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Przedmowa

Intencją książki jest ukazanie nauczycieli w ich działalności, 
dzięki której mieli swój udział w tworzeniu teorii subdyscyplin 
pedagogicznych, ale też zasłużyli się dla praktyki edukacyjnej. 
Analiza ich dorobku pokazuje, że najlepsze wyniki w swojej 
działalności mieli ci pedagodzy, którzy łączyli te dwa podej-
ścia: teoretyczne i praktyczne. Dobra znajomość edukacyjnych 
realiów była podstawą do tworzenia koncepcji, teorii, a także 
narzędzi do dalszej pracy edukacyjnej (nowych metod, podręcz-
ników itp.). Autorzy artykułów zawartych w książce przywołują 
sylwetki pedagogów z przeszłości, tych, którzy odcisnęli swoje 
piętno nie tylko w obszarze bezpośrednich swoich oddziaływań, 
czyli szkoły, ale też w szeroko rozumianej kulturze – jako twórcy 
zmian edukacyjnych i aktywni uczestnicy przełomowych nie-
jednokrotnie wydarzeń w historii edukacji. 

Książka składa się z dwóch części, każda skomponowana zo-
stała w układzie chronologicznym. W pierwszej części zaprezen-
towano uczonych, którzy zostali zapamiętani jako nauczyciele 
akademiccy, twórcy naukowej pedagogiki i  jej różnych subdy-
scyplin. Tę część otwiera artykuł nakreślający etos zawodu na-
uczyciela akademickiego z odwołaniem się do różnych wizji tej 
roli na przestrzeni lat. Kolejne artykuły prezentują takich twór-
ców nauk o wychowaniu i działaczy edukacyjnych jak:  Ludwika 
Jeleńska, której działalność ukierunkowana była na wychowanie 
i kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 
Aleksander Manczarski pedagog działający na rzecz osób z wa-
dą słuchu; ks. Wincenty Granat – kapłan, nauczyciel akademicki 
oraz rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, propagator 
personalistycznego humanizmu; Maria Danilewicz-Zielińska, 
pisarka, tłumaczka, historyk literatury i historyk wychowania; 
Stefan Kunowski pedagog i teoretyk wychowania katolickiego 
oraz Stanisław Michalski historyk wychowania drugiej połowy 
XX wieku oraz wybitny nauczyciel akademicki. Część pierwszą 
zamykają artykuły, które dotyczącą pedagogów zajmujących się 
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ochroną przyrody w Drugiej Rzeczypospolitej oraz edukacją 
przyrodniczą; badaniami nad dziejami opieki społecznej; artete-
rapią rozumianą jako oddziaływanie wychowawcze za pośred-
nictwem sztuki.

 W części drugiej książki zaprezentowano, począwszy od 
średniowiecza aż po czasy współczesne, sylwetki nauczycieli, 
którzy wyróżniali się swoją działalnością edukacyjną, ale także 
społeczną i kulturalną. Poznajemy zatem działalność edukacyj-
ną i twórczość średniowiecznego mnicha Hrabanusa Maura; na-
uczycieli-jezuitów pracujących w Kolegium Poznańskim, wycho-
wawców wielu pokoleń młodzieży, Aleksandra Piątkiewicza SJ 
– opiekuna sceny szkolnej w konwikcie chyrowskim. Ponadto 
w książce zaprezentowani zostali: Antoni Andrzejowski, nauczy-
ciel w Gimnazjum i Liceum Wołyńskim w Krzemieńcu, pasjonat 
podróży badawczych i kolekcjoner; Karol Miarka, wybitny na-
uczyciel, pisarz, wydawca, działacz społeczny Górnego Śląska 
i Śląska Cieszyńskiego. W dalszej kolejności znajdują się rozwa-
żania na temat nauczycieli na Kresach i ich pracy prowadzonej  
w trudnych warunkach bytowych oraz teksty omawiające takich 
przedstawicieli środowiska pedagogicznego  jak: Ignacy Ziębo-
wicz, nauczyciel-działacz społeczny, pracujący w środowisku 
wiejskim; siostra Melchiora Porożyńska  wybitna nauczycielka  
i zasłużona dyrektor szkoły oraz ks. Stanisław Hałko – organiza-
tor polskiego szkolnictwa i Jakub Szapiro –  esperantysta.

Ten poczet nauczycieli wydobyty z przeszłości pokazuje, że 
każdy z nich poza swoją działalnością ściśle pedagogiczną pro-
wadził działalność wykraczającą poza własną dyscyplinę. Jest to 
może jakaś wskazówka, jakiś trop do kształcenia i samokształce-
nia nauczycieli współcześnie.  

Joanna Falkowska
Anna Królikowska



CZęŚć I

W służbie nauki i edukacji akademickiej





Ks. Edward Walewander
KAtolIcKI UNIWERSytEt lUBElSKI

Sylwetka profesora w perspektywie czasu

The profile of the professor from the perspective of time

AbSTRAKT

W kulturze europejskiej stanowisko profesora na uniwersytecie długo cieszyło się du-
żym uznaniem i szacunkiem. Potwierdzają to między innymi różne świadectwa na ten 
temat nie tylko osób ze środowisk wyższych uczelni, ale także autorów wspomnień 
i powieściopisarzy. Proces odbrązowiania nimbu profesorskiego rozpoczął się znacz-
nie wcześniej, jeszcze w XIX stuleciu, i postępował na tle jednoczesnego szacunku dla 
niego w szerokich kręgach społecznych. Na znaczną dewaluację autorytetu naukowego 
profesora uniwersytetu po II wojnie światowej w Polsce złożyło się niewątpliwie kilka 
przyczyn; przede wszystkim były to ogromne straty, jakie poniósł polski świat naukowy 
w czasie niemieckiej i sowieckiej okupacji w latach II wojny światowej oraz po jej zakoń-
czeniu, w nowej rzeczywistości komunistycznej Polski. 

Profesor przyszłości to uczony, który nie jest zależny od ideologii sprzecznej ze zdrową 
antropologią. Po latach pośpiesznych, nieprzemyślanych, nieprzygotowanych reform 
trzeba się zastanowić, co oznacza słowo „reforma”. Nawołuje ono mianowicie do przy-
wracania dziś wszystkiego, co zagrożone jest utratą wartości istotnych w misji uniwer-
syteckiej. Wiele reform studiów wyższych i w ogóle całej edukacji doprowadziło wprost 
do zniekształcenia szkolnictwa, do jego katastrofy. Dlatego teraz niezbędny jest czas na 
przygotowanie mądrze przemyślanej reformy, by misja profesora uniwersytetu mogła 
przeżyć swój renesans. Alma mater musi się znowu stać miejscem, gdzie profesorowie 
i studenci czują się na swoim miejscu, gdyż zajmują się tym, co warte jest ich najwięk-
szego poświęcenia, radości tworzenia i twórczego eksperymentowania w badaniach 
i w zdobywaniu wiedzy. 

SłoWA KLUCZoWe: alma mater, profesor, uczony, profesor przyszłości

AbSTRACT

In european culture, the position of a professor at university has been widely recognised 
and respected for a long time. It is confirmed, among others, by various testimonies con-
cerning not only people from the mileu of higher education but also the authors of mem-
oirs and novelists. The process of demythologising the glory of the professor began much 
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earlier, already in the 19th century, and continued alongside the simultaneous respect for 
it within the general public. The considerable devaluation of the university professor’s 
academic authority after World War II in Poland was undoubtedly caused by several 
factors. These mainly stemmed from the enormous losses suffered by the Polish scientific 
world at the time of German and Soviet occupations during World War II as well as after 
the end of the war and the new reality of communist Poland. 

The professor of the future is a scientist who is independent of any ideology which is 
contrary to healthy anthropology. After years of hasty, unconsidered and unprepared re-
forms, the significance of the word ‘reform’ itself should be reconsidered. Namely, it calls 
for restoring today everything which is at risk of losing what is essential to the mission 
of the university. Many reforms of higher education, or education in general, have led di-
rectly to the distortion of education, to its downfall. Therefore, at present, it is necessary 
to spend time on preparing a wise and well thought out reform so that the mission of the 
university professor could experience something of a revival. The alma mater must again 
become a place where professors and students feel at home because they are engaged in 
things worthy of their complete attention, the joy of creating and creative experimenting 
in doing research and gaining knowledge.

KeyWoRDS: alma mater, professor, scientist, professor of the future

Stanowisko profesora w kulturze europejskiej

W kulturze europejskiej stanowisko profesora na uniwersyte-
cie długo cieszyło się dużym uznaniem i szacunkiem. Potwier-
dzają to między innymi różne świadectwa na ten temat – nie 
tylko osób ze środowisk wyższych uczelni, ale także autorów 
wspomnień i powieściopisarzy. 

Hugo Steinhaus, dawny profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie, wybitny matematyk po II wojnie światowej związany 
z Uniwersytetem Wrocławskim, etymologię słowa profesor wypro-
wadzał od łacińskiego czasownika profiteor. oznacza on kogoś, kto 
jawnie coś wyznaje i odważnie deklaruje swą postawę. We Wspo-
mnieniach i zapiskach dał liczne przykłady takich profesorów-wy-
znawców, którzy cieszyli się niekwestionowanym uznaniem1.

Henri-Frédéric Amiel, szwajcarski pisarz, filozof i mistyk, 
w swym Dzienniku intymnym, który spisał w drugiej połowie 
XIX stulecia, dużo miejsca poświęcił temu, kim powinien być 
profesor dla swoich studentów. Jego przemyślenia są warte 
przypomnienia: 

1 H. Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, oprac. A. Zgorzelska, Londyn 1992, 
s. 498−501. Por. też: J. Walc, Architekt arki, Chotomów 1991, s. 70−71.
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Chcę dla nich jedynie światła w skomplikowanym i trudnym 
przedmiocie. Za bardzo szanuję siebie i ich, żeby pozwalać sobie 
na retorykę. Moja rola to pomóc im zrozumieć. Wykład naukowy 
musi przede wszystkim być jasny, kształcący, dobrze zbudowa-
ny, przekonujący. Nie chodzi o to, żeby schlebiać studentom, ani 
o popis profesora, ale o poważne studium i gruntowne przedsta-
wienie problemu. Ustępstwo w tym punkcie wydaje mi się wy-
godną nikczemnością. Mam wstręt do wszelkiego wymuszania 
i omamiania. To ciskanie w oczy, kokieteria i podstęp. Profesor 
jest kapłanem w swoim przedmiocie, oddaje mu honory z powa-
gą i w skupieniu2. 

W swej jeszcze do niedawna bardzo poczytnej nowelce pt. 
Panna Antonina, ukazującej niełatwą drogę życia nauczycielki 
z powołania, eliza orzeszkowa wyznała: 

Raz tylko przez całe moje życie zdarzyło mi się spotkać pro-
fesora uniwersytetu... Miałam wtedy już lat ponad trzydzieści 
i o mało, o mało, żem przed człowiekiem tym nie uklękła. Mąż 
nauki! pokolenie młode do gwiazdy wiedzy prowadzi. Śmieli się 
wtedy wszyscy ze mnie, mówili, że pomiędzy nimi bywają tacy 
i owacy. A mnie co do tego? Kapłan nauki i − koniec. Wtedy też 
na człowieka tego patrząc, pomyślałam sobie: „Gdybym to ja na 
jego miejscu była”. Aż mi się w głowie od myśli tej zakręciło! 
Gdzie tam mnie, mizernemu robakowi, o takim szczęściu my-
śleć! Ale potem przyszło mi do głowy, że gdybym miała córki...3. 

W myśli dodała, że tak pokierowałaby ich kształceniem, że 
każda mogłaby zasiąść na „katedrze profesorskiej”.

Z obserwacji środowiska naukowego Uniwersytetu Stefana 
batorego w Wilnie w okresie międzywojnia przez młodego chłop-
ca, późniejszego pisarza Tadeusza Konwickiego, powstało nieco-
dzienne wyznanie: „Za mego dzieciństwa profesor uniwersytetu 

2 H.-F. Amiel, Dziennik intymny, wybór i przekład J. Guze, przedmowa 
M. Janion, Warszawa 1977, s. 237. Podobnie wyznał profesor historii literatu-
ry Leonard Sowiński. Według niego „profesorowie powinni podawać słucha-
czom swoim ostatnie słowo nauki, jak przyrządzoną ostatecznie potrawę. (...) 
Nauka uniwersytecka wymaga samoistnej pracy; profesorowie zaś powinni 
przede wszystkim wskazywać jej drogi właściwe”. Tenże, Wspomnienia szkolne 
i uniwersyteckie, Warszawa 1961, s. 237. Por. także: b. Prus, Nauka polska, „Kurier 
Codzienny” z 20.10.1901, cyt. za: b. Prus, Kroniki. Wybór, t. II, 1901−1910, wybór, 
wstęp i przypisy S. Fita, Warszawa 1987, s. 12. 

3 e. orzeszkowa. Panna Antonina, Warszawa 1949, s. 14; Por. S. Żeromski, 
Siłaczka, Wrocław 1997, s. 16−19.
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znaczył najwyższe wtajemniczenie człowieczeństwa. Ja już nie 
biegałem za wojskiem. Ja biegałem za profesorami”4.

Podobnie wspominał po latach Genadiusz Szymanowski, któ-
ry zasłynął jako polityk okresu II Rzeczypospolitej. Z wdzięcz-
nością pisał o swoich studiach w Rosji: 

Instytut Handlowy w Moskwie, w którym studiowałem ekono-
mię, skupiał profesorów najlepszych w całej Moskwie. Z Insty-
tutu wyniosłem wielki respekt dla profesora wyższej uczelni. 
Profesor wyższej uczelni był dla mnie autorytetem nieomylnym, 
osobą wyższego rzędu, nie podlegającą żadnej krytyce i oto-
czoną nimbem. Taki mój stosunek do profesora wyższej uczelni 
przetrwał aż do chwili, kiedy zobaczyłem profesora Rybarskie-
go5 na trybunie sejmowej. Nie pamiętam, na jaki temat przema-
wiał. Prawdopodobnie przeciwko rządowi, bo tak się unosił, 
pienił i parskał złością, że u mnie cały nimb, którym otaczałem 
postać każdego profesora wyższej uczelni, rozwiał się, znikł na 
zawsze. Mam o to do prof. Rybarskiego żal6.

Proces odbrązowiania nimbu profesorskiego rozpoczął się 
znacznie wcześniej, jeszcze w XIX stuleciu, i postępował na tle 
jednoczesnego szacunku dla niego w szerokich kręgach spo-
łecznych7. Niedawno wydane pamiętniki Henryka Ciecierskie-
go to kopalnia wiedzy o życiu w Polsce pod zaborami i w okre-
sie II Rzeczypospolitej. Jest w nich także mowa o zwyczajach 
uniwersyteckich. Znajdzie się tam też niejedna wzmianka 
o wykpiwaniu profesorów. Ciecierski wspominał: „W Rosji, 
a czasem i na naszych wschodnich Kresach, oficerowie, część 
czynowników, a nieraz i zwykli śmiertelnicy, gdy była mowa 
o jakimś człowieku nauki lub słuchaczu wyższej uczelni, wy-
rażali się lekceważąco, pogardliwie machając ręką: «kakoj tam 
profiesor! Kakoj tam studient!»”8. 

4 T. Konwicki, Kalendarz i klepsydra, Warszawa 1982, s. 318.
5 Chodzi tu o prof. Romana Franciszka Rybarskiego (1887−1942), ekono-

mistę, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, 
polityka endeckiego i posła do Sejmu RP.

6 G. Szymanowski, Dwanaście lat. Wspomnienia z lat 1927−1939, Toruń 1998, s. 143.
7 Por. J.W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, wstęp i przypisy e. Walewan-

der, Lublin 2002.
8 H. Ciecierski, Pamiętniki, red. T. Ciecierska-Chłapowa i J. Chłap-Nowa-

kowa, Kraków 2013, s. 694−695. Por. też L. Sowiński, Wspomnienia szkolne i uni-
wersyteckie, Warszawa 1961, s. 241.
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Wiek XIX odznaczał się szczególnym szacunkiem dla nauki. 
Natomiast w następnym stuleciu jej prestiż się obniżał. „Pierw-
si zawinili Niemcy – stwierdza z ironią wspomniany już Kon-
wicki. – To oni stworzyli nowoczesną naukę i oni ją zaraz prze-
drzeźnili. Dali światu profesorów bakteriologii i profesorów od 
napisów w latrynach, profesorów atomistyki i profesorów oby-
czajów burdelowych, profesorów od moralności i profesorów od 
ludobójstwa. Ale oni też pierwsi ostrzegli współczesnych: «Vier 
und zwanzig Professoren – Vaterland, du bist verloren!»”9.

Na znaczną dewaluację autorytetu naukowego profesora 
uniwersytetu po II wojnie światowej w Polsce złożyło się nie-
wątpliwie kilka przyczyn; przede wszystkim były to ogromne 
straty, jakie poniósł polski świat naukowy w czasie niemieckiej 
i sowieckiej okupacji w latach II wojny światowej oraz po jej za-
kończeniu, w nowej rzeczywistości komunistycznej Polski. 

W początkach odbudowy powojennych placówek nauko-
wych zbyt mało było takich postaci, które mogłyby przynajmniej 
usiłować przekazać nowemu pokoleniu nasze piękne tradycje 
uniwersyteckie i akademickie. Tworzono przy tym zbyt wiele 
nowych wyższych uczelni o najrozmaitszym charakterze i zada-
niach. Ściągano do nich wielkie rzesze młodzieży. opracowywa-
no dla niej ścisły program studiów, przez co upodabniano szkoły 
wyższe do szkół średnich. Nierówne jej zdolności i kwalifikacje 
musiały obniżać wymagania, a tym samym poziom naukowy 
uniwersytetów.

Koniecznością było tworzenie nowej kadry profesorskiej, 
podporządkowanej kryteriom politycznym i ideologicznym. 
Przygotowanie pełnowartościowego profesora to proces długi, 
wymagający zaangażowania „mistrza”. Po wojnie mistrzów by-
ło niewielu. W dodatku szereg z nich otrzymało od władz czer-
wone kartki z racji nieprzystosowania się do komunistycznych 

9 T. Konwicki, Kalendarz, s. 318. Jest to nawiązanie do historii Niemiec. 
Dnia 18 maja 1848 roku we Frankfurcie nad Menem w znanym kościele p.w. 
św. Pawła nastąpiło otwarcie tzw. Parlamentu Frankfurckiego, czyli Niemiec-
kiego Zgromadzenia Narodowego. Za główne jego zadanie uznano utworze-
nie centralnych władz przyszłych zjednoczonych Niemiec, czyli odnowionej 
(lub raczej nowej) Rzeszy. Parlament liczył formalnie 831 deputowanych. Jed-
nak ostatecznie mandaty przyjęło 585 członków, w tym aż 550 z wykształce-
niem akademickim. Wśród nich było ponad 200 prawników. Wielu akademi-
ków było profesorami uniwersyteckimi, jakoby mniej zorientowanymi w życiu 
codziennym. Stąd owa powtarzana do dziś ironia.
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wymogów. braki w kadrze profesorskiej łatano tzw. docentami 
„ustępu” – chodziło o odpowiedni ustęp ustawy o szkolnictwie 
wyższym. To właśnie ich postaci zaważyły na spadku autorytetu 
kadry naukowej wyższych uczelni.

