowa ideologii wychowawczej piłsudczyków
Jakie uwarunkowania społeczne, jakie motywy ideowe kształtowały poglądy
sanacji? Wydaje się, że odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać na dwóch
płaszczyznach: badając specyfikę historycznych i społecznych warunków polskich
oraz ogólna genezę tendencji faszyzujących w XX w.
Społecznej genezy ideologii sanacji należy szukać na przecięciu wątków
szlacheckiego i inteligenckiego, a genezy ideowej – w syntezie romantyzmu i idei
niepodległościowej z doktryną socjalizmu.
Mówiąc o genealogii przyszłej sanacji rozumiem to jako genealogię wzorca ideowego i kulturowego akceptowanego przez działaczy tej grupy. Społeczne
pochodzenie poszczególnych członków obozu to sprawa osobna choć nie bez
związku. Duża część czołowych działaczy sanacyjnych pochodziła ze środowiska
szlachecko-obszarniczego, przede wszystkim z Litwy i Białorusi. Byli to więc
przeważnie inteligenci pochodzenia szlacheckiego.
Przy próbie określenia uwarunkowań społecznych ideologii sanacji powstaje pytanie, na ile struktura ideowa sanacji była wyrazem interesów i przekonań
określonej warstwy społecznej, czy członkowie obozu stanowią jakąś zwartą
społeczną grupę o określonym modelu, doświadczeniu, tradycji, społecznej.
Sanacja po 1926 podkreślała bardzo silnie swoją ponadklasowość i ponadwarstwowość, ale w sensie genezy formacji ideowo-obyczajowej była bardzo
wyraźnie określona. Po pierwsze grała tu rolę szlachetczyzna.
Mimo reform uwłaszczeniowych i powstania styczniowego – kończących
według obecnie przyjętej periodyzacji etap politycznego przodownictwa warstwy
19

Ostrowski J., Fundamenty ideologii, Zrąb, rozdz. 5, 1931.
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szlacheckiej w życiu narodu – wydaje się, że w sferze świadomości społecznej
przodownictwo to nie ustało. Przodownictwo to występować będzie w ukrytej
postaci: zarówno w formie wzorców kulturowych, genealogii kulturowej, snobizmów, jak i faktycznie dużego procentu ludzi pochodzenia szlacheckiego wśród
inteligencji, a szczególnie inteligencji Królestwa. Nie wchodząc w spór socjologów polskich – na ile rzeczywiście pochodzenie szlacheckie zaciążyło na całości
przedwojennej inteligencji polskiej – można stwierdzić, że na części jej zaciążyło
na pewno i chyba właśnie ta część stanowiła podstawę społeczną sanacji.
A. Zajączkowski z dużym przybliżeniem podaje, że przed I-szą wojną co drugi mieszkaniec miasta czy miasteczka o polskim nazwisku był pochodzenia szlacheckiego. Owo „pochodzenie” był to tylko jeden z warunków determinujących
status form i zachowania społecznego, ale był to wzorzec określony zarówno
w sensie obyczajowym jak i częściowo ideowym. Wydaje się, że dużą rolę odegrał tu fakt, iż cieszące się tak ogromnym autorytetem społecznym idee patriotyzmu i walki o niepodległości zostały i po 1863 roku niemal monopolem szlachty
czy inteligencji pochodzenia szlacheckiego. Gdy idee te połączyły się z socjalizmem były one nadal reprezentowane przez ludzi o kulturze szlacheckiej, którzy
zresztą wkrótce z tym socjalizmem zerwali.
Społeczeństwo polskie w warunkach zaborów nie przeżyło walki o demokrację parlamentarną i zasady liberalizmu, nie przeżyło też epoki zwycięskiego
mieszczaństwa, a wzorzec romantyczny walki o niepodległość zawsze przeważał. Każdy inny wzorzec działalności wiązał się paradoksalnie z ugodą i to powodowało jego deprecjację. Bohaterem można było być szlachecko, romantycznie,
wojskowo – nie pozytywistycznie, ani mieszczańsko czy nawet demokratycznie,
a tzw. piłsudczycy bardzo chcieli być właśnie bohaterami20.
Element tradycji szlacheckiej żołnierskiej jest już w samej zasadzie, że prawo
sanacji do przewodzenia w życiu narodu wynikać miało z „pierwszeństwa krwi
przelewanej za Polskę” – tak przecież niegdyś uzasadniano przywileje szlachty.
A. Zajączkowski analizując uwarunkowania genetyczne piłsudczyzny szuka
analogii a zarazem genealogii w kulturze szlacheckiej i tradycjach powstańczych.
Rozróżnia on dwa stereotypy: żołnierza i powstańca, i twierdzi – „Patriotyczny
20

Żarnowski przytacza za Dołęgą-Mostowiczem zmyślony życiorys Nikodema Dyzmy podany
w gazecie po zrobieniu przez niego kariery politycznej. Życiorys ten podkreśla takie momenty
jak: szlacheckie pochodzenie bohatera, wyższe studia w Oxfordzie, walki na froncie w 1920 r.
i zdobycie Virtuti Militari. „Ten zmyślony życiorys przedstawia zespół wartości cenionych najbardziej w środowisku sanacyjnym dygnitarzy – pochodzenie szlachecko-ziemiańskie, stopień
oficerski, ordery, służba w ułanach” – pisze Żarnowski (O inteligencji polskiej lat międzywojennych,
1965, s. 132).
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model wychowawczy skonstruowany został z formalnych wartości profesjonalnego żołnierza (dyscyplina ukoronowana miłością do wodza naczelnego) z całkowitym wszelako pominięciem istotnych, racjonalnych treści wojny, skonstruowany został w oparciu o ideowe i emocjonalne treści powstania”21. Zajączkowski
stawia tezę o adekwatności żołnierskich aracjonalnych wzorów honorowo-patriotycznych do systemu sanacyjnej dyktatury.
Trzy momenty dyktatury charakterystyczne dla ideologii sanacji wyprowadza
Zajączkowski z gleby szlacheckiej – apologię wojska, zasadę wodzostwa i pojęcie elity, czy kliki jak to określała opozycja. Twierdzi on, że np. reakcja oficerów
legionowych na obrażenie Komendanta przez A. Nowaczyńskiego jest bardzo podobna do sposobu reagowania części szlachty na ubliżenie Karolowi Radziwiłłowi – Panie Kochanku – w XVIII w., a Polska 20-lecia to przedłużenie szlacheckiego „wielkiego sąsiedztwa”, gdzie członkami, jak niegdyś szlachta, byli „ludzie
lepsi” – legioniści. To pokrewieństwo sanacji ze szlachetczyzną głosi wielu pisarzy. Przed wojną S. Grabski doszukiwał się w sanacji elementów szlachecko-ziemiańskich. M. Kridl w 1945 r. stwierdza, że psychika elity sanacyjnej była pod
wieloma względami podobna do psychiki polskiej szlachty z XVII w. i czasów
saskich22. Pisząc z innych pozycji Wycech twierdzi, że Polska legionowa była
właściwie w nowoczesnym wydaniu Polską rycersko-ziemiańską23. Na anachroniczny, szlachecki charakter polityki zagranicznej sanacji zwraca uwagę Lewandowski: twierdzi on, że polityka zagraniczna pod hasłem Polski mocarstwowej
miała wiele cech anachronicznej ekspansji militarno-feudalnej24. Łączkowski
w szkicach „Powracające fale” zauważa, że ta polityka to nie wynik „materializmu
dziejowego” w znaczeniu trzeźwego rachunku, a lektury Sienkiewicza25. Mści się
w tym wypadku adaptacja tradycji powstańczych do polityki i idei żołnierskiej.
Rozpatrywanie ideologii sanacyjnej jako ideologii inteligencji budzić może
pewne wątpliwości. Stereotypów inteligenta jest przecież kilka. W wypowiedziach
autorów sanacyjnych o inteligencji brzmi często pewna obawa przed intelektualną „elitą inteligencką”. Inteligencja demokratyczno-liberalna, intelektualno-sceptyczna, czytająca Wellsa i Huxley’a jest obca sanacji. Nie intelektualista (wg
terminologii R. Arona), a stereotyp heroiczno-romantyczny inteligenta pochodzenia szlacheckiego odpowiada sanacji. Umożliwia on połączenie tak sprzecznych przecież w gruncie rzeczy typów myślenia inteligenckiego i żołnierskiego.
21
22
23
24
25

Zajączkowski A., Z dziejów inteligencji polskiej, 1962, s. 74.
Kridl M., Historia literatury polskiej, New York 1945.
Wycech Cz., Nauczycielstwo w walce o demokrację, 1947.
Lewandowski J., Polska Mocarstwowa, „Przegląd Kulturalny”.
Łączkowski B., Powracające fale, Jerozolima 1945.
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Można też zwrócić uwagę na inny jeszcze aspekt kształtowania się ideologii
obozu sanacyjnego. Grupa młodych ludzi bez kwalifikacji zawodowych, na skutek wyjątkowej sytuacji historycznej poczuła się w pewnym momencie przywódcą narodu. Są okresy, gdy ideowość i heroizm wystarczają do przodownictwa,
jak w Polsce w czasie I wojny światowej. Ta młodzież po 1918 roku sięgnęła
po „szansę państwową” i w warunkach normalnego państwa przedłużała się sytuacja wyjątkowa. Wiele z założeń ideowych sanacji ma tu swe korzenie. Można
strawestować powiedzenie – nie matura a chęć szczera zrobi z ciebie oficera – nie
matura a heroizm młodości zrobi z ciebie kierownika państwa.
Może częste są tendencje totalistyczne gdy grupa młodych niefachowców
szuka swej szansy życiowej w związku z nadzwyczajną sytuacją historyczną.
Inni będą ci co poszli do obozu Piłsudskiego przed 1905, inni ci co należeli do
I Brygady, jeszcze inni ci z okresu niepodległości, inni wiekiem i doświadczeniami
historycznymi, ale wszyscy będą silni: „na rzewnej węgierskiej melodii, której
refren – My pierwsza Brygada – już się wyzbył młodzieńczej goryczy, romantycznej i hardej pogardy, już brzmiało tylko jak nakaz płatniczy co się ojczyźnie przedkłada za natchnienie młodości, za los w tej piosence rzucony na stos...,
choć ze stosu zszedł i wsiadł w Packardy” – jak pisze M. Hemar.
Jakie są powiązania systemu ideowego sanacji a szczególnie jej ideologii wychowawczej z wcześniejszymi polskimi poglądami na cele i formy wychowania
oraz na ideał obywatela? Sami sanatorzy szukając genealogii dla swoich poglądów w tej dziedzinie najchętniej sięgali do tradycji Komisji Edukacyjnej, mocna ją
przy tym idealizując. Autorzy sanacji, jak np. S. Łempicki czy Pohoska, znajdowali w myślach działaczy Komisji zasadę „patriotyzmu obywatelsko-państwowego”.
To szukanie pokrewieństw w okresie sprzed utraty niepodległości wydaje się logiczne. W czasie niewoli wychowanie narodowe przesłoniło wychowanie „państwowe”, poza tym wzór walki za ojczyznę przesłonił wzór życia dla ojczyzny.
Nie było też w zasadzie miejsca dla tendencji rewizjonistycznych w spojrzeniu
historycznym, dla autokrytycyzmu narodowego, który odpowiadał sanacji. Te
elementy znajdowała sanacja tylko w poglądach krakowskiej szkoły historycznej
może najbardziej pełnej krytycyzmu wobec własnego narodu a zarazem doceniającej wagę silnej władzy.
Z ideologii wieku XIX-tego, poza myślą galicyjskich konserwatystów sanacja
wychwytywała wszelkie momenty świadczące o dążeniach romantycznych, państwowo-niepodległościowych i żołnierskich. Ale z perspektywy potrzeb niepodległej państwowości polskiej szukała też takich syntez, które ten nurt niepodległościowy zapładniałyby pewną dozą pozytywizmu. S. Łempicki uważa, że
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w XIX wieku istniałyby dwa określone nurty: „dążność do wychowania Polaka-bohatera-idealisty kierującego się przede wszystkim, uczuciem i wyobraźnią
patriotyczną, (oraz) dążność do wychowania Polaka-pracownika, realisty dla którego drogowskazem miał być przede wszystkim rozsądek”26. I właściwie podstawowym problemem następnego okresu w tej dziedzinie będzie próba syntezy
tych kierunków. Nową problematykę przyniósł socjalizm najpierw „międzynarodowy” a potem socjalizm „patriotyczny”, który stworzył własną ideologię wychowawczą będącą do pewnego stopnia wskrzeszeniem ideałów romantycznych
i niepodległościowo-żołnierskich. Limanowski, Abramowski, Daszyński, Kelles-Kraus, Jodko, Piłsudski, Filipowicz, L. Wasilewski – oto twórcy tej ideologii wychowawczej. Ruch narodowy zaliczany przez Łempickiego do nurtu pozytywistycznego, z tym że ugodowy pozytywizm był raczej punktem dojścia niż wyjścia
z tej ideologii, próbuje stworzyć jakąś alternatywę wobec doktryny socjalistycznej. Supiński w swojej „Ekonomice narodowej” a potem Szczepanowski z bardziej już rozbudowaną problematyką wychowawczą to „ojcowie duchowni” przyszłej sanacji, gdyż próbowali połączyć nurt romantyczny z pozytywistycznym.
Poglądy S. Brzozowskiego – filozofia i kult pracy, „proletariacki nacjonalizm” będący połączeniem idei pracy, czynu i idei narodu także leżą u podstaw ideologii
wychowawczej sanacji. Sienkiewicz, Wyspiański, Żeromski to pisarze, którzy
wywarli największy wpływ na ideologię piłsudczyków (w dziedzinie literatury).
S. Łempicki w książce „Polskie tradycje wychowawcze” próbuje zanalizować rolę
tych pisarzy. Sienkiewicz dawał według Łempickiego pierwiastek mocy, wskrzeszał wizję rycerstwa, budził twórczy optymizm. O Wyspiańskim, którego wpływy dotyczyły raczej elity, Łempicki pisze: „To czym działał wychowawczo najsilniej to była ta niezwykła sugestia oczekiwania wielkich wypadków, zbliżania się
godziny wyzwolenia Polski, gotowania się do zbrojnego czynu”27. Wyspiański
przedstawiał w swych utworach osobowości heroiczne, głosił „wolę mocy” walcząc z biernością mesjanizmu, chochołami Polski, historyzmem, wreszcie głosił
kult państwowości polskiej. Żeromski z kolei wskrzeszał legendę żołnierską,
uświadamiał narodowi jego niewolę i mękę, wzywał do heroizmu, a zarazem
głosił demokratyzm i ukazywał w swych utworach świat pracy.
Przez długi czas przyszła sanacja kształtowała swą ideologię w ramach
doktryny socjalizmu, do której dodała tradycję niepodległościowa i romantyczną.
Nie mogło to przejść bez śladu. Istotą ewolucji stosunku piłsudczyków do socja26
27

Łempicki S., jw., s. 61.
Łempicki S., jw., s. 137.
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lizmu wydaje się być przejście do socjalizmu w sensie doktryny społecznej do
niepodległościowego radykalizmu. Upraszczając, socjalizm polski w wydaniu PPS-Frakcji mówił, że najpierw niepodległość a potem socjalizm. Po 1918 r. przyszło
to „potem”, ale część ludzi zdążyło się już „odzwyczaić” od socjalizmu, a poza
tym hasło walki o odzyskanie niepodległości zmieniło się w hasło walki o utrzymanie nieodległości i dalej „odkładano” socjalizm przekształcając go coraz bardziej na radykalizm.
Znane powiedzenie Piłsudskiego, że wysiadł z czerwonego tramwaju na przystanku niepodległość dobrze charakteryzuje stosunek piłsudczyków do doktryny socjalistycznej. Mimo to Piłsudski dość długo będzie występował jako reprezentant idei socjalizmu, zarówno w oczach opozycji jak i swoich zwolenników.
A swoisty radykalizm, szczególnie w polityce młodzieżowej zostanie niemal do
końca działalności sanacji i nigdy całkowicie nie przejdzie w drobnomieszczański
radykalizm faszystowski. Z tym, że cały dynamizm tego radykalizmu miał być
skierowany na radosną twórczość w niepodległym państwie. Dla pierwszych lat po
wojnie charakterystyczne były radosne państwowo-twórcze nastroje oddane przez
Tuwima: „Budowali biały dom, stupiętrowy biały dom, dom szalony, marmurowy...”. Ale wkrótce sytuacja się zmieniła. Fik pisze: „tak na przykład ogromne
rozczarowanie przyniósł mit odrodzonej Polski. Wcielony w marzenie o szklanych
domach Żeromskiego, w marzenia o ojczyźnie szczęśliwej, sprawiedliwej i potężnej, w zetknięciu z konkretną rzeczywistością utonął w bajorach Nawłoci
i pochodzie głodnych na Belweder”28. Zamiast czy też obok tego mitu powstaje
więc „awaryjny” antymit tworzony przez Kadena – kanonizowanego pisarza państwowo-twórczego sanacji. Ten nowy mit opiera się na „radości z odzyskanego
śmietnika” – ale własnego. Daje jakąś tragikomiczną apoteozę, heroizację już
nie tylko pracy twórczej czy walki o niepodległość ale także własnej podłości,
własnego błota byleby rodzinnego i wspólnego. Sugeruje, że osiągnięto już apogeum – „własną podłość, własny kłam”. Jest to ogromnie ciekawy tor myśli sanacyjnej, tu z konieczności tylko zasygnalizowany.
Te wszystkie elementy: radykalizm, żołnierskość, literackość przepojone są
do głębi ideą niepodległościową. Przesłania ona wiele normalnych sprzeczności,
jak i powoduje pewne wypaczania w myśleniu. J. Mieroszewski twierdzi: „Nie
mamy za sobą ani tradycji rewolucyjnej, ani tradycji demokratycznej, tylko niepodległościową. W rezultacie grupa o zdecydowanych przekonaniach może
z łatwością narzucić nam swoje rządy, ponieważ znakomita większość Polaków
28
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to są patrioci-niepodległościowcy bez żadnych przekonań politycznych. Niepodległość jest dla Polaków ważniejsza niż wolność”29.
Propaganda sanacyjna opierała się na porozbiorowych sentymentach, chciała mit niepodległościowy potraktować jako środek do pogodzenia najbardziej
antagonistycznych tradycji i poglądów. Służyć miała też temu romantyczna legenda walki zbrojnej i niemal mistyczny kult Komendanta jak i właściwie pozytywistyczne „szklane domy”.
Dla sytuacji Polski międzywojennej charakterystyczne jest, że podziały klasowo-społeczne nie występowały w formie czystej. Dochodziło zróżnicowanie
polityczne oraz podziały powstałe na skutek przeszło 100-letniego bytowania
w trzech zaborach. Rzeczywiście dość „kolorowa” była ta Rzeczypospolita, którą
mieli budować zamachowcy spod Rogowa, carska i austriacka generalicja, zagłębiowscy robotnicy, małorolni spod Rzeszowa, czy galicyjskie ekscelencje. K. Brandys pisze o Polsce 20-lecia: „malownicze państwo, w którym rejentami byli dawni zesłańcy sybiscy, exsocjaliści, czasem z mitrą w herbie”30. Jest to oczywiście
przesada, uogólnienie literackie, i dotyczy przede wszystkim dawnej Kongresówki,
ale słusznie wskazuje na ogromne paradoksy układów społecznych w II Rzeczypospolitej.
W Polsce, jak w wielu krajach o powolnym rozwoju gospodarczo-społecznym, istniało równolegle wiele form życia społecznego, wiele motywów myśli
społecznej. Doktryna socjalistyczna przychodząca do Polski połączyła się częściowo ze szlachetczyzną, elementy szlacheckie były na przełomie XIX i XX wieku
ściśle już powiązane z inteligencją, to wszystko zostało okraszone niepodległościową ideą żołnierską zabarwioną literackim romantyzmem. Tak chyba kształtowały się zręby myślenia późniejszych quasi-totalistów sanacyjnych, zręby ich
ideologii, która była dziwną syntezą tych elementów.
Do sanacyjnego typu myślenia najtrudniej przenikały formy myślenia „kapitalistycznego”, „burżuazyjnego”. Późniejsza, tak często głoszona, nienawiść i rozczarowanie w stosunku do haseł mieszczańskich wieku XIX-tego ma swe źródła
nie tylko w ogólnym rozczarowaniu prowadzącym do różnych odmian faszystowsko-totalistycznych, ale i w autentycznej anachroniczności formacji umysłowej sanatorów, dla których cały nurt liberalno-burżuazyjny XIX w. był obcy,
którzy przeskakiwali od szlachecko-inteligenckiego radykalizmu do totalizmu.
Być może uzasadnień dla pewnych późniejszych faszystowskich elementów sanacji należy szukać właśnie w epokach dość odległych – „mocny człowiek” to
29
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Mieroszewski J., Ewolucjonizm, Paryż 1964, s. 53.
Brandys K., jw., s. 14.
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równie dobrze ślady Nietzschego, jak Kaina czy Konrada. Adamus stwierdza, że
dekadentyzm, Młoda Polska, a więc właśnie neoromantyzm leży u źródeł myśli
sanacji31 (por. całe uwielbienie sanacji dla Wyspiańskiego).
Próbę generalnego określenia typu psychiczno-intelektualnego charakterystycznego dla obozu legionowo-peowiackiego podejmuje H. Jabłoński w swych
szkicach „U źródeł teraźniejszości”. Pisze on, że by zrozumieć ten typ „zlać trzeba do jednego kotła tradycję bojówek z 1905 r., wówczas zdawałoby się operetkową zabawę w wojsko ZWC czy Strzelca, poetycką wyobraźnię Żuławskich,
Sieroszewskich, Daniłowskich, fantazję kmicicowską Belinów i Wieniawów, wojskowe i organizacyjne talenty Barty czy Lisa-Kuli, polityczne Miedzińskiego czy
Becka”32.
Sygnalizując nazwiska sygnalizuje Jabłoński zarazem składowe czynniki tworzącej się ideologii piłsudczyków. Podkreśla on dwa charakterystyczne momenty:
„radykalizm” i „literackość”. Pisze: „nie można przechodzić do porządku dziennego nad tym co nazwano «socjalizmem» I Brygady, a co dokładniej i ściślej należałoby może nazwać «radykalizmem» inteligencko-mieszczańskim przepojonym zresztą do szpiku szlachecką fantazją w najlepszym tego słowa znaczeniu”
i dalej „ten dziwny twór naszej chorej historii XIX i XX w. tzw. «inteligencja»
polska przeżywała w I Brygadzie swój wiek heroiczny, tam znajdowały ujście jej
sny o własnym państwie i o swej w tym państwie roli, tam przeżywała na jawie
swe marzenia o wielkości i sławie, o Polsce jakiejś nierealnej, nie mającej ni granic, ni gruntu, bo wyrosłej zmajaczeń gorączkowych i patriotycznych, ale artystycznych, książkowych, literackich, niczym niemal z życia szerokich rzesz narodu nie związanych”33.
Odrębnym problemem jest nie tyle to, co w ogóle kształtowało formę
myślenia sanacji, ile konkretniej, co wpłynęło na przyjęcie zasadniczego modelu
jej ideologii wychowawczej – ideologii państwowej. Jakie czynniki wpłynęły na
to, że sanacja zawarła swą ideologię wychowawczą właśnie w takiej formie,
z „państwem” jako kategorią naczelną? Wydaje się, że genezy tego zjawiska
szukać można zarówno w tendencjach faszyzujących w XX-leciu jak i w specyfice
sytuacji polskiej.
Z. Chmaj w artykule „Współczesna polska myśl wychowawcza” zastanawiając się nad tym problemem rozróżnia następujące motywy: „społeczny” – rozu31

„Mieszanina nietzscheanizmu z uwielbieniem Króla Ducha tworzyła ducha tej młodzieży,
która w 1914 poszła za Piłsudskim” – pisze Adamus (Monarchia i republikanizm w syntezie dziejów
Polski, 1961, s. 43).
32
Jabłoński H., U źródeł teraźniejszości, 1947, s. 131.
33
Jabłoński H., jw., s. 124.
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miejąc go jako ogólne tendencje wzmocnienia roli państwa implikowane przez
potrzeby gospodarcze, kulturalne i polityczne, „tradycjonalistyczny” – że położenie geopolityczne Polski zawsze wymagało i wymaga omnipotencji państwa, oraz
„charakterologiczny” – że anarchiczny charakter narodowy Polaków powoduje potrzebę silnej władzy i państwa34.
O ile dwa ostatnie motywy wydają się typowym dorabianiem uzasadnień
teoretycznych do praktyki, o tyle pierwszy wydaje się być uzasadniony. Rzeczywiście tendencja do wzmacniania roli państwa występuje w XX wieku niemal
we wszystkich krajach35.
Hasło wychowania „państwowego” było też swoiście uwarunkowane przez
fakt, że na wychowanie „narodowe” monopol miała endecja. Ideologia wychowawcza sanacji u swojej genezy kształtowała się jednak, przynajmniej w założeniu, jako przeciwstawienie wobec endecji a nie lewicy i to, mimo całej
ewolucji, znajdowało odbicie aż do 1939 roku. Był to zresztą fakt, którym sanacja
szczególnie się chwaliła. Sławek w 1929 mówi: „powaliliśmy endecję w 1926,
czego nigdy nie zdołałaby dokonać lewica”36.
Cała polityka wewnętrzna sanacji po maju to dążenie do ustroju totalnego,
a nadaje się do tego bardziej ideologia wychowawcza w której naczelną wartością
jest państwo, niż ideologia oparta o pojęcie narodu czy społeczeństwa, bądź
też jednostki. Według Jabłońskiego wśród piłsudczyków występuje fascynacja
władzą, siłą, mocą, istnieje wśród nich „podziw dla każdej siły, dla każdej rewolucji, pogarda dla każdej słabości, każdego marazmu”37. Sanacja miała w swym
ręku właśnie aparat państwowy i mogła się nim posługiwać, natomiast naród
– większość obywateli musiała dopiero zdobyć. To chyba także wskazuje na
przyczyny potraktowania idei państwowej jako naczelnej.
Pojęcie wychowania państwowego częściowo pokrywa się z wychowaniem
obywatelskim, ale sanacja nie mogła poprzestać tylko na wychowaniu „obywatelskim”. Termin ten był dość stary i „nijaki”, zasadę wychowania obywatelskiego
głosiło wiele ugrupowań. Sanacja, jak każdy nowy ruch obejmujący dopiero
władzę, musiała wprowadzić nową własną terminologię, udokumentować swoją odrębność. Poza tym właśnie kierunek państwowy, bardziej niż obywatelski,
34