Przed powojennym pokoleniem profesorów stanęło trudne 
zadanie: mimo niewielkich możliwości sprostać wszystkim za-
daniom tej profesji i reprezentować na wyższych uczelniach jej 
obowiązującą kulturę i godność10. Szczęściem dla ówczesnych 
wyższych uczelni było to, że reżim zmuszony był tolerować sta-
rą kadrę, zresztą nieliczną, która do czasu jej eliminacji zdoła-
ła wszakże dać początek narybkowi uczonych z prawdziwego 
zdarzenia. Pośród nich nie brakowało tzw. „volksdocentów”, 
gdyż niektórzy z nich zrozumieli, że mądrość nie bierze się 
z nominacji. 

Profesor Teresa Kukołowicz 

W takim niełatwym kontekście historyczno-społecznym 
przyszło żyć i działać Profesor Teresie Kukołowicz, która zmarła 
28 lutego 2014 roku w Warszawie w wieku 89 lat. 

Urodziła się 2 stycznia 1925 roku w łodzi. Z Katolickim Uni-
wersytetem Lubelskim była związana od 1 października 1959 
roku. Została wtedy zatrudniona jako asystent w Katedrze Pe-
dagogiki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. odtąd cała jej 
kariera naukowa i działalność na wielu płaszczyznach, także 
społecznych, przebiegała na tej uczelni i na tym wydziale. Dok-
toryzowała się na nim w 1963 roku w zakresie filozofii praktycz-
nej. W tym czasie pedagogika na KUL-u została przez władze 
ministerialne zamknięta, bowiem zgodnie z zasadami, jakimi się 
one kierowały, nikt i nic spoza ideologii marksistowsko-leninow-
skiej i światopoglądu komunistycznego nie mogło mieć wpływu 
na wychowanie młodego pokolenia Polek i Polaków. było ono 
przeznaczone do jak najszybszej sowietyzacji. 

10 Por. ciekawe wspomnienia na ten temat, m.in. Janusza Pajewskiego, 
profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tenże, Przeszłość 
z bliska. Wspomnienia, Warszawa 1983, s. 202−209. Podobnie wspominał po 
latach cytowany już Jan ernst, profesor UMCS. Tenże, Dwie linie życia, s. 134 
i 140−141.
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W czerwcu 1972 roku odbyła się habilitacja dr Teresy Kukoło-
wicz w zakresie socjologii wychowania. W ślad za tym we wrze-
śniu 1980 roku została nominowana na docenta. opóźnienie 
o całe osiem lat wynikało stąd, że jej habilitację minister nauki, 
szkolnictwa wyższego i techniki zatwierdził dopiero w 1977 ro-
ku, a więc w pięć lat po obronie (!). 

W roku akademickim 1980/81 doc. Kukołowicz mogła wresz-
cie powrócić do swej specjalności i reaktywować na KUL-u sek-
cję pedagogiki w ramach Wydziału Filozofii. Tytuł profesora 
nadzwyczajnego uzyskała w 1987 roku. Jego uzwyczajnienie na-
stąpiło w roku 1992. 

Każdy, kto choćby tylko powierzchownie zna historię PRL-u 
i sytuację Kościoła katolickiego w czasach reżimu komunistycz-
nego, potrafi prawidłowo odczytać życiorys śp. Pani Profesor 
i chronologię jej kariery naukowej – jako pasmo nieustających ani 
na moment zmagań o przetrwanie. Specjalizacja, jaką obrała, dla 
władz państwowych była obszarem strategicznym. Rozgrywała 
się ostra walka o zachowanie swej tożsamości narodowej, o wła-
sną postawę ideową i polityczną nie tylko ludzi młodych, ale 
również całego społeczeństwa; także o ocalenie wiary katolickiej 
oraz tego wszystkiego, co zasługiwało na miano Polski bez żad-
nych przymiotników. Do tej trudnej, niemal beznadziejnej wal-
ki, przy tym bardzo niebezpiecznej, włączały się tylko te osoby, 
którym obca była myśl o lukratywnej karierze. Przyświecały im 
hasła oraz zasady, jakie i Teresa Kukołowicz wyniosła z domu 
rodzinnego, ze szkoły niezarażonej bakcylem krańcowo obcej 
ideologii, z harcerstwa, ze sławnych Szarych Szeregów, przede 
wszystkim zaś z głęboko zakorzenionej wiary i wierności wobec 
Kościoła katolickiego. 

W Polsce Ludowej ktoś tak uformowany nie mógł liczyć na 
żaden awans, a nawet na jako takie spokojne życie w najskrom-
niejszych warunkach bytowych. był bowiem z góry proskrybo-
wany, pozbawiony możliwości pracy wychowawczej, uznany za 
jednostkę destrukcyjną, działającą wbrew celom i zamierzeniom 
pedagogii bolszewickiej, którą przeszczepiano w szybkim tempie 
na grunt polskiego szkolnictwa i organizacji młodzieżowych11. 

11 Metodę zastosowaną tu przez władze komunistycznie plastycznie 
przedstawiła Sabina bober w swej rozprawie pt. Walka o dusze dzieci i młodzie-
ży w pierwszym dwudziestoleciu Polski Ludowej, Lublin 2011, por. zwłaszcza roz-
działy II−V. 
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W przeciwieństwie do wielu ówczesnych pedagogów, którzy 
swój katolicki oręż złożyli do lamusa (najczęściej jednak z ko-
nieczności, rzadko z przekonania), idąc na służbę systemu wy-
paczającego polską i katolicką tożsamość, Teresa Kukołowicz nie 
złożyła broni. Jej droga wiodła pod prąd. Postanowienie krocze-
nia w zgodzie z własnymi przekonaniami, wbrew narzuconej 
i z natury rzeczy obcej ideologii, było udziałem jedynie silnych, 
odważnych jednostek, o w pełni ukształtowanej i wypróbowanej 
osobowości. Konieczne było do tego mocne rusztowanie wiary 
i nadziei, przekonanie o ostatecznej roli opatrzności w dziejach 
świata i człowieka, niezachwiane trwanie przy najwyższych 
wartościach. 

Pani Profesor miała takie wyposażenie w stopniu nienaru-
szalnym. była odporna na wszelkie pokusy, jakich nie szczędzili 
ówcześni władcy Polski. Potrafiła uczyć nie tylko w trybie uni-
wersyteckim, niekiedy zbyt sformalizowanym, żeby mógł przy-
ciągać, pobudzać pasję, rodzić natychmiastowy czyn, ale także 
poprzez praktykę własnego życia. 

Grono uczniów poddawało się jej inspiracjom. Można wręcz 
powiedzieć, że ją „okupowało”, a liczba prac dyplomowych pi-
sanych pod jej kierunkiem przewyższała wielokrotnie liczbę dy-
sertacji rzeszy absolwentów innych katedr. bo też schodziła ona 
często z piedestału wiedzy teoretycznej i po prostu uczyła, jak 
żyć; jak powinna funkcjonować zdrowa rodzina, jak powinno się 
wychowywać dzieci. 

Urodziła i wychowała troje dzieci: dwie córki i syna. Słusznie 
miała prawo mówić, że to, co im dała, przyniosło dobry owoc. 
A stało się tak dlatego, że nauka głoszona przez nią z katedry 
przemieniała się w praktykę życia, a tę rozpoczynała od własne-
go ogniska domowego. 

Nie ma potrzeby mówić tu o religijności Teresy Kukołowicz. 
Nie w słowach dawała ona znać o sobie. Wyrażała się w czynie. 
Dobrym czynie. Dobro rodzi dobro, ale nie powstanie samo, bez 
udziału człowieka. Profesor Teresa Kukołowicz wyznawała swą 
wiarę w każdym miejscu, gdzie tylko się pojawiła: publicznie, 
słowem, swoją postawą, w jednoznacznym, śmiałym zajęciu 
stanowiska, nie bacząc na konsekwencje. Taką ją zapamiętałem 
i tak ją pamiętają dawni koledzy i współpracownicy. 

Po przejściu na emeryturę wyjechała do Warszawy. Długi czas 
nie była obecna w środowisku KUL-u. Dlatego obecnie wiele 
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osób w Lublinie nie zna jej dorobku naukowego ani osobowości, 
którą się wyróżniała wśród ówczesnych polskich pedagogów.

Z pewnością należy przypomnieć tak zasłużoną postać – dla 
KUL-u, a nawet dla Kościoła w Polsce. Warto przypominać jej 
autentyczny patriotyzm, wolę służenia bliźnim, troskę o formo-
wanie młodzieży zgodnie z hasłem KUL-u: Deo et Patriae [bogu 
i ojczyźnie], co pokrywa się z nauczaniem świętego papieża Ja-
na Pawła II, byłego wykładowcy tej uczelni, a od 2005 roku jej 
patrona.

badania naukowe Profesor Teresy Kukołowicz koncentrowa-
ły się na styku pedagogiki społecznej, pedagogiki ogólnej i teo-
rii wychowania (Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Lublin 
1997). była kontynuatorką personalistycznych teorii wychowa-
nia wypracowanych w okresie II Rzeczypospolitej. Zakładały 
one, że wychowanie rodzi się w ramach międzyludzkich wię-
zów, a bezpośrednie relacje ludzkie, przepełnione życzliwością 
i współodpowiedzialnością, wychowują lepiej niż profesjonalne 
strategie wychowawcze instytucji edukacyjnych. 

Główne tematy badań Profesor Kukołowicz to systemy wy-
chowawcze pedagogów katolickich XX stulecia (Z badań nad ro-
dziną, Lublin 1984), proces wychowania i samowychowania (Po-
magamy w samowychowaniu, Warszawa 1978), znaczenie rodziny 
w wychowaniu (Rodzina wychowuje: wybrane zagadnienia, Stalowa 
Wola 1996), czynniki kształtujące postawy rodzicielskie, Kościół 
katolicki wobec problemów patologii w Polsce (Rodzina w proce-
sie uspołecznienia dziecka, Lublin 1973).

Profesor przyszłości

Profesor przyszłości to uczony, który nie jest zależny od ide-
ologii sprzecznej ze zdrową antropologią. Chyba najlepiej myśl 
tę rozwinął Kazimierz Twardowski. Ten znany filozof, profesor 
Uniwersytetu Lwowskiego, podkreślał to w 1933 roku, kiedy 
u naszych zachodnich sąsiadów umacniał się narodowy socja-
lizm. Według tego filozofa profesor nie przyjmuje rozkazów 
od żadnych czynników zewnętrznych i „nie chce służyć żad-
nym względom ubocznym, lecz za panów swoich uznaje je-
dynie doświadczenie i rozumowanie i jedno tylko ma zadanie: 
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dochodzenie należycie uzasadnionych sądów prawdziwych, al-
bo przynajmniej jak najbardziej prawdopodobnych. (...) Tworzy 
(...) najwyższe wartości intelektualne, które przypaść mogą czło-
wiekowi w udziale”12. 

Gwoli prawdy należy zaznaczyć, że Kazimierz Twardow-
ski manifestował swe ateistyczne przekonania, ku zmartwie-
niu swego brata, arcybiskupa lwowskiego, toteż pisząc to, co 
tu przytoczono, miał zapewne na myśli zwłaszcza wpływy 
katolicko-kościelne. 

Wykładowca uniwersytetu powinien mieć czas dla swoich stu-
dentów. Johen Hörisch, niemiecki badacz problemów szkolnictwa 
wyższego, w studium o bardzo wymownym tytule Die ungelieb-
te Universität podkreśla, że „profesorowie, którzy nie znają swo-
ich studentów, a studenci, którzy nie mają szans na rozmowę ze 
swoimi profesorami, prowadzą uniwersytet ad absurdum”13. by 
czytelnik nie przeoczył aktualnych wywodów na temat zagrożeń 
szkolnictwa uniwersyteckiego, Hörisch nadał swojej pracy wprost 
dziennikarski podtytuł: „Ratujcie alma mater!”14. Profesor Zyg-
munt Zieliński jest jeszcze bardziej konkretny. Stwierdza: „A co 
do trybu studiów uniwersyteckich, trzeba na to spojrzeć sine ira et 
studio, bo z całą pewnością problem ten wymaga wszechstronnej 
analizy i to w oparciu o już nabyte doświadczenia”15.

Profesor uniwersytetu potrzebuje i dzisiaj wystarczająco du-
żo czasu na spokojną pracę. bardziej niż kiedykolwiek wcześniej 
potrzebny jest mu po prostu czas, a nie rozbuchana, niepotrzeb-
na biurokracja, która nie daje szans na spokojną twórczość.

W jakim stopniu uniwersytet realizuje swoje zadania? − py-
ta Profesor Maria oleś. „Czy − podążając ku nowoczesności 
w duchu kulturowych przemian − nie staje się powoli korpora-
cją, która ma za zadanie dobrze i sprawnie funkcjonować, nie 
przynosząc strat? (...). Można oczywiście uczyć myślenia, nie 
mając wielu niezbędnych pomocy dydaktycznych, ale czy uczel-
nia, w której przybywa kolejnych pokoi biurowych z szeregiem 

12 K. Twardowski, O dostojeństwie uniwersytetu, Poznań 1933, punkt 3 (bez 
numeracji stron).

13 J. Hörisch, Die ungeliebte Universität, München 2006, s. 127.
14 Podobnie sądzą inni autorzy. Por. np. S. Sawicki, O uniersytecie katolickim 

− zarys modelu, „Summarium” 2014, s. 61−68; J. Kreiml, Das Profil einer Katholi-
schen Universität, „Klerusblatt” [München] 2015, nr 4, s. 84−87.

15 Z. Zieliński, Kłopoty z tożsamością. Historia na wysypisku, Toruń 2014, s. 51.
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urzędników, masą ankiet, regulacji, regulaminów, formularzy, 
fikcyjnych przetargów − jest jeszcze uniwersytetem?”16.

Po latach pośpiesznych, nieprzemyślanych, nieprzygotowa-
nych reform trzeba się zastanowić, co oznacza słowo „reforma”. 
Nawołuje ono mianowicie do przywracania dziś wszystkiego, 
co zagrożone jest utratą wartości istotnych w misji uniwersy-
teckiej. Wiele reform studiów wyższych i w ogóle całej edukacji 
doprowadziło wprost do zniekształcenia szkolnictwa, do jego 
katastrofy. Dlatego teraz niezbędny jest czas na przygotowanie 
mądrze przemyślanej reformy, by misja profesora uniwersytetu 
mogła przeżyć swój renesans. 

Ma rację Profesor Zieliński, który po wielu latach swojej ka-
riery profesorskiej na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą, 
w swych błyskotliwych stwierdzeniach słusznie zatytułowanych 
Kłopoty z tożsamością, krytycznie ocenia tzw. system boloński. Po-
stuluje konieczne spokojne reformy. Podziela słuszny pogląd, że 
„system ten nie działa, bo działać nie może, jako że ani w prawie, 
ani w medycynie, ani w studiach politechnicznych nie można 
produkować dyletantów, gdyż odbiłoby się to na naszym zdro-
wiu, bezpieczeństwie i stabilności dachu nad głową”17. 

Narzekanie na poziom szkół wyższych jest powszechne i nie 
ma końca. Zatem dlaczego nie podejmuje się konsekwentnych 
decyzji w celu polepszenia ich sytuacji? Przypuszczalnie dlate-
go, że nie lubi się uniwersytetów:
• politycy – ponieważ uczelnie wyższe żądają pieniędzy na swe 

utrzymanie; 
• profesorowie – ponieważ uniwersytety nie odpowiadają ide-

ałom wolnych badań i nauki;
• studenci – ponieważ szkoły wyższe zabierają im rzekomo naj-

lepsze lata życia. 

16 M. oleś, Święty Jan Paweł II − czyli o wartościach, słowach i świadectwie, w: 
Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II, red. P. oleś, M. Ledzińska, Warsza-
wa 2015, s. 148.

17 Tamże, s. 49. Por. też: J. Gralewski, O zadaniach i godności stanu nauczy-
cielskiego, w: O szkołę polską, oprac. W. Kopczewski, Lwów−Warszawa 1920, 
s. 27; S. łukasiewicz, Nauczyciele, Warszawa 1936, passim; e. estkowski, Rolnik 
i nauczyciel, w: Wybór pism pedagogicznych, oprac. M. Szulkin, Warszawa 1955, 
s. 199−201; e. Jackiewiczowa, Wczorajsza młodość, Warszawa 1960, s. 377−378; 
J. Pajewski, Przeszłość z bliska. Wspomnienia, Warszawa 1983, s. 202−207; S. Stu-
ligrosz, Piórkiem słowika, Poznań 2010, s. 182; M. Reder, Wissenschaft in Verruf, 
„Die Tagespost”, nr 124 z 16.10.2012, s. 1.
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Alma mater musi się znowu stać miejscem, gdzie profesoro-
wie i studenci czują się na swoim miejscu, gdyż zajmują się tym, 
co warte jest ich największego poświęcenia, radości tworzenia 
i twórczego eksperymentowania w badaniach i w zdobywaniu 
wiedzy.

W zakończeniu wypada dopowiedzieć jeszcze i to: dyletan-
tów nie należy produkować także w szeroko pojętej humani-
styce, gdyż to ona ustawia człowieka, dając mu jakąś czytelną 
perspektywę rzeczywistości i wytyczając szlak, jakim powinno 
podążać życie ludzkie. 