Chmaj Z., Współczesna polska myśl wychowawcza, „Zrąb”, nr 18, 1934.
Łączkowski zwraca uwagę na różnicę pod tym względem w programach rewolucji. – „Tak
jak wszystkie rewolucje wieku XIX-tego wybuchają pod hasłem dania większej swobody ludom,
tak rezolucje i przewroty wieku XX-tego mają na celu wzmocnienie władzy. Hasło wolności niknie
ze sztandarów. Pojawiają się na nich wezwania do siły i porządku” (Powracające fale, jw., s. 11).
36
„Gazeta Polska” 6.XI.1929.
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Jabłoński H., jw., s. 136.
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godził się z negacją ruchów masowych tak charakterystyczną dla sposobu myślenia sanacyjnego, dostosowany był do teorii wyższości grupy i jednostek stanowiących elitę „heroiczną”38.
Dążenia państwowo-twórcze tkwiły w postępowaniu Piłsudskiego i jego grupy
w okresie I wojny. Passywizm w najszlachetniejszej postaci to zjednoczenie całego
narodu choćby bez państwa, aktywizm to „choćby Saska Kępa” ale niepodległa.
Pewną rolę odegrały także powiązania z Austrią z okresu sprzed i w czasie
I wojny. W warunkach wielonarodowościowej monarchii Habsburgów czynnikiem
centralizującym mogła być tylko idea państwa a nie narodu. II Rzeczypospolita
– wielonarodowościowa w wyniku wydarzeń z lat 1918–1921 – też wymagała innej podstawy konsolidacyjnej niż naród. Wreszcie, jak na wiele innych nawyków
myślowych, wpłynął tu okres zaborów. Tendencja do idealizacji pojęcia własnego
państwa kształtowała się w ciągu długich lat niewoli. Własne państwo było czymś
nowym, tym co przyniosła niepodległość, natomiast naród był i przedtem.
Sama idealizacja kategorii państwa nie tłumaczy totalistycznych dążeń sanacji. Ale formy demokratyczno-parlamentarne tego państwa w latach 1918–1926
rzeczywiście się nie udały i niezależnie od poglądów na sposób zaradzenia temu
sama decyzja, że trzeba szukać innych form była całkowicie uzasadniona.
c. Specyficzne cechy ideologii piłsudczyków jako wynik swoistości
kształtowania się tego obozu
Rodowód ideologii wychowawczej sanacji w znaczeniu ideowym i historycznym rzutuje na jej cechy formalne. Jest to wypadek wyjścia od określonej ideologii
posiadającej pełny zasób sformułowań ideologicznych – socjalizmu i tradycji
niepodległościowej, by przez kolejne zasadnicze zmiany sytuacji historycznej
(1914, 1918, 1926) dojść do niemal zerowego punktu i być zmuszonym do
tworzenia ideologii tak zmienionej, że właściwie nowej a równocześnie podkreślającej swą kontynuacyjność wobec okresu poprzedniego. Podobnie sam rodzaj grupy tworzącej ideologii, podstawy jej integracji raz stawiane sobie przez
nią cele też wpływają na strukturę ideową.
Sanacja stanowi grupę o bardzo specyficznym charakterze. Podstawą jej
integracji nie był ani program ani formalne więzi organizacyjne w postaci klasycznego stronnictwa politycznego. Mówię tu o oficjalnych teoretycznych założeniach abstrahując od takich czynników, jak wspólnota interesów, powiązania
personalne, wspólne dążenia do objęcia władzy czy próby montowania quasi-mafijnych organizacji.
38

Sanacja „przepojona wiarą głęboką we własne posłannictwo w istocie pogardę czuła dla
własnego narodu” – stwierdza Jabłoński H. (U źródeł teraźniejszości, jw.).
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Konieczność odpowiedzi na pytanie „co nas łączy”? wyraźnie nurtowała
sanację. Ta kadra, obóz – jak się nazwali unikając terminu partia – potrzebowała samookreślenia pod tym względem. Problem ten nabrał szczególnej wagi
w związku z umasowieniem sanacji po 1926 roku. Szukano nowych form quasi
organizacyjnych w postaci BBWR czy OZONu. Niemniej sanacja nigdy nie stanowiła grupy sensu stricto ideologicznej w sensie posiadania własnego określonego
programu, a raczej grupę reprezentującą pewien sposób myślenia i działania.
Była to pewna „metoda myślenia politycznego” określonych grup społecznych,
jak mówi H. Jabłoński39. Teoretycy sanacji podają dwa podstawowe czynniki integracji. Pierwszym naczelnym elementem była osoba Józefa Piłsudskiego, drugim
„kombatanckie” pochodzenie – pewna określona formacja umysłowa czy psychiczna ukształtowana „w walce o niepodległość”.
Pozycja Piłsudskiego w systemie budowanym przez sanację jest wyjątkowa.
Wydaje się, że właśnie Piłsudski jest swoistym „bohaterem” grupy (posługując się
określeniem Czarnowskiego) uosabiającym uznawane przez grupę wartości i dążenia, a zarazem będącym ważnym elementem integracji. Piłsudski jako człowiek-jednostka i jako postać-mit zasługuje na socjologiczną interpretację. Interpretacja taka umożliwia poznanie nie tylko uwarunkowanej społecznie psychologii
jednostki, ale i psychologii społeczeństwa czy grupy wśród której jednostka ta
działa, jak słusznie zauważa Górski40. Postać Piłsudskiego jest ciekawa od dwóch
stron: co on zrobił i co z nim zrobiono, autentyk i legenda.
K. Brandys pisze: „Osobowość Piłsudskiego miała kontur tak wydatny, tak
sugestywny, że często nawet przeciwnicy dopatrywali się w błędach reżimu jego
osobistych fantazji, kaprysów, ans, rozdrażnień”41. W pakcie z Hitlerem odnajdywano uraz antyrosyjski Ziuka, w rozbijaniu ruchu robotniczego złośliwą facecję
wobec dawnych towarzyszy, w niechęci do reformy rolnej romantyczne przywiązanie do polskiego dworu, w Brześciu chwilowe uniesienie.
Kajetan Morawski w swoich wspomnieniach „Tamten brzeg” idzie jeszcze
dalej. Pisze on: „nie było systemu pomajowego. Był tylko najpierw Piłsudski genialny szlachcic kresowy o intuicji męża stanu i temperamencie rewolucjonisty, wielkopański i rubaszny, równie bliski trywialności jak legendy, dla którego
Polska była jakimś wielkim Żułowem czy Piekiliszkami, że chodził po niej gderząc
i dziwacząc i kijem sękatym poganiał, lub przepędzał parobków i ekonomów.
Swą renesansową bujnością i litewskim uporem, szerokością swych koncepcji
39
40
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Jabłoński H., j.w.
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Brandys K., jw., s. 14.
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i małostkową mściwością, swą osobą i legendą przysłonił i przytłoczył cały okres
dziejów Polski i wdarł się w życie każdego z nas. Wszyscy ci co chcieli i co nie
chcieli bardziej niż sobą samym byliśmy jego współczesnymi. A potem był Piłsudski stary i chory, a potem były walki diadochów”42.
Piłsudski był właśnie tym „ostatnim szlachcicem” i „pierwszym wodzem
faszystowskim”, a może raczej ostatnim „dyktatorem” rozumiejąc ten termin
zgodnie z tradycjami powstańczymi. Był „towarzyszem Wiktorem” i „paniczem
z Zułowa” i tak dobrze uosabiał z jednej strony ciągłość ideologii sanacji, z drugiej jej „mętność”. Ewolucje polityczne Piłsudskiego będące zarazem ewolucjami
jego grupy należą do zasadniczych problemów wewnętrznych dziejów II Rzeczypospolitej.
O roli Marszałka pisze w 1935 r. Matuszewski – „Przyszłość nasza musi być
odmienna od przeszłości: dlatego, że żyliśmy w układzie jakiego ani powtórzyć,
ani stworzyć nie można – żyliśmy atmosferą Wielkiego Człowieka. Chwila obecna jest przełomowa dlatego przede wszystkim, że Wielkiego Człowieka musimy
zastąpić organizacją ujętą w Prawo, które musi stać się odtąd naczelny regulatorem życia i stosunków w Państwie jak przedtem regulatorem była Jego Wola,
Jasnowidztwo, Autorytet”43. Postać Józefa Piłsudskiego była dla sanacji zarówno
elementem integracji własnej i służyła jako czynnik konsolidacji społeczeństwa,
jak i stanowiła „personifikację” ideologii. Miała zastąpić program i system. „Postać
Józefa Piłsudskiego stanowi sama przez się ideologię Polski Odrodzonej” – pisze
Górka. „W osobie Józefa Piłsudskiego zbiegło się i spersonifikowało to wszystko co było dawniej dążeniem do niepodległości, a co jest dzisiaj pracą i walką
o utrwalenie i pomnożenie siły odzyskanego Państwa” – stwierdza S. Czerwiński44,
a J. Jędrzejewicz określa: „Marszałek sam stanowił ideologię, sam był jej żywym
obrazem”45.
Personalnie, jak wydaje się, Piłsudski już na kilka lat przed śmiercią był odsunięty czy raczej sam się częściowo usuwał od wielu spraw46. Ale w sensie
ideologicznym a także politycznym, przede wszystkim na zewnątrz, rola jego
postaci-mitu była ogromna. I w tym sensie podkreślam tu jego rolę, niezależnie
42
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od wypowiedzi historyków badających stosunki polityczne i rozpatrujących ten
problem w innym aspekcie.
Śmierć Marszałka spowodowała konieczność pewnych zmian. Z grupy skupionej wokół osoby Piłsudskiego, gdy „wszelką deklarację na dobrą sprawę
mogło zastąpić całkowite opowiedzenie się po jego stronie”47 trzeba było stać
się grupą spadkobierców i kontynuatorów ideologii Piłsudskiego. A więc trzeba
ją było wyraźniej sformułować i nabrać większej samodzielności. Dlatego rok
1935 można przyjąć za ważną cezurę w procesie kształtowania się ideologii
sanacji. Można by postawić tezę, że indywidualność Piłsudskiego, jego struktura intelektualno-psychiczna znajduje odbicie w niektórych sformułowaniach
ideowych sanacji.
Charakterystyczna jest dla sanacji pewna deprecjacja intelektu na rzecz uczucia, intuicji, woli. Wystąpi to właśnie przy dokonywanej przez teoretyków sanacji analizie kształtowanie się ideologii ich obozu. Elementy systemu ideowego
piłsudczyków według A. Skwarczyńskiego „nie wyrosły przez rozumowanie, lecz
były jeno sformułowaniami pewnego stanu duchowego, wyrosłego w rytmie pracy codziennej nad konkretnymi zadaniami życia48. Sanacja chciała, żeby właśnie
tak widziano i rozumiano jej system ideowy i jego genezę. Sanacja jakby gorączkowo „dorabiała” ideologię do faktu przejęcia i sprawowania władzy. Mamy tu do
czynienia z ideologią in statu nascendi. Ta tworzona ideologia w pewnym sensie
„wstydzi się być ideologią”, w każdym razie ideologią w znaczeniu doktryny politycznej czy partyjnej. Twórcy jej oficjalnie głoszą swoistą „bezprogramowość”,
„ponadpartyjność” swego obozu i nadają swej ideologii charakter wybitnie konsolidacyjny choć nie eklektyczny, a więzom ich łączącym formę niemal intuicyjną.
„Niekoniecznie też program pisany jest charakterystycznym kryterium dla sądu
kwalifikującego o danej grupie społecznej czy politycznej. Niejednokrotnie znacznie ważniejszą i bardziej charakterystyczną od programu jest taktyka. Taktyka,
która jest realną i niewątpliwą ekspresją poglądu na świat, ekspresją psychiki
grupy na żywe zagadnienia egzystencji zbiorowej” – pisze Ostrowski49.
Mówiąc o sanacji jest rzeczą niezmiernie ważną dostrzegać te dwie zasadnicze sprawy ściśle ze sobą związane: świadomie zakładaną konsolidacyjność
i ponadprogramowość. Sanacja doszła do władzy głosząc hasło walki z partyjniactwem, doktrynerstwem, z różnymi ideologiami, które według interpretacji
47

Jędrzejewicz J., jw., s. 42. Jeszcze w 1937 r. Legion Młodych stwierdza: „podstawową więzią
ideową jest kult dla osoby Józefa Piłsudskiego” (Idee i myśli Legionu Młodych, 1937, s. 3).
48
Skwarczyński A., Myśli o nowej Polsce, 1934, s. 65.
49
Ostrowski J., jw., s. 4.

256

ANNA RADZIWIŁŁ

sanacji „rozdzierały państwo polskie”. Wobec tego sprawą bardzo drażliwą stawało się kształtowanie własnego systemu ideowego i własnej organizacji. Właśnie oficjalnie głoszona aprogramowość, a może raczej „ponadprogramowość”
miała tu odróżniać sanacyjną grupę od innych oraz stworzyć podstawę do konsolidacji jak największej części społeczeństwa wokół sanacji. „W warunkach
naszych, gdy każda nowa idea i jej propagowanie zamienić się może tak łatwo
w szkodliwe doktrynerstwo, skazani jesteśmy na pozorną bezideowość” – pisze
Satyr-Fleszar50. Konsolidacja narodu była głównym celem, ale oczywiście dokonywać się ona miała na określonej płaszczyźnie dogodnej dla sanacji. „Neutralność” haseł nie przeczyła faktom, że w rzeczywistości chodziło o bardzo konkretne interesy grupy politycznej, która chciała rządzić i wymagała żeby jej
słuchano. W pracy tej problem ten rozpatrywany jest jednak wyłącznie na płaszczyźnie teoretycznej.
Ta konieczność aprogramowości wpływała na wewnętrzną strukturę ideologii. Sanacja nadała swej ideologii dwie specyficzne cechy. Po pierwsze przewagę
sformułowań najbardziej ogólnych, przeważnie z dziedziny etycznej. Dziedzina
ta była najszerzej rozbudowana, co wiąże się między innymi z rodzajem haseł pod
jakimi dokonano „rewolucji majowej”. Na płaszczyźnie etycznej sanacja czuła się
dość pewnie. Argumenty etyczne ładnie brzmią, są dość trudne do zwalczenia,
nie mogą spotkać się z zarzutem, że stanowią jeszcze jedną doktrynę partyjną.
Tyle, że rozpływają się w banalnych stwierdzeniach i ogólnikach.
Sporo artykułów określa „maj” jako rewolucję moralną i zarazem analizuje
ten typ rewolucji. W artykule Dunin-Borkowskiego znajduje się kapitalne stwierdzenie udawadniające wyjątkową rolę problematyki etycznej i zarazem wychowawczej: „rewolucja moralna nie przynosi na pozór nic nowego (...). Jest ona
zmianą ustosunkowania się do świata, a nie wyglądu realnie istniejących stosunków”51.
W następnym artykule ten sam autor pisze: „rewolucja majowa była rewolucją moralną. Wskutek tego (...) i wskutek konieczności zostawienia na boku
spraw ustrojowo-społecznych w dalszym ciągu punkt ciężkości tkwi w wielkich
przemianach moralnych, które ma wywołać”52.
50

Satyr-Fleszar M., jw., s. 4. Wieroński stwierdza: „Marszałek nie stał na gruncie żadnej
z istniejących gotowych doktryn społeczno-ekonomicznych, nie tworzył też na drodze spekulatywnych rozumowań normatywnych i sztywnego schematu nowej doktryny socjalno-politycznej”
(Testament ideowo-wychowawczy Marszałka J. Piłsudskiego, 1937, s. 130).
51
Dunin-Borkowski P., Współczesne zagadnienie moralne, „Droga”, nr 10, 1926, s. 14.
52
Dunin-Borkowski P., Jeszcze o ideale w Polsce, „Droga”, nr 6–7, s. 138.
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Druga cecha ideologii sanacji to oparcie jej na przeciwstawieniu konkretu,
działania, konieczności życiowych – przeteoretyzowanym rzekomo programom
ideowym partii opozycyjnych. Te dwa aspekty ideologii decydują o jej „duchu”
– typie. Sprawy te wiążą się z „konsolidacyjnym” charakterem ideologii. Obóz sanacyjny ustawił się w pozycji obozu jedynego, nadobozu głoszącego hasła, które
miały skupić jak największą część narodu bez względu na różnice światopoglądowe czy nawet polityczne. Wymagało to odpowiedniego dostosowania programu, a wydaje się, że właśnie takie dwie płaszczyzny – etyka i konkret najlepiej
się do tego celu nadawały. Wprowadzało to pewną ogólnikowość założeń. Być
może, że taka ogólnikowość, ten możliwie neutralny charakter były też swoistą
asekuracją. Sanacja rzeczywiście nie potrafiła stworzyć programu i wygodniej jej
było ukryć się za twierdzeniem, że świadomie nie próbuje go tworzyć53.
Wydaje się, że można postawić tezę, iż sanacji opierającej się w gruncie
rzeczy nie na wspólnocie doktryny, a na wspólnocie postaw i form myślenia
łatwiej było wypracować swoiste postulaty w dziedzinie ideologii wychowawczej
niż politycznej, ekonomicznej czy nawet ściśle filozoficzno-światopoglądowej.
Typ psychiczny, sposoby odczuwania i reagowania, system imponderabiliów
i mitów, nawykowe awersje i sympatie, formy myślenia i stereotypy skojarzeń,
zasób pojęć i terminów, kryteria wartościowania i normy z nich wynikające – to
wszystko wpływało świadomie czy nieświadomie na system ideowy sanacji, stanowiło o jej swoistości, wyodrębniało ją spośród innych ugrupowań, a zarazem
pozwalało ująć kwestie programowe, taktyczne i światopoglądowe w jakąś mniej
więcej strukturalną całość. Problematyka ideologii wychowawczej w tak zbudowanej strukturze ideowej staje się węzłowa i zarazem najbardziej określona,
53

Ideologia sanacji oparta na swoistych zasadach niekonsekwencji. Może słusznie pisze Micowski, że „w przeciwieństwie do Dmowskiego Piłsudski nigdy nie działał jako kierownik zorganizowanego ruchu politycznego o sprecyzowanej myśli i ideologii, lecz w dążeniu do celów niepodległościowych opierał się na szerokich i zróżnicowanych siłach politycznych” (Sanacja – Endecja,
„Więź”, nr 11–12, 1960, s. 147).
Mackiewicz nazywa sanację po prostu obozem ludzi, którzy stawiali na Piłsudskiego i podkreśla, że „w obozach, które rządzą ideologia jest zawsze trudna do ustalenia, ma ona bowiem
empiryczny charakter, ideologia jest tu płynna jak życie (...). Obozy, które strzegą dziewictwa swej
ideologii trzymają się z dala od udziału w rządach. Dmowski dbał o ideologię, szkołę, doktrynę”
(Historia Polski, wyd. pow. 1958, s. 250).
Wydaje się, że o ile uwaga o pewnym niesprecyzowaniu ideologii sanacyjnej jest słuszna,
o tyle wyprowadzenie tego z jej „empirycznego” charakteru nie jest w pełni uzasadnione. Na
pewno po roku 1926 powstała sytuacja gdy: „Przez lat kilka sanacja znajdowała się w stanie teoretycznej dezorientacji. Wedle zdania publicystów sanacyjnych program zastąpiono rozkładem
jazdy, czyli taktyką polityczną” (Lewandowski J., Polska Mocarstwowa, jw.).
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w pewnym sensie stanowi wspólną oś strukturalną dla pozostałych elementów.
Sam Piłsudski zresztą na pewno uważał się właśnie za wielkiego wychowawcę narodu.
Omawiając tło, z którego wyrosła myśl sanacyjna, szukając jej genezy społeczno-ideowej musiałam sięgnąć do uogólnień czasem bardziej publicystycznych niż naukowych, ale wydaje się, że dla problematyki tej pracy waśnie ta
płaszczyzna jest istotna. Taki, a nie inny kierunek działalności sanacji wynika na
pewno z kryzysu demokracji burżuazyjnej, aktualnego stanu walk klasowych,
określonego stadium rozwoju kapitalizmu i konkretnych interesów wielkiego kapitału. Sprawa nastroju społeczeństwa, struktur myślenia i odczuwania są natomiast najbardziej bliskie, bezpośrednio związane z ideologią wychowawczą.
I dlatego właśnie próba badania od tej strony wydaje się uzasadniona i chyba nie
grozi zmistyfikowaniem przedmiotu procesu badawczego.
Rozdział 2. Formułowanie sanacyjnej ideologii wychowawczej i jej ewolucja
na tle kontekstu ideowo-politycznego w latach 1926–1939
a. Działalność oświatowa i wychowawcza obozu sanacyjnego
w pierwszych latach po przewrocie majowym
Okres, gdy obóz sanacyjny był u władzy i próbował tworzyć i realizować
swoją ideologię wychowawczą można podzielić na pewne etapy. Podział ten nie
jest ścisły, przede wszystkim ze względu na nierównoczesność przemian w poszczególnych dziedzinach oddziaływania wychowawczego. Myśl teoretyczna, polityka szkolna, programy i działalność organizacji młodzieżowych nie ewoluują
w jednakowym tempie, poza tym istniało pewne zróżnicowanie w poglądach na
wychowanie wśród samych działaczy sanacyjnych. Niemniej wydaje się, że próba periodyzacji jest potrzebna i sygnalizuje istotne zjawiska dla dziejów sanacyjnej ideologii wychowawczej. Drogę jaką przeszła ideologia wychowawcza sanacji
w latach 1926–1939 można przedstawić w następujący sposób:
Okres I – 1926–1928: sanacja tylko marginesowo zajmuje się sprawami wychowawczymi i to raczej w sensie ogólno-społecznym niż w stosunku do młodzieży. Kwestia stabilizacji władzy i ustalenia taktyki politycznej angażuje obóz
sanacyjny niemal całkowicie.
Okres II – 1928–1933: okres ofensywy wychowawczej sanacji. Ogromna liczba prac próbujących sformułować ideologię wychowawczą sanacji pod nazwą wychowania państwowego. Przygotowania teoretyczne i administracyjne do reformy
oświaty. Reforma szkolna w 1932 i uniwersytecka w 1933 r.
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Okres III – 1934–1937: okres realizacji założeń teoretycznych a zarazem
pierwszych sygnałów słabości systemu wychowawczego głoszonego przez sanację. Zahamowanie pracy teoretycznej, nieznaczne wycofanie się z „wychowania
państwowego”. Wewnętrzną cezurą jest tu rok 1935 – rok śmierci Piłsudskiego.
Nowe zagadnienia wpływające z faktu śmierci Piłsudskiego usuwają na razie
w cień problematykę wychowawczą.
Okres IV – 1937–1939: powtórna aktywizacja sanacji w sprawach wychowawczych pod hasłami wychowania wojskowego, „narodu pod bronią” i konsolidacji narodowej. Zbliżenie do pewnych grup „narodowców”. Dezintegracja
obozu sanacyjnego, nasilenie opozycji lewicowej, perspektywy zbliżającej się wojny. Okres, w którym sanacja znów stanęła jakby u początku swej drogi wobec
uświadomienia sobie klęski dotychczasowych ideałów wychowawczych stawianych przed społeczeństwem.
Bezpośrednio po przewrocie majowym sanacja nie przedsięwzięła żadnych
poważniejszych kroków w dziedzinie polityki wychowawczej. Ograniczono się
do mało istotnych poprawek w programach nauczania dotyczących głównie
zmian wymiaru godzin, przeredagowania celów nauczania historii oraz podania
nowego przykładowego rozwinięcia haseł programowych. Został też stworzony
nowy ramowy plan reformy ustroju szkolnego Dobruckiego i Bartla, niemal od
razu odrzucony przez sejm jako zbyt radykalny i przedwczesny54. Niemniej hasło
konieczności nowego wychowania w postaci wychowania państwowego zostało
postawione z tym, że najpierw został stworzony sam termin a potem dopiero
przystąpiono do jego interpretacji i tworzenia wokół niego rozbudowanego systemu wychowawczego. W 1927 roku w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa
WRiOP ukazał się regulamin pracy wychowawczej w szkołach średnich, ogólnokształcących i zawodowych oraz seminariach nauczycielskich. Zawiera on następujące sformułowanie: „głównym zadaniem każdej szkoły powinno być wychowanie młodego pokolenia na zdrowych fizycznie i moralnie oraz uspołecznionych,
twórczych państwowo obywateli”55.
Jednak prawdziwa ofensywa sanacji w dziedzinie wychowawczej zaczyna
się w 1928 r., gdy ministrem WRiOP zostaje K. Świtalski reprezentujący ostry
„pułkownikowski” kurs. W tym czasie w resorcie oświaty są już J. Jędrzejewicz
i S. Czerwiński. Głównym punktem zainteresowania sanacji jest wychowawcza
rola szkoły. Na to by ta rola wychowawcza była korzystna dla obozu sanacyjnego
potrzebne jest wypracowanie ideału wychowawczego i stworzenie kadr, które
54
55

[Brak treści przypisu w oryginale – przyp. red.]
Dziennik Urzędowy Min. WRiOP, nr 12, 1927, s. 442.
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będą wprowadzały ten ideał w życie. W latach 1928–1932 te dwie sprawy stanowią główne zagadnienia polityki oświatowej sanacji. Trzej kolejni ministrowie WRiOP w tym okresie to Świtalski, Czerwiński i J. Jędrzejewicz. Świtalski
zajmował się przede wszystkim wszelkiego typu „czystkami”, Czerwiński – o zainteresowaniach bardziej teoretycznych i łagodniejszy w postępowaniu – formułował zasady ideału wychowawczego, a J. Jędrzejewicz – „premier od zdobycia
dusz” jak określa Singer – mając częściowo przygotowany grunt doprowadził do
zasadniczej już reformy szkoły. Równocześnie trwa działalność A. Skwarczyńskiego, która obejmuje nie tyle politykę szkolną ile pozaszkolne formy wychowania, przede wszystkim próby montowania sanacyjnej organizacji młodzieżowej. Jednocześnie A. Skwarczyński zajmuje się tworzeniem teoretycznych podstaw
ideowych wychowania sanacyjnego.
W 1929 r. zaczyna wychodzić oficjalny organ Ministerstwa WRiOP, „Oświata i Wychowanie” na miejsce dotychczasowej „Szkoły Powszechnej”. W artykule
wstępnym redakcja wyraźnie stwierdza, że pismo to ma służyć wyłonieniu
właściwego ideału wychowawczego”. W 1930 r. powstaje czasopismo „Zrąb”
– organ grupy nauczycielskiej „Zrąb”. Pismo to, obok „Drogi” Skwarczyńskiego,
ma być podstawowym organem teoretyczno-ideowym obozu sanacyjnego. Nosi
charakter nie tak oficjalny jak „Oświata i Wychowanie” i jest w całości poświęcone sprawom wychowania państwowego56.
Wypracowanie i rozbudowanie nowej ideologii wychowania państwowego
dokonywało się na tle wyraźnego przechodzenia sanacji na pozycje totalizmu;
równocześnie z montowaniem BBWR-u, narastaniem walki z sejmem, ustawami
ograniczającymi swobody obywatelskie i przechodzeniem legalnych stronnictw
lewicowych do opozycji, wreszcie równolegle z wielkim kryzysem ekonomicznym, który coraz bardziej staje się widoczny w życiu gospodarczym i społecznym
Polski. 22-go marca 1929 r. na zjeździe kuratorów okręgów szkolnych Świtalski wygłasza przemówienie oświetlające aktualne kierunki polityki oświatowej
w Polsce. Wystąpi tu tak charakterystyczne dla wypowiedzi sanatorów przeciwstawienie czasów niewoli czasom obecnym, patriotyzmu niewoli patriotyzmowi
okresu niepodległości. Według Świtalskiego patriotyzm oparty na sentymencie
przeżył się, nadszedł czas „woli i pracy”. Ale podstawową trudność stanowi to,
że kształtować taki nowy typ patriotyzmu mają ludzie wychowani w okresie niewoli, a przecież od ludzi wychowujących zależy kierunek wychowania. Dlatego
Świtalski stwierdza „Umiejętność operowania materiałem ludzkim jest tem za56

O Zrębie pisze S. Łempicki, że jest to „sui generis szkoła glossatorów i komentatorów wychowania państwowego, a zarazem związek wyznawców”, Polskie tradycje wychowawcze, 1936,
s. 212.
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gadnieniem, od którego rozwiązania zależy stan oświaty w Polsce”, i dalej jeszcze ostrzej „Nie trzeba wahać się w dokonywaniu zmian personalnych, nie unosić się sentymentem w stosunku do czyichś zasług, czy długoletniej pracy”. Nie
darmo Świtalski stwierdził, że zagadnienie, które uważa za najważniejsze to zagadnienie „personalne”. W ślad za tym przemówieniem poszły „czystki”, „przeniesienia dla dobra służby”, itp. Być może podkreślenie przez Świtalskiego wagi
polityki personalnej jest swojego rodzaju unikiem. W dziedzinie teoretycznej
zrobiono jeszcze niewiele, dopiero trwa praca nad sformułowaniem podstaw nowej ideologii wychowawczej. Wobec tego na razie przy „operowaniu materiałem ludzkim” naczelnym kryterium jest lojalność wobec rządu. To na razie musi
wystarczyć wobec braku innych wyznaczników bardziej teoretycznych.
Świtalski zapowiada też zmiany w podręcznikach i programach, które jak
dotąd stanowią „obraz idealnego eklektyzmu wszystkich ideałów wychowawczych”. Ale zmiany te mogą być dokonane, gdy ograniczenie rządów „parlamentarnych” pozwoli na długoterminową, twórczą pracę ministerstwa. W przemówieniu Świtalskiego znajdują się już pewne bardzo ogólne wskazówki co do
metod wychowania. Należy zrezygnować z przewagi czynnika racjonalnego,
a „do skarbca woli dostawać się przez czynniki emocjonalne, przez apelowanie
do szlachetnych namiętności, poprzez entuzjazm do wielkich spraw, przez fascynowanie młodzieży ideałami ludzi”57.
W kwietniu 1929 r. ministrem WRiOP został S. Czerwiński. On to, wraz
z A. Skwarczyńskim, zaczął już autentyczną pracę nad sformułowaniem oficjalnej ideologii wychowawczej sanacji, czego nie mógł zrobić Świtalski nie mający
wiele wspólnego z problematyką pedagogiczną. S. Czerwiński i A. Skwarczyński
to naczelni ideologowie sanacji w dziedzinie wychowawczej. Obaj działali w stosunkowo wczesnym okresie. Czerwiński umiera w 1931, a Skwarczyński w 1934 r.,
obaj byli pierwszymi, którzy próbowali na bazie ogólnych założeń ideowych
Piłsudskiego stworzyć integralny system pedagogiczny. Skwarczyński, jak wielu
innych ideologów obozu sanacyjnego, poszukuje syntezy romantyzmu i pozytywizmu. Podstawą jego ideologii są dwa elementy – idea siły moralnej i idea pracy.
„Praktykowanie” i realizacja – te słowa najbardziej wiążą się z ideologią pracy
Adama Skwarczyńskiego. Chciał on przez „wielką szkołę pracy” urealnić romantyzm, którego w jakiś sposób był epigonem. Chciał uczynić z młodego pokolenia
przedłużenie kadry obywatelsko-legionowej. Wysunął też tezę o zorganizowaniu
społeczeństwa w związki społeczne, gospodarcze, zawodowe i kulturalne.
57

Świtalski K., Przemówienie na zjeździe kuratorów okręgów szkolnych, 22.III.1929, „Oświata i Wychowanie”, nr 2, 1929, s. 98–103.
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W swoim sposobie rozumowania opierającym się na dominacji czynnika
etycznego i tendencji do idealizowania oraz w swojej kryształowej uczciwości
osobistej przypomina Sławka. Byli to ludzie, którzy choć w odrębnych dziedzinach, zdawali się stawiać problemy w bardzo podobny sposób. Skwarczyński
jeszcze w czasie wojny próbował stworzyć podstawy teoretyczne dla grupy piłsudczyków w pismach redagowanych przez siebie – „Rządzie i Wojsku” i „Nowej Gazecie”.
Czerwiński z kolei zawrócił uwagę na problematykę stosunku obywatela
do państwa. Dokonał on jakby oficjalnej proklamacji wychowania obywatelsko-państwowego jako nowej ideologii wychowawczej sanacji i zarazem starał się
wcielić ją w życie. Zostawszy ministrem pierwsze swoje ważne przemówienie
„O ideał wychowawczy szkoły polskiej” wygłasza w lipcu 1929 r. na Kongresie
Pedagogicznym w Poznaniu58. Na wstępie mówi o przełomowości współczesnej
epoki, o konieczności zmiany problematyki wychowawczej pochodzącej jeszcze
ciągle z okresu niewoli. Aby ten ideał wytworzyć nie trzeba i nie można czekać
aż szerokie masy uświadomią go sobie, wystarczy gdy te nowe idee „zapłodnią
umysł niewielkiej garści najlepszych w narodzie”. Trzeba dla nowego ideału
przygotować tylko miejsce – usunąć poglądy narzucone przez zaborcę i wpoić
pedagogom polskim przekonanie, że muszą podporządkować swą prace ogólnemu ideałowi a nie wychowywać każdy według własnych poglądów. Następnie
Czerwiński formułuje podstawy tego nowego ideału, który ma opierać się na
syntezie bojownika i pracownika.
Widać, że sprawa ideału wychowawczego nurtuje zarówno sfery pedagogiczne jak i polityczne. W 1929 r. odbył się I Kongres Pedagogiczny zorganizowany przez ZNP Szkół Powszechnych w Poznaniu. W tym samym roku miał
miejsce VIII Zjazd Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół
Powszechnych. Oba te zjazdy poświęcone były niemal w całości sprawie ideału
wychowawczego, z tym że każde stowarzyszenie przystępowało do jego tworzenia wychodząc oczywiście od innych pozycji ideowych.
Wielka ilość prac autorów sanacyjnych z lat 30-tych zawiera stwierdzenia
„zapotrzebowania na ideologię”, „wołania o wielką ideę”, konieczność stworzenia „własnego polskiego ideału wychowawczego”. Autorzy ci (np. Czerwiński,
A. Skwarczyński, Sławek, J. Jędrzejewicz) podkreślają „przełomowość epoki”, kryzys wszelkich ideologii dotychczasowych (demo-liberalizmu, socjalizmu, nacjonalizmu), a także wyjątkowe położenie Polski wobec „ofensywy ideowej nowych
kierunków jak faszyzmu i sowietyzmu”. Wszystkie te czynniki mają być argu58
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mentami udowadniającymi konieczność stworzenia nowej ideologii, a do tworzenia jej predestynowany ma być właśnie obóz sanacyjny. Już w tych sformułowaniach widać świadome dążenie do odrębności tworzonej ideologii. Istnieje
wyraźny snobizm na „samodzielność” myśli polskiej (polskiej równa się w tym
wypadku sanacyjnej) i tendencja podkreślenia niezależności i różnic wobec innych ideologii, nie tylko w treści ale i w typie. Tak więc sanacja przejawia wyraźne aspiracje do stworzenia własnej, pełnej ideologii wychowawczej.
Już od 1926 obóz sanacji głosił dwa zasadnicze hasła „militarnej organizacji
państwa” i „sanacji moralnej”. Oba te hasła były stawiane aż do 1939 roku, ale nie
wystarczyły do zbudowania pełnego systemu ideowego.
Do rangi głównego, najbardziej palącego problemu urastała sprawa stworzenia wzorcowego modelu obywatela tego państwa, które chciała zbudować sanacja. Grupa sanatorów zdawała sobie sprawę, że rośnie nowe pokolenie, pokolenie wychowane w Polsce niepodległej i że trzeba sobie zdobyć tych młodych
za wszelką cenę. Zdawano sobie sprawę, że formacja umysłowa tej młodzieży
różni się od formacji starszego pokolenia i nawet nieco mistyfikowano tę „inność”. Stwierdzano na pół dumnie, na pół bezradnie: „nasza młodość była inna”.
Rzeczywiście ta normalna różnica pokoleń była pogłębiona przez zupełną odmienność warunków historycznych, w jakich wzrastały. Chcąc wychować młodzież sanacja była w wyjątkowo trudnym położeniu. Jeżeli założymy, że głównymi elementami integracji tej grupy były „wspólna szkoła życia, pracy, walki”,
„wspólna struktura myślenia”, ta niemal intuicyjna wspólnota działania jak głosili
sami sanatorzy, czy wreszcie skupianie się wokół Komendanta, to trzeba stwierdzić, że elementy te dość trudne są do przekazania. Łatwiej przekazywać ideologię niż sytuację, postawy czy sposoby myślenia. Wydaje się, że można postawić
tezę, iż punktem wyjścia i zarazem problematyką węzłową ideologii wychowawczej sanacji jest problematyka wynikająca z przeciwstawienia okresu niewoli i niepodległości, okresu opozycji i władzy. Bardzo uogólniając można by to
określić jako przeciwstawienie negacji i afirmacji. Jest to swoista tragedia grupy, która doszła do władzy co wywołało konieczność zmienienia jej ideologii ze
zwalczanej na zwalczającą.
W wyniku wydarzeń 1918 i 1926 r. sanacja znalazła się w impasie faktów
dokonanych i celów osiągniętych. Wydaje się, że trudności te dotyczyły nie tylko
sanacji, ale całego społeczeństwa polskiego, które stanęło przed koniecznością
adaptacji swego myślenia do faktu niepodległości. I na tym chyba polegało główne „zagadnienie wychowawcze” okresu. „Zagadnienie wychowawcze” odróżniam
tu od „ideału w wychowawczego”. Program sanacji „przebudowy psychiki naro-
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du”, zmiany „duszy narodu”, wychowania „nowego człowieka” czy „przebudowy
patriotyzmu” to właśnie program dostosowania struktur myślenia i postaw społeczeństwa do faktu istnienia niepodległej Polski i to Polski rządzonej przez sanację.
Uzasadniając swe prawo do przewodnictwa w akcji wychowawczej sanacja
proponowała społeczeństwu następujące schematy myślenia: – my (grupa ludzi
Marszałka obecnie zwana sanatorami) wbrew wszystkim i wszystkiemu dążyliśmy
do niepodległego państwa w okresie przedwojennym, my je wywalczyliśmy przez
czyn zbrojny w czasie wojny, ale je nam odebrano. Ci wszyscy, którzy nie wierzyli w ideę niepodległościową przejęli władzę w państwie niepodległym, które
zostało wywalczone nie przez nich a nawet wbrew nim i teraz chcieli to państwo
zmarnować. Tak więc grupa Marszałka jeszcze raz wbrew wszystkim odebrała
„swoje” państwo w maju 1926 r., aby je na prawdę zbudować i doprowadzić do
potęgi. Na to jednak nie może już wbrew wszystkim walczyć lecz musi przystąpić do wielkiej pracy wychowania narodu, na co dotąd nie miała czasu.
Połączenie sposobów myślenia przedwojennego i powojennego miało być
dokonane na bazie patriotyzmu. „Wszystko dla Polski, wszystko dla państwa” – to
główne hasła sanacji. Sama sanacja zdawała sobie sprawę z niebezpieczeństwa
tak ogólnych sformułowań. Górka pisze: „hasło to łączy szczerze i uczciwie (...)
tego co bije szyby czy przechodniów (...) z pieśnią narodową na ustach z tym,
który go za to ściga, aresztuje i potępia”59.
Trzeba było więc skonkretyzować ten program. Jakie ma to być państwo,
jaki musi być obywatel żeby to państwo zbudować i jak go do tego zachęcić?
Sanacja szukała założeń ideowych w pismach Marszałka, ale jak stwierdzali
autorzy sanacji idee Marszałka sprowadzały się do hasła, by Polska stanowiła
„mocarstwo” gospodarczo-polityczne i duchowo-kulturalne. To bardzo ładnie
brzmiało, ale też niewiele znaczyło. Przypominało trochę stwierdzenie, że naszą ideę jest by wszystko było jak najlepiej. Choć pewne differentia specifica takie stwierdzenie posiada. Polska, a nie klasa, naród, ludność czy jednostka jest tu
wartością naczelną.
Bezradna wobec ogólnikowości swych sformułowań sanacja próbuje się nimi chwalić. „Nie dał Marszałek bliższych, szczegółowych zadań. Wyznaczanie
bowiem szczegółowych sposobów działania nadałoby tym zasadniczym, ideologicznym wskazaniom charakter nie ogólnopolski a partyjny. W takim zaś sformułowaniu mogą być one i są ideałem politycznym wszystkich obywateli naszego
Państwa” – pisze P.Z. Dąbrowski60.
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Równocześnie z tymi poszukiwaniami sformułowań teoretycznych trwają
dyskusje nad reformą szkolnictwa. Projekty Radwana, Grabskiego, Bartla-Dobruckiego, czy bardziej utopijny Dobrowolskiego, a także zasada „szkoły jednolitej” są stałym tematem dyskusji. Rozpatruje się również nowe, przychodzące
z zachodu metody pedagogiczne, jak „szkoła pracy” (Rowid, Ostrowski) czy teorie pedagogów amerykańskich. Wreszcie próbuje się stworzyć koncepcję „nauki
obywatelstwa” (Chałasiński, Dobrzyńska-Rybicka, Suchodolski)61. W roku szkolnym 1930/31 zaczyna się w ministerstwie praca nad nowymi programami.
Trzecim zagadnieniem, które interesuje w tym czasie pedagogów sanacyjnych jest sprawa ruchu młodzieżowego. W grudniu 1929 r. odbywa się IX Zjazd
walny ZHP, w którym uczestniczy Czerwiński wygłaszając przemówienie o konieczności współpracy ZHP z władzami przy zachowaniu wewnętrznej autonomii
organizacyjnej. W 1930 r. w ramach akcji przezwyciężania wpływów endeckich,
szczególnie silnych wśród młodzieży uniwersyteckiej, zostaje stworzony Legion
Młodych – Akademicki Związek Pracy dla Państwa. Z sanacją jest też częściowo
związany Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej pozostający pod bezpośrednimi wpływami „Naprawy”, oraz działający wśród młodzieży wiejskiej Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej. Sanacyjną organizacją jest Związek Strzelecki. Jednak najważniejszym faktem jest że w tych latach, przy udziale wyżej
wymienionych działaczy i innych ideologów, powstaje a właściwie zostaje sformułowana ideologia (teoria) wychowania państwowego.
b. Rekonstrukcja głównych założeń ideologii wychowawczej sanacji
– tzw. wychowania państwowego
Swoistym uzupełnieniem a zarazem uzasadnieniem dla ideologii wychowawczej sanacji były poglądy historiozoficzne ideologów obozu. Występują tu dwa
zagadnienia: pogląd na rolę Polski i ogólny pogląd na rozwój dziejów. Argumentacja historiozoficzna używana jest do uzasadnienia haseł mocarstwowych.
Państwo polskie „ma cele idealne”. Polska ma stworzyć własny model kultury
oparty na wartościach „idealistycznych” i „woluntarystycznych” w przeciwstawieniu do starych materialistycznych i racjonalistycznych systemów Zachodu
oraz nowych Wschodu. Kultura ta ma jednak mieć charakter uniwersalny62.
Poglądy historiozoficzne sanacji odzwierciedlają jej główne założenia ideowe. Noszą one charakter idealistyczny, antydeterministyczny i heroistyczno-woluntarystyczny. Jedynym czynnikiem dziejotwórczym według teoretyków sanacji
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Por. omówienie bardziej szczegółowe tej problematyki w części II niniejszej pracy.
Mejbaum W., Polskie problemy dnia. Glossy, 1935.
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jest wola ludzka. Rozwój i postęp dokonuje się według Skwarczyńskiego „wybuchami ducha”, ofiarą, heroizmem i czynnym entuzjazmem63. W czynniku idealistycznym widzą ideologowie sanacji „zasadniczy motor rozwoju cywilizacji”64.
Autorzy sanacji wulgaryzują pojęcie determinizmu. Sami myślą pewnymi nawykowymi ciągami skojarzeń, podporządkowują się pewnym basis – uprzedzeniom
wynikającym z ich formacji umysłowej i podobne nawyki myślowe chcą upowszechnić. Na przykład socjalizm w niektórych wypowiedziach zrównany jest
z materializmem w znaczeniu egoizmu i użycia. Wulgaryzacje są wprost żenujące. Piłsudski pisząc o sobie stwierdza: „abstrakcyjna logika Marksa, oraz panowanie towaru nad człowiekiem nie pasowało do mego mózgu”65. Charakteryzuje
on tymi słowami swój raczej uczuciowy niż pojęciowy stosunek to teorii socjalizmu. Właśnie takimi kategoriami operowała sanacja rozgrywając swoje spory.
Podobna „mistyfikacyjność” panuje przy traktowaniu determinizmu utożsamianego z antyhumanistycznym fatalizmem. Przykładem wulgaryzacji pojmowania determinizmu może być wysuwanie jako argument przeciw niemu następującego
stwierdzenia: legiony są dowodem „posłuszeństwa historii wobec woli ludzkiej”66.
Jest to jeden z licznych wypadków kiedy najpierw mistyfikuje się pewne pojęcia
by potem je zwalczać. Heroistyczne traktowanie dziejów stanowi teoretyczne
uzasadnienie dla Führerprinzip.
Ideologowie sanacji sugerują, że czynnikami dziejotwórczymi są: twórczy
heroizm jednostek i grup oraz inspirowany przez nie „nakaz moralny” wobec
reszty społeczeństwa. Wola i czyn mają zastąpić wszelką prawidłowość, wszelkie
inne elementy jak „postęp” scjentystów, „rozum” Hegla, „łaskę” romantyków czy
„ekonomikę” Marksa. Ten sposób ujmowania historii rzutuje na ideał wychowawczy, prowadzi do podkreślenia roli „walorów aktywnych” i „twórczości”.
W ideologii wychowawczej sanacji podstawową rolę grało państwo, występował swoisty „kult państwowości” zrozumiały w warunkach świeżo odzyskanej
niepodległości. W hasłach „myślenia państwowego”, kształtowania „obywatela-państwowca” i „wychowania państwowego” sanacja znalazła jakąś bazę dla swojej ideologii. Ta problematyka spełniała w dość znacznym stopniu wymagania
wypływające z charakteru konsolidacyjnego i kontynuacyjnego systemu, jak i służyć mogła skutecznie za czynnik odróżniający go od kierunku narodowego, który był głównym, oficjalnym przeciwnikiem sanacji. Poza tym wychowanie państwowe było próbą znalezienia punktu przezwyciężającego niebezpieczeństwo
63
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stagnacji. Państwo jest według Dadejowej „postacią niepodległości i w tym sensie niepodległość bynajmniej nie została zdobyta, a każdego dnia musi być zdobywana na nowo”67.
Jak sanacja rozumiała pojęcie państwa, jego celu i znaczenia? Zestawię tu
najbardziej typowe określenia państwa i jego roli występujące u autorów sanacyjnych:
Państwo jest „najgłębiej i najskuteczniej w życie sięgającym wysiłkiem zorganizowanego społeczeństwa” według J. Jędrzejewicza68.
Państwo to „świadomość i wola narodu, stojąca jednak nad narodem” według Ostrowskiego69.
Państwo to „motor dostarczający społeczeństwu energii kierunkowej” według Seweryna70.
A. Skwarczyński uważa państwo za: „narzędzie twórczej inspiracji” w dziedzinie moralnej, ale „nie pozaludzki twór stanowiący cel sam w sobie”71.
„Państwo polskie (jest) przejawem woli politycznej Narodu Polskiego” – według założeń Legionu Młodych72.
„Państwo jest koniecznym i przymusowym nadprzedsiębiorstwem wszystkich czasów i wszech stron, wykazującym różnych i zmiennych właścicieli” – pisze Górka73.
Gdy Bystroń próbuje opisać państwo jako „twór społeczny, na który się składa więź organizacyjna, uczucia i myśli jednostek” spotyka się z dość ostrą krytyką ze strony sanacyjnej grupy Zrębu. Według Leleszówny państwo jest czymś
więcej, jest „substancją duchową”74.
Przy próbie uporządkowania tych quasi definicji dochodzi się do wniosku,
że myśl sanacyjna oscyluje między pojmowaniem państwa jako tworu posiadającego odrębny, samoistny byt, jako „substancji duchowej”, fetyszyzacją tego
państwa i czynieniem z niego „bożka” a traktowaniem go jako swoistej struktury
67
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społecznej. Być może, że ten pierwszy nurt myślowy implikowany był przez jego większą skuteczność wychowawczą. Sadowski twierdzi, że państwo powinno stać się rodzajem fetyszu bo wtedy najłatwiej jest doprowadzić do jego kultu
i idealizacji75.
Chmaj pisze: „Ale państwo posiada byt pierwotny, samoistny, a w takim razie najważniejszą rzeczą jest kult państwa, postawa emocjonalna, wzruszeniowa, kontemplacyjna, wobec tego osobliwego, tego jedynego, wyjątkowego bytu,
albo jest ono tylko organizacją społeczną, a w takim razie decydujące znaczenie
posiada jedynie rozwój jednostki w duchu oraz dla celów tej organizacji”76. Chmaj
nazywa ten pierwszy nurt irracjonalnym, metafizycznym, drugi zaś pozytywnym.
Zwraca tu uwagę związek między pojmowaniem państwa a systemem wychowawczym sanacji nastawionym na stronę woluntarno-uczuciową człowieka.
Z pojmowaniem istoty państwa łączą się doktryny o jego celu77. Sanacja odcina się od heglowskiego „selsbstzweck”, natomiast wpada w swoistą kazuistykę.
Celem państwa jest dobro narodu (obywateli), ale prawdziwym dobrem narodu
(obywateli) jest dobro państwa itd. Z tym, że to „dobro powszechne” (reprezentowane przez państwo) nie ma być wcale jednoznaczne ani z subiektywnymi
interesami poszczególnych jednostek, ani nawet z interesami zbiorowości tak
jak ona sama to zrozumie. Górka tworzy tezę „o nieodwracalności interesów”
– interes państwa zawsze się pokrywa z interesem obywateli, natomiast interesy
obywateli nie zawsze utożsamiają się z interesem państwa78.
Idea państwowa stawiana jako idea wiodąca głoszona była jako czynnik
integracji społeczeństwa pod przewodnictwem sanacji i zarazem pozwalała na
podtrzymywanie ulubionego przez sanację mitu „konkretności” i „ponadpartyjności” jej ideologii.
Jędrzejewicz określa państwo jako „miejsce geometryczne daleko idących
kompromisów” klasowych, światopoglądowych, politycznych79. Idea państwowa
miała być czymś więcej niż doktryną partyjną. Miała łączyć wszystkich ludzi dobrej woli, jak to sanacja niemal ewangelicznie określała. Miała też brzmieć
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„konkretniej”, „trzeźwiej” niż na przykład frazeologia narodowa. Dobro wspólne, dobro państwa, realna racja stanu miały uzasadniać prawo do przeciwstawianie się wszelkiego rodzaju ideologiom innych grup. Teoretycy Legionu Młodych
stwierdzają, że państwo wykonuje rolę wychowawczą, że państwo wykonuje rolę
wychowawczą w stosunku do Narodu, wychowanie powinno być monopolem
państwa. Polityka państwowa nie może być uzależniona od aktualnych prądów
nurtujących społeczeństwo80. Państwo więc w pewnym stopniu wychowuje dla
siebie i według siebie, stanowi ostateczny punkt odniesienia.
Trzonem ideologii wychowawczej sanacji jest model, wzorzec obywatela-państwowca. Piłsudczycy, jak wydaje się, oparli swoje poglądy wychowawcze
na przeciwstawieniu dwóch stereotypów: pozytywnego i negatywnego. Na negatywny składały się: doktrynerstwo, dyscyplina nakazująca pokrywać niemoralność
innych członków grupy, karierowiczostwo, demagogia, przywłaszczanie sobie
przez grupę prawa przemawiania w imieniu narodu, kłamstwo, plotka, oszczerstwo, płytka frazeologia, bezmyślne naśladowanie wzorów obcych i niewiara
we własne siły. Sanacja nazywała te cechy „partyjnymi”. Model pozytywny skupiał w sobie takie cechy jak dzielność życiową, syntezę realizmu z idealizmem,
potężną wolę i energię, zdolność do czynu i pracy, poczucie honoru, wreszcie
umiejętność bycia zdyscyplinowanym członkiem zbiorowości. W pozytywnym
wzorze obywatela najistotniejsza jest sprawa jego stosunku do państwa. Sanacja
stawia sobie za cel przebudowę tego stosunku. Obywatel nie może być według
Skwarczyńskiego „kontrahentem” państwa, główną jego cechą powinna być ofiarność i lojalność.
Zdawano sobie sprawę z ogromnych trudności przy realizowaniu tego celu.
Szkoła walki i obrony miała nagle i nieoczekiwanie zamienić się w szkołę najszerszej lojalności – stwierdza Chmielewski81. Rzeczywiście niedalekie były czasy niewoli kiedy to cały wysiłek wychowawczy ugrupowań niepodległościowych
były skierowany właśnie w kierunku wyrobienia postawy antypaństwowej, kiedy
państwo było zawsze wrogie. Zwracano bardzo dużą uwagę na lojalizm gdyż
dotyczyło to już konkretnie państwa sanacyjnego, miało być swoistym ubezpieczeniem sanacji. Obóz sanacyjny chciał sobie wychować takich obywateli, którzy
będą mieli wpojone lojalne ustosunkowanie się do władzy, do rządzących. „Bez
względu na to jaki jest czy będzie rząd, musimy uczyć, że każdy rząd kolejny to
nasz zwierzchnik, a każde jego poczynanie ma na widoku własne nasze dobro”
80