Czy można liczyć na takie miejsce dla humanistyki w dzisiej-
szym systemie uniwersyteckim? 

odrzucanie sprawdzonych metod „dojrzewania” humanistów 
na uczelniach budzi wiele obaw, gdyż te nowe metody, usankcjo-
nowane ustawowo, gubią gdzieś człowieka, a pierwszeństwo dają 
agendzie biurokratycznej. obecnie bywa tak, że profesor ocenia-
jący adepta do samodzielności naukowej bardzo często nawet nie 
wie, jak ten kandydat wygląda (!). Jest więc nad czym się zasta-
nawiać, zwłaszcza jeśli sięgamy do przykładu życia i działalno-
ści tych profesorów, którzy już odeszli. Niestety nawet ci najlepsi, 
najbardziej zasłużeni z reguły idą w zapomnienie. 
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AKADEMIA IgNAtIANUM W KRAKoWIE

Ludwika Jeleńska (1885–1961) i jej poglądy 
na sztukę wychowania dziecka 

Ludwika Jeleńska (1885–1961) and her Views  
on the Art of Education

AbSTRAKT

Ludwika Jeleńska (1885–1961) była pedagogiem i nauczycielem działającym w Polsce na 
przełomie XIX i XX wieku. Jej działalność ukierunkowana była na wychowanie i kształ-
cenie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. opracowała szereg pozycji 
z metodyki nauczania wczesnoszkolnego, które choć zapomniane, nie tracą na swej aktu-
alności. Jest też twórczynią nowego podejścia do edukacji dziecka, które określa „wycho-
waniem integralnym”. Celem artykułu jest przedstawienie jej poglądów pedagogicznych 
i ich interpretacja w świetle współczesnych teorii budowania osobowości autorskiej. 
Głównymi problemami badawczymi, wokół których koncentruje się niniejsza refleksja, 
jest pytanie o istotę wychowania, ale także o to: kim jest dziecko i jaka jest rola wycho-
wawcy w procesie tworzenia własnej osobowości? Analiza literatury źródłowej pozwala 
jednoznacznie wskazać, że dla L. Jeleńskiej wychowanie integralne ukierunkowane było 
na godność dziecka, jego autonomię i szacunek. Uważała, że jest ono zdolne do wytwo-
rzenia w sobie ideału, do którego będzie zmierzać w procesie samowychowania. Jej po-
glądy wpisują się w wychowanie ujmowane w perspektywie personalizmu chrześcijań-
skiego. L. Jeleńska dostrzega w osobie ludzkiej wymiar indywidualny i społeczny, które 
należy rozwijać w procesie wychowania integralnego. Afirmacja osoby przekłada się na 
konkretne propozycje praktyczne, których celem jest dążenie do rozwoju niezależności 
dziecka, uszanowania wolności wyboru jego działań, zauważenie potrzeb, umożliwienie 
zdobywania doświadczeń poprzez własną aktywność i odczuwania radości, rozwijania 
koncentracji. Propozycje te nastawione są na wartości i proces samowychowania. 

Słowa kluczowe: Ludwika Jeleńska, wychowanie integralne, sztuka wychowania, 
personalizm, autonomia, godność.

AbSTRACT
Ludwika Jeleńska (1885–1961) was a pedagogue and teacher working in Poland at the 
turn of the 19th and 20th centuries. Her activities were focused on the upbringing and 
education of pre-school and early school education. She developed a number of items 
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about the early school teaching methodology, which, although now largely forgotten, 
have not lost any of their relevance. She is also the creator of the new approach to 
child education which she defined as “integral education”. The aim of the article is to 
present her pedagogical views and their interpretation in light of the modern theory 
of authoring one’s personal development. The main research problems surrounding 
this reflection are the question of the essence of education, but also: who is the child 
and what is the role of the educator in the process of creating one’s own personality? 
The analysis of the literature makes it clear that, for L. Jeleńska at least, the integral 
education was connected to the dignity of the child, his autonomy and respect. She 
believed that the child was capable of producing the “ideal” which he/she was going 
to pursue in the process of self-education. Her views are part of the education firmly 
rooted in the perspective of Christian personalism. L. Jeleńska recognizes in the human 
person the individual and social dimension which must be developed in the process of 
integral education. The affirmation of a person translates into practical solutions that 
seek to develop the child’s independence, respect his freedom to choose his actions, to 
recognize needs, enable them to gain experience through their own activities and en-
joyment, develop their powers of concentration, as well as giving them a commitment 
to values and self-education

KeyWoRDS: Ludwika Jeleńska, integral education, art of education, personalism, auto-
nomy, dignity.

 

Wprowadzenie

Działalność Ludwiki Jeleńskiej (1885–1961) ukierunkowana 
była przede wszystkim na wychowanie i kształcenie dziecka 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, choć w jej dzie-
łach znajdziemy również odniesienia do wieku młodzieńczego1. 

Zaproponowana przez nią koncepcja pedagogiczna, którą 
nazywa sztuką wychowania, ściśle wiąże się z jej wykształce-
niem filozoficznym uzyskanym w Szwajcarii. Swoje założenia 
opiera również na psychologii2, zwłaszcza psychologii ekspe-
rymentalnej, która w drugiej połowie XIX wieku bardzo szyb-
ko zaczęła się rozwijać, a rozpowszechniane przez naukowców 
wyniki badań znacząco wpływały na wprowadzanie zmian 
w podejściu do edukacji dziecka. W jej pracach znajdziemy 
również dość krytyczną ocenę szkoły tradycyjnej. Porównuje ją 
ze szkołami nowego typu, powstającymi w tym czasie w nur-
cie nowego wychowania3. Większość jej dzieł ma charakter 

1 Zob. L. Jeleńska, Sztuka wychowania, Warszawa 1930.
2 Zob. L. Jeleńska, Zwięzła psychologia dla wychowawców, Poznań 1946.
3 Zob. L. Jeleńska, Szkoła kształcąca. Metodyka nauczania w szkole powszechnej 

dla użytku nauczycieli i zakładów kształcenia nauczycieli, Poznań 1945.
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przewodników metodycznych dla nauczycieli nauczania po-
czątkowego. Trzeba podkreślić, że podawane przez nią rozwią-
zania, zasady, metody nauczania i wychowania nie straciły na 
swej aktualności4.

Postać L. Jeleńskiej nie jest szeroko znana, zwłaszcza pedago-
gom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 
mimo że jej sylwetka i działalność pedagogiczna przybliżana by-
ła między innymi przez: Ludwika Chmaja5, Tadeusza Jałmużne-
go6, Teresę Kukołowicz7 i ewę Murawską8, Janinę Kostkiewicz9, 
Mariana Nowaka10 czy edytę bartkowiak11. Czytelnicy mogą 
znaleźć w literaturze ocenę jej poglądów i interpretację w odnie-
sieniu do współczesnych nurtów filozoficznych, między innymi 
do personalizmu czy egzystencjalizmu.

Moje zainteresowanie poglądami L. Jeleńskiej związane jest 
z poruszaną przez nią tematyką wychowania dziecka w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym kształtującą się w latach 30. 
XX wieku w Polsce oraz jej odwoływaniem się do systemu wy-
chowawczego Marii Montessori. 

Celem mojej refleksji nad sztuką wychowania L. Jeleńskiej jest 
próba interpretacji jej poglądów w zestawieniu z aktualnymi teo-
riami budowania osobowości autorskiej, w których to podkreśla 

4 Zob. L. Jeleńska, Metodyka pierwszych lat nauczania, Warszawa–łódź 
1926; L. Jeleńska, Metodyka arytmetyki i geometrii w pierwszych latach nauczania, 
Poznań 1938; L. Jeleńska, Przygotowanie do życia przez szkołę, Poznań 1939.

5 L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1962, 
s. 121–123.

6 T. Jałmużna, Pedagogika „szkoły pracy” w Polsce międzywojennej i jej wpływ 
na kształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół powszechnych, łódź 1983.

7 T. Kukołowicz, Ludwika Jeleńska, w: Słownik pedagogów polskich, red. 
W. bobrowska-Nowak, D. Drynda, Katowice 1998, s. 76.

8 T. Kukołowicz, e. Murawska, Koncepcje wychowania w ujęciu Ludwiki Je-
leńskiej, w: Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia, red. T. Kukołowicz, Stalowa 
Wola 1996, s. 101–114

9 J. Kostkiewicz, Ludwiki Jeleńskiej (1885–1961) integralno-egzystencjalna 
koncepcja pedagogiki, w: tejże, Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 
1918–1939, Kraków 2013, s. 473–510.

10 M. Nowak, Czy wychowanie bez celu? „Paedagogia Christiana” 2012,  
nr 1/29, s. 49–67.

11 e. bartkowiak, Edukacja małego dziecka w poglądach twórców polskiej pedo-
logii, w: Obraz edukacji dziecka w Polsce i na Ukrainie, red. M. Nyczaj-Drąg, wyd. 
internetowe e-bookowo 2015, s. 11–42.
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się autonomię jednostki, a wychowanie jest ukierunkowaniem 
człowieka na wyższe wartości i stanowi o jego rzeczywistej sa-
modzielności rozwojowej12.

Pytania, które pomogą osiągnąć założony przeze mnie cel, 
koncentrują się wokół trzech głównych zagadnień: Jak L. Je-
leńska rozumie wychowanie? Kim jest dziecko w kontekście jej 
koncepcji wychowania integralnego? Jaka jest rola wychowawcy 
w procesie tworzenia własnej osobowości? 

Istota wychowania według Ludwiki Jeleńskiej 

Ludwika Jeleńska, wyjaśniając, czym nie jest wychowanie, 
analizuje funkcjonujące w owych czasach założenia indywidu-
alizmu i kolektywizmu. Wyjaśnia, że w ujęciu socjologicznym 
wychowanie jest rozumiane jako „przygotowanie do życia”, 
które określa się jako „działanie, wywierane przez pokolenia 
dorosłe na pokolenia jeszcze niedojrzałe do życia społecznego. 
Zatem celem działania wychowawców jest wzbudzenie i roz-
winięcie w dziecku pewnej liczby stanów fizycznych, intelek-
tualnych i moralnych, których wymaga od niego społeczeń-
stwo, jak również specjalne środowisko, w którym dziecko żyć 
będzie”13. To wyposażenie jednostki w duchową spuściznę rasy 
jest, jej zdaniem, wychowaniem rozumianym jako „urabianie” 
wychowanka na obraz i podobieństwo ludzi dorosłych w tym 
przypadku rozumianych jako grupa społeczna. Takie podejście 
jest nie do przyjęcia, pisze: „Jakże potworne byłoby wycho-
wanie, gdyby ludzie dorośli mogli «urabiać» dzieci na swoje 
podobieństwo!”14. 

12 odwołuję się tu do wybranych teorii osobowości autorskiej, które zo-
stały zebrane i przedstawione przez: b. bednarczuk, Osobowość autorska absol-
wentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych, Kraków 
2016. Autorka omawia teorię transgresji Józefa Kozieleckiego, dezintegracji 
pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego oraz osobowości autorskiej Kazimierza 
obuchowskiego. Wskazuje również warunki rozwoju i wychowania człowieka 
autora w personalizmie, które stanowiły klucz mojej interpretacji sztuki wy-
chowania L. Jeleńskiej.

13 L. Jeleńska, Sztuka wychowania, dz. cyt., s. 27.
14 Tamże, s. 26.
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Podobnie analizuje podejście indywidualistyczne, które 
jest nastawione na „usuwanie wszelkiego działania zewnętrz-
nego”15. To nieinterweniowanie dorosłego w proces rozwoju 
i wychowania dziecka wymagałoby, jej zdaniem, „stworzenia 
zupełnie fantastycznych warunków, całkowicie izolujących od 
wpływów wychowawczych społeczeństwa”16. I o ile dorosłe-
go człowieka można pozostawić samemu sobie, to dziecka, ze 
względu na to, że nie jest sobą, nie można. byłoby to rzucenie 
„dziecka na pastwę najsprzeczniejszych wpływów, od których 
nie jest wolne nawet ścisłe koło rodzinne17. 

Ludwika Jeleńska, konkludując swój wywód na temat tychże 
poglądów, pisze: „oba kierunki w pedagogice, socjologiczny i in-
dywidualistyczny, są prawdziwe przez to, co wnoszą pozytywnego; 
oba są błędne, przez to, co negują; dlatego nie są sprzeczne, ale 
przeciwne, i dlatego dadzą się ogarnąć w szerszym poglądzie syn-
tetycznym, który nazwiemy pedagogiką integralną, gdyż obejmuje, 
całkowitego człowieka”18. 

Wychodząc zatem od rozumienia człowieka jako osoby, któ-
ra się staje, L. Jeleńska stwierdza, że „wychowanie jest możliwe 
tylko dzięki możności zastanawiania się nad sobą i tworzenia 
siebie”19.

A zatem wychowanie nie jest środkiem oddziaływania na 
ludzi, formowaniem, „urabianiem” czy kształtowaniem, ale 
ukierunkowaniem na osobę i na samowychowanie, które postu-
lowane jest przez współczesną pedagogikę zwłaszcza w ujęciu 
personalistycznym. osoba ludzka nie może być traktowana je-
dynie jako autonomiczne indywiduum, ani też jako jednostka 
tylko ukształtowana przez społeczeństwo20. 

Rozumienie wychowania autorka wyprowadza z pedagogi-
ki jako samoistnej nauki, której przedmiotem jest „rozwiązanie 
problemu pedagogicznego, który jest odbiciem arcyludzkiego 

15 Tamże, s. 27.
16 Tamże.
17 Tamże.
18 Tamże, s. 33.
19 Tamże, s. 34.
20 Wyjaśnia to m.in. T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, w: Wychowa-

nie personalistyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 2005.
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problemu życiowego”21. Tym problemem jest to życie, które jest 
w człowieku, ale też to, które jest przed nim. Celem wszystkich 
czynności zewnętrznych, takich jak rozwijanie, kształcenie, to-
warzyszenie, jest doprowadzenie człowieka do scalenia, stwo-
rzenia tego, czego w dziecku nie ma, to znaczy wewnętrznej siły 
organizującej oraz woli samowychowania, wewnętrznego ładu22. 
Założenia te prowadzą L. Jeleńską do sformułowania przedmio-
tu pedagogiki, która jej zdaniem „jest nauką o wewnętrznym 
zharmonizowaniu człowieka”23, a „wychowanie jest sztuką we-
wnętrznego zharmonizowania człowieka”. Jest sztuką, bo wyma-
ga od wychowawcy twórczości artystycznej, która ma stworzyć 
w dziecku siłę samowychowawczą. Ta siła „nie wyklucza ani roz-
woju jego indywidualności, ani ustosunkowania społecznego”24. 
Wyjaśnia, że „im człowiek będzie głębszy, tym bardziej będzie 
sobą, tym bardziej będzie indywidualny. Im człowiek będzie głęb-
szy, tym bardziej będzie człowiekiem, a więc tym bardziej będzie 
czuł w sobie przynależność do człowieczeństwa powszechnego, 
tym bardziej będzie rozumiał siebie jako część całości”25. 

Dla L. Jeleńskiej istotne jest, by wychowanie opierało się na 
miłości do dziecka, która ma prowadzić do budzenia się w nim 
poczucia godności i wartości, które są źródłem stanowienia o so-
bie. Dlatego uważa, że podawanie dziecku wzoru do naślado-
wania, często jest to przykład rówieśnika, obniża jego poczucie 
wartości, wzbudza zazdrość, ale także obniża wartość wymagań 
wychowawcy. Za podawanie wzoru uważa: „wszystkie prze-
strogi i pouczania dorosłych (…) jakim dziecko być powinno, 
jak postępować, czego unikać”26. Wyjaśnia, że „wzór ludzki nie 
może być wzorem pod każdym względem, a dzieci i młodzież 
mają dość krytycyzmu, a nie dość wyrozumiałości, aby z przy-
jemnością, dogadzającą miłości własnej, nie zauważyć wszyst-
kich słabych stron «wzoru», a przez to obniżyć wartość wyma-
gań wychowawcy”27. Dlatego zamiast podawania wzoru do 

21 L. Jeleńska, Sztuka wychowania, dz. cyt., s. 29.
22 Por. tamże, s. 31.
23 Tamże, s. 29.
24 Tamże, s. 33.
25 Tamże.
26 Tamże, s. 130.
27 Tamże, s. 132–133.
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naśladowania proponuje, by w wychowanku wywoływać ideał 
do realizowania w sobie. obowiązkiem wychowawcy jest „zająć 
miejsce rozumu i woli i dopomóc dziecku do pokierowania mi-
łością własną”28, która jest podstawą pracy nad sobą, dążenia do 
dobra, wiary we własne siły. 

Podkreśla również, że każda jednostka jest indywidualnością, 
na którą składa się stosunek własnej świadomości do układu sił 
przyrody i wpływów podświadomych29. Cechami charaktery-
zującymi osobowość człowieka, czyli jego indywidualność są: 
„świadomość swych indywidualnych właściwości i świadomość 
swego człowieczeństwa – tego, co nas ogranicza i odgranicza od 
innych, i tego, co nas przerasta i łączy z innymi”30.

Rozwijanie własnej osobowości, indywidualności wiąże się 
z otwarciem na społeczeństwo: „im potężniej rozrasta się w nas 
człowiek, im silniej rozsadzamy ograniczenia indywidualne, 
przyrodzone, tym bardziej słabnie w nas nieprzenikliwość wza-
jemna, tym więcej możemy się nawzajem zrozumieć i wyrozu-
mieć, tym mniej mamy antypatyj”31. Uważa też, że „poczucie 
obowiązku społecznego rodzi się w duszy nie wskutek pracy 
w gromadzie, lecz wskutek pogłębienia miłości i sprawiedliwo-
ści w sobie32”. Proces samowychowania, odwołujący się do ideału 
człowieka, ma wartość zarówno indywidualną, jak i społeczną: 
„każde opanowanie siebie, które daje gwarancję czynu rozum-
nego i wolnego, każdy powściąg odruchu namiętności – nie tyl-
ko są dobre dla nas samych, ale są dobrem społecznym, gdyż ko-
muś dobro przynoszą”33. Stwierdza też, że rozumiejąc godność 
osobistą w sobie, jesteśmy w stanie uszanować ją w innych.

Analizując jej poglądy, można stwierdzić, że dostrzega 
w osobie ludzkiej jej dwa wymiary: indywidualny i społeczny, 
które należy rozwijać w procesie wychowania integralnego. 
Podobnie jak w personalizmie, gdzie wychowanie integralne 
jest odpowiedzią osobową na wartość człowieka, a składają 
się na nie działania pedagogiczne nastawione na rozwój osoby 

28 Tamże, s. 131.
29 Tamże, s. 142.
30 Tamże, s. 143–144.
31 Tamże s. 143.
32 Tamże. s. 145.
33 Tamże.
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w wymiarze fizycznym, psychicznym i moralnym34. U źródeł 
myślenia o bezwarunkowej godności człowieka i traktowania 
go jako w pełni zintegrowanej całości psychiczno-duchowej 
oraz istoty, której sensem istnienia jest urzeczywistnienie jego 
człowieczeństwa, jest religia. 

Wychowanie jest w tej perspektywie wspieraniem rozwoju 
człowieka zdolnego do podejmowania samodzielnych i odpo-
wiedzialnych decyzji35. Z posiadania wartości i godności „od 
siebie” i „przez siebie”, jak pisze Franciszek Adamski, wynika 
autonomia człowieka, „czyli zdolność do kierowania sobą i od-
powiedzialność za podejmowane czyny”36. U Jeleńskiej jest to 
kształtowanie dobrej woli, a proces samowychowania wypro-
wadza z ideału religijnego, który ma prowadzić dziecko do ro-
zumienia i odczuwania „obecności boga w jego sercu i miłości 
boga dla niego”37.