Idee i Myśli Legionu Młodych, jw.
Chmielewski K., Ideologia naszej szkoły, „Ogniwo”, nr 9, 1932. Podobnie Górka zwraca uwagę,
że obecnie tego co obmyślono dla rozsadzenia państw zaborczych uczy się młodzież w państwie
polskim (Naród a Państwo jako zagadnienie Polski, 1937).
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– pisze M. Kreczmar82. Poza przerażającym ultra-lojalizmem kryje się w tym
sposobie przedstawienia sprawy przekonanie sanacji, że właśnie ona będzie
u władzy.
Obywatel ofiarny i lojalny może jednak domagać się uzasadnienia dla swojej
ofiarności i lojalności. Teoretycy obozu sanacyjnego rozróżniali dwa zagadnienia: stosunek jednostki do zbiorowości i zbiorowości do państwa. Charakterystyczna jest dla sanacji odraza do indywidualizmu rozumianego jako przewaga
jednostki nad społeczeństwem oraz do „demo-liberalizmu” traktującego według
sanacji społeczeństwa jako mające przewagę nad państwem. W sporze jednostka
– zbiorowość zawsze według sanacji powinien przeważać interes zbiorowości,
a ta zbiorowość może się w pełni rozwija tylko w ramach państwa.
Sprzeczności te nie są według sanacji natury antagonistycznej, obiektywnej, a wypływają z odczuć subiektywnych. Interes zbiorowości w interpretacji
sanacji można by określić jako sublimację interesu jednostki. A z kolei „zorganizowanego życia zbiorowego, a co za tym idzie i pewnego życia indywidualnego poza ramami organizacji państwowej nie da się dziś pomyśleć” jak pisze
J. Jędrzejewicz83.
Można by tu stwierdzić, że przecież sanacja w końcu dochodziła do jednostki jako punktu odniesienia, ale wydaje się, że taka droga dojścia nie ma nic
wspólnego z tzw. indywidualizmem.
Obywatel-państwowiec powinien więc we własnym, dobrze zrozumianym
interesie stawiać ponad wszystko rację stanu państwa. Sanacja, jak wiele ideologii, popada tu w uroki i niebezpieczeństwa „złotego środka”. Mejbaum pisze,
że należy „upaństwowić obywatela, uspołecznić państwo, a praca dla społeczeństwa przemieni się w pracę państwową nowego człowieka, człowieka społecznego”84. (Wydaje się, że przy tego typu sformułowaniach zawierających pozornie
ogólną przekonywalność, istotna jest droga jaką się do nich dochodzi. Zawsze
można się ratować „złotym środkiem”, ale chodzi o to, z której strony idąc
osiągnęło się go). W wypadku ideologii sanacji zarówno punktem wyjścia jak
i dojścia było państwo.
Obywatel powinien być karny i zdyscyplinowany. Boimy się „filozofów”, zrywamy z anarchicznością charakteru polskiego, walczymy z krytykanctwem, z nawykami „demokracji i pajdokracji” – oto zestaw najbardziej typowych sformułowań sanacji. Piestrzyński pisze, że po pierwszej wojnie zaczęto rozumieć tak
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Kreczmar M., Nauczanie historii starożytnej z punktu widzenia obywatelskiego i państwowego,
„Zrąb”, nr 7, 1931, s. 72.
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Jędrzejewicz J., Wychowanie państwowe, „Zrąb”, nr 3, 1930, s. 313.
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Mejbaum W., jw., s. 21.
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„elementarne prawdy”, jak to, „że naród by mógł istnieć musi być rządzony, i to
nieraz rządzony twardą ręką, że indywidualizm jest doktryną antyspołeczną,
że ludzie nie są bynajmniej równi i wolni, że nigdy nie byli niezależni, że zasadą organizacji państwa nie może być doktryna Monteskiusza, a ewangelią życia
zbiorowego Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela”85. Autor jest odstępcą od
obozu narodowego i być może nawyki myślenia tego obozu wpłynęły na tak
ostre sformułowania. Narastające nastroje antyindywidualistyczne łączyły się chyba z infiltracją grup endecko-oenerowskich do obozu sanacji, ale także wypływały z własnego stylu myślenia sanacji. Takie ujmowanie sprawy prowadzi zresztą
właśnie do militaryzacji społeczeństwa. Wzory wojska i żołnierski sposób myślenia
są szeroko propagowane przez sanację. Celem obywatela jest „służba” państwu.
Służba, wódz, dyscyplina, karność – to wszystko terminologia wojskowa ulubiona przez autorów sanacyjnych. Mówiąc o przebudowie stosunku obywatela do
państwa sanatorzy często twierdzą, że należy zlikwidować „cywilny stosunek
do państwa”. Kult wojska głoszony przez sanację był chyba między innymi powodowany frustracją narodu w tej dziedzinie na skutek długotrwałej niewoli
politycznej, nienasyconą od pokoleń tęsknotą do „munduru”86. Walka o wolność
ma się toczyć nie przez walkę z przymusem, lecz poprzez trud wychowawczy
grupy sprawującej ten przymus. Oczywiście dotyczy to „własnego państwa”.
Sanacja spieszy tu z uzasadnieniami. Karność i dyscyplina muszą być świadome. Chodzi o stworzenie „kultury przymusu politycznego”, o „subordynację moralną” według określeń Piłsudskiego (por. legenda pieczątki Rządu Narodowego
z 1863 r.).
Obywatel musi być nie tylko zdyscyplinowany. Sanacja chce jakby stworzyć
społeczeństwo hierarchiczne: wódz – elita – masy. Model społeczeństwa pożądany przez nią nie ma nic wspólnego z zatomizowanym społeczeństwem „wolnych
jednostek”. A. Skwarczyński analizując czynniki integracji społecznej stwierdza,
że chodzi o związanie ludzi „nie tylko racjonalistyczną metodą uzyskiwania ich
zgody na pewne zasady programowe, nie tylko materialistyczną metodą wiązania ich interesem, ale moralną więzią zaufania i twórczą więzią powołania”87.
Społeczeństwo ma być bezklasowe i w ogóle pozbawione wewnętrznych podziałów, ale oparte na zasadzie hierarchii z wyróżnieniem elity. Chyba można postawić tezę, że elita miała zastąpić partię.
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Piestrzyński R., W nowym ustroju, 1935, s. 67.
Sam Piłsudski używa np. takich zestawień, mających ukazać różnice między cywilnym a wojskowym – „demokracja koszuli i rozchełstanego krawatu” a „mundur wojskowy”.
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„Wartością wysiłku i zasług obywatela na rzecz dobra powszechnego mierzone będą jego uprawnienia do wpływania na sprawy publiczne” – stwierdza
art. 7 Konstytucji z 1935 roku88. Taki układ społeczeństwa ma obywatel zaakceptować, ma go uznać za naturalny i dobry. Znów powraca tu uraz antydemokratyczny i antypartyjny. Być może źródła tego urazu tkwią zarówno w młodzieńczym socjalizmie jak i przepojeniu tradycjami szlacheckimi. Oba te elementy
wszczepiły niechęć do burżuazji a idee demokracji liberalnej związane były
przecież właśnie z tą warstwą.
Führerprinzip jest głoszony z całą otwartością. U genezy tego tkwi na pewno wyjątkowa rola Piłsudskiego, ale nie tylko. Zasada wodzostwa w zastosowaniu
do Marszałka była w pewnym sensie naturalna, ostatecznie sanacja była obozem
piłsudczyków. Ale zasada ta kontynuowana jest po śmierci Marszałka, bez związku
już z jego osobą. Próby kontynuacji formy wodzostwa widać w całej walce o pozycję Rydza Śmigłego w latach 1935–1939. Autorzy związani z sanacją stwierdzają zresztą, że w wielu krajach po wojnie spotyka się „naczelne osobistości
opatrzone w oczach ludu charyzmatem” jak Mussolini, Lenin, Gandhi, Piłsudski.
Sanacja odrzuca „mit równości ludzi” i „mit uprawnionej przewagi większości nad mniejszością”. Sama jako grupa jest nawet dumna z tego, że była
mniejszością, bo właśnie „wybrane mniejszości” tworzą i realizują „kierownicze
idee ludzkości”. „Rewolucja moralna ma zawsze tendencję skupiania się około
jakiejś osoby ponieważ w swym zalążkach jest w pełni akcją inicjatywną i bohaterstwem, a dopiero później działać zaczyna jako myśl. Rewolucja moralna
powstaje zawsze z małych skupień ludzi bezwzględnie jej oddanych, gdy rewolucja socjalna wychodzi zwykle z ogólnych założeń teoretycznych i posiada raczej swych demagogów niż wodzów” – pisze Dunin-Borkowski89. Według sanacji wszelkie prądy niwelujące społeczeństwo są szkodliwe. Elitę należy inaczej
traktować i wychowywać niż resztę, zawsze podkreślając jej odrębność. A demokratyzację wychowania i szkolnictwa należy rozumie tylko jako „rozszerzenie
postawy rekrutacyjnej” tej elity. Masy mają być karne, zdyscyplinowane i zglajszachtowane, natomiast w ramach elity należy dążyć do zapewnienia jak najswobodniejszego rozwoju twórczych indywidualności, do swoistej demokracji
wewnętrznej.
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23.III.1935, 1935, rozdz. I, art. 7, s. 29. Podobne akcenty występują w Deklaracji Legionu Młodych: „Jedynie pełnoprawnym obywatelem jest
człowiek pracy i żołnierz, gotowość ofiary krwi i wartość wysiłku roboczego decydują o posiadaniu uprawnień obywatelskich” (Idee i Myśli Legionu Młodych, 1937, s. 31). Elita miała zastąpić partię.
Charakterystyczną chyba cechą rządów antydemokratycznych jest niechęć do istnienia przekaźników między rządem a masami w postaci parlamentarnych partii.
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Ideał karnego, lojalnego obywatela traktującego państwo jako naczelną
wartość i godzącego się ze swym miejscem w ustalonej hierarchii społecznej był
dość nieatrakcyjny, a poza tym można się było obawiać, że jeśli chodzi o „twórczość państwową” nie byłby on zbyt użyteczny.
Sanacja musiała się zatroszczyć zarówno o uatrakcyjnienie swego ideału,
jak i o jego rozbudowę. Przede wszystkim trzeba go było nasycić dynamizmem.
Łączy się to z samą metodą rozpowszechniania ideału. Ostrowski pisze, że
właściwą drogą i z punktu widzenia etycznego wychowania narodu i z punktu
widzenia praktycznego skuteczności oddziaływania jest ujmowanie idei państwa
w sposób irracjonalny, więc raczej emocjonalno-woluntarny, niż czysto intelektualny90. Czerwiński zaś zauważa: „Intelektualizm rodzi relatywizm. Tylko uczucie nie podlega dyskusji”91.
Niechęć do intelektualistów wiąże się między innymi z poprzednio zasygnalizowaną problematyką karności. Teraz do tej karności dodaje się uczucie – entuzjazm. W takich sformułowaniu kryje się także dążenie do „uwojskowienia”
społeczeństwa. Obywatel jak żołnierz powinien nie tylko słuchać rozkazów, ale
wykonywać je z największym bojowym zapałem. Nie „zimny zmysł krytyki i doktryny” lecz gorąca wiara, oddanie, twórczy entuzjazm są pożądanymi cechami,
oczywiście pod warunkiem, że będą zawsze skierowane pro. Upraszczając – obywatel może być głupi, ale musi być zapalony i musi wierzyć rządowi. Ideologia
proponowana przez sanację była wybitnie afirmacyjna i zawierała elementy konstruktywizmu i optymizmu92. Spotykała się więc z trudnościami charakterystycznymi dla ideologii apologii. Terminy „radosna twórczość”, „nastawienie państwowo-twórcze” używane obecnie w mowie potocznej to właśnie terminologia
propagandy sanacyjnej. Aby afirmacyjność ta nie była statyczna dołączone jest
wielkie hasło – „mocarstwowości”. Ma ono dodać tak potrzebnego dynamizmu,
ma utrzymać naród w stanie permanentnej ekscytacji. Zjawisko dążenia do wewnętrznego dynamizmu ideologii ruchu wydaje się charakterystyczne dla większości totalizmów XX wieku. Legion Młodych głosi hasło „bojowej gotowości”.
Rydz Śmigły stwierdza: „jesteśmy narodem (...), który musi być pod bronią, w najszerszym znaczeniu tych słów. A przede wszystkim w znaczeniu moralnym”93.
Jest to bardzo ważny punkt. Żądanie od młodzieży postawy afirmacji rzeczywistości jest zawsze bardzo trudne i grozi niebezpieczeństwem stagnacji i obojęt90
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ności. Dlatego też trzeba było ukazać wielkie cele, „podniecić” społeczeństwo.
Stąd operowanie pojęciami – „wielkie państwo”, „misja dziejowa”. W założeniach
Legionu Młodych znajduje się stwierdzenie bardzo charakterystyczne: „jest nam
obca postawa obronna. Chcemy ustalenia w Polsce postawy ofensywnej”94.
Sanacja wysuwała mit95 odpowiedzialności i pracy. „Mitem młodzieży
współczesnej jest praca” – tego typu stwierdzenia spotyka się często w pismach
autorów sanacji (Kosiński, Skwarczyński, Nowak i inni). Szukając genezy tego
zjawiska wskazują oni na rosnące bezrobocie, co jest dość zaskakujące w tym
kontekście. „Państwo pracy” jako hasło naczelne postawiła młodzieżowa organizacja sanacji – Legion Młodych. O pracy mówi się ciągle, tworzy się niemal
kult pracy. Wydaje się, że kluczowa pozycja zagadnienia pracy w systemie ideowym sanacji jest logicznie uzasadniona. Znów wraca tu problematyka przeciwstawiania czasów niewoli i niepodległości. Przed 1918 istniała idea walki, po 1918
w warunkach niepodległego państwa trzeba ją było czymś zastąpić96.
Gorączkowo szukając sposobów uatrakcyjnienia haseł pracy sanacja musiała
spróbować nadać aurę heroiczną konkretnej „pracy realizacyjnej”. Chodziło tu
o zadośćuczynienie potrzebom psychicznym młodego pokolenia, które najpierw
wychowuje się na wzorach bojowników-powstańców operując pojęciami bohaterstwa, „snów o szpadzie”, walki o święta sprawę czy „stoków Cytadeli”, a potem
mówi się tej młodzieży, że to przeszłość, że teraz mają się cieszyć odzyskanym
państwem i na przykład radośnie zakładać ochronkę dla sierot po legionistach.
Czerwiński próbuje więc tworzyć typ „obywatela-bojownika”97 stanowiący pożądaną syntezę, i głosi „aktywnie lojalny” stosunek do państwa.
Sanacja tworząc swój mit pracy oscyluje między tradycjami romantyzmu
i pozytywizmu. Jest ona tu znów w dość trudnej sytuacji. Z jednej strony historyczny polski pozytywizm był w oczach sanacji całkowicie skompromitowany swoją ugodowością, z drugiej strony właśnie pozytywizm jako umownie rozumiana
postawa życiowa to synonim realizmu, trzeźwości, pracy, a nie walki. I tak pojmowany lepiej by pasował do potrzeb odzyskanego już państwa niż romantyzm.
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Ale romantyzm był o wiele bardziej atrakcyjny. Sanacyjni ideologowie podejmują więc próbę stworzenia jakiejś syntezy romantycznego i pozytywistycznego
sposobu myślenia. W romantyzmie polskim rozróżniali teoretycy sanacyjni dwa
nurty. Pierwszy to nurt romantycznego kultu cierpienia i ofiary, niemal „cierpiętnictwo narodowe”, pesymistyczny mesjanizm, który odrzucali98. Natomiast drugi
nurt – „optymistyczny”, wszelkie hasła typu „mierz siły na zamiary” sanacja anektowała ozdabiając nimi pozytywistyczne ideały „szarej codziennej pracy” i ukonkretnione hasła „racji stanu”. Według Wierońskiego z romantyzmu brać się powinno poglądy o przewadze ducha nad materią, o znaczeniu imponderabiliów,
roli entuzjazmu i irracjonalną postawę wobec zagadnienia mocarstwowości Polski
– to znaczy przekonanie, że ta mocarstwowość jest natury moralnej. Wreszcie
z „epoki romantyzmu bierze swą genezę wyznawany przez Marszałka kult wielkości, kult przewodnika, który by stanowił syntezę najgłębszych wartości kultury
swego narodu i wyznaczał mu nowe drogi rozwoju”99.
Istniały pewne różnice w ocenie stopnia atrakcyjności poszczególnych postaw. Jedni autorzy uważają, że młodzież odżegnuje się od romantyzmu i wstydzi się go, inni że właśnie tęskni za romantyzmem, a odrzuca hasła konkretne,
szare100.
Hasło pracy, którego propagowaniu poświęcił się przede wszystkim jeden
z najwybitniejszych teoretyków sanacji, Adam Skwarczyński, poza tym, że było
użyteczne, dopasowane do potrzeb niepodległego państwa i stanowiło jakiś surogat naczelnej idei, za którą tęskniła młodzież pozbawiona przeżyć „czasów
heroizmu”, miało jeszcze inne dobre strony. Dawało ono możliwości podkreślenia swoistej, zmistyfikowanej lewicowości sanacji oraz ustawiało hasła ideowe
sanacji na płaszczyźnie „kultu rzeczywistości”, i do pewnego stopnia miało chronić
przed utratą wpływów wśród młodych.
Państwowiec według ideologów sanacji musi wykazać się pracą realizacyjną
i być zaangażowany w życie państwa. Musi się czuć odpowiedzialny za całość
państwa i za swój odcinek. Skwarczyński szukając wartości inspirujących obywatela do twórczej pracy próbuje je znaleźć w zasadzie odpowiedzialności.
„Chodzi właśnie o odpowiedzialność ludzi, od której tak wygodnie uciec po
łatwej drodze ulegania większości (w demokracji), lub nakazowi (w dyktaturze),
zamiast budować ją w sposób jedyny, choć trudny, przez pracę moralną narodu”
98

„Z romantyzmu bierzemy wszystko, co nie jest mesjanizmem, ofiarą i Weltschmercem”
– pisze Pohoska (Ideowe podstawy wychowania obywatelskiego, „Zrąb”, nr 12, 1932).
99
Wieroński T., jw., s. 20.
100
[Brak treści przypisu w oryginale – przyp. red.]
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pisze Skwarczyński101. Jako główny cel i kierunek działalności wychowawczej sanacji przyjmuje on „ześrodkowanie przez pracę moralną woli zbiorowej ku celom wyższym”102.
Reasumując spróbujmy zestawić najważniejsze cechy nowego modelu obywatela. Ma być to człowiek realistycznie oceniający rzeczywistość, obdarzony silną wolą, trwałością i umiejętnością czynu, zdolny do działania zdyscyplinowanego
i prozelityczny w stosunku do państwa. Równocześnie powinien on posiadać nastawienie prospektywne, wiarę we własne siły, dynamizm, czuć się zaangażowany w życie zbiorowe i odpowiedzialny za nie, być zdolnym do twórczej inicjatywy
jak i do heroizmu i ofiary na rzecz państwa polskiego. Wreszcie, postawę jego ma
kształtować romantyczny idealizm, wiara w wagę wartości moralnych, rozliczne
imponderabilia, a nie dążenie do własnego interesu103.
Tak w zarysie przedstawia się ideał wychowawczy sanacji sformułowany
w latach 30-tych.
c. Dalsza ewolucja ideologii wychowawczej sanacji na tle prób jej realizowania
i zmian w stosunkach wewnętrznych w Polsce w latach 1932–1939
Zasada wychowania państwowego sformułowana przez teoretyków sanacji
nie dotarła jednak do mas nauczycielskich, nie opracowano wskazówek co do jej
realizowania. Zdając sobie z tego sprawę ministerstwo organizuje ogromną liczbę
kursów i konferencji oświatowych, na których omawiany jest przede wszystkim
problem wychowania obywatelsko-państwowego (np. w roku szkolnym 1930/31
przeprowadzono 175 kursów dla nauczycieli, 19 dla dyrektorów, 2 dla inspektorów). Niemal na wszystkich tych kurso-konferencjach podstawą do dyskusji jest
referat dyrektora departamentu w Ministerstwie WRiOP, W. Gałeckiego „Wychowanie państwowe” – jest to podstawowa oficjalna wypowiedź władz szkolnych na
temat nowego programu nauczania i wychowania. Gałecki stwierdza, że uczuciowo pojęta radość z odzyskania niepodległości na długo nie starczyła, a rzeczywistość polska sprzed 1926 r. była dość nieatrakcyjna. Należało stworzyć nowy program, dać społeczeństwu nową ideę bo „fakt istnienia Państwa Polskiego
nie będzie nam wychowywał młodzieży sam przez się, jak to czyniła idea Polski
Niepodległej”104. Taką ideą stało się wychowanie państwowe. Należy teraz wpro101

Skwarczyński A., Podstawy pracy w zespole. Odb. z „Jutra Pracy”, 1932.
Skwarczyński A., Myśl wychowawcza Piłsudskiego, „Zrąb”, nr 13, 1933, s. 13.
103
Wydaje się celowe podanie generalnych sformułowań autorów sanacji, ujmujących syntetycznie ideał wychowawczy. Wypowiedzi pochodzą z lat 1929–1937 ale dotyczą założeń sformułowanych właśnie w latach 30-tych [treść przypisu częściowo pominięta – przyp. red.].
104
Gałecki W., Wychowanie państwowe, „Oświata i Wychowanie”, nr 7, 1931, s. 620.
102
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wadzić te idee do szkoły, nauczyciel nie powinien zasłaniać się w tym wypadku
„apolitycznością” szkoły.
W lipcu 1931 roku odbywa się II Kongres Pedagogiczny w Wilnie poświęcony
niemal w całości zagadnieniu „wychowania państwowego”. Wystąpienia Pohoskiej
i Makucha świadczą o pełnej ofensywie kierunku „państwowego” (czyli sanacyjnego) w wychowaniu. W tymże roku ukazuje się książka Pohoskiej „Wychowanie
obywatelsko-państwowe”, która miała być pozycją podstawową, kompendium
wiedzy na ten temat. Po druzgocących recenzjach, szczególnie Suchodolskiego
w „Przeglądzie Pedagogicznym”, zostaje jednak wycofana.
W sierpniu 1931 r. umiera Czerwiński. Ministrem WRiOP zostaje J. Jędrzejewicz, który zajmować będzie to stanowisko do lutego 1934 r. Wychowanie
państwowe wkracza coraz wyraźniej w etap realizacji. Rozważania teoretyczne
i zmiany personalne stanowiły okres przygotowawczy.
Te przemiany w dziedzinie polityki oświatowo-wychowawczej dokonują się
równocześnie ze zmianami w sytuacji ogólno-politycznej. W 1929 roku ukazuje
się wywiad Piłsudskiego „Dno oka” sygnalizujący zaostrzenie kursu wobec opozycji. W tymże roku Niedziałkowski publikuje w „Robotniku” artykuł „Nasz stosunek do Piłsudskiego”, w którym formułuje tezę, że Piłsudski z 1905, 1914, 1918,
a nawet 1920 roku „to już historia”, natomiast Piłsudski z 1926 r. to „wódz gasnącego świata starej Polski”. Legalna lewica ostatecznie zrywa z sanacją i w swej
walce z nią wykracza poza ramy parlamentarne. Jednym z jej argumentów propagandowych to pokazywanie, że sanacja nie ma już nic wspólnego ze swoim lewicowym rodowodem. Argument ten wysuwała lewica równie często jak sanacja
podkreślała, również w celach propagandowych, ciągłość swej linii rozwojowej.
10.IX.1930 r. następuje Brześć, od września do października tegoż roku trwają
pacyfikacje Małopolski Wschodniej. Czy ideologia wychowawcza została „nietknięta” rzez fakty, które przecież musiały wpływać na nastroje społeczeństwa,
kształtować atmosferę, w której realizowano wychowanie państwowe? Pobóg-Malinowski pisze: „Z Brześcia wyłonił się wielki problem moralny i tu spotkało
Piłsudskiego niepowodzenie, a to na skutek metod zastosowanych a nieodpowiadających charakterowi narodu polskiego”105. Bezpośredni wpływ wypadków politycznych rozgrywających się współcześnie na ideologię wychowawczą jest trudny do wykrycia, ale wydaje się, że coraz większy nacisk na elementy karności
w wychowaniu i w ogóle nasilenie akcji wychowawczej ze strony sanacji są wynikiem coraz bardziej naprężonej sytuacji politycznej.
105

Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski, t. II, Londyn 1956, s. 529–530.
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W 1932 r. cała dotychczasowa polityka wychowawczo-oświatowa sanacji
znalazła swój wyraz w reformie szkolnictwa (tzw. „jędrzejowiczowskiej”). J.S. Bystroń w szkicach „Uspołecznienie szkoły” zwraca uwagę, że nie każda zmiana
zasługuje na nazwę „reformy”, gdyż do tego potrzebna jest przede wszystkim
„świadomość reformy”. Reforma może być wg Bystronia pedagogiczna, administracyjna, ideologiczna i społeczna. Wydaje się, że reforma Jedrzejewicza przeprowadzona z pełną, nawet wyolbrzymioną świadomością jej doniosłości dotyczyła
głownie strony ideologicznej i administracyjnej. Oznacza ona pełne wkroczenie
ideologii wychowawczej sanacji w stadium realizacji. Reforma ta traktowana była
przez jej twórców jako wycinek wielkiej ogólnospołecznej akcji wychowawczej
obozu rządzącego, a także jako dopasowanie systemu szkolnictwa do wymogów
ideologii wychowawczej sanacji.
Na reformę szkolnictwa polskiego dokonaną w latach 1932–1934 złożyła się
nie tylko sama ustawa sejmowa o jego ustroju. Ustawa była jakby zapoczątkowaniem zasadniczej reformy polskiego systemu szkolnego, która objęła dziedzinę ustroju i organizacji szkolnictwa, reformę programów oraz metod nauczania
i wychowania, wreszcie przebudowę administracji szkolnej. Równocześnie sanacja jakby oczyszczała sobie pole do zdobycia pełnego monopolu na wpływy
w szkolnictwie. Tak więc wraz z rozporządzeniami dotyczącymi nowych treści
i form nauczania i wychowania przeprowadza się czystkę wśród nauczycieli, podejmuję decyzję o graniczeniu autonomii szkolnictwa prywatnego. Zmieniono
także pragmatykę nauczycielska idąc w kierunku zapewnienia władzom jak najściślejszej kontroli nad nauczycielstwem i możliwości utrącania wszelkich niepożądanych wystąpień106. Rozszerzono ogromnie kompetencje Ministerstwa WRiOP,
co widoczne jest już w samej ustawie. Zaostrzono też system kwalifikowania
podręczników i wszelkiego rodzaju książek i pomocy szkolnych. Symptomatyczny
dla ówczesnych tendencji rządu jest projekt podporządkowywania szkolnictwa
państwowej administracji terenowej107.
106