Ludwika Jeleńska proponuje nowe znaczenie wychowania 
jako przygotowania do życia. Nie zgadza się z podejściem so-
cjologicznym, w którym zwracano uwagę na potrzebę dosto-
sowania się dziecka do oczekiwań środowiska z nastawieniem 
na przyszłość. Według niej wychowanie rozumiane jako przy-
gotowanie do życia wymaga wybiegania myślą w przyszłość, 
co nie jest właściwością dziecka, bowiem: „(…) myśl o dojrzałej 
przyszłości nie może być obecną myślą dziecka, jest to przeciw-
ne jego psychice. Myśl bowiem dziecka musiałaby być już obec-
nie dojrzała, aby ogarnąć dojrzałą przyszłość”38. Swój pogląd na 

34 Zob. b. bednarczuk, Osobowość autorska absolwentów klas Montessori 
w perspektywie doświadczeń i celów życiowych, dz. cyt., s. 78; W. Chudy, Podsta-
wy filozoficzne pedagogiki samowychowania, „Roczniki Nauk Społecznych” 2007, 
t. 35, z. 2, s. 19–30; K. olbrycht, Dylematy współczesnego wychowania w świetle 
refleksji personalistycznej, w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia 
wychowania, Kraków 1999, s. 11–18. J. bagrowicz, Godność osoby fundamentem 
wychowania, w: Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, 
Kraków 2005, s. 179–212.

35 Zob. b. bednarczuk, Osobowość autorska absolwentów klas Montessori 
w perspektywie doświadczeń i celów życiowych, dz. cyt, s. 78; M. Nowak, Filozofia 
człowieka podstawą filozofii wychowania, w: Wychowanie personalistyczne, dz. cyt., 
s. 133–154.

36 F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, dz. cyt., 
s. 10.

37 L. Jeleńska, Sztuka wychowania, dz. cyt., s. 149.
38 L. Jeleńska, Przygotowanie do życia przez szkołę, dz. cyt., s. 24.
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wychowanie argumentuje słowami M. Montessori. Pisze: „nikt 
nie zaprzeczy słuszności dr Montessori, gdy mówi, że próby 
i przejścia, jakie w nas w życiu czekają, bywają tak niespodzie-
wane, tak nieprzewidziane!”39 „A jednak wychowanie powinno 
przygotować dziecko do życia, ale na życie należy spojrzeć nie 
od strony zewnętrznej (bieg życia), tylko od strony wewnętrznej, 
tj. od strony nowych przeżyć (bo przecież wszystkie te wypadki 
zewnętrzne my wewnętrznie przeżywamy) – to przygotowanie 
naszej duchowej odporności, kultury naszej reakcji – jest przygo-
towaniem na wszystkie wydarzenia życia”40. „Nikt – jak słusznie 
powiada Montessori – nie może być przygotowany wprost na 
ewentualności życiowe, jedynie posiadanie tężyzny duchowej 
anima robusta jest przygotowaniem na wszystko”41. „A krzepkość 
duchową zdobywa się przede wszystkim przez rozwój normal-
ny, zgodny z prawami życia. – Jeśli twór żywy się rozwija, to aby 
zapewnić mu normalny rozkwit, należy odpowiadać kolejno na 
wyłaniające się potrzeby chwili obecnej”42.

Jest to odpowiedź na pytanie o istotę wychowania, które 
w pierwszej kolejności nastawione jest na rozwój osobowości, in-
dywidualności, wewnętrznego zharmonizowania, które przygo-
towuje dziecko do życia, do jego zmienności i nieprzewidywal-
ności. „Dziecko przygotowuje się dobrze do życia, żyjąc w pełni 
swym życiem dziecięcym”43.

W wychowaniu nie można pomijać żadnego etapu, bowiem 
„każdy okres rozwoju przygotowuje rozwój okresu następnego. 
Jeśli w danym stadium rozwojowym życie dojdzie do najpełniej-
szego osiągalnego rozkwitu, to etap następny będzie tym dosko-
nalszy, im lepiej był przygotowany przez poprzedni”44. Ponadto 
przygotowanie dziecka do życia jest podążaniem za jego potrze-
bami rozwojowymi. L. Jeleńska, pisząc o nowej szkole, zwraca 
uwagę na to, że musi być ona „dopasowana do psychiki dziecka 

39 Tamże, s. 25.
40 Tamże, s. 26.
41 Tamże. Por. M. Montessori, L’Autoeducazione nelle scuole elementari, Ro-

ma 1916, s. 124.
42 L. Jeleńska, Przygotowanie do życia przez szkołę, dz. cyt., s. 26. Por. 

M. Montessori, L’Autoeducazione nelle scuole elementari, dz. cyt. s. 124.
43 L. Jeleńska, Przygotowanie do życia przez szkołę, dz. cyt., s. 27.
44 Tamże.
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danego środowiska. A więc szkoła nowa nie tylko za podstawę 
swych poczynań bierze potrzeby dziecka, na które odpowiada 
w sposób zgodny z jego psychiką, ale i samo dziecko ujmuje nie 
w oderwaniu, lecz na tle podłoża kulturalnego, w związku ze 
środowiskiem socjalnym, w którym wzrasta. Te dwa charakte-
ry: indywidualno-psychologiczny i socjalno-psychologiczny – są 
najbardziej istotną cechą nowej szkoły”45. 

Szkoła nie tylko wychowuje, ale też naucza i podobnie jak wy-
chowanie nie jest kształtowaniem dziecka na obraz i podobień-
stwo dorosłego, tak nauczanie nie jest przekazywaniem „swoich 
wiadomości innym”46.

Ludwika Jeleńska dostrzega, że nauczanie i wychowanie są ze 
sobą ściśle połączone, choć różnią się celami. Pisze: „nauczanie, 
wzbogacając świat dziecka, daje treść życia, daje mu to, czym 
ma żyć; wychowanie zaś daje możność korzystania z treści, roz-
strzyga, jak żyć”47. Nauczanie kształci materialnie, bowiem do-
starcza wiadomości, ale także formalnie, bo rozwija umysłowo. 
„Nauczanie (…) musi wdrożyć do posiłkowania się swymi wia-
domościami, musi dać umiejętność”48 i dlatego podkreśla bezu-
żyteczność uczenia się na pamięć. 

Uważa, że „wiedza ma wartość indywidualną (a nie utylitar-
ną, czy społeczną) dla każdego człowieka i stokroć większą, niż 
użyteczność praktyczną, ma wartość duchową”49. Wiedza posze-
rza świat i to powinno być wskazówką dla nauczycieli.

Dziecko w kontekście wychowania  
integralnego Ludwiki Jeleńskiej

W starej szkole dziecko było nieznane, w nowej „zdobyło pra-
wo bycia sobą”50. Podczas zjazdu w 1915 roku w San Francisco 
przedstawiciele Związku Wychowania Narodowego wskazali, 

45 Tamże, s. 12.
46 L. Jeleńska, Metodyka pierwszych lat nauczania, dz. cyt., s. 17.
47 Tamże, s. 23–24.
48 Tamże, s. 24.
49 Tamże, s. 23.
50 L. Jeleńska, Przygotowanie do życia przez szkołę, dz. cyt., s. 15.
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że główną cechą nowej szkoły jest to, że „Przedmiotem właści-
wym szkoły nie jest uczeń, ale dziecko i całe życie dziecka”51. 
Zdaniem L. Jeleńskiej „takie spojrzenie na dziecko pozwala doj-
rzeć w nim osobę żyjącą własnym życiem, a więc mającą wła-
sne zainteresowania, dążenia i prawa, które szkoła musi poznać 
i z nimi się liczyć”52. Ponadto podkreśla, że dziecko jest istotą 
w ciągłym stawaniu się, w ciągłym rozwoju zarówno pod wzglę-
dem fizycznym, jak i psychicznym. Zwraca też uwagę na to, że 
rozwój dziecka charakteryzuje się „samorzutnością”. Wynika to 
z jego natury, która nim kieruje, a przejawia się to coraz to no-
wymi potrzebami, których psychicznym wyrazem są jego zain-
teresowania53. oczywiście wpływ na specjalizację tychże zainte-
resowań ma środowisko, w którym się dziecko rozwija. Może je 
pobudzać lub hamować, dlatego ważna jest obserwacja dziecka 
i wiedza na temat jego rozwoju.

W swoich rozważaniach dotyczących sztuki wychowania po-
dejmuje również dyskusję na temat natury dziecka. Zagadnienie 
to było wywołane poglądami głoszonymi przez Jana Jakuba Ro-
usseau, do których odwoływali się przedstawiciele nurtu nowe-
go wychowania. L. Jeleńska zgadza się z tym, że natura dziecka 
jest dobra, podobnie jak dobra jest natura człowieka, który będąc 
z natury rozumny, ma „naturalne dążenie do dobra rozumnego, 
a więc moralnego. (…) Ponieważ właściwym przedmiotem woli 
jest dobro, a właściwym przedmiotem inteligencji jest prawda”54. 
Natomiast dostrzegany w naturze ludzkiej brak równowagi tłu-
maczy pewną rysą i dlatego potrzebne jest wychowanie, które 
ma dążyć właśnie do zharmonizowania wewnętrznego człowie-
ka, czyli stworzenia siły organizującej i porządkującej. 

Janina Kostkiewicz zauważa, że w koncepcję L. Jeleńskiej jest 
wpisana kondycja dziecka i właściwość jego natury „polegająca 
na jakby nieskończonych pokładach sił do dźwigania się po zu-
pełnym podeptaniu, zakwestionowaniu”55. W ten sposób L. Je-
leńska przyczynia się do popatrzenia na dziecko z jego punktu 

51 Tamże, s. 15.
52 Tamże.
53 Por. L. Jeleńska, Zwięzła psychologia dla wychowawców, dz. cyt., s. 85–86.
54 L. Jeleńska, Sztuka wychowania, dz. cyt., s. 23.
55 J. Kostkiewicz, Ludwiki Jeleńskiej (1885–1961) integralno-egzystencjalna 

koncepcja pedagogiki, dz. cyt., s. 474.
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widzenia, a nie dorosłego, który często drażni je żartami typu 
Zabiorę ci mamusię, czy porównuje z rówieśnikami w celu wska-
zania, że inni są lepsi, grzeczniejsi, co powoduje w dziecku po-
czucie krzywdy, niesprawiedliwości i upokorzenia. W ten spo-
sób na pewno nie buduje się w nim poczucia własnej godności, 
które jest istotne w rozwoju osobowości człowieka, jego indywi-
dualności, ale też rozwoju społecznego.

Zauważając, że rozwój człowieka jest procesem dynamicz-
nym a wychowanie opiera się na miłości do dziecka i budowa-
niu jego godności, L. Jeleńska afirmuje osobę, podobnie jak to ma 
miejsce w personalizmie. Zgłębiając jej propozycje dla praktyki 
wychowawczej, można stwierdzić, że stawianie na rozwój nieza-
leżności dziecka poprzez uszanowanie wolności wyboru przez 
nie działań, zauważenie potrzeb, umożliwienie mu zdobywania 
doświadczeń poprzez własną aktywność i odczuwania radości, 
rozwijania koncentracji, a także nastawienie na wartości i samo-
wychowanie zbliża jej sztukę wychowania do koncepcji wycho-
wania człowieka autora siebie.

Przedstawione wybrane założenia wychowania, jak i rozu-
mienie dziecka w jej poglądach prowadzą do poszukania odpo-
wiedzi na pytanie o rolę wychowawcy w tym procesie.

Rola wychowawcy w procesie tworzenia  
własnej osobowości

Ludwika Jeleńska zdaje sobie sprawę z faktu, że na dziec-
ko i na stworzenie w nim samym siły samowychowawczej ma 
wpływ środowisko, które oddziałuje na nie w sposób podświa-
domy (i tu wymienia: bezwiedne naśladownictwo, atmosferę pe-
dagogiczną oraz działania pośrednie) oraz świadomy, poprzez 
metody wychowawcze, wśród których wymienia metodę ide-
ału, obiektywizacji (dobra wola, współpraca, społeczność szkol-
na) i specjalizacji wysiłku.

Pierwszym krokiem działań wychowawczych jest świado-
mość znaczenia wpływu podświadomego na rozwój dziecka. 
Rolą dorosłego jest stworzenie odpowiedniej atmosfery peda-
gogicznej, na którą składają trzy elementy: praca, ideowość i ra-
dość. Te trzy, zdaniem Jeleńskiej, ułatwią „w znacznej mierze 
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pracę samowychowania, bo stwarzają warunki o wiele lepsze 
do wytworzenia harmonii, jednolitości, aniżeli atmosfera zaba-
wy, próżności, dorobkiewiczostwa”56. Praca i radość oraz dzia-
łania pośrednie mają ułatwić dziecku zdolność skupienia uwa-
gi, rozpoczynającej się „zainteresowaniem, które jest ośrodkiem 
doświadczeń i wzruszeń, wyprowadza z chaosu”57. Pierwszym 
objawem skupienia, czyli koncentracji dziecka, jest uwaga, któ-
ra wprowadza wewnętrzny porządek. Jest to początek „życia 
umysłowego”58 organizującego i porządkującego jego wrażenia. 
L. Jeleńska podkreśla, że „porządek, ład jest warunkiem wszel-
kiego życia”59. Drugim objawem skupienia uwagi dziecka jest 
wyciszenie, które jest następstwem rozwoju woli, powstrzyma-
nia impulsów, oraz jest pierwszym śladem jego samoopanowa-
nia. Wzrost uwagi oraz cierpliwość prowadzą dziecko do posłu-
szeństwa: „posłuszeństwo wymaga dostosowania się do czyichś 
żądań, lecz żeby spełnić czyjś rozkaz, trzeba sobą władać, trzeba 
móc sobie nakazać, a zatem opanować siebie”60. Wychowawca, 
tworząc odpowiednie warunki, sprzyja rozwijaniu zaintereso-
wań dziecka, które wynikają z jego wewnętrznych potrzeb. Jego 
rolą jest zaproponować mu taką pracę, która z jednej strony bę-
dzie wynikała z jego potrzeb, ale też będzie wywoływać w nim 
zainteresowanie, ciekawość, a co za tym idzie – koncentrację, 
ćwiczenie, doświadczenie, uporządkowanie wrażeń i różne 
umiejętności.

Ludwika Jeleńska zwracała uwagę na potrzebę uświadamia-
nia wychowankom pewnych wartości, które motywowałyby ich 
do działania. Wychowawca zatem powinien pokazać dziecku 
odpowiednie wartości, wytworzyć możliwości samowycho-
wawcze i umocnić zdolność kierowania sobą. Ważne są zarów-
no oddziaływania świadome, jak i te nieuświadomione, które 
w sprzyjających warunkach mogą się uzewnętrznić. 

Wychowawca odgrywa rolę pośrednią, towarzysząc dziecku 
w jego stawaniu się sobą. Ma też kierować miłością własną dziec-
ka, która polega na budzeniu w nim poczucia godności. Metoda 

56 L. Jeleńska, Sztuka wychowania, dz. cyt., s. 74.
57 Tamże, s. 76.
58 Tamże.
59 Tamże.
60 Tamże, s. 77.
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ideału w wychowaniu polega na interioryzacji określonych war-
tości. by ideał mógł być realizowany, musi się stać osobistym 
ideałem, a nie zewnętrznym wzorem do naśladowania. J. Kost-
kiewicz podkreśla, że ideał człowieka pozostaje w oczywistym 
związku z ideałem społecznym i „wynika on z tego, że wartość 
każdego człowieka przekłada się na wartość społeczeństwa, na 
wartość ludzkości”61. Ten ideał L. Jeleńska łączy również z ide-
ałem religijnym oraz narodowym, patriotycznym. 
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i jego poglądy na kształcenie dzieci  

z wadą słuchu

Aleksander Manczarski (1896–1984) and his Views about  
the Education of Deaf children

AbSTRAKT

Aleksander Manczarski jako nauczyciel dzieci niesłyszących i rektor Instytutu Głu-
choniemych i ociemniałych interesował się problematyką związaną z wychowaniem 
i kształceniem tej grupy dzieci. Pisał o tym na łamach „Kwartalnika Stowarzyszenia Na-
uczycieli Szkół dla Głuchoniemych i ociemniałych”, „Szkoły Specjalnej” oraz „Świata 
Głuchoniemych”. Artykuły Manczarskiego można podzielić na kilka grup. Po pierwsze 
odnosił się do kwestii związanych z organizacją szkolnictwa, sytuacją bieżącą dotyczącą 
szkół dla dzieci niesłyszących, zwracał uwagę na potrzeby tego działu szkolnictwa, pod-
kreślając, że nie może ono pozostać w tyle za szkolnictwem powszechnym. Wyrażał po-
nadto swoje opinie dotyczące metod nauczania. Jako nauczyciel języka polskiego szcze-
gólną uwagę zwracał na nauczanie tego przedmiotu w szkołach dla niesłyszących, na 
możliwości uczniów w zakresie opanowania umiejętności poprawnego posługiwania się 
językiem. Przygotował i zaprezentował program nauczania języka polskiego w szkołach 
specjalnych. W kręgu jego zainteresowań znajdowało się również wychowanie estetycz-
ne i rola nauczyciela w procesie uwrażliwiania młodych ludzi na piękno. Druga grupa 
artykułów odnosi się do kwestii związanych z opanowaniem mowy ustnej przez osoby 
niesłyszące i najskuteczniejszymi metodami porozumiewania się tych osób. Wreszcie 
trzecią grupę stanowią artykuły, które przybliżały czytelnikom historię kształcenia dzieci 
z wadą słuchu. Manczarski opisał początki szkół dla niesłyszących w europie i na zie-
miach polskich, metody stosowane w nauczaniu tej grupy dzieci, przedstawił historię In-
stytutu Głuchoniemych i ociemniałych w Warszawie, począwszy od momentu jego uru-
chomienia w 1817 roku, aż do roku 1917, historię Zakładu Głuchoniemych we Lwowie 
i Instytutu dla Głuchoniemych w Romanowie, a także dzieje kształcenia niewidomych.

SłoWA KLUCZoWe: kształcenie, dzieci niesłyszące, dzieci niewidome, metody kształ-
cenia językowego, szkoły, historia
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AbSTRACT

Manczarski was the author of numerous publications in which he raised the issue of ed-
ucation among blind students, as well as those with hearing impairments. These articles 
were published in the “Kwartalnik Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół dla Głuchoniemych 

i ociemniałych, “Szkoła Specjalna”, and “Świat Głuchoniemych”. Manczarski’s publica-
tions can be divided into several groups. First of all, the author referred to an issue that is 
connected to the system of education, as well as the current situation of schools for deaf 
students, pointing out their special needs. Furthermore, he expresses his own views on 
teaching methods that are used while working with disabled students. Manczarski, as  
a Polish teacher, paid particular attention to how this subject was taught in special needs 
schools, as well as students’ abilities to master their language skills. Manczarski prepared 
and presented a program of teaching Polish in special needs schools. His interests in-
cluded aesthetic education, as well as the role of the teacher in the process of sensitizing 
young people to beauty. The second group of his publications deals with the issue of 
developing speech fluency with deaf students, and presents the most effective commu-
nicative methods. Finally, the third group of articles depicts the history of the education 
of the blind and deaf.