Por. ustawa o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych (Dz.U.R.P.,
nr 33, poz. 343, 1932), Rozporządzenie Min. WRiOP z 7.VI.1932 o prywatnych szkołach oraz
zakładach naukowych i wychowawczych wydane co do § 13 w porozumieniu z Min. Spraw Wewnętrznych co do § 20 w porozumieniu z Min. Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu
(Dz.U.R.P., nr 50, poz. 473, 1932), zmiany z 21.X.1932 do Ustawy z 1.VII.1926 o stosunkach służbowych nauczycieli (Dz.U.R.P., nr 104, poz. 873, 1932), Rozporządzenie Min. WRiOP z 20.I.1933
o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko nauczycielom (Dz.U.R.P.,
nr 26, poz. 217, 1933).
107
Zarządzenie Min. WRiOP z 16.III.1934 o ocenie i używaniu książek i środków naukowych
– § 13 głosi, że kryterium oceny jest m.in. „czy i w jakim stopniu uwzględniają wymagania wychowawcze zawarte w programie nauki, w szczególności wymagania wychowania w duchu obywatelsko-państwowym” (Dz.U. Min. WRiOP, nr 3, poz. 37, 1934).
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Dla całego okresu reformowania szkolnictwa charakterystyczna jest dwutorowość. Obok zasadniczego nurtu reformy idą zarządzenia mające dać w ręce
władz sanacyjnych jak najprecyzyjniej działający aparat kontroli i sankcji dający
gwarancję przestrzegania wytycznych ideologiczno-programowych i umożliwiający walkę z wszelkimi wpływami pozasanacyjnymi w szkolnictwie.
Ustawa z 11.III.1932 r. zasadniczo dotyczyła samego ustroju szkolnego. Dodano tu jednak komentarze charakteryzujące ogólny kierunek ideowy zreformowanego szkolnictwa. Wstęp do Ustawy następująco precyzuje jej cele: „Ustawa
niniejsza wprowadza takie zasady ustroju szkolnictwa, które mają Państwu ułatwić organizację wychowania i kształtowania ogółu na świadomych swych obowiązków i twórczych obywateli Rzeczypospolitej, obywatelom tym zapewnić jak
najwyższe wyrobienie religijne, moralne, umysłowe i fizyczne oraz jak najlepsze
przygotowanie do życia, zdolniejszym zaś i dzielniejszym jednostkom ze wszelkich środowisk umożliwić osiągnięcie najwyższych szczebli naukowego i zawodowego wykształcenia”108.
Sam Jędrzejewicz w przemówieniu interpretującym projekt ustawy wygłoszonym na Komisji Oświatowej Sejmu wskazuje, że ustawa oparta jest na czterech głównych zasadach – jednolitości siły, demokratyzmu, selekcji i zbliżenia do
życia109. Podobnie oświetla ustawę artykuł redakcyjny w oficjalnym piśmie Min.
WRiOP „Oświata i Wychowanie”110.
Cała ustawa jest wyraźnie nastawiona na wprowadzenie ideologii wychowania państwowego do szkolnictwa. Szkoła powszechna ma dać poza „jednolitymi
podstawami wychowania i kształcenia ogólnego” także „przygotowanie społeczno-obywatelskie z uwzględnieniem potrzeb życia gospodarczego” (art. 11). Szkoła średnia poza „podstawami pełnego rozwoju kulturalnego” i przygotowaniem
do studiów wyższych ma przygotować młodzież „do czynnego udziału w życiu
zorganizowanego w ramach państwowego społeczeństwa” (art. 19). Szkoła za108

Ustawa z 11.III o ustroju szkolnictwa (Dz.U. Min. WRiOP, nr 4, poz. 9, 1932). Sam ustrój
– organizacja szkolnictwa nie są obojętne dla realizacji danej ideologii. Ozga pisze „Sfery rządzące
sanacji wiedziały, sam przez się nie rozwiązuje kwestii społecznych, ale może stworzyć formy
ułatwiające, lub utrudniające przemiany społeczne w kierunku pożądanym” (Organizacja szkolnictwa w Polsce, 1960, s. 31).
109
Przemówienie J. Jędrzejewicza na Komisji Oświatowej w sejmie 29.I.1932, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 4, 1932.
110
Redakcja podkreśla, że ustawa realizuje od dawna wysuwany postulat szkoły jednolitej, pozwala na kształtowanie elity, ale zarazem zapewnia jak najszerszą bazę rekrutacyjną dla tej elity,
umożliwia integrację dzieci z różnych środowisk w ramach szkoły powszechnej, wreszcie likwiduje pozostałości po-zaborowe, tworząc nowy ogólnopolski system szkolny (Myśli przewodnie nowej
ustawy, art. red. „Oświata i Wychowanie”, nr 1, 1932).
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wodowa ma także specjalnie uwzględnić „wychowanie społeczno-obywatelskie”
(art. 24). Przy precyzowaniu celów i programów wszelkich form kształcenia i dokształcania wszędzie wymienione jest „przygotowanie społeczno-obywatelskie”.
Dla studentów szkół wyższych ma być utworzone „studium w zakresie obrony
technicznej państwa i nauki obywatelstwa oraz sprawności fizycznej” (art. 52).
Poza ukierunkowaniem „obywatelsko-państwowym” w dziedzinie programowej ustawa zawiera wskazówki zalecające uwzględnienie najbliższego środowiska w nauczaniu i wychowaniu, szczególnie w szkole powszechnej (art. 11 § 2),
„praktycznych potrzeb życia” w programie gimnazjum (art. 21 § 2), oraz potrzeb
życia gospodarczego w czasie całej nauki szkolnej111.
Sama ustawa miała bardzo ramowy charakter. Trzeba ją było „uszczegółowić”, rozwinąć poszczególne punkty, „przełożyć” na język programów, podręczników, szczegółowych rozporządzeń i praktycznych wskazówek112. Trzeba było
zacząć jakby „wewnętrzną” reformę szkolnictwa.
Publicyści sanacyjni zaczynają szeroką akcję propagandową dokoła reformy,
która budziła wiele sprzeciwów, częściowo powodowanych faktyczną różnicą
w poglądach pedagogicznych, częściowo będących wynikiem opozycji politycznej wobec sanacji113.
W związku z reformą Minister WRiOP powołał Państwową Radę Oświecenia
Publicznego złożoną z przedstawicieli organizacji nauczycielskich, środowisk kulturalnych i naukowych. Miała być ona organem doradczym przy Ministerstwie
WRiOP i zarazem najwyższą reprezentacją społeczeństwa w dziedzinie oświaty
i wychowania. W listopadzie 1932 r. odbyło się pierwsze posiedzenie. W dyskusji
wskazano na konieczność uwzględnienia „czynnika uniwersalnego w znaczeniu
wspólnoty ogólnoludzkiej” i hasła „rozbrojenia moralnego” w wychowaniu. Wydaje się, że już w tym czasie zwolennicy wychowania państwowego w bardziej
skrajnym odłamie (np. „Zrąb”) nie zgodzili się z tym hasłem, a niedługo dla całego obozu wychowania państwowego podobny postulat brzmieć będzie jak
bluźnierstwo. Rada Oświecenia Publicznego próbuje też sprecyzować cechy
w jakie należy wyposażyć przyszłego obywatela. Rozróżnia się tu cechy „społeczne” (umiejętność współżycia, zrozumienie konieczności solidarności, czynna
111

Ustawa o ustroju..., jw.
Dokładniejsze omówienie tych zagadnień por. cz. II niniejszej pracy.
113
„Najgłośniejszą, bo najbardziej solidarną wrzawę wywołała związana z nazwiskiem Jedrzejewicza reforma szkolnictwa, okrzyczaną ją jako „szkodliwy eksperyment niekompetencji” i „okaz
czarnego wstecznictwa” – pisze Pobóg-Malinowski (Najnowsza historia polityczna Polski, t. II, Londyn
1956, s. 566). Nie zabrakło też zarzutów typu, że w nowych programach widoczne są wpływy
np. masońskie. Mackiewicz nazywa Jędrzejewicza człowiekiem, który nikomu nie dogodzi.
112
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postawa wobec życia) i „obywatelskie” (poczucie wartości posiadanego państwa,
chęć współdziałania w jego rozwoju, wreszcie cześć dla jego przywódców i budowniczych.
Sanacja próbuje jednocześnie stworzyć nowe formy akcji wychowawczej pozaszkolnej. W 1932 roku została założona Straż Przednia – organizacja młodzieży szkolnej inspirowana przez Adama Skwarczyńskiego, w 1933 zaczął wychodzić organ „elity młodzieży sanacyjnej” – „Kuźnia Młodych”.
W końcu 1933 r. raz jeszcze ożywiła się teoretyczna dyskusja wokół zasad
„wychowania państwowego”. Impuls dał artykuł Bystronia w nowo utworzonym
piśmie „Kultura Pedagogiczna” redagowanym przez Z. Mysłakowskiego114. Bystroń
ustawiał tam wychowanie państwowe jako odmianę społecznego wychowania „dla
państwa”, niekoniecznie „przez państwo”, odmetafizyczniał pojęcie państwa, podkreślał raczej rolę intelektu niż emocji w wychowaniu. To „spokojne” ujęcie wychowania państwowego spowodowało polemiczne wypowiedzi „skrajnych” państwowców na łamach „Zrębu” – Ostrowskiego, Zawadzkiego, Leleszówny. Wszyscy
ci autorzy bronili „wyjątkowości” państwa wobec innych form życia społecznego
i znaczenia stosunku emocjonalnego do państwa. Natomiast popierał Bystronia
Chałasiński – zwolennik socjologicznego ujmowania problematyki wychowania
państwowego. W 1933 r. ukazała się praca Sośnickiego „Podstawy wychowania
państwowego” będąca, zresztą dość nieudaną, próbą naukowego ujęcia zagadnienia „wychowania państwowego”. Jest to próba sprzeczna w założeniu, gdyż
Sośnicki z góry zakłada odrzucenie całej problematyki polityczno-ideowej i uwarunkowań społecznych danych postulatów wychowawczych. Stąd rozpatrywanie
tak przecież politycznie „zaangażowanych” spraw jak cele wychowania państwowego, bazujących właśnie na zagadnieniach aktualnych wynikających ze specyficznych warunków istniejących w danym państwie, staje się prawie niemożliwe.
W latach 1934–1935 dyskusje nad teoretycznymi podstawami wychowania
państwowego milkną. Autorów sanacyjnych nurtuje raczej problem realizacji swej
ideologii wychowawczej. W 1934 zaczęły się pojawiać artykuły mówiące o trudnościach napotykanych w trakcie tej realizacji. Pisze się o komplikacjach przy
wprowadzaniu nowych programów, o sztuczności, frazeologii i powierzchowności jakie towarzyszą próbom stosowania w praktyce nowego wychowania. We
wszystkich niemal wypowiedziach z tego okresu można wyczuć pewne przerażenie polityką personalną, represjami wobec nauczycielstwa, a także kryzysem
finansowym szkolnictwa i złymi warunkami materialnymi nauczycieli. Narasta
poczucie, że to tak wychwalane wychowanie państwowe w praktyce nie bardzo
się udaje.
114
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W listopadzie 1934 r. odbyło się posiedzenie Państwowej Rady Oświecenia
Publicznego, które miało na celu podsumowanie pierwszego okresu realizacji
reformy. Stwierdzono, że oświata stoi w obliczu kryzysu finansowego, przyrostu
ludności, a równocześnie „mocarstwowe nastawienie” nie pozwala na rozwiązania minimalistyczne. W przemówieniu ministra WRiOP Wacława Jędrzejewicza,
który zajął w 1934 r. miejsce swego brata, występuje pewne rozczarowanie do
wychowania poprzez szkołę, natomiast silniejszy nacisk na organizacje młodzieżowe. W. Jędrzejewicz stwierdzał, że chodzi o „wyprowadzenie życia organizacyjno-społecznego młodzieży z chaosu liczbowego i kierunkowego”115.
W tym okresie sanacja wyraźnie traci młodzież, którą tak pragnęła zdobyć. W 1934 r. powstaje ONR, którego program jest atrakcyjniejszy dla młodzieży niż nacjonalizm starej endecji. Ton propagandy endecji wyraźnie zaostrza się
w związku z powstaniem III Rzeszy, co młodzi narodowcy próbują zdyskontować
jako potwierdzenie własnego programu. Z drugiej strony nastroje kryzysowe powodowały radykalizację młodzieży. Pobóg-Malinowski pisze: „wśród młodzieży
uniwersyteckiej pojawiać się zaczynał typ Cezarego Baryki, który nie widząc
w Polsce «szklanych domów», gotów był kroczyć rewolucyjnie na Belweder”116.
W tym czasie umiera Adam Skwarczyński posiadający ogromny autorytet moralny
wśród młodzieży, niedawno założona Straż Przednia staje się w coraz większym
stopniu oazą karierowiczów i oportunistów.
W tych warunkach znaczenie wzrasta zainteresowanie faszyzmem. Przyczynia się do tego dojście Hitlera do władzy, a więc realizacja doktryny podobnej do
włoskiej, ale tym razem u najbliższego sąsiada. Niektóre elementy faszyzmu, zarówno w wydaniu włoskim jak niemieckim, uznano za jakąś możliwość wyjścia
z impasu wychowania w Polsce. Jak słusznie określa Słonimski „niecierpliwe dążenie do natychmiastowej poprawy pociąga w stronę Niemiec Hitlerowskich”117.
Tymczasem program wychowania państwowego w procesie realizowania
coraz bardziej ubożał, sprowadzał się do postulatu ścisłego wypełnienia wskazań
i wytycznych szczodrze dostarczanych przez władze oświatowe. Z programu
mającego aspiracje ideowo-wychowawcze stawał się zbiorem sztywnych wskazówek dotyczących najlepszych sposobów kształtowania lojalności i posłuszeństwa.
I chyba już w 1934 r. można doszukać się zalążków przyszłego zwrotu sanacji,
szukania nowych dróg przy pewnej rezygnacji z wychowania „państwowego”.
115

Jędrzejewicz W., Przemówienie na posiedzeniu Państwowej Rady Oświecenia Publicznego XI.1934,
„Oświata i Wychowanie”, nr 8–10, 1934, s. 436.
116
Pobóg-Malinowski W., jw., s. 563–564.
117
Słomiński A., Kroniki tygodniowe, 1956, s. 458.

IDEOLOGIA WYCHOWAWCZA SANACJI I JEJ ODBICIE W POLITYCE SZKOLNEJ...

283

Geneza tego zwrotu tkwić będzie w poprzednio opisanych zjawiskach
– przede wszystkim w trudnościach wprowadzenia w życie wychowania państwowego, ale poza tym zarówno w fakcie tracenia wpływów wśród młodzieży
jak i wyraźnym zafascynowaniu ideologią faszystowską. Rok 1935 jest tu datą
przełomową. W kwietniu tego roku została ogłoszona nowa konstytucja będąca
zarówno podsumowaniem dotychczasowego dorobku sanacji jak i programem
na przyszłość. Sama sanacja traktuje tę konstytucję jako swój manifest ideowy.
„Wartości wychowawcze” konstytucji, „Idea wychowawcza” konstytucji, konstytucja jako „Katechizm obywatela” – sformułowania tego rodzaju powtarzają się
wielokrotnie118. Artykuły konstytucji o władzy to według autorów sanacyjnych
„ekspiacja naszego pokolenia” za nadużywanie wolności, artykuły o stosunku
obywateli do państwa mówią o konieczności odrzucenia postawy „petenta” czy
obojętnego obserwatora, a kształtują wzorzec obywatela państwowca.
12.V.1935 r. umiera Marszałek. Śmierć Piłsudskiego i związane z tym zmiany
w obozie sanacji przyśpieszają proces ewolucji ideologii wychowawczej. O ile
uznanie tego faktu za cezurę w dziejach wewnętrznych Polski można uważać za
zagadnienie kontrowersyjne to traktowanie go jako cezury w dziejach sanacji wydaje się bezsporne. Po śmierci Piłsudskiego próbowano podnieść kult zmarłego do
rangi ideologii podobnie, a nawet w wyższym stopniu, jak to czyniono z kultem
Marszałka za jego życia. Janusz Jędrzejewicz w przemówieniu do młodzieży wygłoszonym 15.V.1935 bardzo wyraźnie podtrzymuje mit „samotnika z Belwederu”. Mówi on: „żyliśmy jako społeczeństwo, jako Naród tym, że tam, w pałacu
Belwederskim na krańcu Warszawy pracuje, żyje, po prostu jest On, samotny
milczący Komendant, który za nas pracuje, za nas myśli, za nas odpowiedzialność
ponosi, że On jest”119. Zmarły marszałek ma stać się, jak formułuje W. Jędrzejewicz w liście przesłanym na XV Zjazd Walny ZHP w 1935 r. „ideą, która jednoczy
Polaków”. Ale z drugiej strony zaczynały się ostre spory o interpretację myśli
Piłsudskiego i o dalszy kierunek postępowania ludzi z nim związanych. Nastąpiła
według określenia Miedzińskiego „dekompozycja” obozu sanacyjnego. Poza tym
w świadomości dużej grupy społeczeństwa system pomajowy był systemem Piłsudskiego i jako taki skończył się wraz z jego śmiercią.
Ścieranie się różnych grup wewnątrz obozu sanacyjnego, zasadniczo związane z rozgrywkami personalnymi, dokonywało się też na płaszczyźnie sporów
118
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bardziej teoretycznych. Wydaje się, że w aspekcie znaczenia tych sporów dla
ideologii wychowawczej można rozróżnić zasadniczo dwa nurty. Pierwszy to nurt
Sławka operujący terminologią moralno-idealistyczną (siły społeczno-moralne,
prawo, duch Komendanta) i w pewnym sensie broniący „czystości” myśli sanacyjnej, a drugi to nurt realistów o sympatiach prawicowych, zwolenników choć
częściowego porozumienia z obozem narodowym; mówił on o konieczności
„nowego wodza”, „w imię przyzwyczajenia społeczeństwa”, a złożony był
w głównej mierze ze zwolenników Rydza. Sławek podobne sformułowania uważał niemal za profanację pamięci Komendanta, którego według niego nikt nie
powinien zastąpić. Pobóg-Malinowski twierdzi, że w tym sporze J. Jędrzejewicz
należał do grupy Sławka.
W roku 1935 powstaje rząd Kościałkowskiego flirtujący z lewicą, będący jakąś próbą wykorzystania śmierci Marszałka dla zwrotu sanacji na lewo. W tym
rządzie ministrem WRiOP zostaje profesor W. Świętosławski zaszeregowany
przez historyków do grupy Zamku – prezydenckiej, i z tego rządu przechodzi do
rządu Sławoja-Składkowskiego, w którym będzie piastował swoje stanowisko aż
do 1939 r. Fakt, że kierownikiem resortu oświaty został człowiek związany z linią
quasi-liberalną w porównaniu z grupą pułkowników Rydza, naukowiec a nie bezpośrednio zaangażowany działacz polityczny, raczej fachowiec niż ideolog, będzie
rzutować na stosunkowo łagodniejszy kurs w dziedzinie szkolno-oświatowej
i powodować pewne „nie nadążanie” oświaty za zmianami polityki wychowawczej sanacji na innych polach.
Jak wiadomo, w całej walce o władzę prowadzonej w ramach obozu sanacyjnego ostatecznie zwyciężył Rydz-Śmigły i jego grupa. Rydz pasowany na wodza narodu 24.V.1936 r. wygłasza mowę programową, w której stawia dwa hasła:
konsolidacji narodu i „uzbrajania moralnego” („narodu pod bronią”). W społeczeństwie zaczęły zachodzić dwa równoczesne procesy dekompozycji i konsolidacji. Hasła konsolidacji zaczęli głosić wszyscy, od endeków do komunistów.
Sytuacja zaczęła przypominać sytuację opisaną przez Čapka w „Inwazji jaszczurów”: w imię dążeń do stworzenia jednego języka ogólnoświatowego powstało
niemal tyle języków ile ludzi, ale wszystkie pod tym samym hasłem zniesienia
dotychczasowej różnorodności. Front Ludowy, Front Morges, ruch demokratyczno-antyfaszystowski, Sławkowcy ze swą powszechną organizacją społeczną,
ONR z Polityczną Organizacją Narodu, OZON, Związek Młodej Polski, wszyscy
raźno zabrali się do konsolidacji, oczywiście każde z ugrupowań na własną rękę
i na swojej platformie.
Taktyka konsolidacyjna powodowała też nowe podziały w społeczeństwie,
może bardziej uzasadnione niż poprzednie. Wprowadzała nowe elementy do pro-
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gramów poszczególnych ugrupowań, co z kolei stawało się przyczyną częstych
secesji. Słusznie chyba stwierdza Jędruszczak, że w tym okresie występują
w Polsce pewne znamiona „zanarchizowania społeczeństwa”.
Hasła wysunięte przez Rydza w połączeniu z wpływem wewnętrznej i międzynarodowej sytuacji politycznej oraz z na pół jawnym uznaniem klęski dotychczasowego wychowania państwowego decydują o już oficjalnym przejściu do
nowego etapu polityki wychowawczej obozu rządzącego. W dziedzinie wychowawczej zaczyna się kłaść ogromny nacisk na rolę wojska w życiu narodu. „Kurier
Poranny” w artykule redakcyjnym z dn. 22.II.1936 r. zamieszcza sformułowanie mówiące o „triumfie moralnym idei żołnierskiej w Polsce”120. Opozycja też
stwierdza istnienie tego zjawiska. Ruch Młodych w sierpniu 1936 r. w nr 10–11
pisze, że hasło obronności stało się „surogatem idei i programu dla rozkładającej się sanacji”121. Po dwóch nieudanych próbach stworzenia jakieś platformy
porozumienia z opozycją poprzez konstytucję kwietniową z prawicą, a rząd
Kościałkowskiego z lewicą, sanacja zaczyna dyskontować fakt zagrożenia państwa z zewnątrz. Symptomatyczne jest, że we Włoszech w 1935 r. ogłoszono
wychowanie żołnierskie i obywatelskie jako niepodzielne i jako naczelny postulat postawiono „wojskowe przysposobienie narodu”. Jeszcze raz sanacja pójdzie
śladami faszyzmu. W wypowiedziach w sprawach wychowawczo-oświatowych
zaczyna się coraz więcej mówić o wychowaniu fizycznym i o obronności. Ten
zwrot w programie wychowawczym sanacji zdawał się rozwiązywać, przynajmniej
pozornie, kilka z jej dotychczasowych trudności. Usuwał w cień termin niepotrzebnie drażniący i skompromitowany w trakcie realizacji jakim było wychowanie państwowe, nie powodując zarazem konieczności jego oficjalnego potępienia. Przysposobienie młodzieży do obrony kraju było hasłem stosunkowo nowym,
więc chociaż przez pewien czas bardziej atrakcyjnym. Pozwalało na zmienienie
i inne rozłożenie akcentów, eksponowanie tych dogodnych dla sanacji elementów,
które dotychczas stanowiły tylko część składową ideologii, jak karność, zdyscyplinowanie, ekspansywność. Budziło poczucie „stanu wyjątkowego”, którym sanacja mogła uzasadnić swą politykę terroru – gdy wróg stoi u granic państwa
każdy kto sprzeciwia się władzy może zostać uznanym za zdrajcę narodu. Wytwarzanie takich „stanów wyjątkowych” i „obowiązku czujności” jest dogodne dla
ustrojów totalnych.
W wychowaniu fizycznym, w przysposobieniu wojskowym młodzież miała
znaleźć takie formy „wyżywania się”, które dawałyby sanacji gwarancję, że nie
120
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staną się niebezpieczne dla obozu rządowego. Wiceminister WRiOP J. Ferek-Błeszyński w przemówieniu radiowym dla młodzieży szkół średnich z dnia
5.V.1936 r. stwierdza: „Państwo potrzebuje nie tyle mądrych uczonych obywateli, lecz również obywateli na tyle zdrowych i silnych by mogli oni wytrzymać
trud swego zawodu, oraz zdobyć się na wysiłek jakiego wymaga polowa służba
w czasie wojny od żołnierza, służba w szpitalu lub w centrali telefonicznej od
kobiet”122.
W przemówieniu min. W. Świętosławskiego do młodzieży akademickiej
z 4.X.1936 r. brzmią silnie akcenty konsolidacyjne: „w tych nowych, groźnych
zjawiskach, narzucających się z nieprzepartą siłą z zewnątrz, może jest dla naszego społeczeństwa strona dodatnia. Wobec nich bowiem stanęliśmy całkiem
wyraźnie przed istotnymi możliwościami wzajemnego porozumienia się i wyrabiania jednolitej opinii szeroki mas społeczeństwa”123. Świętosławski mówi też
o konieczności „psychicznego dozbrajania społeczeństwa”.
W 1936 r. sanację spotykają dwa dodatkowe niepowodzenia na polu wychowawczym – następuje rozłam w Legionie Młodych (powstaje Legion Młodych
– frakcja, który w 1937 r. przystąpi do PPS) i w tymże roku władze oświatowe
zamykają „Kuźnię Młodych”, która dotąd była ośrodkiem najinteligentniejszej
młodzieży licealnej o sympatiach prosanacyjnych i wokół której przez trzy lata
wytworzyła się grupa ciesząca się dużym autorytetem wśród młodzieży. Sanacja
zdecydowała się na zamknięcie tego pisma z powodu jego ewolucji na lewo.
Wydarzenia te oznaczają dalszy zwrot sanacji na prawo. Nawet w dziedzinie
kontaktów z młodzieżą, gdzie najdłużej działacze sanacji stawiali na radykalizm,
następuje obecnie przestawienie się. Wbrew tradycjom Adama Skwarczyńskiego
sanacja zaczyna szukać porozumienia z młodzieżą prawicową.
Lata 1936–1937 to nasilenie dyskusji wokół zagadnień organizacji młodzieżowej, karności w wychowaniu i wychowania żołnierskiego. Junosza-Bieliński
w „Kurierze Porannym” i „Polsce Zbrojnej” zamieszcza cały cykl artykułów o konieczności stworzenia jednolitej organizacji młodzieżowej opartej na hierarchii
i dyscyplinie. Łempicki w „Kurierze Warszawskim”, Skoczylas w „Przeglądzie Powszechnym”, Gałecki w Dzienniku Urzędowym KOS – w Krakowie, Albiński
w „Polsce Zbrojnej” piszą o konieczności położenia większego nacisku w wychowaniu na karność, kulturę współżycia i dyscyplinę. Stwierdzają oni, że postulaty
karności wypływające z programu wychowania państwowego zostały na papie122
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rze, a w praktyce panuje wszechwładnie liberalizm124. Podchodząc do zagadnienia
z trochę innej strony wtóruje im K. Sośnicki w „Kulturze i Wychowaniu” atakując
w ogóle metodę dyskusyjno-problemową w nauczaniu jako wytwarzająca nawyki
negacji i krytykanctwa, oraz oburzając się na ogromnie według niego szkodliwe
z punktu widzenia wychowawczego podważanie autorytetu rodziny, szkoły czy
kościoła w imię doraźnych celów politycznych125. Za podstawową cechę żołnierską
uważana była umiejętność posłuszeństwa, która w ówczesnym sanacyjnym modelu wychowawczym stawała się cnotą numer jeden.
Te nowe czy pseudonowe kierunki działalności sanacji stają się w pełni
zrozumiałe na tle ówczesnej atmosfery politycznej w państwie polskim.
Okólnik o Rydzu jako drugiej osobie w państwie (z dnia 15.VII.1936), jego
pobyt w Arkonii 19.X.1937 r., Bereza, przyjazd delegacji Hitlerjugend, a równocześnie Nowosielce i ruch chłopski, masowe manifestacje i strajki, ruch obrony
praw człowieka, sprawa Płomyka i strajk nauczycieli, czy aktywizacja obozu narodowego w postaci np. marszu Doboszyńskiego na Myślenice w 1936 r. to przecież wydarzenia kształtujące nie tylko nastroje ideowo-polityczne społeczeństwa
ale i atmosferę wychowawczą. Oprócz tego sanacja stanęła wobec problemu
„czwartej brygady” i narastającej demoralizacji własnych szeregów. Na parę lat
przed wojną „ideał sięgnął bruku”. Henryk Jabłoński następująco określa taktykę
polityczną sanacji i jej demoralizujący wpływ: „Chciano wprowadzić dyktaturę,
lecz nie miano siły dostatecznej by narzucić ją wolnościowo nastrojonemu społeczeństwu, więc tworzono kryptodyktaturę opartą na fałszu i na sparaliżowaniu
metodą wewnętrznych agentur wrogich sił politycznych. A w tej całej atmosferze
łamały się charaktery twórców tego systemu, zdzierały na szmaty dawne strzeleckie mundury”126.
Wydaje się, ż polityka wychowawcza sanacji na tym etapie znów potrzebowała nowych ogólnych sformułowań swego ideału wychowawczego. Próbę tę podejmą w 1937 r. zarówno władze oświatowe jak i OZN oraz montowany przez
124
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niego ruch młodzieżowy. Szukaniem wyjścia z impasu ideowego będą też poszukiwania kontaktów z młodzieżą narodową i dalsze zbliżenie się do faszyzmu.
Oba te procesy widoczne są w programie i działalności OZN.
W przeddzień ogłoszenia deklaracji ideowo-politycznej OZN minister
W. Świętosławski w przemówieniu sejmowym 20.II.1937 r. próbuje scharakteryzować aktualną sytuację i wynikające z niej potrzeby wychowawcze. Punktem
wyjścia jest stwierdzenie wyjątkowej sytuacji Polski znajdującej się między dwoma totalizmami. Nie należy bezkrytycznie poddawać się obcy wpływom, a w pracy
wychowawczej pamiętać raczej o konieczności zachowania własnej odrębności,
zgodności z tradycją i państwową racją stanu. Należy też z akcji wychowawczej
stworzyć jeszcze jedno narządzie konsolidacji narodu, co jest szczególnie ważne
wobec istniejących fermentów ideowych w społeczeństwie. Elementy ideału wychowawczego to miłość ojczyzny, podporządkowanie się jednostki woli zbiorowej. Mniejszościom narodowym należy przyznać autonomię kulturalną przy zapewnieniu ich wierności wobec państwa127. S. Seweryn, ideolog wychowania
w myśl założeń sanacji, w końcu roku szkolnego 1936/37 wygłasza przemówienie radiowe „Przygotowanie młodzieży do obrony państwa”. Mówi on: „W myśl
wskazań Naczelnego Wodza marszałka Śmigłego-Rydza przygotowanie całego
naszego społeczeństwa do obrony kraju staje się naczelnym zadaniem wszystkich dziedzin pracy państwowej i społecznej” – i dalej – „Wychodzą nadto założenia, że całość i rozwój sił żywotnych narodu i Państwa jest pierwszym obowiązkiem każdego obywatela, naczelne nasze władze zmierzają obecnie do ujęcia
całego życia państwowego i społecznego w takie formy, które by przygotowywały każdego obywatela bez względu na jego płeć, nie tylko do czynnej obrony
Państwa, ale także do współdziałania w pracy nad wzmocnieniem jego siły i zasobów”128. W tych sformułowaniach przebija chęć przygotowania i ułatwienia
działalności ruchu młodzieżowego organizowanego OZN.
22.II.1937 r. świeżo powstały pod przewodnictwem A. Koca OZN ogłasza
swą deklarację ideowo-programową. W Deklaracji tej poświęconej zasadniczo
sprawom ogólnopolitycznym zawarte też były elementy dotyczące ideologii wychowawczej. Naczelnymi hasłami są „obrona i konsolidacja”. Należy wprowadzać do wychowania element żołniersko-bohaterski, kształcić wolę służenia ojczyźnie i budować Polskę („dzieło J. Piłsudskiego”) działając w odpowiednim
kierunku i pod mądrym kierownictwem. Konstytucja kwietniowa, armia, wódz,
127
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silny rząd, podnoszenie obronności oto czynniki, na których trzeba się opierać.
Solidaryzm, katolicyzm, antykomunizm to zręby ideowe. Kultura i nauka rozwijać się może tylko w ścisłym współdziałaniu z kierownictwem państwa. „Nie wolno tracić czasu, bo gdzie indziej od dawna już zarosły trawą dróżki i ścieżki
ideowych sobiepanów, a natomiast rozlega się żelazny krok potężnych i zdyscyplinowanych szeregów prowadzonych jedną wolą, ku jednemu celowi”129. Dominująca rola przypisywana „wodzowi i armii” odróżnia deklarację OZN od wypowiedzi Związku Naprawy Rzeczypospolitej czy BBWR.
W dniu 22.VI.1937 r. Koc powołuje do życia Związek Młodej Polski i powierza jego kierownictwo działaczowi z Falangi J. Rutkowskiemu. W Deklaracji
ideowo-politycznej Związku Młodej Polski z 22.VI.1937 r. Rutkowski pisze: „Odpowiedzialność za przyszłość i wielkość Polski ponoszą dwa świadome środowiska. Pierwsze to niepodległościowcy-żołnierze, siła, która stworzyła armię i administrację państwową, zespół, który zuchwałym porywem legionowym, powiązał
Polskę Niepodległą z rycerskością, z twórczym romantyzmem czynu zbrojnego
(...). Drugie środowisko, wyrażające siły twórcze Polski dzisiejszej to młode pokolenie przeniknięte ideą narodową, środowisko stojące nieugięcie w służbie
wizji wielkiej i potężnej Polski”130. Należy więc według Rutkowskiego zjednoczyć
w gruncie rzeczy pokrewny typ psychiczny legionowo-żołnierski i młodo-narodowy, by powstał nowy „romantyczno-twórczy” wzorzec obywatela. Należy też
wprowadzać zasady solidaryzm i hierarchii, oprzeć się na religii katolickiej.
Te sformułowania wskazują już wyraźnie na nastawienie się sanacji na zdobycie młodzieży narodowej, na szukanie poparcia wśród ugrupowań prawicy
i różnią się do pewnego stopnia od sformułowań z lat 30-tych. Te dążenia do porozumienia między częścią obozu narodowego a częścią sanacji widoczne są także w całej działalności Związku Młodych Narodowców pod przewodem Hrabyka,
Stahla, Piestrzyńskiego i Drobnika – bardzo aktywnej grupy będącej secesją prosanacyjną z endecji, Klubu 11 listopada działającego pod protektoratem ministra Grabowskiego, Obozu Narodowo-Państwowego profesora Zygmunta Wojciechowskiego, czy działalności grupy Rembielińskiego i Miłaszewskiego skupionej
wokół pisma „Podbipięta”.
Jakie były przyczyny sanacyjnych tendencji do porozumienia z częścią endecji, jak daleko ten kompromis sięgał, co go ułatwiał a co utrudniało?
Abstrahując od przyczyn politycznych zbliżających te dwa kierunki w końcowym okresie II Rzeczypospolitej, interesujące jest tu jakie ewolucje ideowe oraz
129
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jakie fakty z dziedziny wychowawczej stworzyły platformę zbliżenia. Wydaje się,
że fakt śmierci Piłsudskiego, poza innymi skutkami, znakomicie ułatwił szukanie
porozumienia z obozem narodowym i zarazem stworzył zapotrzebowanie na takie porozumienie.
Poza tym okres po 1935 r. to lata kiedy sanacja ma już za sobą pierwsze
próby realizacji wychowania państwowego i to próby nieudane. Wychowanie państwowe obdarzone pieczątką przychodzenia z „góry”, poparte szykanami personalnymi wobec nauczycieli i młodzieży straciło uznanie u większości społeczeństwa. Sanatorzy czuli się coraz starsi i coraz bardziej bezpotomni. W tym
czasie, jak pisze Singer, sanacja „poszukuje dziedziców w różnych obozach, podrzucając kukułcze jaja innym stronnictwom”131.
Ministrem był nie ideolog a raczej fachowiec Świętosławski. Zmarli A. Skwarczyński i Czerwiński, J. Jędrzejewicz był częściowo odsunięty od działalności
– skończył się czas ideologów. Równocześnie nabierała ostrości walka z lewicą
wszelkich odcieni, odbierając coraz bardziej prymat starej alternatywie: kierunek państwowy czy narodowy.
U endecji próby porozumienia wychodziły od młodych, natomiast u sanacji
te próby porozumienia były krytykowane właśnie przez młodych. Próby porozumienia podejmował Koc, a nie Legion Młodych, choć w propagandzie używano
argumentu przestarzałości sporu. Młodzież ciągnęła sanację na lewo a góra sanacji starała się o poparcie wśród młodzieży prawicy.
Hasło Rydza „Naród pod bronią” miało stać się nową platformą konsolidacji
narodu, zresztą bardziej strawną dla endecji niż idea państwowa. Charakterystyczne jest, że w całym procesie porozumienia sanacja pierwsza wyciąga rękę,
one jest stroną aktywną, a nie endecja, która w tym momencie poparcia nie potrzebowała a być może obawiała się zarzutu „kolaboracji”.
Tendencja sanacji do kompromisu z endecją w dziedzinie ideologii wychowawczej nie była charakterystyczna dla całego obozu. Istnieją ogromne różnice
między poszczególnymi grupami i nurtami. W 1936 r. jeszcze wychodzi „Zrąb”,
a równocześnie w artykułach publicystów sanacyjnych mówi się o wychowaniu
państwowym w czasie przeszłym. To zróżnicowanie przetrwa aż do 1939 roku,
z tym, że przybierać będzie na sile prąd kompromisu.
W sanacyjnej ocenie sporu o państwowy czy narodowy kierunek w wychowaniu dominuje jakby zawstydzenie, poczucie, że się wyrzucił „dziecko razem
z kąpielą”. Podobne są oceny z zewnątrz. Klepacz w 1937 roku pisze, że całe
przeciwstawienie wychowania narodowego państwowemu to „wynik namiętności
131
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politycznych” a nie różnic merytorycznych. Nawroczyński ubolewa, że „niepotrzebnie i nietaktownie” w zacietrzewieniu partyjnym przeciwstawiano sobie te
dwa kierunki132.
Trzeba było się więc z tego przeciwstawienia wycofać, ale możliwie zręcznie
i bez kompromitacji. Sanacja zaczęła wracać do hasła wychowania obywatelskiego,
któremu endecja nigdy się bezpośrednio nie przeciwstawiała, a które to hasło
zostało przygłuszone przez wychowanie państwowe, o wiele mniej popularne, ale
stanowiące przynajmniej własny dorobek sanacji. Zaczęto też szukać punktów
wspólnych i wspólnych płaszczyzn neutralnych. I wydaje się, że właśnie platformą porozumienia likwidującą antynomię państwo–naród stał się polski faszyzm.
Faszyzm rozwiązywał antynomię państwo–naród, romantyzm–trzeźwy egoizm,
a nawet łączył tak abstrakcyjne dla młodzieży hasła „rewolucji” z doktryną społecznego konserwatyzmu i solidaryzmu narodowego. W doktrynie faszyzmu państwo było „wyrazem woli, potęgi i świadomości narodu”. Nacjonalizm nie musi być
antypaństwowy. To w Polsce te dwa pojęcia – naród i państwo były w różny
sposób sobie przeciwstawiane na skutek całego splotu sytuacji historycznych,
co zresztą opóźniało powstanie faszyzmu. Próby pogodzenia tych dwóch pojęć
były, jak wydaje się, w warunkach polskich objawem zbliżania się do faszyzmu.
Najbardziej związane z faszyzmem grupy obu obozów – OZN Koca i Falanga
Piaseckiego były tymi grupami, które najdalej poszły na drodze porozumienia.
Ten nowy kurs sanacji nie został do końca oficjalnie sformułowany, nie w pełni
też dotarł do praktyki szkolnej. Zawsze zachodzi dysproporcja w czasie i formie
w jakich odbijają się dokonywujące się przemiany w publicystyce, w oficjalnych
okólnikach i w dziedzinie już konkretnej realizacji.
Niektóre krótko trwające zwroty ideowe w ogóle nie zdążą dojść do praktyki
szkolnej, gdy już przestają być aktualne. Nauczyciel może nawet nie dowiedzieć
się co „wisiało mu nad głową”. Proces porozumienia z endecją do 1939 roku nie
wyszedł chyba poza płaszczyznę publicystyczną – teoretyczną, poza wymianę
poglądów na „najwyższym szczeblu”. Próbą konkretną wkraczającą w dziedzinę realizacji był krótkotrwały i nieudany Związek Młodej Polski Rutkowskiego
w 1937 roku.
Próby porozumienia na platformie teoretycznej były jednak dość zawansowane. Kozicki, redaktor „Myśli Narodowej”, po mowie Sławka w sejmie o nowej
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konstytucji w 1935 r. stwierdził, że teraz obóz narodowy dzieli od sanacji tylko kwestia żydowska. I tu zresztą przyjdą hasła Koca o emigracji i walce gospodarczej z Żydami. Miedziński, redaktor „Gazety Polskiej” i oficjalny interpretator polityki sanacji stwierdza, że należy wreszcie skończyć z absurdalną walką
obozów, z których jeden w zacietrzewieniu mówi „państwo i tylko państwo”
a drugi „naród tylko naród”. „Przez stulecia z górą biliśmy się o wznowienie
łączności między naszym bytem narodowym a państwowym, a teraz nie mielibyśmy nic lepszego do roboty, tylko przeciwstawiać sobie te pojęcia dla pustego
pieniactwa”133 – pisze Miedziński.
Należy służyć narodowi „przez państwo”, należy połączyć myśl „realisty”
Dmowskiego z wiarą Piłsudskiego134. W tych próbach znalezienia formuły kompromisu dochodzą ich autorzy znowu do syntezy romantyzmu (sanacja) i pozytywizmu (endecja). Obok faszyzmu była to druga płaszczyzna porozumienia.
Przecież sanacja właściwie cały czas szuka syntezy tych dwóch typów postaw,
być może właśnie ideologia endecji, a właściwie elementy myślenia endeckiego
mają wzbogacić ideologię obozu sanacyjnego o elementy pozytywizmu.
„Podbipięta”, pismo lansujące w pewne mierze celowość porozumienia sanacji i endecji sprowadza ten spór do sporu „o przeszłość” tym samym pragnąc
przedstawić go jako anachronizm. W artykule z 1936 r. redakcja stwierdza, że
„Współzawodniczące ze sobą obozy mają całkiem odmienny pogląd na przebieg
zdarzeń historycznych w ciągu ostatnich 50 lat, przede wszystkim na własną działalność i zasługę i te swoje sprzeczne oceny wypadków dziejowych (ze wszystkimi zadawnionymi namiętnościami i urazami) jak najusilniej starają się wszczepić w przeświadczenie generacjom następnym. Całe niemal tzw. «wychowanie
państwowe» jak niemniej cała walka z nim na terenie młodzieży, obracało się
w istocie rzeczy dookoła tego zagadnienia”135. Ten kierunek dezaktualizowania
sporu jest dość częsty.
Wspólni byli też „wrogowie” endecji i sanacji, i ten fakt także można było
wykorzystać. Liberalizm, demokratyzm, humanitaryzm, pacyfizm (choć endecja
w polemikach z sanacją przybierała czasem pozę obrońców tych zasad) to w gruncie rzeczy były postawy jednakowo obce dla obu kierunków, szczególnie w późniejszym okresie.
Nawet ci spośród propagandystów endecji, którzy chcieli porozumienia mieli
pewne trudności z przejęciem kategorii „myślenia wojskowego”. Dmowski, według Stahla, był prawie cały czas konsekwentnie „awojskowy”. Ale młode pokole133
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nie związane z obozem narodowym np. W. Pietrzak, dochodzi do militaryzmu,
kultu wojny, uznawania wyjątkowej roli kombatantów jako ludzi, których przeżycia predestynują do wyższości moralnej136.
Sanacja zwróciła się do endecji, bo sanacji „wychowanie” się nie udało.
Zwróciła się szukając „dynamizmu”, szukając „czynników emocjonalnych”, szukając czegoś „biorącego” młodzież; jednak endecja była bliżej faszyzmu, faszyzm
na nieszczęście „brał” młodzież.
Jak endecja w różnych odłamach ustosunkowywała się do propozycji porozumienia? Trzon SN zareagował na to z dużą nieufnością. Giertych, czołowy teoretyk wśród „młodych” SN, pisze w swej książce „O wyjście z kryzysu” będącej
swoistym rozwinięciem ówczesnego programu SN: „Wszystkie sanacyjne usiłowania konsolidacyjne sprowadzają się do tego by pogodzić społeczeństwo z grupą rządzącą i w wyniku tego pogodzenia pozostawić grupę rządząca u władzy”137.
Ale była to tylko jedna część endecji – „nieprzejednani”. Endecja przecież też
potrzebowała zgody czy kompromisu choćby po to by wyzwolić się z wewnętrznych antynomii swych tez programowych. Jak długo można głosić zasadę hierarchii, wodzostwa, konsolidacji, silnego państwa, a jednocześnie twierdzić, że
te same tezy w cudzym, sanacyjnym wykonaniu są niesłuszne. Jak długo można
przygotowywać młodzież do czynu, dynamizować, a równocześnie „hamować”
nie doprowadzając swej postawy opozycyjnej do hasła „przewrotu”. Już ONR był
tu konsekwentniejszy bo mówił wyraźnie o dążeniu do „rewolucji narodowej”.
Dla nacjonalizmu polskiego możliwość włączenia swej idei do ideologii obozu rządzącego była przecież ogromną szansą. Niektórzy ideolodzy endecji zdawali sobie sprawę z istnienia tej szansy i chcieli wykorzystać kompromisowe
dążenia sanacji do odzyskania wpływów w szkolnictwie. M. Siciński, prezes Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych, na
posiedzeniu Państwowej Rady Oświecenia Publicznego w dniu 24.XI.1937 roku
stwierdza, że ciągle jeszcze nie ma idei wychowawczej szkoły polskiej. „Wprawdzie wysunięto w swoim czasie idee wychowania państwowego, jednak bez
uwzględnienia stałych elementów wychowawczych, jakimi są zasady idei wychowania narodowego, opartego na etyce chrześcijańskiej. Ujemne stąd rezultaty
wychowania stwierdzone zostały już dostatecznie, nie ma bowiem wychowania
państwowego bez uwzględnienia podstaw wychowania narodowego i walorów
religijno-moralnych”138. Sekunduje mu Mikułowski, prezes TNSW, na posiedzeniu
136
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Państwowej Rady Oświecenia Publicznego w 1938 r., mówiąc o konieczności wniesienia poprawek do reformy jędrzejowiczowskiej, położenia większego nacisku
na zagadnienia „narodu” i „wojny”, a odrzucenia „mdłej ideologii Ligi Narodów”.
Drugim równoczesnym z niezakończonymi próbami porozumienia z obozem narodowym procesem, który dokonuje się w tym okresie jest coraz wyraźniejsze przenikanie do ideologii wychowawczej sanacji elementów faszystowskich.
Organem faszyzującej młodzieży sanacyjnej zbliżonej nastawieniem do ONR
a stanowiącej nieliczny zresztą odłam młodych ludzi związanych z sanacją, którzy
w wyniku ewolucji ideowej szli na prawo lub w ramach nowej taktyki sanacji
przyłączyli się do niej z prawicy, było pismo „Zaczyn”. W piśmie tym 4.XI.1937 r.
ukazuje się artykuł „Wizerunek Państwowca”, który jest przykładem nowego
ujęcia ideału wychowania państwowego eksponującego moment dynamizmu.
„Państwowcy to nie jest partia polityczna (...). Państwowiec to światopogląd (...).
Państwowiec jest typem o radykalnym myśleniu”. Cechuje go nie tyle „ radykalizm
czynu” co „radykalizm przemyśleń”. „Państwowiec jest maksymalistą, czyli obiera
najszersze z osiągalnych horyzonty nowej twórczości i zakłada najdalej idące
zmiany”. „Państwowiec nie przywiązuje się do żadnych uciążliwych tradycji i toleruje tylko te tradycje, które nie powstrzymują nowej twórczości”139. Ileż w tym
dynamizmu dla dynamizmu, burzenia ołtarzy dla burzenia ołtarzy, elementów
tak charakterystycznych dla metod propagandowych uprawianych przez grupy
faszystowskie. W tym samym piśmie, w artykule z 13.I.1938 pisze się już zupełnie otwarcie, że należy wreszcie odrzucić „straszak totalizmu”, że „za totalną
formę ustroju państwowego musimy określić taką formę ustroju, która w dniu
wybuchu wojny pozwoli wydobyć z państwa i narodu najwyższy potencjał wojenny
na jaki go stać”140.
Tak więc kładzenie nacisku na fakt zagrożenia z zewnątrz i wprowadzenia
elementów żołnierskich do wychowania stawało się zarazem drogą dojścia do
apologii totalizmu oraz wzrostu wpływów faszystowskich.
Na łamach „Kultury i Wychowania” podaje się bardziej teoretyczne uzasadnienia dla faszystowskich koncepcji prawicy sanacyjnej.
A. Hertz pisze, że: „Im głębszy jest kryzys, tem silniej odczuwana jest potrzeba autorytetu, tem potężniejsze są nadzieje, że rozpadającą się całość potrafi
scementować jakaś grupa najlepszych, skupiających się dookoła Wodza-Odnowiciela, grupa która ujmie w karby rozprzężenie i stanowczemi środkami przywróci równowagę”141.
139
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Wizerunek Państwowca, „Zaczyn” 4.XI.1937.
„Zaczyn” 13.I.1938.
Hertz E., Elita i wychowanie, „Kultura i Wychowanie”, nr 2, 1935/6, s. 135.
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Komentując zamieszczone głosy młodzieży redakcja pisze, że w głosach
tych brzmi „niechęć do formuł i doktryn, przejawia się wola twórczego szukania,
religijne zaufanie do sił życia, do znaków instynktu. Są to cechy narodzin epoki.
Tylko w czasach schyłkowych powstaje pesymizm i kult racjonalnego porządkowania zdobytych i przeżytych treści”142. Elementami integracji społeczeństwa
mają być: instynkt, tradycja i krew. Sośnicki w artykule „Trzy hasła” z 1939 konkluduje, że hasłami współczesnej epoki są „znaczenie, siła, władza”, jak w średniowieczu był „wiara, nadzieja, miłość”, a w XVIII–XIX wieku „wolność, równość,
braterstwo”143.
Wypowiedzi utrzymanych w tym samym tonie jest ogromna ilość, nie tylko
w „Kulturze i Wychowaniu”. Wydaje się, że przytoczone tu przykłady dobrze charakteryzują te nastroje.
W dziedzinie polityki oświatowej nowy kierunek wychowawczo-ideowy znajduje swój wyraz przede wszystkim w wychowaniu młodzieży pod hasłem przygotowania do obrony państwa. Dokonywać się to ma przez wychowanie moralne
(zwrócenie szczególnej uwagi na kształcenie „żołnierskich cech charakteru”), wychowanie fizyczne i wprowadzenie elementów wiedzy wojskowej do programów
nauczania. Dziennik Urzędowy Ministerstwa WRiOP nr 12 z 1937 r. zawiera zarządzenie mówiące: „Przysposobienie młodzieży szkolnej do obrony kraju staje
się odtąd podstawowym zagadnieniem pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły”144. Według zaleceń władz oświatowych należy wpajać młodzieży poczucie
honoru, obowiązku, wolę zwycięstwa, odporność psychiczną, zmieniać psychikę
z biernej na czynną. Wydaje się, że nie chodzi tu tylko o przygotowanie do
ewentualnej wojny, bo oto W. Adamczyk pisze: „Każda jednostka i każda więź
organizacyjna narodowej społeczności od szczebli najniższych, a więc rodziny
zaczynając, ma tu swą ważną rolę do spełnienia, tworząc wszędzie zwłaszcza zaś
na kresach punkty oporu przeciwko zalewowi obcych wpływów, obcych światopoglądów, nie naszych racji stanu, obcych agentur”145. Tak więc hasła czujności
i obronności chciała sanacja wykorzystać także przeciw swoim wrogom wewnątrz
kraju. Ten czynnik „gotowości bojowej” i militaryzmu będzie stopniowo narastać
w propagandzie sanacyjnej aż do roku 1939. Wojsko i metody wojskowe przenikną do całego aparatu państwowego.
142