KeyWoRDS: education, deaf children, blind children, methods of language education, 
schools, history

Tłumaczenie Klaudia Marszałek

Życie i działalność

Aleksander Manczarski urodził się w roku 1863 w Warce nad 
Pilicą. był absolwentem seminarium nauczycielskiego w Sienni-
cy oraz szkoły rysunków i malarstwa, ukończył również studia 
przygotowawcze w Petersburskiej Szkole dla Głuchoniemych. 
był słuchaczem wykładów organizowanych przez Towarzystwo 
Kursów Naukowych z zakresu języka polskiego i literatury pol-
skiej. był nauczycielem szkoły początkowej1. Przez czterdzie-
ści lat (1890–1930) związany był z Instytutem Głuchoniemych 
i ociemniałych w Warszawie, gdzie pełnił rozliczne funkcje, 
m.in.: pomocnika nauczyciela, nauczyciela, bibliotekarza, opie-
kuna muzeum, inspektora, wicedyrektora, p.o. dyrektora oraz 
dyrektora. To ostatnie stanowisko obejmował aż trzykrotnie i to 
w najtrudniejszych dla istnienia Instytutu momentach. Na czele 
Instytutu stanął w 1913 roku i kierował nim przez kilka miesię-
cy, po raz drugi funkcję dyrektora objął we wrześniu 1915 roku, 

1 M. Pękowska, Aleksander Manczarski (1863–1946), w: Słownik biograficzny 
polskiej historii wychowania, red. A. Meissner, W. Szulakiewicz, Toruń 2008.
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po wkroczeniu do Warszawy wojsk niemieckich i pełnił ją do 
sierpnia 1918 roku. Jak wspominał ksiądz prefekt Kuczyński, 
były to „(...) trudne dni urzędowania, gdy władze rosyjskie po-
rzuciły Instytut, a okupanci pragnęli zagarnąć budynki na cele 
wojskowe i zawdzięczając tylko wysiłkom p. Manczarskiego, 
(...) udało się utrzymać nauczanie głuchoniemych i zachować 
w całości majątek Instytutu, w następstwie przekazany odro-
dzonej ojczyźnie”2. W tym czasie, dzięki jego staraniom, zaczę-
to prowadzić w Instytucie naukę rysunku technicznego, a także 
wznowiono prowadzenie kursów dla kandydatów na nauczy-
cieli dzieci niesłyszących3. Na czele placówki po raz trzeci sta-
nął w roku 1929. W Instytucie był członkiem Rady Gospodarczej 
i Rady opiekuńczej. Poza Instytutem Manczarski pracował rów-
nież w Gimnazjum obywatelskim e. Świecimskiego i Techni-
kum W. Piotrowskiego jako nauczyciel rysunków, w Gimnazjum 
W. Kozłowskiego jako nauczyciel języka polskiego, w Instytucie 
Fonetycznym im. Jana Siestrzyńskiego oraz założonym przez 
Marię Grzegorzewską Państwowym Instytucie Pedagogiki Spe-
cjalnej, gdzie nauczał metodyki oraz historii wychowania i na-
uczania niesłyszących. W 1927 roku został kierownikiem peda-
gogicznym w szkole dla żydowskich dzieci głuchoniemych. był 
członkiem zarządu i sekretarzem Towarzystwa Głuchoniemych 
„opatrzność”, uczestniczył w pracach Towarzystwa ociemnia-
łych oraz polskiej sekcji Towarzystwa „American braille Press”. 
Działał na rzecz osób z wadą słuchu jako prezes Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół dla Głuchoniemych 
i Niewidomych w Polsce, a także redaktor „Kwartalnika Sto-
warzyszenia Nauczycieli Szkół dla Głuchoniemych i ociemnia-
łych”, później „Nauczyciela Głuchoniemych i ociemniałych”4. 
Czasopismo to miało się stać „(...) placówką, przy której pomocy 
sprawę wychowania i nauczania głuchoniemych, ociemniałych 
i głucho-ociemniałych dzieci będziemy mogli rozwijać i po-
suwać naprzód, a stanowisko, prawa i obowiązki nauczycieli 
i wychowawców dzieci anormalnych wyjaśnić i wzmocnić. (...) 

2 Kronika krajowa, „Nauczyciel Głuchoniemych i Niewidomych” 1930, nr 
4–5, s. 107.

3 e. Nurowski, Aleksander Manczarski (1863–1946), „Szkoła Specjalna” 
1985, nr 4–5, s. 185.

4 Tenże, Surdopedagogika polska Zarys historyczny, Warszawa 1983, s. 74–80.
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w przyszłości Kwartalnik stanie się cementem, który spoi, pogłę-
bi i utrwali dążenia całego szkolnictwa specjalnego ze wszyst-
kich dzielnic Polski5”. A. Manczarski zmarł w 1946 roku, pocho-
wany został na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Aleksander Manczarski był człowiekiem pełniącym w swo-
im życiu wiele funkcji. Większość jego dokonań związanych jest 
pracą na rzecz osób z wadą słuchu. był praktykiem, jednak nie 
tylko nauczał, ale również pisał o niesłyszących, a także tworzył 
dla nich podręczniki, które miały ułatwić dzieciom i młodzieży 
opanowywanie znajomości języka polskiego. 

W 1930 roku został wydany jego podręcznik Czytanka dla 
dzieci głuchych do klasy II. Praca ta miała zapobiec konieczności 
dostosowywania czytanek przeznaczonych dla szkół powszech-
nych do potrzeb uczniów szkół dla dzieci niesłyszących. Man-
czarski jest także autorem Składni języka polskiego dla klas niższych 
szkół średnich. będąc zwolennikiem posługiwania się przez oso-
by niesłyszące mową ustną, przygotował pracę, która miała uła-
twić młodzieży opanowanie zasad posługiwania się językiem 
polskim poprzez przykłady oraz ćwiczenia, które nauczyciele 
mogli wykorzystywać w trakcie zajęć. Ale jak podkreślał, nie 
zamierzał tym samym „(...) krępować nauczyciela w wyborze 
ćwiczeń, chciałem tylko ułatwić mu pracę w ich wyszukiwaniu. 
Doświadczony nauczyciel weźmie z nich to, co uważać będzie 
za potrzebne”6.

Aleksander Manczarski jest autorem licznych artykułów, 
w których poruszał kwestie związane z wychowaniem i kształ-
ceniem dzieci z wadą słuchu, a także dzieci niewidomych. Ar-
tykuły te drukowane były na łamach „Kwartalnika Stowarzy-
szenia Nauczycieli Szkół dla Głuchoniemych i ociemniałych”, 
„Nauczyciela Głuchoniemych i ociemniałych”, „Szkoły Specjal-
nej” oraz „Świata Głuchoniemych”7. 

5 Od Redakcji, „Kwartalnik Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół dla Głucho-
niemych i ociemniałych” 1924, nr 1, s. 1.

6 A. Manczarski, Składnia języka polskiego dla klas niższych szkół średnich, 
Warszawa 1912.

7 W „Kwartalniku Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół dla Głuchoniemych 
i ociemniałych” ukazało się trzynaście takich artykułów: Przyczynek do statysty-
ki głuchoniemych w Polsce (1930, nr 1, s. 1–4), Organizacja szkół dla głuchoniemych 
w Polsce (1924, nr 1, s. 9), O kształceniu niewidomych (1924, nr 2, s. 4–12), Meto-
da naturalna w nauczaniu języka (1924, nr 3–4, s. 25–37), Projekt programu języka 
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Można je podzielić na kilka grup. Po pierwsze odnosił się 
do kwestii związanych z organizacją szkolnictwa, sytuacją bie-
żącą dotyczącą szkół dla dzieci niesłyszących, zwracał uwagę 
na potrzeby tego działu szkolnictwa, podkreślając, że nie może 
ono pozostać w tyle za szkolnictwem powszechnym. Wyrażał 
ponadto swoje opinie dotyczące metod nauczania. Jako nauczy-
ciel języka polskiego szczególną uwagę zwracał na nauczanie 
tego przedmiotu w szkołach dla niesłyszących, na możliwości 
uczniów w zakresie opanowania umiejętności poprawnego po-
sługiwania się językiem. Przygotował i zaprezentował program 
nauczania języka polskiego w szkołach specjalnych. W kręgu je-
go zainteresowań znajdowało się również wychowanie estetycz-
ne i rola nauczyciela w procesie uwrażliwiania młodych ludzi 
na piękno. Druga grupa artykułów odnosi się do kwestii zwią-
zanych z opanowaniem mowy ustnej przez osoby niesłyszące 
i najskuteczniejszymi metodami porozumiewania się tych osób. 
Wreszcie trzecią grupę stanowią artykuły przybliżające czytelni-
kom historię kształcenia dzieci z wadą słuchu. Manczarski opisał 
początki szkół dla niesłyszących w europie i na ziemiach pol-
skich, metody stosowane w nauczaniu tej grupy dzieci, przed-
stawił historię Instytutu Głuchoniemych i ociemniałych w War-
szawie, począwszy od momentu jego uruchomienia w 1817 roku 
aż do roku 1917, historię Zakładu Głuchoniemych we Lwowie 
i Instytutu dla Głuchoniemych w Romanowie, a także dzieje 
kształcenia niewidomych.

polskiego w szkole dla głuchoniemych (1929, nr 4, s. 97–111), Głuchoniemi (1932, nr 
1, s. 1–3), O wychowaniu estetycznym głuchoniemych (1930, nr 1, s. 1–4), Nowe kie-
runki w nauczaniu i wpływ ich na nauczanie głuchoniemych (1931, nr 3, s. 75–85), 
Rozwój mowy głuchoniemych w szkole (1934, nr 4, s. 49–57), Szkolnictwo dla głucho-
niemych w Polsce (1932, nr 1, s. 13–28), Strajk niewidomych w Instytucie Głuchonie-
mych i Ociemniałych w Warszawie (1930, nr 3, s. 49–53), Zakład dla Głuchoniemych 
we Lwowie w 100-letnią rocznicę otwarcia (1930, nr 4–5, s. 73–79), Feliks Pęczerski. 
Pierwszy w Polsce głuchoniemy artysta-malarz (1930, nr 4–5, s. 90–95) oraz Szkol-
nictwo dla głuchoniemych w Jugosławji (1931, nr 1, s. 20–23). Na łamach „Szkoły 
Specjalnej” opublikowano trzy artykuły autorstwa A. Manczarskiego, a mia-
nowicie: Instytut Głuchoniemych w Romanowie na Wołyniu (1935/35, nr 2, s. 111–
124), Mutacja głosu u młodzieży głuchej (1936/37, nr 2, s. 99–104) oraz Czy głusi 
mogą mówić zrozumiale? (1938/39, nr 3, s. 111–123). W „Świecie Głuchoniemych” 
ukazały się dwa artykuły: O sposobie nauczania głuchoniemych (1927, nr 3) oraz 
Mimika i jej rola w życiu głuchoniemych (1927, nr 5).
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Poglądy na wychowanie i nauczanie  
dzieci niesłyszących

W artykule pt. Organizacja szkół dla głuchoniemych w Polsce pi-
sał o konieczności zajęcia się odbudową szkolnictwa, zwłaszcza 
na terenie zaboru rosyjskiego i austriackiego. Zwracał uwagę na 
to, że troszcząc się o szkolnictwo powszechne, władze nie mogą 
zapomnieć o szkolnictwie specjalnym, bowiem szkoły dla dzie-
ci niesłyszących są szczególnie potrzebne, są miejscem, gdzie 
dzieci te mogą zdobyć podstawową wiedzę oraz umiejętności. 
opowiadał się za wprowadzeniem obowiązku szkolnego8 dla tej 
grupy dzieci. Zlekceważenie tego problemu prowadzi do sytu-
acji, w której „(...) dziesiątki tysięcy głuchoniemych, pozbawio-
ne wykształcenia elementarnego, poszerza szeregi niedołęgów, 
którzy zamiast być pożytecznemi obywatelami kraju, świado-
mymi zadań i celów obywatela polskiego, są nieprodukcejnymi 
jednostkami, nie przyczyniającemi się do dorobku kulturalnego 
swego narodu”9. W celu zapobieżenia skutkom szerzenia się 
wśród niesłyszących analfabetyzmu oraz braku wykształcenia 
opowiadał się za tworzeniem szkół oraz przygotowywaniem 
specjalistów do pracy z dziećmi z wadą słuchu. Zdawał sobie 
sprawę, że w związku z brakiem funduszy oraz wobec wyzwań 
związanych z odbudową państwa polskiego po przeszło 120 
latach braku niepodległości, niemożliwe było natychmiastowe 
spełnienie tego postulatu. Jednocześnie podkreślał, że realizacja 
tych założeń nie powinna leżeć tylko w gestii władz państwo-
wych, ale powinna się znaleźć również w kręgu zainteresowań 
społeczeństwa. Przygotowanie nauczycieli powinno się odby-
wać na dwuletnich kursach organizowanych przy szkołach dla 
dzieci niesłyszących, które działały w miastach uniwersyteckich. 
Miało to ułatwić zdobywanie wiedzy z niektórych przedmiotów, 
np. psychologii czy anatomii i fizjologii. W szkołach zaś powin-
ny być prowadzone wykłady z metodyki i historii nauczania 

8 o konieczności wprowadzenia tego obowiązku Manczarski pisał rów-
nież w artykule pt. Przyczynek do statystyki głuchoniemych w Polsce („Nauczyciel 
Głuchoniemych i Niewidomych” 1930, nr 1, s. 40).

9 Tenże, Organizacja szkół dla głuchoniemych w Polsce, „Kwartalnik Stowa-
rzyszenia Nauczycieli Szkół dla Głuchoniemych i ociemniałych” 1924, nr 1, 
s. 3.



47Aleksander Manczarski (1863–1946) i jego poglądy na kształcenie 

niesłyszących, rysunków, wad mowy i fonetyki. Według niego 
nauczycielami szkół specjalnych powinni zostawać ci nauczy-
ciele, którzy pracowali co najmniej dwa lata w szkolnictwie po-
wszechnym lub średnim. obok przygotowania teoretycznego 
osoby uczęszczające na kurs miały również odbywać w szkole 
praktyki, m.in. pełniąc rolę wychowawcy. Manczarski opowiadał 
się za tym, by na dyrektorów szkół dla niesłyszących wybierane 
były osoby wyróżniające się w swej pracy pedagogicznej, by by-
ły to szkoły ośmioletnie, przeznaczone dla 40–80 wychowanków, 
zarządzane przez Ministerstwo oświaty. Dopuszczał także moż-
liwość tworzenia specjalnych klas lub szkół dla dzieci, które nie 
były w stanie opanować mowy ustnej, i stosowanie w nich me-
tody pisanej lub mieszanej. Poruszając kwestię programów na-
uczania, pisał, że powinny one zostać opracowane przez stowa-
rzyszenia nauczycieli. Jednak i tutaj po raz kolejny podkreślał, że 
nadrzędnym celem pracy nauczyciela nie ma być tylko i wyłącz-
nie dokładna realizacja tego programu, że nauczyciel musi być 
jednostką twórczą, która na bazie swego doświadczenia, a także 
prowadzonych przez siebie obserwacji oraz dzięki znajomości 
swych wychowanków, powinna dostosowywać treści i metody 
pracy do ich możliwości i potrzeb. Jak pisał, „nauczyciel nie mo-
że być maszyną, która tylko wykonywa, lecz siłą, która tworzy. 
Nauczanie głuchoniemych to nie tylko zbiór przepisów, znanych 
z każdego podręcznika pedagogiki, to sztuka, w której trzeba się 
ćwiczyć, aby dojść do doskonałości. Dobry nauczyciel widzieć 
musi wyraźnie cel, do którego dąży, i wybrane przez siebie środ-
ki, ale jednocześnie musi być artystą w swojej specjalności”10.

W 1929 roku przedstawił projekt programu języka polskie-
go dla szkół dla dzieci niesłyszących. Jakkolwiek uważał, że na-
uczyciel nie powinien bezwzględnie go realizować, to sądził, że 
całkowita rezygnacja z tworzenia takich programów nie jest wła-
ściwa. Programy takie są potrzebne szczególnie nauczycielom 
dopiero rozpoczynającym pracę, a także dzieciom niesłyszącym, 
których zasób słownictwa jest niewystarczający. Podkreślał, że 
program taki powinien uwzględniać zainteresowania dzieci 
i na ich bazie rozwijać znajomość języka. Celem zaś szkoły jest 
„1) nauczyć dziecko mówić i rozumieć, co inni mówią i 2) dopro-
wadzić je do takiego rozwinięcia umysłowego, aby rozumiało 

10 Tamże, s. 8.
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dobrze siebie i swoje stanowisko w stosunku do środowiska, do 
przyrody, do swojego kraju ojczystego i do świata”11. Manczar-
ski opowiadał się za podziałem nauczania języka polskiego na 
trzy stopnie. Uważał, że w szkołach dzieci niesłyszące powinny 
być uczone posługiwania się mową ustną, a na każdym z etapów 
nauczania powinna być stosowana właściwa metoda, która tę 
naukę ułatwi. Na drugim stopniu przewidywał stosowanie me-
tody naturalnej, wykorzystywanie w nauczaniu wycieczek, po-
gadanek, ćwiczeń w pisaniu, zabaw w klasie i poza nią, ćwiczeń 
w mówieniu i ćwiczeń językowych, czytanek. Nie powinno się 
natomiast organizować osobnych ćwiczeń z odczytywania mo-
wy z ust, dyktand czy ćwiczeń gramatycznych. Uczniowie klasy 
VIII powinni dodatkowo wydawać gazetkę szkolną. W artykule 
tym po raz kolejny autor podkreślił znaczenie roli nauczyciela 
w procesie nauczania, pisząc, że nauczyciel „(...) nie może być 
jednostką bierną, bez inicjatywy i iskry zapału”12.

Zastanawiając się nad sytuacją osób niesłyszących, pisał, że 
są one pozbawione możliwości poznawania świata za pomocą 
zmysłu słuchu, nie mają także możliwości samodzielnego roz-
woju umysłowego, funkcjonują obok świata ludzi słyszących13. 
Jednocześnie co pewien czas pojawiały się informacje o nowych 
sposobach leczenia wad słuchu, przed czym Manczarski ostrze-
gał, uznając, że nie należy się dać zwieść niepotwierdzonym 
pogłoskom14.

Aleksander Manczarski był zdania, że poza koncentrowa-
niem się na sprawach związanych z wychowaniem i nauczaniem 
dzieci niesłyszących należy zwracać również uwagę na kwestie 
wychowania estetycznego. W artykule pt. O wychowaniu este-
tycznym głuchoniemych pisał „Wychowanie estetyczne to nie pu-
sty wyraz. Doniosłe znaczenie ma w życiu każdego człowieka, 
wywiera bowiem dobroczynny wpływ na jego stronę moralną. 
Piękno winno być dopełnieniem pracy zawodowej i dorywczych 
zabiegów życiowych każdego człowieka. Świat bez piękna to 

11 Tenże, Projekt programu języka polskiego w szkole dla głuchoniemych, „Na-
uczyciel Głuchoniemych i Niewidomych” 1929, nr 4, s. 99.