Komentarz redakcyjny do „Głosów młodzieży”, „Kultura i Wychowanie”, nr 3, 1935/6, s. 216.
Sośnicki N., Trzy hasła, „Kultura i Wychowanie”, 1936.
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Zarządzenie Min. WRiOP w sprawie organizacji młodzieży do obrony kraju, Dziennik Urzędowy Min. WRiOP, nr 12, 1937, poz. 369, § 1.
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Adamczyk W., Nowe zarządzenie w sprawie organizacji przysposobienia młodzieży do obrony
kraju, „Oświata i Wychowanie”, nr 9–10, 1937, s. 11–12.
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W swoim nastawieniu na elementy wojenno-żołnierskie w wychowaniu sanacja dochodzi do apologii wojny. Reutt w pracy „Wychowanie militarne narodu” twierdzi, że naturalnym stanem życia jest walka, wobec tego całe wychowanie powinno być nastawione na rozwinięcie „militarnego stanu świadomości”.
Za naczelną kategorię w wychowaniu trzeba przyjąć „żołnierskość”, traktować
siłę jako jedyny „środek dziejowej twórczości”, rzeczywistość jako ciągły „proces walki”. „Trzeba myśleć o wojnie nie jako dopuście bożym, nieszczęściu czy
klęsce, ale jako o męskiej próbie dzielności narodu, o próbie dziejowej zdatności i o tragicznym, ale zarazem najszlachetniejszym przeznaczeniu człowieka,
przeznaczeniu w którym spełnia się przeogromne misterium poświęcenia życia
w imię ideałów”146. Ryziński w broszurze z 1939 r. „Człowiek charakteru i czynu” wysuwa tezę, że Polacy nie powinni się chwalić, a właśnie wstydzić, że nie
prowadzili wojen zdobywczych. Ofensywność i zaborczość są według autora
przejawami zdrowia i siły147. W tym kulcie wojny sekunduje W. Pietrzak głosząc, że „myślenie wojenne” wytwarza „kulturę heroiczną”, kształtuje styl, ducha
i dyscyplinę wojownika. Wojna ma znaczenie „antytoksyczne”, oczyszczające
i uzdrawiające kulturę. Poza tym „zakończona wojna daje państwu twórcze pokolenie kombatantów, pokolenie wnoszące w życie obywatelskie prostą twórczość odnalezioną w działaniu bojowym, wnoszące rozpęd militarny”148. Jakże
tragicznie brzmią te wszystkie wypowiedzi gdy uświadomimy sobie ich datę.
W tym okresie pewną całościową oryginalną koncepcję wychowawczą usiłuje
dać Suchodolski w swej książce „Polityka kulturalno-oświatowa w Polsce współczesnej” wydanej w 1937 r. Suchodolski wysuwa tu trzy postulaty: ujednolicenia, ofensywności i upowszechnienia oświaty i kultury. Twierdzi on, że dążenie
do ujednolicenia kultury jest powszechne. „Ta tęsknota do wspólnej jednoczącej
miary pozwala zrozumieć zjawiska tak różne, jak znamienny dla naszych czasów
zwrot do średniowiecza lub wychowawczą ideologię hitleryzmu”149. Upowszechnienie kultury i oświaty uzyskać można przez odrzucenie elitarnego intelektualizmu, a nastawienie się na kulturę „wierną ziemi i głosowi krwi”, gdyż tylko taka
może być masowa.
Jakie konkretne propozycje wysuwa Suchodolski? Trzeba „pobudzić szukanie więzi, pogłębić uczucie wspólnoty”, trzeba nawiązać żywy kontakt z przeszłością, jak zrobili to Włosi i Niemcy, gdzie inspiracje przeszłości powodują
„działania o historycznej doniosłości”, szkoła jako główny czynnik wychowania
146
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Reutt M., Wychowanie militarne narodu, 1939, s. 5.
Rysiński K., Człowiek charakteru i czynu, wyd. III, 1939.
Pietrzak W., Kultura..., jw., s. 127.
Suchodolski B., Polityka kulturalno-oświatowa w Polsce współczesnej, 1937, s. 11–12.
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przeżyła się, skuteczna w okresach stabilizacji musi ustąpić organizacjom młodzieżowym w czasach dynamicznych przemian. Wychowywać należy przez włączanie w życie, umożliwianie twórczej działalności. Książka Suchodolskiego jest
zresztą bardzo krytyczna wobec aktualnej sytuacjo wychowawczo-oświatowej.
Wydaje się, że nastroje krytyki pogłębiały się w związku z porównywaniem
osiągnięć akcji wychowawczej i ruchu młodzieżowego w III Rzeszy z sytuacją
w Polsce. Gałęzowska w „Drodze” czy Strumiłło w „Harcerstwie” lansują tezę, że
jeżeli Polsce nie uda się „dogonić” totalizmów zachodnich to grozi jej duże niebezpieczeństwo150.
Charakterystycznym dla tego okresu wychowania sanacyjnego jest ogromne
zbliżenie do katolicyzmu. Jeszcze w 1935 r. na łamach „Zrębu” i „Pionu” toczyła
się dyskusja o stosunku wychowania religijnego do państwowego. S. Skwarczyńska
uzasadniała, że wychowanie religijne jest jedyną możliwością rozszerzenia
postulatów państwowości polskiej. Natomiast Skiwski w „Pionie” z 12.I.1935 r.
twierdził, że między wychowaniem religijnym i państwowym istnieje zasadnicza
sprzeczność151. Stopniowo zwyciężało stanowisko Skwarczyńskiej, zarówno OZN
jak i władze oświatowe coraz większy nacisk kładły na rolę katolicyzmu, co
zresztą budziło ostre protesty laicystycznie nastawionej lewicy nauczycielskiej.
Ewolucja poglądów sanacji jest tu wyraźna. BBWR i tym bardziej Naprawa pielęgnowały tradycje starego antyklerykalizmu. Ich programy są wyraźnie indyferentne religijnie. Natomiast OZN w swoim podkreślaniu znaczenia elementów
katolickiej podobny jest do SN i ONR.
W przeciwieństwie do tonu publicystyki i propagandy, w dziedzinie oficjalnej polityki oświatowej i wychowawczej rok 1938 przynosi pewne złagodzenie
kursu i wycofanie się z jawnego kompromisu z elementami prawicowo-faszystowskimi. Świadczą o tym – przemówienie Świętosławskiego w sejmie 18.II.1938 r.
i zmiany w kierownictwie OZN. Świętosławski jeszcze we wrześniu 1937 r. w przemówieniu do młodzieży mówił o konieczności konsolidacji na platformie OZN,
choć równocześnie wyrzekał się wprowadzenia tendencji politycznych do szkolnictwa. W lutym 1938 r. wygłasza programowe przemówienie, na które powoływać się będzie cała legalna opozycja. Szczególnie jedno zdanie zdaje się świadczyć o pewnym „wycofaniu się sanacji”, a może tylko o izolowanym stanowisku
Świętosławskiego. Świętosławski stwierdza: „Stoję na stanowisku, że zasady
150

Gałęzowska I., W kraju młodych, „Droga”, nr 7–8, 1936; Strumiłło T., Harcerskie refleksje
z podróży pedagogicznej, „Harcerstwo”, nr 1–2, 1938.
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Wychowanie religijne a wychowanie państwowe, „Pion” 12.I.1935; Furmienik S., Idea państwowa a idea
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i ideały wychowawcze nie powinny zależeć od kierunku politycznego Rządu, ani
od przeżywanych nastrojów politycznych”152. Polski system wychowawczy opiera się według mówcy na sześciu zasadach: 1. głębokim poczuciu religijnym jako
podstawie moralności, 2. poszanowaniu rodziny, 3. miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej w duchu ideałów chrześcijańskich, 4. przywiązaniu do Narodu
i Państwa i poczuciu konieczności współtworzenia ich potęgi, oraz czynnej postawy w tej dziedzinie zgodnie z konstytucją i wymogami geopolityki, 5. stosunku do mniejszości narodowych zgodnego z polską racją stanu, 6. dyscyplinie
połączonej ze śmiałą inicjatywą. Jeżeli chodzi o to ostatnie, to „jasne rozgraniczenie tego co musi być czynem indywidualnym człowieka od tego, co powinno
być aktem woli zbiorowej i zbiorowego czynu, odróżnienie co jest wynikiem śmiałej postawy jednostki, a co zaprzeczeniem wymagań życia zorganizowanego,
społecznego, nie przestaje być jednym z naczelnych zagadnień wychowawczych
w Polsce” – stwierdza Świętosławski153. Te sformułowania są dość ogólnikowe.
Zresztą Świętosławski podkreśla, że ministerstwo świadomie stara się trzymać
z daleka od sporów między stronnictwami o to, które z nich stanie na czele akcji
konsolidacyjnej, natomiast dąży do uspokojenia nastrojów, co jest szczególnie
potrzebne wśród młodzieży akademickiej.
W 1938 r. w OZN zaszły zmiany personalne, odszedł Koc, nastąpiła secesja
Rutkowskiego, na czele OZN stanął gen. S. Skwarczyński, ruchem młodzieżowym kierował mjr Galinat. Te zmiany odbiły się nie tyle na oficjalnych sformułowaniach programowych, ile na atmosferze, taktyce, były pewną manifestacją mającą
uwolnić OZN od zarzutów faszyzmu i pełnego kompromisu z prawicą nacjonalistyczną. S. Skwarczyński w swoim przemówieniu z 21.II.1938 r. zasadniczo podtrzymuje tezy Koca eksponując konieczność obrony i stwierdza: „Zagadnienie
wychowania młodzieży dojrzało w chwili obecnej do rozstrzygnięć w skali ogólno-państwowej. Względy obrony, konieczność planowego kierowania życiem narodu dla zapewnienia mu warunków rozwoju domagają się zespolenia wysiłków
wychowawczych i poddania ich kierownictwu Państwa”154. Jest tu wyraźne odbicie dążeń sanacji do ujęcia całości ruchu młodzieżowego i akcji wychowawczej
w jednolite, podporządkowanie rządowi formy. Jednocześnie widać, że działacze
152

Świętosławski W., Przemówienie w sejmie 18.II.1938, „Oświata i Wychowanie”, nr 3, 1938,
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sanacyjni w tym okresie podejmują nową, nieco inaczej ukierunkowaną ofensywę w dziedzinie wychowawczej.
Próby konsolidacji ruchu młodzieżowego są w tych latach wyraźnie widoczne. Koncepcje rozbudowania samorządowych organizacji szkolnych, zdobywanie harcerstwa, porozumienie ZHP, Związku Strzeleckiego, Centralnego Związku
Młodzieży Wiejskiej Siew i Organizacji Młodzieży Pracującej w 1937 r., nieudana próba reaktywowania „Kuźni Młodych”, połączenie resztek Legionu Młodych
z pozostającym pod wpływem „Naprawy” Związkiem Polskiej Młodzieży Demokratycznej w Legion Młodzieży Polskiej w 1938 r., ruch Hufców Przysposobienia
Wojskowego, Legia Akademicka, wreszcie ozonowa Służba Młodych, to wszystko fakty świadczące o gorączkowej wprost działalności sanacji. O ile w latach
1930–1935 głównym terenem działania wydaje się być szkoła, to w okresie następnym terenem tym są w większym stopniu organizacje młodzieżowe.
W latach 1938–1939 w wypowiedziach ludzi zarówno związanych z sanacją
jak i opozycją widać poszukiwanie nowych syntez w dziedzinie wychowania. Po
tylu wysiłkach okazało się, że właściwie sanacja nie potrafiła stworzyć ani systemu ani ideału wychowawczego. O „starym” systemie wychowania państwowego
mówi się w czasie przeszłym, „nowa” żołnierskość na system nie wystarcza.
Druzgoczącej krytyki dotychczasowych wysiłków dokonuje Bogdan Suchodolski
w artykule „Dwudziestolecie”155. Stwierdza on otwarcie, że „świadomy system
wychowawczy” nie został stworzony. Wychowanie państwowe – według Suchodolskiego – nie spełniło swego zadania z powodu dążenia „żeby się wszystkim
podobać”, stąd stało się pozbawione treści i dla nikogo nie było atrakcyjne.
Podstawowy błąd tkwił w zasadzie, że lansowane treści wychowawcze miały odpowiadać każdemu obywatelowi bez względu na narodowość. Suchodolski wysuwa tezę, że przerost akcji politycznej i personalnej w szkolnictwie nad ideologią wynika właśnie z tego, że obóz sanacyjny stworzywszy tak kompromisową
teorię musiał ją urealniać, ratować się przed „pustką” sankcjami administracyjnymi. Stwierdza, że narasta potrzeba wprowadzenia pojęcia „narodu” jako czynnika budzącego „emocję”, a właśnie wychowanie „postaw emocjonalnych” jest
potrzebne jako przygotowanie do obrony państwa. Suchodolski zarzuca wychowaniu państwowemu „eklektyzm” i „kompromisowość”, nijakość. Wychowanie,
jeżeli ma przynosić wyniki, musi być według niego zgodne z „tradycją i krwią”.
W listopadzie 1938 r. odbywa się ostatnie przed wojną posiedzenie Państwowej Rady Oświecenia Publicznego. Krytyka stanu wychowania jest zupełnie
otwarta. Głównym postulatem wysuwanym w dyskusji jest konieczność refor155
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mowania reformy jędrzejowiczowskiej. Stwierdza się permanentny kryzys szkolnictwa. Z prawicy padają zarzuty zagubienia w wychowaniu elementów katolickich i narodowych, a nawet przepojenia pacyfizmem i socjalizmem, co zresztą
w 1938 r. jest w wypadku sanacji niesłuszne i krzywdzące. O wychowaniu państwowym mówi się jak o anachronizmie, haśle minionej epoki. Głównymi dyskutantami są Siciński ze Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego, Wojeński z lewicy ZNP, Nowicki i Mikułowski z TNSW, wreszcie B. Nawroczyński. Wszyscy są
zgodni w ocenie sytuacji wychowawczej jako tragicznej choć oczywiście różnią
się w podawaniu przyczyn i rozwiązań156.
Świętosławski wkrótce po tej dyskusji (20.II.1939 r.) mówi w sejmie o wydanym przez siebie poleceniu zbadania podręczników i programów pod kątem
widzenia ich przydatności do „narodowego” wychowania młodzieży w obecnej
szkole157. Jak wydaje się, poszukiwania nowych sposobów zdobycia młodzieży
oraz nowych podstaw ideologii wychowawczej idą zarówno w kierunku pełnej
faszyzacji wychowania i sojuszu z nacjonalizmem polskim, jak i głębszej integracji z katolicyzmem.
Historyk wychowania L. Chmaj w artykule „Polski ideał wychowania”158 próbuje podsumować stan polskiej myśli wychowawczej w tym okresie. Twierdzi,
że widoczne jest bankructwo ideału indywidualistycznego, zanikanie pewnego typu wychowania obywatelskiego (chyba w domyśle „państwowego”). Na miejsce
tych ideałów pojawiają się i zdobywają coraz więcej zwolenników ideały wychowania totalnego wprowadzające ideał żołnierza-polityka. Wśród tych walczących
ze sobą kierunków powoli torują sobie drogę idee personalizmu, integralnego
humanizmu w powiązaniu, lub bez powiązania z elementami religijnymi. I te
właśnie teorie podaje Chmaj jako antidotum na istniejące trudności wychowawcze. Teorie te są według niego zgodne zarówno z wymogami sytuacji aktualnej
jak i z tradycją polską.
Tak więc sanacja po 13 latach właściwie znów znalazła się u początku swej
drogi mającej na celu stworzenie ideologii wychowawczej akceptowanej przez
społeczeństwo, a właśnie nadchodził wrzesień 1939 r.
[...]
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Zakończenie
Podsumowanie – ocena ideologii wychowawczej i sanacji
Wydaje się, że w wyniku wywodów przeprowadzonych w tej pracy można
stwierdzić, że istniała określona struktura ideowa stworzona przez teoretyków
obozu sanacyjnego, którą można nazwać ideologią wychowawczą sanacji. Formułowanie jej nie zostało zakończone do 1939 roku, mimo to zaczęto wprowadzać ją w życie jeszcze przed ostatecznym skonstruowaniem jej podstaw teoretycznych. Ideologia ta powstała po przewrocie majowym, a u genezy jej leżały
zarówno wymogi sytuacji politycznej w jakiej znalazł się obóz sanacyjny i cała
ówczesna Polska, jak i tradycja, doświadczenia historyczne, uwarunkowania społeczne, które złożyły się na swoistość ideową grupy piłsudczyków – trzonu późniejszej sanacji.
Ideologia wychowawcza sanacji była w zamierzeniach swych antyendecka,
w praktyce także antylewicowa, oparta na tradycjach niepodległościowo-żołnierskich oraz socjalistycznych. (Oczywiście był to socjalizm w wydaniu polskim
– romantyczno-niepodległościowy i związany z kulturą szlachecką).
W ideologii tej stopniowo narastały elementy faszystowskie, jednak nigdy
nie stały się one na tyle istotne by ideologię tę można jednoznacznie określić
jako faszystowską. Broniła ją przed tym cała jej geneza.
Ideologia ta posiadała cechy specyficzne świadczące, że mimo licznych powiązań i zapożyczeń od innych kierunków ideowych była syntezą „oryginalną”,
charakterystyczną dla sanacji.
Ocena treści ideowo-wychowawczych ideologii głoszonej przez sanację
jest dosyć trudna i może być kontrowersyjna.
Niewiele wyjaśnia stwierdzenie, że była ona „wsteczna” czy społecznie
szkodliwa.
Zawiera ona wiele postulatów słusznych, uznawanych za takie i obecnie.
Postulat kształcenia postawy obywatelskiej to przecież obecnie tak podkreślany
postulat zaangażowania społecznego. Patriotyzm (choć oczywiście bez obciążeń
mocarstwowo-szowinistycznych), kultura pracy, umiejętność rezygnacji z własnych interesów na rzecz dobra zbiorowego czy też odpowiedzialność, dzielność,
wytrwałość stanowią zespół cech akceptowanych niemal powszechnie i występujących prawie w każdym programie wychowania jako pożądane rezultaty procesu wychowawczego.
Nie jest to jednak dostateczny argument by zaakceptować ideologię wychowawczą sanacji. Wpływa na to wiele czynników. Po pierwsze fakt, że większość
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„słusznych” postulatów zawartych w ideologii wychowawczej sanacji wysuwanych jest przez każdą ideologię wychowawczą, należą one jakby do „żelaznego
repertuaru” programów wychowawczych. Nie mogą zatem stanowić kryterium
do oceny danej ideologii. Są to albo normy ogólno-etyczne albo cechy prakseologiczne.
Piękne zasady z zakresu etyki stają się możliwe do oceny w jakiejś konkretnej społecznej weryfikacji, w kontekście polityczno-ideowym w jakim występują.
Wiele cech prakseologicznych nabiera moralnego sensu dopiero na tle założeń
wartościujących i po zbadaniu motywacji jaką są obdarzone (np. stwierdzenie,
że chce się wykształcić odwagę nie podlega ocenie moralnej. Problem oceny zaczyna się dopiero w miejscu gdy się zada pytanie: czemu ta odwaga ma służyć?).
Tragiczny paradoks ideologii wychowawczej sanacji polegał na tym, że wiele słusznych postulatów w konkretnej sytuacji Polski sanacyjnej stawało się zaprzeczeniem samych siebie.
Zaangażowanie społeczne, twórcza inicjatywa i stawianie ponad wszystko
interesów Polski były cechami postulowanymi przez sanację, ale pod warunkiem,
że będą nastawione „pro” wobec istniejącego rządu, że nie przekroczą ram wyznaczonych przez politykę sanacji. Podstawowym postulatem była akceptacja założeń istniejącego ustroju i co ważniejsze programu i polityki grupy rządzącej
– sanacji. A jak wiadomo ta polityka (nie wchodząc w intencje jej twórców) nie
zawsze mogła wydawać się zgodna z interesem Polski, miała raczej służyć interesom samej sanacji.
Ogólnie można powiedzieć, że żadna ideologia wychowawcza głoszona
i realizowana w warunkach dążenia do rządów totalnych (choćby nawet ten totalizm, jak w wypadku sanacji, był bardzo umiarkowany), w warunkach narzucenia obowiązującej monoideologii nie można dać w pełni pożądanych rezultatów,
nie może trafić do całego społeczeństwa. System wychowawczy funkcjonujący
w takich warunkach skazany jest na niekonsekwencje, wulgaryzację i pewną
ograniczoność.
„Przeideologizowanie” wychowania jakie niewątpliwie miało miejsce w Polsce sanacyjnej powoduje oderwanie go od „podłoża” – od wychowania po prostu
„porządnego człowieka”.
Warunki polityczne realizowania i głoszenia ideologii wychowawczej sanacji
wpływały oczywiście na niektóre jej treści ideowe. Eksponowanie obowiązku
karności, dążenie do standaryzacja w wychowaniu z jednocześnie głoszoną zasadą elitaryzmu, tak podkreślany (szczególnie w ostatnim okresie przed wojną)
ideał żołnierski to zasady świadczące o dostosowaniu teorii do totalistycznej
praktyki.
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Poza tym same formy realizacji tej ideologii, wprowadzania jej w życie
uwydatniały jej negatywne strony, a także powodowały zupełnie niezamierzone
szkodliwe skutki wychowawcze. Ideologia ta bowiem narzucana była na siłę przynajmniej części społeczeństwa, zwalczana zarówno przez prawicę jak i przez
lewicę, wprowadzana w atmosferze szykan i przymusu i to często przez ludzi
nieprzekonanych o jej słuszności (nie tyle ideowców ile karierowiczów). Musiało
to spowodować przewagę formy nad treścią i powierzchowność a także kształcić
obłudę i oportunizm. Frazesy zastępowały poglądy.
Wydaje się, że z biegiem czasu wszystkie negatywne strony sanacyjnej ideologii wychowawczej stawały się coraz bardziej widoczne. Kierunek ewolucji
ideologii wychowawczej był analogiczny z kierunkiem ewolucji ideologii działalności politycznej obozy sanacyjnego. W miarę tego jak sanacja stosowała coraz
to ostrzejsze formy totalizmu, próbowała porozumienia z prawicą narodową,
coraz wyraźniej odrywała się od tradycji lewicowej i legionowej i narastało jej
wyalienowanie ze społeczeństwa. Te wszystkie procesy odbijały się na głoszonej
przez nią ideologii wychowawczej. Ten kierunek ewolucji jest jednym z argumentów przemawiających za bardziej pejoratywną oceną ideologii wychowawczej sanacji.
W jakim stopniu ideologia wychowawcza sanacji rzeczywiście wpłynęła na
choćby część młodzieży? Jakie były rezultaty zabiegów wychowawczych sanacji?
Odpowiedzi na te pytania są bardzo trudne z wielu względów. Zbadanie recepcji
danej ideologii istniejącej w przeszłości, a tym bardziej ideologii dotyczącej tak
delikatnej materii jak wychowanie przedstawia ogromne trudności. Poza tym
termin „rezultat wychowania” jest wieloznaczny. Skazanym się tu jest na rozważanie raczej publicystyczne, na stawianie hipotez, dla których sprawdzenia
nauka nie dysponuje dostatecznie ścisłymi metodami. Mimo tych ograniczeń,
a raczej właśnie zdając sobie z nich sprawę (co uprawnia w pewnej mierze do
rozważań) można spróbować podjąć tę problematykę przy zastrzeżeniu, że uwagi poniższe będą nosić charakter raczej supozycji, wrażeń, których weryfikacja
naukowa wymagałoby specjalnych badań, których jak dotąd w nauce polskiej nie
przeprowadzono.
Odpowiedź na pytanie o wyniki akcji wychowawczej sanacji nie może być
jednoznaczna choćby dlatego, że na odrębność formacji młodego pokolenia, które
dorastało w latach Polski sanacyjnej wpłynęła nie tylko ideologia sanacji. Jakie
jednak było miejsce tej ideologii w całym splocie elementów działających na
tę młodzież.
Ideologia wychowawcza sanacji w pewnym sensie załamała się a jej klęska
zaczęła się na długo przed „wrześniem”. Ideologia ta nie dotarła do całej mło-
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dzieży, nie została przez większość społeczeństwa zaakceptowana. W wypowiedziach samych sanatorów widoczne jest przekonanie, że nie potrafili nie tylko
wychować ale i „zdobyć” młodzieży, że ich ideały rozsypują im się w rękach.
Jakie czynniki to spowodowały?
Oczywiście w głównej mierze wpłynął na to fakt, że ta ideologia głoszona
była przez obóz, którego polityka nie była akceptowana przez ogół społeczeństwa. Ale wydaje się, że „wina” leżała też w samej strukturze ideowej propagowanej przez sanację.
Ideologia ta była wewnętrznie niekonsekwentna. Zawierała frazeologię lewicowo-demokratyczną a także elementy totalno-faszystowskie.
Może większość niekonsekwencji sanacyjnej doktryny ideowej płynie stąd,
że zaczęto ją tworzyć w zupełnie innych warunkach historycznych niż te w jakich ją realizowano. Sanacja musi w możliwie harmonijny sposób dokomponować
nową problematykę i nowe rozwiązania do części stworzonej dawniej. Sanatorzy
gorączkowo próbowali dopasować swe nieco anachroniczne zasady ideowe do
wymogów nowej rzeczywistości i w trakcie prób tej adaptacji musieli je choć
częściowo zmieniać. Zachodził tu dialektyczny związek. Ideologia wychowawcza miała służyć potrzebom sanacji, kształtować w pożądanym kierunku rzeczywistość społeczną i zarazem była sama przez tę rzeczywistość kształtowana.
Faktem jest, że ideologia sanacyjna nie „chwytała”. Wykazując pewne podobieństwa do faszyzmu w dążeniu do integralności i totalizmu przeszła jednak
jakby po powierzchni życia polskiego. Abstrahując od badania jakie uprzedzenia, poglądy i systemy wartości bronią człowieka przed przyjmowaniem tego
typu ideologii, wydaje się, że podstawową przyczyną fiaska ideologii sanacji była jej zasadnicza połowiczność na wszystkich płaszczyznach. Trzy płaszczyzny
były nie do pogodzenia – pożądane modele, etyczne uzasadnienia i wreszcie
środki realizacji. Wyniki miały być typu faszystowskiego, ale ten faszyzm miał
być moralny.
Może klęska piłsudczyzny była także konsekwencją umasowienia, wzrostu
liczebnego obozu, których sanacja tak się bała i do której nie była przystosowana mając do zaofiarowania nie program a „rozpęd moralny” i zespół ogólnikowych haseł, które w sytuacji gospodarczej, ustrojowej i społecznej ówczesnej
Polski nabierały konkretności politycznej budzącej sprzeciw wśród dużej części
społeczeństwa.
Teoretycy sanacji przez swoją ideologię wychowawczą nie tyle zaopatrywali obywatela w zasób określonych poglądów, ile kształtowali pewną postawę
psychiczną. Ujawniała się tu nicość intelektualna tej ideologii.
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Hasło „pracy realizacyjnej” pozbawione świadomie wszelkich konsekwencji
ideowych i politycznych sprowadzało się w praktyce do typowo pozytywistycznego „własnego ogródka”. Był to skutek obaw sanacji przed szerszymi programami społecznymi czy politycznymi mogącymi doprowadzić w ówczesnych warunkach do wystąpień antysanacyjnych.
Z jednej strony występowało więc świadome hamowanie przez sanację
wszelkiej szerszej czy oryginalniejszej myśli i działalności ideowej, z drugiej
ideologia, którą sama sanacja proponowała była z założenia mało atrakcyjna,
gdyż z reguły wśród młodzieży łatwiej przyjmują się postawy opozycyjne czy
przynajmniej samodzielne niż narzucane z góry (rzadko którą ideologię stać na
pozostanie atrakcyjną, gdy wyznawanie jej jest opłacane).
Wobec tej alternatywy, gdy jedne drogi poszukiwań ideowych były zbaraniane, drugie zaś posiadały minimalną atrakcyjność pozostawało albo aideologiczne „wiązanie sznurków” w ZHP albo, dla młodzieży o dojrzalszych zainteresowaniach, szukanie programów poza sanacją.
Mimo zasadniczych powyżej zasygnalizowanych słabości, ideologia wychowawcza sanacji nie przeszła bez śladu. I dla obiektywizmu obrazu trzeba to także zasygnalizować.
Wydaje się, że obóz sanacyjny stworzył jednak w ówczesnej Polsce niepowtarzalną „atmosferę wychowawczą” wynikająca zarówno z oficjalnie głoszonej ideologii wychowawczej jak i z całej tradycji ideowej, na której opierała się
sanacja i którą mniej lub bardziej świadomie kultywowała oraz z systemu wartości akceptowanych przez sanację. Składały się na nią nastroje egzaltowanego
patriotyzmu (niemal narodu „skazanego na wieczny entuzjazm” jak określano
Włochy Mussoliniego), aura bohaterstwa i podniosłego patosu, operowanie imponderabiliami na co dzień. Nastroje te mogły drażnić i śmieszyć, ale w jakiś
sposób na pewno oddziaływały przynajmniej na część młodzieży (głównie inteligenckiej).
Świetnie to opisuje Tadeusz Borowski: „Jak całe jego świeże i żywiczne
pokolenie Sowizdrzał, zapisujący całe bruliony wolnymi wierszami i prozą poetycką, całym sercem wtopił się w życie społeczne szkoły, płacąc i sam zbierając składki na Ligę Morską i Kolonialną, na obronę powietrzną państwa, na fundusz obrony morskiej, pokierowany przez mądrego humanistycznego nauczyciela
przeczytał «Dysproporcje» ministra Kwiatkowskiego i zrozumiał, że Polska skazana jest naprawdę na wielkość, że trzeba znieść małość, zaślepienie, biedę i nędzę i polski odwieczny kłam”, potem krzyczał „na Kowno” i zapamiętał dzień
i godzinę wkroczenia wojsk generała Bortnowskiego na „okupowane przez Czechów” Zaolzie. „Latem pojechał na obóz PW, potem wróciwszy, czytał w parku
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Platona i Hoene-Wrońskiego i Króla-Ducha Słowackiego (...) mając ufną pewność,
że jest złączony z narodem i prawem duchową więzią, mocniejszą niż wola człowieka” (T. Borowski, Zostawcie umarłych w spokoju, „Polityka” nr 27, 1965).
Bardzo dużo było wśród tej młodzieży może naiwnej ale ideowości. Chyba
właśnie tę atmosferę pokolenie wychowane przed wojną wspomina pół ze wzruszeniem, na pół z drwiną.
Jednym z dowodów, że ideologia wychowawcza sanacji miała jednak pewien
wpływ są wydarzenia „września”. Przecież „wrzesień” nie stanowiłby takiego „załamania się wszystkiego” gdyby ludzie przedtem nie wierzyli choć częściowo
w propagandę sanacyjną, nie przejęli się choć do pewnego stopnia tworzoną
przez sanację atmosferą ideową.
Wpływy sanacyjnej ideologii wychowawczej widoczne będą wśród inteligenckiej młodzieży akowskiej w okresie II wojny. Ideologia wychowawcza sanacji może nie nauczyła młodzieży tej żyć, ale nauczyła ją umierać. Historia
w tym wypadku dostarczyła tej młodzieży sytuacji „sprawdzających” do końca.
Młodzież ta złożyła dowód wprawdzie nie historycznej czy intelektualnej słuszności ideologii wychowania sanacyjnego, ale jednak wartości owocności moralnej tego systemu wychowawczego i wpajanych w jego ramach postaw.
Sprawa zbadania wpływów myśli sanacyjnej na postawy i przemyślenia
młodego pokolenia w okresie okupacji nie wchodzi w zakres tej pracy, ale zasygnalizowanie powyższego problemu wydaje się ważnym obowiązkiem.
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Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-539 Kielce.
E-mail: wanda.drozka@wp.eu.
Fijałkowski Adam – dr hab., adiunkt w Zakładzie Historii Oświaty i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny „Kwartalnika Pedagogicznego”.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii wychowania i myśli pedagogicznej, historii kultury średniowiecza i wczesnej nowożytności, badania dawnych książek szkolnych
(w szczególności Jana Amosa Komeńskiego), metod nauczania, propagandy. Najważniejsze
publikacje: Średniowieczne koronacje królewskie na Węgrzech i w Polsce, „Przegląd Historyczny”,
t. LXXXVII, 1996, z. 4, s. 713–735; Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194–
1264), 2001; The Arabic Authors in the Works of Vincent of Beauvais, [w:] Wissen über Grenzen.
Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter, 2006; Orbis Pictus – Świat malowany Jana Amosa
Komeńskiego / Orbis Pictus – Die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius, 2008; Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego, 2012. Adres do korespondencji: Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Historii Oświaty i Wychowania, ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa. E-mail: a.fijalkowski@uw.edu.pl.
Hall Katarzyna – nauczycielka matematyki, posłanka na Sejm VII kadencji, członek Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej w latach 1999–2001. W roku 2006 była wiceprezydentem Gdańska ds. polityki społecznej. Od 2007 do 2011 minister edukacji narodowej w rządzie
Donalda Tuska. Tworzyła gdańską oświatę niepubliczną. Dyrektorka pierwszego w Trójmieście
prywatnego liceum – Gdańskiego Liceum Autonomicznego, utworzyła również Sopocką Autonomiczną Szkołę Podstawową. Założycielka Gdańskiej Fundacji Oświatowej. Jest inicjatorką
i współautorką pakietów programów nauczania dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum
znanych pod nazwą „Klocki Autonomiczne”.
Jaczewski Andrzej – prof. dr hab., lekarz pediatra, seksuolog i pedagog, emerytowany profesor
Wydziału Pedagogicznego UW. Specjalista medycyny szkolnej. Przez wiele lat pracował jako
lekarz szkolny w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Warszawie, gdzie współpracował m.in. z Anną Radziwiłł. W czasie wojny walczył w Szarych Szeregach. Autor wielu
książek naukowych i popularnych o wychowaniu seksualnym i rozwoju erotycznym, m.in.: Rozwój erotyczny (współaut. I. Obuchowska), 1982; Erotyzm dzieci i młodzieży, 1970; Rozwój i zdrowie
ucznia, 1985; Tajemnice inicjacji seksualnej, zanim powiesz tak (współaut. Z. Izdebski), 2002; Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, 2001. Z poradników najbardziej znane są:
O chłopcach dla chłopców, 1986; Wstęp do dorosłości, 1989; O dziewczętach dla dziewcząt, 1991.
E-mail: jaczewski@poczta.onet.pl.
Janowski Albert Andrzej – prof. dr hab., polonista i pedagog, aktualnie zatrudniony w Uczelni
Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Zainteresowania badawcze: psychologia społeczna
klasy szkolnej, kierowanie wychowawcze, harcerstwo. W latach 1980–1981 ekspert „Solidarności”
w zakresie edukacji, współtwórca oświaty niezależnej. Był wiceministrem edukacji w rządzie
Tadeusza Mazowieckiego oraz członkiem Rady Konsultacyjnej Edukacji Narodowej. Wybrane
publikacje: Psychologia społeczna a zagadnienia wychowania, 1980; Uczeń w teatrze życia szkolnego,
1995; Szkoła obywatelska. Amerykańskie doświadczenia – polskie potrzeby, 2000 (tłum. ukraiń.: Szkoła
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gromadianina. Amerikanskij doswid – naszi potreby, 2001); Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, 2002; Pedagogika praktyczna. Zarys problematyki, zdrowy rozsądek,
wyniki badań, 2002; Być dzielnym i umieć się różnić. Szkice o Aleksandrze Kamińskim, 2010. E-mail:
janowskiandrzej@poczta.onet.pl.
Kamińska Janina – dr hab., pedagog, adiunkt, kierownik Zakładu Historii Oświaty i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: dzieje
oświaty polonijnej; dzieje studiów pedagogicznych w Polsce; problematyka szkolna i myśl pedagogiczna w okresie Oświecenia; Uniwersytet Wileński w dobie Komisji Edukacji Narodowej
i po rozbiorach. Ważniejsze publikacje: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jubileusz pięćdziesięciolecia (red.), 2004; Universitas Vilnensis. Akademia Wileńska i Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego 1773–1792, 2004; Universitas Vilnensis 1793–1803. Od Szkoły Głównej
Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego, 2012. E-mail:
j.kaminska@uw.edu.pl.
Kozłowska Zofia Teresa – historyk, emerytowany nauczyciel historii i doradca metodyczny
historii. Zainteresowania: historia średniowiecza, dydaktyka historii. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego ds. edukacji historycznej. Współautorka programów podręczników szkolnych: U źródeł współczesności: czasy nowożytne z Katarzyną Zielińską, 2000 i następne wydania;
Historia, Poznajemy przeszłość wraz z Ireną i Piotrem Ungerami i Stanisławem Zającem (wiele
wydań – I: 2003). Wybrane publikacje: Olimpiada Historyczna, [w:] Między zachodem a wschodem.
Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego, tom II, 2003; Polskie Towarzystwo Historyczne i miejsca
pamięci, [w:] Toruńskie spotkania dydaktyczne VI: Miejsca pamięci w edukacji historycznej, 2009;
Galicyjskie wspomnienia szkolne, [w:] Z Żywca do Opola: góral z urodzenia, opolanin z wyboru, 2011;
Homo migrans, czyli jak uczyć o losie mimowolnych wędrowców w wieku XX w., [w:] Wokół problemów
edukacji, 2012. E-mail: pth@ihpan.edu.pl.
Massalski Adam – prof. dr hab., historyk wychowania, profesor nauk humanistycznych, były
rektor Akademii Świętokrzyskiej, senator VI i VII kadencji, przewodniczący Związku Harcerstwa
Polskiego (2007–2013). Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie. Tytuł profesora otrzymał w 2001, dwa lata później objął stanowisko
profesora zwyczajnego UJ. Kieruje Zakładem Historii Oświaty Kultury i Nauki w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących dziejów
oświaty i nauki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, a także historii społecznej i regionalnej.
Jest autorem licznych publikacji naukowych, m.in.: Szkolnictwo średnie Kielc do roku 1862, 1983;
Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945 (współaut. S. Meducki), 1986; Słownik biograficzny.
Nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Królestwie Polskim 1833–1862, 2007.
E-mail: massalski_a@interia.pl.
Roszkowski Wojciech – ekonomista i historyk, profesor nauk humanistycznych. Jest pracownikiem ISP PAN i Collegium Civitas w Warszawie. Poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji.
W latach 1990–1993 prorektor Szkoły Głównej Handlowej; 1994–2000 dyrektor Instytutu Studiów
Politycznych PAN; 1997–1998 członek Rady Inicjatyw Wydawniczych przy Ministrze Kultury;
1999–2001 członek Rady Instytutu Dziedzictwa Narodowego. W latach 1988–1989 był stypendystą Wilson Center for Scholars w Waszyngtonie, prestiżowego ośrodka badawczego przy
Smithsonian Institution, specjalizującego się w naukach politycznych i społecznych; 2000–2002
profesor w katedrze imienia Tadeusza Kościuszki na stanowym uniwersytecie w Wirginii. Jest
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fundatorem i założycielem Instytutu Jagiellońskiego. W podziemiu publikował pod pseudonimem
Andrzej Albert. Najważniejsze publikacje: kilkutomowa Najnowsza historia Polski, wielotomowa
Historia Polski, Historia Polski XX wieku, Półwiecze – historia polityczna świata po 1945, czterotomowy cykl podręczników do historii napisanych wspólnie z Anną Radziwiłł.
Sawicki Mirosław – nauczyciel fizyki, w latach 1971–1990 pracował w warszawskich liceach, m.in.
w XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela. Współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej KOR. W „Solidarności” kierował zespołami zajmującymi się oświatą. W latach
1990–1997 dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego oraz podsekretarz stanu; 1998–2002
zajmował stanowisko radcy ds. nauki w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Dwukrotnie był dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W latach 2004–2005 minister edukacji narodowej
i sportu w rządzie Marka Belki. Był także członkiem Rady Edukacji Narodowej, organu doradczego przy minister Katarzynie Hall. E-mail: mirsaw@gmail.com.
Starzyński Wojciech – założyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego i jego prezes w latach
1989–2010, współtwórca i działacz oświaty niepublicznej w Polsce. Doradca premiera Jerzego
Buzka. Inicjator wielu nowych rozwiązań organizacyjnych, programowych i legislacyjnych dotyczących systemu oświaty. Członek Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej przy
Ministrze Edukacji Narodowej. Współtwórca systemu mierzenia jakości pracy szkół w ramach programu „Teraz Polska Dobra Szkoła”, a także ogólnopolskiego programu „Rodzice
w szkole”; prezes Rady Fundacji „Rodzice Szkole”. W latach 2002–2010 radny m.st. Warszawy, przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny. Autor wielu artykułów i publikacji dotyczących edukacji narodowej, a szczególnie miejsca i roli rodziców w systemie oświaty. E-mail:
starzynski.wojciech@gmail.com.
Wiłkomirska Anna – dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dziekan Wydziału Pedagogicznego. Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji, polityka edukacji, socjalizacja młodzieży. Stypendystka George Washington University jako visiting scholar. Ekspert Instytutu Spraw
Publicznych do spraw edukacji. Biegła sądowa ds. edukacji. Członek polskiego zespołu realizującego badanie ICCS – International Civic and Citizenship Study w latach 1999 i 2009. Kierownik
grantu NCN „Ocena efektywności systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce a jakość
pracy szkoły”. Najważniejsze prace książkowe: Szkoły publiczne i niepubliczne – porównanie ofert
edukacyjnych (współaut. E. Putkiewicz), 2004; Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce, 2005; Między
nieuchronnością a możliwością. Wychowanie w warunkach zmiany (red. nauk. wspólnie z A. Przecławską), 2010; Wiedzieć i rozumieć, aby być obywatelem, 2013; Ocena systemu awansu zawodowego
nauczycieli w Polsce (współaut. A. Zielińska), 2013. E-mail: anwil@pedagog.uw.edu.pl.
Zahorska Marta – dr hab., socjolog, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Jej zainteresowania naukowe oraz prowadzone przez nią badania koncentrują się wokół problematyki socjologii edukacji: powstania i rozwoju systemów edukacyjnych, społecznych konsekwencji przemian w systemach szkolnych, procesów wykluczania i marginalizacji w oświacie,
trendów w polityce edukacyjnej, edukacji obywatelskiej, a także analizy życia szkolnego, relacji
uczeń–nauczyciel czy tworzenia kultur szkolnych. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych. Najważniejsze publikacje: Szkoła. Między państwem, społeczeństwem a rynkiem, 2002; Obywatele czy
poddani? (współaut. M. Roszkowska, E. Papier), 2009; Wartości, polityka, społeczeństwo (red. nauk.
wspólnie z E. Nassalską), 2009; Zawirowania systemu edukacji (red. nauk.), 2012.
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Zielińska Anna – dr hab., prawnik i pedagog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zatrudniona
na Wydziale Pedagogicznym. Zajmuje się problematyką reform systemu edukacji i prawa oświatowego, a także zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego i postawami obywatelskimi młodzieży. Była członkiem polskiej grupy międzynarodowego zespołów badawczych: Civic Education,
Study 1999 i International Civic and Citizenship Education Study ICCS 2009 oraz członkiem projektu
badawczego „Ocena efektywności systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce a jakość
pracy szkoły” (grant NCN). Najważniejsze publikacje: Młodzi obywatele. Wyniki międzynarodowych badań młodzieży (współaut. R. Dolata, K. Koseła, A. Wiłkomirska), 2004; Nastoletni uczniowie o demokracji. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i edukacyjne poglądów młodzież, 2008;
Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce (współaut. A. Wiłkomirska), 2013. E-mail:
ziel@pedagog.uw.edu.pl.

Spis recenzentów
Lista recenzentów
tekstów zgłoszonych do publikacji w „Kwartalniku Pedagogicznym”
i opublikowanych w 2013 roku
List of Reviewers of „The Pedagogical Quarterly” 2013
dr hab. Krystyna Błeszyńska prof. SWPS (SWPS w Warszawie, Wydział Psychologii)
prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki)
dr hab. Roman Dolata (Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny)
dr hab. Wanda Dróżka prof. WŚ (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach; Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny)
dr hab. Grażyna Dryżałowska prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny)
dr Dobromir Dziewulak (Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny)
dr hab. Anna Fidelus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Pedagogicznych)
prof. dr hab. Andrea Folkierska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny)
dr hab. Anna Frąckowiak (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)
prof. dr hab. Adam Frączek (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
dr hab. Joanna Głodkowska prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej)
dr hab. Irena Jelonkiewicz (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
dr hab. Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny)
dr hab. Maciej Karwowski prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
Instytut Pedagogiki)
prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych; Instytut
Pedagogiki)
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dr hab. Maria Kolankiewicz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny)
dr hab. Marek Konopczyński prof. Pedagogium WSNS (Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)
dr hab. Joanna Madalińska-Michalak prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu)
dr Marzena Pękowska (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny)
dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny)
prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Pedagogicznych)
dr hab. Barbara Sitarska prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Pedagogiki)
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Wydział Nauk Pedagogicznych)
dr hab. Bernadeta Szczupał prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej)
dr hab. Sławomir Sztobryn prof. WSP (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi)
dr hab. Grzegorz Szumski prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie, Instytut Psychologii Stosowanej)
dr Ryszard Ślęczka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr hab. Maciej Tanaś prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki)
prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska (Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
Instytut Filozofii i Socjologii)
dr Renata Wawrzyniak-Beszterda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział
Studiów Edukacyjnych)
prof. dr hab. Irena Wojnar (Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny)
prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny)
prof. dr hab. Wiesław Theiss (Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny)
prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział
Studiów Edukacyjnych)

Informacja o czasopiśmie
„Kwartalnik Pedagogiczny” to ogólnopolskie czasopismo naukowe ukazujące się od 1956
roku, publikujące artykuły teoretyczne i badawcze z zakresu szeroko pojętej pedagogiki i jej
subdyscyplin oraz innych nauk społecznych.
„Kwartalnik Pedagogiczny” jest czasopismem punktowanym, umieszczonym w bazie ERIH
(European Reference Index for the Humanities), C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online
Library) oraz CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Zgodnie
z ostatnim wykazem czasopism naukowych MNiSW za publikację w KP przysługuje Autorowi
10 punktów.
Rzetelność naukowa
Redakcja dokłada wszelkich starań, aby eliminować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej w procesie publikacyjnym, takie jak ghostwriting oraz guest autorship.
Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie
publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Redakcja prosi więc o podawanie informacji
na temat Współautorów badań, których wyniki referowane są w artykule, jak również określenie
własnego wkładu w uzyskane rezultaty badawcze.
Z guest authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle
nie miał miejsca, a mimo to jest on podany jako Autor bądź Współautor publikacji.
W związku z tym Redakcja wdrożyła procedury zapobiegające przypadkom nierzetelności
naukowej i wymaga od Autorów: ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie
publikacji oraz podawania źródeł finansowania publikacji, a także informacji o wkładzie instytucji naukowo-bawawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą dokumentowane i ujawniane.
Procedura recenzyjna
Procedura recenzyjna „Kwartalnika Pedagogicznego” jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redakcja nadaje nadesłanej pracy numer, identyfikujący ją
podczas całego procesu recenzyjnego, i dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów pod
kątem zgodności z profilem naukowym pisma, wymogów formalnych oraz poziomu merytorycznego. Teksty wstępnie zakwalifikowane do druku przekazywane są dwóm recenzentom
zewnętrznym do szczegółowej recenzji zgodnie z procedurą double-blind reviews (podwójna ślepa recenzja), co oznacza, że zarówno Autor, jak i Recenzent pozostają dla siebie anonimowi.
W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest
afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora pracy. Recenzenci są samodzielnymi pracownikami naukowymi i nie są członkami Redakcji ani Rady Naukowej pisma, nie
są zatrudnieni w jednostce naukowej, z której pochodzi Autor, ani w jednostce wydającej czasopismo. Recenzja ma formę pisemną i jest udostępniana Autorowi. Recenzent może: odrzucić
tekst, zakwalifikować bez zastrzeżeń, zakwalifikować warunkowo (co wiąże się z dokonaniem
przez Autora poprawek zasugerowanych w recenzji). Lista Recenzentów publikowana jest raz
do roku. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje redaktor naczelny.

Informacje dla Autorów
Prosimy Autorów, zamierzających opublikować swój tekst w „Kwartalniku Pedagogicznym”,
o przestrzeganie następujących zasad przy przygotowaniu maszynopisu:
•

Maksymalna objętość całego tekstu (z bibliografią i streszczeniem) powinna wynosić
1 arkusz wydawniczy, to jest 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) lub ok. 22 strony znormalizowane (30 wierszy na stronę, około 60 miejsc znakowych w wierszu).
Prosimy nie zamieszczać w tekście kolorowych diagramów, wykresów i ilustracji. Akceptujemy tylko tabele.
Teksty należy wysłać pocztą elektroniczną jako załącznik na adres:
kwartalnik.pedagogiczny@uw.edu.pl

•

W tekście należy podać pełne imiona osób wymienionych po raz pierwszy.

•

Tabele i ilustracje, ponumerowane i opatrzone informacją, do którego miejsca w tekście się
odnoszą, powinny być dołączone na końcu maszynopisu, na oddzielnych stronach.

•

Diagramy, wykresy i ilustracje muszą być dodatkowo zapisane jako oddzielne pliki z rozszerzeniem tiff lub jpeg.

•

Obowiązuje następujący standard przypisów:
Przypisy bibliograficzne umieszczone są bezpośrednio w tekście i zawierają tylko
nazwisko autora, rok wydania dzieła i numer strony, np.: (Jaeger 2000: 5).
Gdy przytaczamy dwie książki tego samego autora wydane w tym samym roku, stosujemy zapis: (Kozakiewicz 2001a; Kozakiewicz 2001b).
Jeśli cytujemy kilku autorów, przyjmujemy porządek chronologiczny, a nie alfabetyczny: (Kwaśnica 2001: 5; Cannatella 2006: 78).
Jeśli przytaczana praca ma dwóch autorów, umieszczamy oba nazwiska; w przypadku
większej liczby autorów, podajemy pierwsze nazwisko i „i in.”, np.: (Dehnel i in. 2001).
Jeśli cytujemy dokumenty, podajemy początek zapisu bibliograficznego, np.: (Dz.U.
2006, nr 97, poz. 674), (Ankieta socjologiczna...).

•

Taka forma przypisów wymaga odpowiedniego zacytowania w bibliografii, zamieszczonej
po tekście artykułu, np.:
Jaeger W. 2000. Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia, H. Bednarek,
Fundacja Aletheia, Warszawa.
Reut M. 2005. Narracja, tożsamość, etyczność, [w:] Filozofia a pedagogika. Studia i szkice,
red. P. Dehnel, P. Gutowski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław, s. 66–79.
Kozakiewicz M. 1993. Wychowanie do demokracji w okresie wielkiej zmiany w Polsce,
„Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2, s. 21–28.
Ustawa z 26.01.1982, Karta Nauczyciela; tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 2006
nr 97, poz. 674 z poprawkami.
Ankieta socjologiczna na temat świadomości historycznej młodzieży, przeprowadzona na zlecenie OBOP w latach 1991–92, 827 ankiet, BUW Rps nr akces. 3174.
Opis bibliograficzny strony WWW musi zawierać nazwisko autora i tytuł pracy, tryb
dostępu, protokół dostępu (miejsce, ścieżka, nazwa), a także datę dostępu, np.:
Teresa Hejnicka-Bezwińska, Teraźniejszość w dialogu z edukacyjną przeszłością (po roku 1989),
dostępny na: http://www.pedagog.uw.edu.pl/THE/Hejnicka.pdf (otwarty 25 stycznia 2007).

•

W bibliografii należy podać nazwiska tłumaczy cytowanych prac obcojęzycznych.

•

Numerowane i umieszczone na dole strony są tylko przypisy odautorskie.

•

Do tekstu należy dołączyć krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim (20 wierszy
łącznie z tytułem artykułu) oraz słowa klucze w języku angielskim, a także na osobnej
stronie krótką notę o autorze. Jeśli występuje więcej niż jeden autor tekstu, należy
nadesłać noty biograficzne wszystkich autorów oraz pełny adres korespondencyjny i adres
poczty elektronicznej autora, który będzie prowadził korespondencję dotyczącą publikacji.

•

Nadesłane teksty zgodne z wymaganiami redakcyjnymi są opiniowane anonimowo (bez
identyfikacji autora tekstu) przez trzech recenzentów.

Przed nadesłaniem tekstu do publikacji prosimy o wypełnienie METRYCZKI, która znajduje się
na stronie http://www.kp.edu.pl/ --> Dla Autorów, i załączenie jej jako odrębnego pliku.
Maszynopis przysłany do Redakcji jest traktowany przez Redakcję i Wydawcę jako utwór
oryginalny, do którego Autor dysponuje pełnią praw. Jeśli Autor utworu publikował go przed
nadesłaniem do „Kwartalnika Pedagogicznego”, musi opatrzyć utwór (swój tekst) stosownym
przypisem, zawierającym informację o miejscu i czasie publikacji.
Maszynopis przysłanego do Redakcji tłumaczenia jest traktowany przez Redakcję i Wydawcę
jako tłumaczenie (utwór), do dokonania którego Autor dysponował pełnią praw.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i skrótów. Redakcja nie zwraca
tekstów nadesłanych, które nie ukazały się w „Kwartalniku Pedagogicznym”.