12 Tamże, s. 111.
13 Tenże, Głuchoniemi, „Nauczyciel Głuchoniemych i Niewidomych” 1932, 

nr 1, s. 1–3.
14 Tenże, Najnowsze próby „leczenia” głuchoty, „Nauczyciel Głuchoniemych 

i Niewidomych” 1929, nr 1, s. 61–62.
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świat niezupełny (...)”15. Według Manczarskiego zadaniem wy-
chowawców nauczycieli szkół dla niesłyszących jest zapoznawa-
nie swych podopiecznych z pięknem otaczającego świata. o wy-
chowanie estetyczne dzieci powinni już zadbać rodzice, to dom 
rodzinny jest pierwszym miejscem, w którym u dzieci kształtuje 
się poczucie piękna. Zadaniem szkoły jest kontynuowanie ich 
pracy. To nauczyciele powinni troszczyć się o to, by dzieci przy-
kładały właściwą wagę do swego wyglądu (ale bez popadania 
w próżność), dbały o wygląd szkoły i sal lekcyjnych. Rozwijaniu 
smaku estetycznego powinny służyć także zajęcia z gimnastyki, 
rysunków, modelowania oraz wycieczki. 

Poglądy dotyczące metod nauczania  
dzieci niesłyszących

W 1931 roku Manczarski przedstawił nowe kierunki w na-
uczaniu. Najpierw w odniesieniu do pracy z dziećmi słyszącymi, 
a następnie rozważał, które z tych metod mogą być z powodze-
niem stosowane także w szkolnictwie dla dzieci niesłyszących. 
W konkluzji doszedł do wniosku, że większość metod wyko-
rzystywanych w szkolnictwie masowym nie ma zastosowania 
w szkolnictwie specjalnym dla niesłyszących. W szkołach tych 
najważniejsza jest, jego zdaniem, nauka mowy ustnej. W kla-
sach niższych może być stosowana metoda syntetyczno-anali-
tyczna, zaś w klasach średnich i wyższych metoda poglądowa 
i naturalna. W początkowym okresie nauczania bardzo ważne 
jest wykorzystanie zmysłów w nauczaniu, korzystanie z tego, co 
znajduje się w najbliższym otoczeniu dzieci. Nauczyciel powi-
nien mieć możliwość eksperymentowania, szukania najlepszych 
rozwiązań, które będzie mógł wykorzystać do pracy ze swymi 
podopiecznymi. Po raz kolejny Manczarski także w tym artyku-
le podkreślił znaczenie osobowości nauczyciela oraz doniosłość 
jego działań w procesie nauczania. Pisał „każda metoda jest do-
bra, o ile stosuje ją dobry, inteligentny i miły dla dzieci nauczy-
ciel. Najważniejsza rzecz, aby nauczyciel widział dokładnie cel, 
do którego dąży w nauczaniu, aby kochał swą pracę i kochał 

15 Tenże, O wychowaniu estetycznym głuchoniemych, „Nauczyciel Głucho-
niemych i Niewidomych” 1930, nr 1, s. 57.
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dzieci, które ma kształcić”16. Nauczyciel, by dobrze mógł wypeł-
niać swe zadania, musi mieć zapewnione właściwe warunki pra-
cy, do których Manczarski zaliczył: możliwość utrzymania siebie 
i rodziny, odpowiednią atmosferę pracy oraz wsparcie kierowni-
ka szkoły. Jego zdaniem za zapewnienie tych warunków odpo-
wiada kierownik szkoły, którym powinna być osoba posiadająca 
właściwe przygotowanie do pracy w szkolnictwie specjalnym. 

W 1936 roku na łamach „Szkoły Specjalnej” pisał o muta-
cji głosu u młodzieży niesłyszącej. Dowodził, że w przypadku 
osób z wadą słuchu wiąże się ona z utrudnieniem wymawiania 
dźwięków. bardzo ważna rola w tym okresie przypada nauczy-
cielowi, który powinien uważać i tak kierować swymi wycho-
wankami, by niezaprzepaszczona została dotychczasowa praca 
nad właściwym brzmieniem głosu uczniów17.

Aleksander Manczarski był zwolennikiem stosowania w na-
uczaniu dzieci niesłyszących mowy ustnej. Według niego „za-
danie szkoły dla głuchoniemych polega na tym, aby rozwinąć 
je umysłowo i dać im największy dorobek ludzkości – mowę 
dźwiękową zrozumiałą, która i do współżycia z ludźmi i do zdo-
bycia niezależności najbardziej mu będzie pomocna”18. Uważał, 
że stosowanie przez osoby niesłyszące języka migowego utrud-
nia opanowanie przez nie języka mówionego, bowiem sprawia, 
że osoby te myślą obrazami, a nie wyrazami. Takimi pogląda-
mi wpisywał się w ogólnie przyjęte w owym czasie stanowisko 
uznające, że osoby niesłyszące powinny być kształcone z wyko-
rzystaniem mowy ustnej. był więc zwolennikiem postanowień 
Kongresu w Mediolanie z roku 1880, którego uczestnicy uznali, 
że język migowy powinien być ze szkół wyeliminowany, jako 
utrudniający właściwy rozwój mowy osób z wadą słuchu. To za 
jego kadencji, na stanowisku rektora Instytutu Głuchoniemych 
i ociemniałych wprowadzono metodę ustną w nauczaniu. Na 
podstawie przeprowadzonych w szkołach dla dzieci niesłyszą-
cych badań wysnuł wniosek, „(...) iż mimika jako sposób porozu-
miewania się z głuchoniemym jest szkodliwa, wszyscy w szkole, 

16 Tenże, Nowe kierunki w nauczaniu i wpływ ich na nauczanie głuchoniemych, 
„Nauczyciel Głuchoniemych i Niewidomych” 1931, nr 3, s. 84.

17 Tenże, Mutacja głosu u młodzieży głuchej, „Szkoła Specjalna” 1936/37,  
nr 2, s. 99–104.

18 Tenże, Czy głusi mogą mówić zrozumiale? „Szkoła Specjalna” 1938/39,  
nr 3, s. 114.
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począwszy od nauczycieli (dyrektorzy czy kierownicy, instrukto-
rzy, wychowawcy, woźni), powinni do głuchoniemych mówić, nie 
migać. Mimika, niestety, musi być tolerowana tylko jako środek 
porozumiewania się głuchoniemych ze swymi współtowarzysza-
mi niedoli”19. Aby metoda ustna była z powodzeniem stosowana 
w nauczaniu dzieci głuchych, niezbędne jest jego zdaniem to, by 
posługiwali się nią wszyscy pracownicy szkoły, bowiem „aże-
by dziecko nauczyło się potocznego języka, musi często mówić 
i nie tylko w klasie, ale i poza klasą z wszystkimi, z którymi zmu-
szony jest porozumiewać się. Jeżeli zamiast mowy ustnej używa 
mimiki, wszelkie wysiłki nauczyciela języka polskiego nic tu nie 
pomogą”20.

Jednocześnie był świadomy, że mowa dzieci niesłyszących 
nie zawsze jest zrozumiała dla otoczenia. Jak pisał, „większość 
jednak głuchych, musimy to przyznać, i z tych kształcących się 
jeszcze w zakładach specjalnych, jak i tych, którzy już opuścili 
szkołę, mówi niezrozumiale, z wielką szkodą dla nich samych 
i z przykrością dla społeczeństwa słyszącego, które, niestety, 
zrozumieć ich mowy nie może. Nauczyciele specjaliści i najbliż-
sze otoczenie głuchych mowę ich rozumieją, ale tego nie dosyć: 
głuchoniemi kształceni powinni tak mówić, aby przez wszyst-
kich byli rozumiani”21. W swym artykule podał przyczyny, które 
powodują, że mowa osób niesłyszących jest niezrozumiała dla 
innych. Zaliczył do nich: monotonię mowy, niewłaściwe wyma-
wianie dźwięków oraz trudności z opanowaniem właściwych 
form językowych. Uważał, że rozpoczynanie nauki mowy ust-
nej dopiero w wieku szkolnym jest zbyt późne i utrudnia proces 
jej opanowania. Za niekonieczne uznawał również rozwijanie 
u dzieci zbyt bogatego słownictwa. Uczenie się mowy przez dzie-
ci powinno przebiegać bez zbytniego pośpiechu, gdyż wymaga-
nie efektów w krótkim czasie przynosić może rezultaty odmien-
ne od oczekiwanych. Za istotne Manczarski uznawał również 
to, by słownictwo, którego uczą się dzieci, związane było z ich 
zainteresowaniami, z tym, co się wokół nich dzieje. Uważał, że 

19 Tenże, Rozwój mowy głuchoniemych w szkole, „Nauczyciel Głuchonie-
mych i Niewidomych” 1934, nr 4, s. 57.

20 Tenże, Organizacja szkół dla głuchoniemych w Polsce, „Kwartalnik Stowarzy-
szenia Nauczycieli Szkół dla Głuchoniemych i ociemniałych” 1924, nr 1, s. 8.

21 Tenże, Czy głusi mogą mówić zrozumiale? „Szkoła Specjalna”, 1938/39,  
nr 3, s. 112.
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wpływ na opanowanie zrozumiałej mowy ustnej przez uczniów 
niesłyszących ma również postawa nauczyciela, dyrektora (kie-
rownika) szkoły oraz instruktora szkół dla niesłyszących. 

Historia szkół dla dzieci niesłyszących

Aleksander Manczarski zajmował się także historią szkół i za-
kładów dla niesłyszących. Począwszy od 1928 roku, na łamach 
„Nauczyciela Głuchoniemych i Niewidomych” drukowany był 
cykl artykułów Manczarskiego pt. Rys historyczny Instytutu Głu-
choniemych i Ociemniałych w Warszawie od roku 1817 do 1917, zaś 
w roku 1932 ukazał się artykuł pt. Szkolnictwo dla głuchoniemych 
w Polsce, w którym przedstawił rozwój szkolnictwa, począwszy 
od drugiej połowy XVIII wieku22.

Natomiast w roku 1930 opublikował artykuł dotyczący 
okresu rusyfikacji Instytutu23, kiedy to w 1896 roku rozpoczę-
to nauczanie w oddziałach dla dzieci niewidomych w języku 
rosyjskim (poza 1–2 godzinami zajęć z języka polskiego oraz 
lekcjami religii). W czasie tym zastępowano nauczycieli Pola-
ków, a nawet polską służbę Rosjanami, wprowadzono nakaz 
porozumiewania się nauczycieli także między sobą w języku 
rosyjskim, wszelkie dokumenty wydawane były w języku ro-
syjskim. Działania te sprawiły, że w okresie strajku, do jakiego 
doszło w 1905 roku w Królestwie Polskim przeciw Rosjanom 
i ich wpływom, wystąpiła także młodzież niewidoma kształ-
cąca się w Instytucie. I udało się jej osiągnąć pewne ustępstwa, 
bowiem „w dniu 14 stycznia 1906 r. podpisany został najwyż-
szy rozkaz, na mocy którego wykłady wszystkich przedmio-
tów, oprócz języka rosyjskiego, historji i geografji, w Instytucie 
ociemniałych w Warszawie, odbywać się winny tymczasowo 
w języku polskim”24.

22 Tenże, Szkolnictwo dla głuchoniemych w Polsce, „Nauczyciel Głuchonie-
mych i Niewidomych” 1932, nr 1, s. 13–28.

23 W latach 1887–1915 funkcję rektora Instytutu pełnili Rosjanie.
24 Tenże, Strajk niewidomych w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych 

w Warszawie w r. 1905/6, „Nauczyciel Głuchoniemych i Niewidomych” 1930,  
nr 3, s. 52–53.
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W tym samym roku przedstawił historię Zakładu dla Głu-
choniemych we Lwowie25, a także postać niesłyszącego ar-
tysty malarza Feliksa Pęczarskiego26. W roku następnym po-
krótce przedstawił dzieje szkolnictwa dla dzieci niesłyszących 
w Jugosławii27.

Kontynuując zapoznawanie czytelników z historią kształ-
cenia i szkół dla dzieci niesłyszących, w roku 1935 tym razem 
na łamach „Szkoły Specjalnej” opublikował artykuł dotyczący 
historii Instytutu Głuchoniemych w Romanowie na Wołyniu. 
Manczarski podkreślał, że pomimo trudnej sytuacji, utraty nie-
podległości, pomimo tego, że Polski nie było na mapach świata, 
Polacy nie pozostawali w kwestii opieki nad dziećmi z wadą słu-
chu z tyłu w stosunku do państw europejskich. Interesowali się 
losem tej grupy i podejmowali działania zmierzające do zorgani-
zowania dla niej szkół. Przykładem takich działań było założenie 
przez hrabiego Józefa Augusta Ilińskiego szkoły w Romanowie, 
która jednak nie funkcjonowała długo28.

W artykule pt. Metoda naturalna w nauczaniu języka przed-
stawił opis tego, jak podchodzono do nauczania mowy ustnej 
osób niesłyszących na przestrzeni wieków. Autor przedsta-
wił w nim metodę gramatyczną, metodę poglądową w ujęciu 
Hilla i Vattera oraz nową jak na owe czasy metodę naturalną 
stworzoną w Niemczech. opisując tę metodę, zaznaczył, że nie 
polega ona na mechanicznym nauczaniu języka, lecz na tym, 
by dziecko uczyło się go nieświadomie, zapamiętywało pew-
ne zwroty i zasady, ale bez konieczności ich rozumienia. Naj-
ważniejszym wskaźnikiem tego, czego uczyć dziecko, powinny 
być jego zainteresowania oraz codzienne sytuacje. Taka metoda 
bowiem pozwala nauczycielowi na bycie twórczym, ponieważ 
nie opiera się na ściśle określonym programie, który musi być 
przez nauczyciela realizowany. bowiem „(...) nie można mieć 
niewzruszonych recept na nauczanie, bo wtedy wpadniemy 

25 Tenże, Zakład dla Głuchoniemych we Lwowie. W 100-letnią rocznicę otwarcia, 
„Nauczyciel Głuchoniemych i Niewidomych” 1930, nr 4–5, s. 73–79.

26 Tenże, Feliks Pęczarski. Pierwszy w Polsce głuchoniemy artysta-malarz, „Na-
uczyciel Głuchoniemych i Niewidomych” 1930, nr 4–5, s. 90–95.

27 Tenże, Szkolnictwo dla głuchoniemych w Jugosławji, „Nauczyciel Głucho-
niemych i Niewidomych” 1931, nr 1, s. 20–23.

28 Tenże, Instytut Głuchoniemych w Romanowie na Wołyniu (Kartka z niedaw-
nej przeszłości), „Szkoła Specjalna” 1935/36, nr 2, s. 111–124.
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w zastój, w martwotę, a gdzie nie ma życia, tam jest powolne 
zamieranie29.

W numerze 2 „Kwartalnika Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół 
dla Głuchoniemych i ociemniałych” ukazał się artykuł Man-
czarskiego zatytułowany O kształceniu niewidomych, w którym 
przedstawił historię kształcenia tej grupy dzieci. Artykuł zawie-
ra niewielką wzmiankę o okresie do XVIII wieku, autor zaczął 
swój wywód od postaci Valentina Haüy. opisał historię pisma 
punktowego, wyróżniając działania na tym polu Haüy, Hebolda 
oraz brailla. Wspomniał o trudnościach, z jakimi sobie muszą 
radzić osoby korzystające z tego rodzaju pisma. Jego zdaniem, 
wychowaniem i nauczaniem dzieci niewidomych powinny się 
zajmować szkoły. Jako argument podawał, że najczęściej wada 
wzroku jest wynikiem chorób lub nieszczęśliwych wypadków, 
a te zazwyczaj zdarzają się w rodzinach mniej inteligentnych. 
Podkreślał, że szkoły dla dzieci niewidomych powinny realizo-
wać program zwykłych szkół. Poza przekazywaniem wiedzy 
powinny także rozwijać umiejętności uczniów. Jego zdaniem, 
bardzo ważna była nauka rzemiosła. 

Aleksander Manczarski przytoczył również przykłady osób 
niewidomych, które odznaczały się szczególnymi talentami. 
Wspominał ponadto o stowarzyszeniach i związkach niewido-
mych, a także o przyczynach wad wzroku. Jak podawał na pod-
stawie danych Instytutu Głuchoniemych i ociemniałych, w Polsce 
były to: ospa, zapalenie oczu u noworodków i jaglica. Na koniec 
zaapelował o objęcie dzieci niewidomych obowiązkiem naucza-
nia. Uważał, że bardzo ważne jest, by opiekę nad dziećmi spra-
wowały szkoły, by nauczyciele troszczyli się o ich przygotowanie 
do pracy, dzięki której będą mogły w przyszłości poradzić sobie, 
żyjąc w społeczeństwie ludzi widzących: „Ponieważ rodzina 
i społeczeństwo nieznaczny stosunkowo biorą udział w wycho-
waniu młodzieży pozbawionej wzroku, obowiązek więc wycho-
wania niewidomych na pożytecznych członków społeczeństwa, 
na ludzi zdolnych do uczciwej pracy, zapewniającej im możliwą 
samodzielność i niezależność w życiu, spada wyłącznie na szkoły. 
Szkoły zastąpić winny niewidomym rodzinę i otoczenie. (...) Z te-
go więc względu rola szkoły w wychowaniu niewidomych ma 

29 Tenże, Metoda naturalna w nauczaniu języka, „Kwartalnik Stowarzysze-
nia Nauczycieli Szkół dla Głuchoniemych i ociemniałych” 1924, nr 3–4, s. 37.
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wyjątkowe znaczenie. Fizyczne, moralne i umysłowe rozwinięcie 
niewidomych jednocześnie z przygotowaniem ich do życia prak-
tycznego jest celem każdej szkoły dla niewidomych”30.

Aleksander Manczarski był człowiekiem mocno zaangażo-
wanym w działalność na rzecz osób niesłyszących. Nie ogra-
niczał się tylko i wyłącznie do wypełniania swych rozlicznych 
obowiązków, ale głęboko wnikał w problematykę kształcenia 
dzieci z wadą słuchu. Podejmował działania, które miały pomóc 
i nauczycielom, i uczniom w procesie zdobywania wiedzy i opa-
nowywania różnego rodzaju umiejętności. Jego działalność pi-
sarska dowodzi, że los dzieci niesłyszących nie był mu obojętny.

Jak pisał eugeniusz Nurowski, „Aleksander Manczarski, bę-
dąc wychowawcą, nauczycielem, administratorem, inspektorem 
ds. nauczania i wychowania, podczas długoletniej pracy zgro-
madził olbrzymie doświadczenie, a nade wszystko bardzo do-
brze poznał właściwości głuchego, jego słabości i możliwości”31.
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Pedagogia życia Sługi Bożego  
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The pedagogy of life according to the Reverend Wincenty Granat,  
Servant of God (1900–1979),  

Rector of Catholic University of Lublin 

AbSTRAKT

Ks. Wincenty Granat (1900–1979) jako kapłan, profesor, nauczyciel akademicki, pisarz 
oraz rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1965–1970) głosił „słowem, piórem 
i życiem Prawdę w miłości”. Z racji wybitnych osiągnięć naukowych w zakresie teologii, 
idących w parze ze skromnością i pokorą, obdarzony został tytułem Doctor Humanus. 
Ks. W. Granat był nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń teologów, zasłużonym 
zarówno dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jak i w ogóle dla teologii Kościoła 
powszechnego. Dorobek naukowy, jego spuścizna teologiczna jest imponująca. Cechą 
charakterystyczną teologii ks. W. Granata był personalistyczny humanizm oraz wymiar 
antropologiczno-chrystologiczny, nadto pragmatyzm duszpasterski. 

Imperatywem pedagogii życia ks. W. Granata było: „prawdę czynić w miłości” (por. ef 4, 
15). Wskazywał ten uczony na dogmaty chrześcijańskiej wiary (w tym wcielenie Jezusa 
Chrystusa) „wyznaczające” fundament humanizmu oraz personalizmu chrześcijańskiego. 
Pedagogia, czerpiąc wzorzec z prawdy o wcieleniu Syna bożego, służyć miała wyzwoleniu 
człowieka zarówno z duchowego, jak i materialnego zła. Doctor Humanus przekonywał, 
iż ludzie wierzący nie tyle idą z Jezusem Chrystusem, ile w Nim chodzą. Pan Jezus nie 
jest zatem wobec człowieka Pedagogiem „zewnętrznym”, lecz „wewnętrznym” Nauczy-
cielem – Mistrzem duchowym. Pedagogię tę cechuje otwartość. Człowiek wychowywany 
przez innych, ale również i przez siebie, powinien podejmować nieustanny trud otwiera-
nia się na boga, a także coraz większego uwrażliwiania się na to, co ludzkie. Pedagogia ży-
cia Sługi bożego ks. W. Granata wyznaczała drogę do świętości: społeczności akademickiej, 
studentom, pracownikom uczelni, siostrom zakonnym, duchownym i osobom świeckim, 
wszystkim ludziom – młodym i starym, z którymi spotkał się on w swoim życiu. 

SłoWA KLUCZoWe: pedagogia życia, Sługa boży, nauczyciel, ks. Wincenty Granat, 
Doctor Humanus, Katolicki Uniwersytet Lubelski
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AbSTRACT

As a priest, professor, academic teacher, writer and Rector of Catholic University of Lublin 
(1965–1970), the Reverend Wincenty Granat (1900–1979) preached “Truth in love with 
the spoken and written word and with his life”. In recognition of his outstanding schol-
arly achievements in theology, coupled with his modesty and humility, he was awarded 
the title Doctor Humanus. A teacher and educator for several generations of theologians, 
Wincenty Granat rendered great service both to the Catholic University of Lublin and the 
theology of the universal Church. His scholarly achievements and theological legacy are 
impressive. Granat’s theology is characterised by personalist humanism, the anthropo-
logical and Christological dimension as well as pastoral pragmatism. 

“To do truth in love” was the imperative of the pedagogy of life according to the Rev. 
Wincenty Granat (cf. ephesians: 4, 15). This scholar indicated the Christian dogmas (in-
cluding the incarnation of Jesus Christ) determining the foundation of Christian human-
ism and personalism. Drawing on the truth of the incarnation of the Son of God, peda-
gogy was to serve the liberation of man from spiritual and material evil. Doctor Humanus 
argued that believers do not merely walk with Jesus Christ but they walk in Him. Thus, 
Jesus is man’s “internal” rather than “external” Pedagogue; a Teacher and spiritual Mas-
ter. This pedagogy is characterised by openness. brought up by others as well as oneself, 
an individual should make a constant effort to be open to God and be more sensitive to 
what is human. 

Granat’s pedagogy of life set the path to holiness for the academic community, i.e. stu-
dents and university employees, nuns, clergy and lay people, all people, young or old, 
that he encountered in his life. 

KeyWoRDS: The pedagogy of life, Servant of God, teacher, Rev. Wincenty Granat, Doc-
tor Humanus, Catholic University of Lublin

Wprowadzenie

W blisko 100-letnią historię Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego „wpisują się” również nauczyciele wielcy – szczególnie 
zasłużeni, w tym charyzmatyczni Słudzy boży: ks. Wincenty 
Granat, ks. Franciszek blachnicki, o. Jacek Woroniecki oP oraz 
kard. Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II. obdarowani zostali oni 
przez boga, który jest pełnią Prawdy, Dobra i Piękna, darami ro-
zumu, mądrości, umiejętności nie po to, by trzymać je dla sie-
bie i nimi się chełpić, ale by służyć tymi talentami każdemu, kto 
tworzy społeczność – wspólnotę akademicką. Wśród wybitnych 
nauczycieli – mistrzów są jednocześnie ci niedoceniani. Zresztą 
„niedocenianie” może być, choć być nie musi, znakiem rozpo-
znawczym „wybitności”.

Jawi się tu nieodparcie pytanie, o jakie niedocenianie chodzi? 
o brak aplauzu, oklasków, ukłonów i skłonów adoracyjnych? 
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Czy może jednak o zazdrość „mniejszych duchem”, którzy mę-
czą siebie, widząc tych, którzy ich duchem swoim przerastają? 
Źródłem takiej postawy może być „koniec końców” pycha, od 
której nie są wolni również uczeni, a która zamyka oczy na in-
nych. Pycha każe natomiast stać im przed lustrem fikcji poznaw-
czej, by zachwycać się tylko i wyłącznie swoim obliczem, samym 
sobą. Takie podejście do drugiego i do siebie jest jedną z najwięk-
szych patologii toczących życie uniwersyteckie1.

Człowiekowi wielkiemu – pokornemu uczonemu (czyli „cho-
dzącemu w prawdzie” – tym bowiem jest pokora: „chodzeniem 
w prawdzie”) zachwyty innych nad nim nie są potrzebne. one 
wszakże nie przydadzą niczego „wypracowanej” (ostatecznie 
danej przez boga) wielkości uczonego – mędrca.

Uniwersytet2 „stoi pamięcią” o swoich profesorach i mi-
strzach. Jawią się oni niczym filary, kolumny duchowej i inte-
lektualnej „budowli” wyższej uczelni. Nazwa instytucji kształ-
cącej młode – chociaż nie tylko – pokolenie jest znamienna. To, 
co „wyższe”, odróżnia się wszakże od tego, co niskie. Zmierza 
ku temu, co jest jeszcze wyższe – „najwyższe”. Ujawnia rys 
transcendentny, pokonuje i przekracza to wszystko, co chciało-
by trzymać umysł ludzki w odmętach przyziemności, co byłoby 
na usługach nawet niskich instynktów. od tych zagrożeń nie są 
wolne uniwersytety.

Pamięć o profesorach – nauczycielach akademickich, odważ-
nych badaczach, eksploratorach wiedzy i bezkompromisowych 
heroldach prawdy, ludziach prawych stanowi o tożsamości, 
a więc o wartości uniwersytetu w ogóle. Szkoła, w tym nade 
wszystko uniwersytet, która zapomina o swoich nauczycielach, 
przestaje być szkołą. Staje się przedsiębiorstwem czy korporacją, 
w której liczy się tylko doraźny interes (biznes), a nie pamięć 
o tych, którzy nie tyle zasiadali na katedrach, ile je prowadzi-
li, czyniąc z uczelni miejsca szczególne w topografii wszelkich 
miejsc obecności człowieka. odrzucenie pamięci o nauczycielach 
jest negacją własnej tożsamości. ona zawsze przecież winna być 
„zakotwiczoną” w wiarygodnej wspólnocie, czy też instytucji.

1 Zob. e. Sakowicz, O etosie uniwersytetu wczoraj i dziś, „Cywilizacja. 
o Nauce, Moralności, Sztuce i Religii” 2013, nr 46, s. 73–81, zwłaszcza s. 76–81. 

2 Zob. tenże, Uniwersytet katolicki. Teksty, bibliografia, dokumenty, Lublin 
2012. 
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o ks. W. Granacie powiedzieć dziś na pewno trzeba, iż był 
i jest nauczycielem i wychowawcą (kilku pokoleń teologów, pre-
zbiterów, humanistów) zasłużonym zarówno dla lubelskiej ka-
tolickiej Alma Mater, dla teologii w Polsce, a zatem i dla teologii 
Kościoła powszechnego. był i jest nauczycielem jednak niedoce-
nionym na miarę swojego geniuszu teologicznego. Dzisiejsi teo-
logowie chętniej cytują autorów obcych – „zagranicznych” niż 
tego, który bezgranicznie służył polskiej teologii na przełomie 
czasów przed, w trakcie i po Soborze Watykańskim II. Staje się 
wszakże ks. W. Granat – na przekór temu, co „powiedziałem” – 
nauczycielem zapamiętanym. obecnie prowadzone prace zmie-
rzające ku beatyfikacji sygnalizują perspektywę pamięci o osobie 
ks. W. Granata „rozciągniętej” na wieczność3.

Notka biograficzna

Wincenty Granat4 urodził się 1 kwietnia 1900 roku w Ćmie-
lowie koło ostrowca Świętokrzyskiego. Zmarł 11 grudnia 1979 
roku w Sandomierzu. W 1918 roku, ukończywszy Męską Szkołę 
Filologiczną w Sandomierzu, wstąpił tamże do Seminarium Du-
chownego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1924 roku. Następnie 
podjął studia na jezuickiej uczelni „Gregorianum” w Rzymie, 
gdzie uzyskał dwa doktoraty: w 1925 roku z filozofii i w 1928 
roku z teologii. Studia na uniwersytecie prowadzonym przez To-
warzystwo Jezusowe na pewno inspirowały jego niezrealizowa-
ne pragnienie zostania jezuitą. bóg w opatrzności swojej wybrał 

3 Zob. tekst Modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego ks. Wincentego Granata: 
„boże, Źródło mądrości i dobroci, Ty powołałeś Wincentego do uczestnictwa 
w kapłaństwie Chrystusowym i udzieliłeś mu daru głoszenia słowem, piórem 
i życiem Prawdy w miłości. Spraw łaskawie, abyśmy coraz głębiej poznawali 
Twoją naukę i według niej żyli. Udziel nam za wstawiennictwem Twego sługi 
Wincentego łaski, o którą z wiarą pokornie prosimy… Który żyjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen”. Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… Wia-
domości o łaskach otrzymanych za przyczyną Sługi Bożego ks. Wincentego Granata 
prosimy przesyłać na adres: biuro Postulacji Sługi bożego ks. Wincentego Grana-
ta, ul. Żeromskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel. (15) 832-27-08, (+48) 660-523-743, 
www.sandomierz.opoka.org.pl/granat.

4 H.I. Szumił, Granat Wincenty. 1. Życie i dzieła, w: Encyklopedia katolicka, 
t. 6, Lublin 1993, kol. 38–39; taż, Granat Wincenty [bibliografia], tamże, kol. 40. 
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jednakże inną drogą dla przyszłego Sługi bożego. Niespełnione 
pragnienie – tak sądzimy – kształtowało wszakże jego życie ja-
ko kapłana i uczonego, czyniącego „Wszystko na większą chwa-
łę bożą” („omnia ad maiorem Dei gloriam”5), nieszukającego 
w ogóle własnej chwały, otaczającego innych życzliwością i du-
chową spolegliwością, żyjącego pokorą, „rozeznającego duchy”.

Doskonale przygotowany do pracy naukowej – po rzymskiej 
uczelni – trafił w 1928 roku do szkolnictwa podstawowego i śred-
niego w Radomiu. Pełnił tam do 1933 roku funkcję prefekta szkół 
tegoż stopnia. Zapewne dla uczniów „spotkania” z nauczycie-
lem religii o tak głębokiej wiedzy i jednocześnie tak szerokich 
horyzontach było niezwykle cenną, pasjonującą przygodą. Dla 
kapłana z dyplomami zdobytymi w uczelni chlubiącej się piękną 
tradycją naukową i otwartą na „znaki czasu”6 (chociaż pojęcie 
to nie było wówczas znane) stanowiło wielką lekcję pokory.

Zaprawiony w dydaktyce na niełatwej linii „frontu” dydak-
tycznego – w pracy z dziećmi i młodzieżą – podjął w 1933 roku 
pracę w Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Z Katolic-
kim Uniwersytetem Lubelskim związał się w 1952 roku, a za-
tem w wieku wypróbowanej, statecznej dojrzałości, znaczonej 
już mądrością. Dojrzałość ta była niejako „w ogniu próbowana” 
w rozlicznych okolicznościach życia. był mężem bożym zmaga-
jącym się o godność człowieka w czasie wojny i w okresie „po-
zornego” pokoju – w okresie powojennym. Lata następujące po 
zakończeniu wojny wyznaczały z jednej strony zakorzenianie 
obcej polskiemu etosowi narodowemu demonicznej ideologii 
marksizmu i leninizmu, z drugiej zaś strony coraz większe spę-
tanie mas proletariackich.

W 1961 roku ks. Wincenty Granat został profesorem. W latach 
1973–1979 był członkiem Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii ka-
tolickiej (t. 1–3). W 1965 roku podjął funkcję rektora Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Z godności tej zrezygnował w 1970 ro-
ku. Zamieszkał wówczas w opolu Lubelskim, niewielkim mia-
steczku, oddalonym od Lublina około 50 km. Kontynuował tam 
prace pisarskie oraz angażował się w działalność duszpasterską. 

5 Dewiza założyciela Towarzystwa Jezusowego (jezuitów) św. Ignacego 
Loyoli.

6 S. bielecki, Znaki czasu, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, 
W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 923–926.
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od 1933 roku aż do śmierci pozostawał w bliskich kontaktach 
ze Zgromadzeniem Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej (tzw. Służek z Mariówki), których dom generalny 
znajduje się w Mariówce (pow. Przysucha), a dom prowincjalny 
w Sandomierzu7.

Dorobek naukowy, jego spuścizna teologiczna jest imponująca8. 
Na podstawie analizy tegoż dorobku uznać można ks. W. Grana-
ta za jednego z najwybitniejszych teologów dogmatyków w Pol-
sce. Nauczyciel, Profesor i Mistrz jest autorem monumentalnego 
dzieła – Dogmatyka katolicka (t. 1–9, Lublin 1959–1967) oraz dwóch 
tomów („jakby streszczenia uzupełnionego przez Sobór Waty-
kański II”) tejże Dogmatyki, pt. Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie 
(t. 1–2, Lublin 1972–1976; wyd. 2, Lublin 2013–2016). W pracach 
tych zwracał uwagę na konieczność uwspółcześnienia teologii 
(aggiornamento9), tak by jej wywód, argumentacje, uzasadnienia 
nie mijały się z człowiekiem, jego problemami i w ogóle z jego 
„sprawą” („sprawa człowieka” to określenie, które często poja-
wiało się w wypowiedziach Jana Pawła II). 

Ksiądz W. Granat wiedział, iż aggiornamento to odpowiedź na 
wyzwania czasów współczesnych, dla których ewangelia stawa-
ła się coraz bardziej „nieczytelna”, a co było skutkiem dynamicz-
nych przemian kulturowych i cywilizacyjnych i co wiązało się 
z postępem naukowo-technologicznym, nową sytuacją świata po 
dramatycznych doświadczeniach drugiej wojny światowej. Pro-
ces aggiornamento domagał się wprowadzenia ustalonego przez 
Pismo Święte i Tradycję Kościoła niezmiennego, wiecznotrwałe-
go depozytu wiary chrześcijańskiej w zmieniający się świat. Po-
stulaty „uwspółcześnienia” Kościoła odnosiły się do wyrażania 
współczesnemu człowiekowi doktryny chrześcijaństwa w spo-
sób jasny i konkretny. Zadanie to realizował nasz teolog.

7 Pozostał w nas żywy. Kontakty Sługi Bożego ks. Wincentego Granata ze 
Zgromadzeniem Sióstr Służek NMP Niepokalanej, oprac. i przygotowała do druku 
H.I. Szumił, Sandomierz 2005.

8 Zob. H.I. Szumił, Profesor i Mistrz. Sługa Boży ks. Wincenty Granat, Lu-
blin 2017, s. 23–82 (Działalność dydaktyczna), s. 83–106 (Działalność pisarska), 
s. 109–158 (bibliografia podmiotowa), s. 159–210 (bibliografia przedmiotowa) 
oraz s. 211–290 (Wykaz prac dyplomowych z myśli teologicznej ks. Wincentego 
Granata z lat 1972–2016).

9 Zob. e. Sakowicz, Aggiornamento, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. 
R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, s. 32–36. 
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Uczony ten wskazywał na imperatyw dialogu Kościoła ka-
tolickiego ze współczesnym światem, nie tylko ze społeczno-
ścią chrześcijańską, czy kościelnymi wspólnotami. Ta opcja 
preferencyjna – opcja teologiczna na rzecz człowieka znalazła 
wyraz w innych jego autorskich dziełach, których tytuły są 
wielce wymowne np.: Osoba ludzka. Próba definicji (Sandomierz 
1961)10, U podstaw humanizmu chrześcijańskiego (Poznań 1976)11. 
Po śmierci ks. W. Granata wydana została jego książka pt. Per-
sonalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej (Poznań 1985)12. 
W dorobku encyklopedycznym (leksykograficznym) rektora 
KUL znalazły się hasła (artykuły encyklopedyczne) ogłaszane 
w Encyklopedii katolickiej, m.in. Antropologia teologiczna13, Ate-
izm14, Bóg15).

Cechą charakterystyczną teologii ks. W. Granata – jak uważa 
jego uczeń, abp Alfons Nossol – był „personalistyczny huma-
nizm, antropologiczno-chrystologiczne uwspółcześnienie teolo-
gii oraz nurt pastoralno-kerygmatyczny”16.

Istota i wyzwania pedagogii życia

Kluczową frazę tytułu naszej refleksji są słowa: „Pedagogia 
życia Sługi bożego ks. Wincentego Granata”. Tę część zdania, wy-
jętą ze zdania dłuższego, można dwojako zrozumieć. Pierwsze 
skojarzenie dotyczy wprost i bezpośrednio życia ks. W. Grana-
ta, które biegło według określonych zasad, reguł poruszających 

10 W 2006 roku w Wydawnictwie KUL ukazało się poprawione i rozsze-
rzone wyd. 2 przygotowane przez K. Guzowskiego i H.I. Szumił.

11 Wydanie 2 poprawione i przygotowane przez K. Guzowskiego 
i H.I. Szumił i zostało opublikowane w 2007 roku w Wydawnictwie KUL pt. 
Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego.

12 Aktualnie jest przygotowywane drugie wydanie tej publikacji.
13 W. Granat, Antropologia. V. Antropologia teologiczna. C. Antropologia syste-

matyczna, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 698–702.
14 Tenże, Ateizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, kol. 1030–1040.
15 Tenże, Bóg. V. W dziejach teologii. B. W orzeczeniach Kościoła, w: Encyklope-

dia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 938–942; tenże, Bóg. VI. W teologii systematycz-
nej. B. Transcendencja i immanencja Boga, tamże, kol. 949–953.

16 W. Hryniewicz, A. Nossol, Profesor Wincenty Granat, „Roczniki Teolo-
giczno-Kanoniczne” 1972, z. 2 (19), s. 5–9.
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serce i umysł. W ten sposób możemy podjąć próbę odkrywania 
bardzo osobistej pedagogii życia. Sługa boży Granat prowadził 
swoje życie według paradygmatu ewangelii. To była jego peda-
gogia życia.

Można też pedagogię życia zinterpretować jako pedagogię 
egzystencjalną, będącą w ogóle propozycją dla drugiego czło-
wieka, dla innych ludzi.

W życiu Sługi bożego zbiegły się, spotkały dwie pedagogie 
życia – jego osobista, własna z tą zaproponowaną dla innych. 
Między jedną a drugą nie było sprzeczności, dysonansu, dyshar-
monii. Fundamentem „pedagogii życia ks. Wincentego Granata” 
była wiara, rozumiana jako „całkowite” (według abpa Alfonsa 
Nossola – „totalne”) „dążenie osoby ludzkiej, z Chrystusem do 
ojca dokonujące się w Duchu Świętym”17.

Życie człowieka wierzącego kształtuje się we wspólnocie Ko-
ścioła. „Pedagogia” opatrzona rzeczownikiem „życia” nie może 
być (i nie jest) oderwana od środowiska wiary, a jest nim wła-
śnie wspólnota ludzi wierzących w boga, czyli osoby związane 
szczególnymi więzami duchowej jedności pokrewieństwa – wię-
zami nierozerwalnymi. Spoiwem tejże pedagogii, którą można 
też nazwać pedagogią bożą w życiu człowieka, stanowiła bi-
blia – „Chrystus napisany”. Uzasadnienia biblijne, argumentacje 
i wyjaśnienia skrypturystyczne były kluczem do rozwiązywania 
wszelkich dylematów, problemów, zawiłości.

bóg – Najwyższa Prawda, podkreślał ks. W. Granat, jest „oso-
bowym życiem”18. Pamiętać należy o okolicznościach, o czasie, 
kiedy słowa te wypowiadał, zapisywał przyszły Sługa boży. 
Afirmacja życia i jego odniesienie do boga, który jest życiem, 
życie ludzkie zakotwiczone w bogu (kotwica zawsze uchodziła 
za znak nadziei) to prawdy wskazywane przez ks. W. Granata 
w epoce kwitnącego PRL-u. W tejże epoce triumfu marksizmu 
i leninizmu w Polsce na skalę przemysłową uśmiercanych było 
miliony istnień ludzkich – miliony ludzi w fabrykach aborcyj-
nych, nie wiadomo dlaczego nazywanych szpitalami. były to ra-
czej kostnice i prosektoria a nie oddziały ginekologiczne lecznic 
spod sztandaru Hipokratesa.

17 A. Nossol, Granat Wincenty, 2. Poglądy teologiczne, w: Encyklopedia kato-
licka, t. 6, Lublin 1993, kol. 39.

18 W. Granat, cyt. za A. Nossol, Granat Wincenty, 2. Poglądy teologiczne, kol. 39.
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W 1948 roku ks. Wincenty Granat pisał: „Nauczanie teologii 
dogmatycznej podejmowane jako funkcja wychowania powin-
no z konieczności oprzeć się na teoretycznym poznaniu prawdy 
i wziętej z objawienia, i zdobytej wysiłkiem rozumu, a jednak wy-
krywanie związków między zdaniami, snucie nowych wniosków 
myślowych z pominięciem postulatów życiowych, tj. łączności 
pozytywnej z konkretnym człowiekiem i żywą kulturą dało by 
nam w rezultacie wiedzę abstrakcyjną i nie odnawiało by oblicza 
ziemi […]. Chrystianizować życie, które ciągle bije żywym ryt-
mem – jest to naczelne zadanie katolickie i kapłańskie, czego dość 
spory wycinek stanowi teoretyczne nauczanie prawd wiary”19. 
„Teologię dogmatyczną (a i każdą naukę teologiczną) – czytamy 
dalej – należy wprowadzić w centrum zainteresowań teoretycz-
nych i praktycznych współczesnego człowieka, w przeciwnym 
razie życie przejdzie obok nas i nie spełnimy nakazu św. Pawła: 
Veritatem facienttes in caritate crescamus in illo per omnia qui est caput 
Christus (ef 4,15)”20.

Dogmat „z życia bożego pochodzi i o życiu ludzkim mówi”21, 
przekazywał ks. Wincenty Granat, który obdarowany został – 
w uznaniu za zasługi na polu naukowym – dostojnym imieniem 
Doctor Humanus22. Skoro tak jest, to pedagogia życia człowieka 
wywodzi się, promieniuje z życia bożego. Wierzący w boga jest 
w relacji do żywego boga, a nie Jego idei, wyobrażenia, tęsknoty 
za Nim, do Jego teologicznej koncepcji. Pozostaje w odniesieniu 
do boga, który objawił się człowiekowi i ludzkości.

Imperatywem pedagogii życia ks. W. Granata było: „prawdę 
czynić w miłości” (por. ef 4, 15)23. Czynienie prawdy jest wy-
siłkiem, trudem związanym z cierpieniem, ofiarą. Krasomówcy 

19 W. Granat, Nauczanie teologii dogmatycznej w seminariach duchownych jako 
funkcja wychowania, „Polonia Sacra” 1948, nr 1, s. 340. W cytacie zachowano ory-
ginalną ortografię.

20 Tamże, s. 343.
21 Tenże, Dogmatyka katolicka, t. IV: Chrystus Odkupiciel i Kościół – Jego Mi-

styczne Ciało, Lublin 1960, s. 138; por. A. Nossol, Teologia bliższa życiu. Wpływ 
teologii na egzystencję chrześcijańską, opole 1984, s. 260; wyd. 2, Paris 1993, s. 339. 
W tym dziele autor wskazuje m.in. na znaczenie i oryginalność teologii Win-
centego Granata.

22 H.I. Szumił, Uroczystości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim poświęco-
ne pamięci ks. Prof. Wincentego Granata, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 1981, 
nr 3–4 (74), s. 76.

23 A. Nossol, Granat Wincenty, 2. Poglądy teologiczne, kol. 39.
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popisujący się swoją mową najczęściej nie czynili prawdy w mi-
łości. Manipulowali ją, kupczyli, profanowali.

Rektor KUL wskazywał na dogmat wcielenia jako fundament 
humanizmu chrześcijańskiego oraz personalizmu. Dogmat ten 
stanowi rację godności człowieka. Na nim opierają się prawa 
człowieka. Wcielenie Jezusa Chrystusa to wyrzut sumienia dla 
wszystkich uwikłanych w aborcję, od rodziców poczynając, 
przez lekarzy, na etykach kończąc, domagających się od tych, 
którzy ślubowali chronić i leczyć chorych – od lekarzy, publicz-
nego ujawniania adresów klinik aborcyjnych.

W Jezusie Chrystusie człowiek jako osoba oraz wspólnota lu-
dzi „idzie” ku ostatecznemu spełnieniu się, ku zbawieniu. Sku-
pienie się na Jezusie Chrystusie, postawienie Go w samym cen-
trum – w sercu wszelkich spraw człowieka teologia określa jako 
chrystocentryzm. Skoncentrowanie się na Panu Jezusie pozwala 
przezwyciężyć, pokonać błędną alternatywę: „bóg albo człowiek”. 
opowiedzenie się za bogiem z równoczesnym pominięciem dru-
giego człowieka prowadzi do utopii spirytyzmu. Skupienie się na-
tomiast na człowieku i zanegowanie boga, odrzucenie Go wiedzie 
do materializmu, ostatecznie zaś do reifikacji, urzeczowienia czło-
wieka. Z nim jako przedmiotem wszystko można „zrobić”.

Pedagogia życia człowieka, czerpiąc wzorzec z prawdy 
o wcieleniu Syna bożego, służy wyzwoleniu człowieka nie tylko 
z duchowego, ale też i materialnego zła, z grzechu24 – jego struk-
tur, blichtru, fikcji. Inkarnacja boża wskazuje na wyjątkowość, 
niepowtarzalność każdego człowieka, w tym również i tego, któ-
ry tej prawdy nie przyjmuje, kpi z niej, walczy z nią np. poprzez 
aborcję i eutanazję, pornografię i prostytucję.

Doctor Humanus przekonywał, iż nie tyle idziemy z Jezusem 
Chrystusem, ile w Nim chodzimy. Nie jest zatem Jezus wobec 
człowieka Pedagogiem „zewnętrznym”, lecz „wewnętrznym” 
Nauczycielem – Mistrzem duchowym. Nie poucza z zewnątrz, 
lecz mówi do człowieka w jego sumieniu, sercu, myśli.

Kościół jako środowisko życia człowieka wierzącego, wy-
chowującego siebie i innych ku pełni miary ewangelii, nie był – 
przekonywał ks. Wincenty Granat – instytucją tylko ludzką. Jako 
Mistyczne Ciało Chrystusa oraz jednocześnie jako Lud boży jest 

24 W. Granat, Zasady pedagogiki katolickiej w świetle dogmatu odkupienia grze-
chu pierworodnego, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” 1939, nr 1–2 
(28), s. 26–27.
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„przedłużeniem Chrystusa w przestrzeni i czasie”25. Chrystus to 
Kościół a Kościół to Chrystus. Ta mistyczna i realistyczna praw-
da była zawsze skutecznym remedium na ataki tych, którzy – 
posłuszni nieludzkim ideologiom – podejmowali działania na 
rzecz zniszczenia Kościoła.

Pedagogię życia człowieka, którego środowiskiem jest Ko-
ściół, cechuje otwartość. W imię tejże pedagogii człowiek wi-
nien podejmować nieustanny trud otwierania się na boga, coraz 
większego uwrażliwiania się na to, co boże i ludzkie. otwartość 
Kościoła nie znosi granic jego tożsamości. Kościół otwarty nie 
jest zagubionym, lecz świadomym wyzwań katolickości.

„Tylko teologia zmierzająca «ku człowiekowi i bogu w Chry-
stusie» – pisał uczeń Sługi bożego Wincentego, abp Alfons Nos-
sol – może stworzyć właściwą podstawę do autentycznej solidar-
ności i międzyludzkiego braterstwa”26. Teologia ta według abp. 
A. Nossola „może rzeczywiście stanowić zdrowe i zbawienne 
podwaliny dla właściwego ujęcia autentycznej solidarności 
z człowiekiem i bogiem w Jezusie Chrystusie. bo tylko taka soli-
darność jest w stanie doprowadzić do zbawiennej międzyludz-
kiej braterskości, kiedy wszyscy ludzie na całym świecie pojmo-
waliby w oparciu o wydarzenie «Słowa, które stało się ciałem», 
jako jedyną wielką rodzinę dzieci bożych w znaczeniu szkoty-
stycznego «familia Christi»”27.

Sługa Boży

Nazwanie „Sługa boży” pojawiło się w niniejszym tekście kil-
ka razy. Jaki jest sens tego nazwania, które przydane zostało Je-
go Magnificencji Księdzu Rektorowi KUL? Ks. Wincenty Granat 
jako Sługa boży jest kandydatem na ołtarze. Celem trwającego 
procesu kanonicznego jest stwierdzenie heroiczności cnót tegoż 
Sługi. Po wydaniu – na etapie rzymskim procesu – dekretu o he-
roiczności cnót dotychczasowy Sługa boży staje się Czcigodnym 

25 A. Nossol, Granat Wincenty, w: Encyklopedia katolicka, t. VI, Lublin 1993, 
kol. 40.

26 Tamże. 
27 A. Nossol, Systematyczne spojrzenie na teologię ks. prof. W. Granata, „Stu-

dia Sandomierskie” 1981, z. 2, s. 33 (31–34).
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Sługą bożym. Dopóki Sługa boży Wincenty Granat – zostawszy 
Czcigodnym Sługą – nie będzie ogłoszony błogosławionym, nie 
przysługuje mu kult publiczny. 

Nie można zatem obecnie prowadzić na cześć ks. W. Granata 
celebracji religijnych, nabożeństw, wykonywać jego podobizny 
z oznakami świętości (np. z aureolą, poświatą bądź promienia-
mi wokół głowy). Nie można umieszczać w ołtarzach obrazów 
i rzeźb przedstawiających ks. W. Granata. Zabronione jest wygła-
szanie panagieryków. oddawanie nienależnej czci i sprawowanie 
zabronionego kultu jest przeszkodą na drodze ku beatyfikacji.

„Konieczny i dozwolony jest [natomiast] kult prywatny [Słu-
gi bożego], który będąc następstwem spontanicznej opinii świę-
tości i łask, warunkuje rozpoczęcie procesu”. Należy wobec po-
wyższego troszczyć się „o podtrzymywanie kultu prywatnego 
i jego wzrost przez publikacje rozpowszechniające życie, chary-
zmat i dzieła S[ługi] b[ożego], druk obrazków z modlitwą o be-
atyfikację, właściwe utrzymanie grobu i in[nych] miejsc z nim 
związanych”28. 

Podsumowanie

Pedagogia życia Sługi bożego ks. Wincentego Granata (1900–
1979) – rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego była jego 
drogą do świętości, również drogą, którą wskazywał innym – 
społeczności akademickiej29, studentom, pracownikom uczelni, 
siostrom zakonnym, duchownym i osobom świeckim, wszystkim 
ludziom – młodym i starszym, z którymi spotkał się w swoim ży-
ciu30. Doctor Humanus był pedagogiem życia bożego w człowieku!

Dr Halina Irena Szumił, wybitna znawczyni życia i dzieła ks. 
W. Granata, takie wydała o rektorze KUL świadectwo:

28 L. Frejdasz, Sługa Boży, w: Encyklopedia katolicka, t. XVIII, Lublin 2013, 
kol. 414.

29 W. Granat, Deo et Patriae. Głos rektora KUL, red. H.I. Szumił, Lublin 2014, 
s. 57–240.

30 Wybór pism ks. Wincentego Granata, przygotowała do wydania H.I. Szu-
mił, Warszawa 1984, s. 37–304; W. Granat, Panie, szukam Twego oblicza. Wybór 
pism, oprac. i przygotowanie do druku H.I. Szumił przy współpracy K. Guzow-
skiego, Lublin 2008.
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Sługa boży nie tylko uczył, ale całą swą osobowością, codzien-
nym życiem, podejmowaniem wysiłków naukowych i wycho-
wawczych wpływał na kształtowanie postaw umysłowych i du-
chowych swych wychowanków. Nadto miał ogromne poczucie 
odpowiedzialności za formację ucznów w okresie spełniania 
obowiązków prefekta w szkołach radomskich, później alumnów 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu a także 
kapłanów studiujących na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
oraz innych wiernych, których spotkał na drodze swego kapłań-
skiego życia. o tym świadczą wspomnienia i świadectwa wielu 
z nich. Na każdym poziomie nauczania był znakomitym pedago-
giem, wychowawcą, pozostawiając w umysłach i sercach swych 
wychowanków niezatarty ślad. był dobrym znawcą przedmiotu, 
który wykładał, dobrym nauczycielem, przyjacielem młodzieży, 
radosnym chrześcijaninem, przedstawicielem Kościoła i nade 
wszystko świadkiem Chrystusa. W swoim środowisku promie-
niował swoją wiedzą, kulturą osobistą, prawością i ogromną 
życzliwością dla innych. Szedł do ludzi, do ludzkich trosk z pro-
stotą i dostojeństwem człowieka, który innych szanuje, których 
stara się zrozumieć, których kocha. Zawsze pamiętał o ich po-
trzebach i spieszył z pomocą. był człowiekiem niegorszącym się 
nigdy z nędzy natury ludzkiej, człowiekiem, który mocno wie-
rzy w zwycięstwo w duszy ludzkiej lepszych pierwiastków nad 
tymi, co w niej są niskie. Żył, jak wierzył i nauczał31.

Wybrane opracowania (w układzie chronologicznym) 

Domański W., Analogia w poznaniu Boga z uwzględnieniem stanowiska ks. 
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Hryniewicz W., Nossol A., Profesor Wincenty Granat, „Roczniki Teolo-
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31 Świadectwo H.I. Szumił przekazane autorowi niniejszego opracowania 
we wrześniu 2017 roku. 

32 Pierwsza praca magisterska napisana w oparciu o twórczość ks. Win-
centego Granata.



70 Eugeniusz Sakowicz

Krasiński J., Ksiądz Wincenty Granat – teolog Soboru, „W Drodze” 1980, 
nr 10 (8), s. 90–94.

Szumił H.I., Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa ks. prof. dra Wincente-
go Granata, „Studia Sandomierskie” 1980, z. 1, s. 366–386.

Ksiądz Profesor Wincenty Granat (1900–1979), „Studia Sandomierskie” 
1981, z. 2, [wyd.] 1982, s. 5–196.

Nossol A., Systematyczne spojrzenie na teologię ks. prof. W. Granata, „Stu-
dia Sandomierskie” 1981, z. 2, s. 31–34.

Rumiński S., Myśl teologiczna ks. Wincentego Granata, „Homo Dei” 1981, 
t. 50, s. 288–294.

Szumił H.I., Ksiądz Wincenty Granat nauczyciel chrześcijańskiej doktryny 
i jej realizator (1900–1979), w: Chrześcijanie, red. b. bejze, t. XI, Akademia 
Teologii Katolickiej, Warszawa 1983, s. 9–193.

Tajemnica człowieka. Wokół osoby i myśli ks. Wincentego Granata, red. Cz. 
bartnik [i in.], Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, Lublin 1985.

Targoński Z., Wolność jako zasada rozumienia osoby ludzkiej i jej rozwoju we-
dług ks. Wincentego Granata, Lublin 1989 – mps Archiwum Uniwersytec-
kie KUL33.

Nossol A., Granat Wincenty, w: Encyklopedia katolicka, t. VI, Lublin 1993, 
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Szumił H.I., Recepcja myśli filozoficznej i teologicznej ks. prof. Wincentego 
Granata na przykładzie prac dyplomowych z lat 1972–2005, „Kronika Die-
cezji Sandomierskiej” 2006, nr 3–4 (99), s. 299–32435.

Szumił H.I., Sesja okolicznościowa Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego 
KUL. Sługa Boży ks. Wincenty Granat (1900–1979) rektor KUL, „Studia 
Sandomierskie” 2006, z. 2 (13), s. 151–164.

Szumił H.I., Zjednoczeni w prawdzie i dobru. Więzy przyjaźni Sług Bożych: bp. 
Piotra Gołębiowskiego i ks. Wincentego Granata, w: Księga pamiątkowa ku czci 
księdza profesora dra hab. Bonifacego Miązka w 70. rocznicę urodzin, red. K.A. Ku-
czyński, P. obrączka, Galeria Nauki i Sztuki, Londyn 2005, s. 433–446.

Witkowski J., Teologia łaski według księdza Wincentego Granata, „Studia 
Włocławskie 2005, nr 8, s. 58–70.
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34 Powinno być: „Żył prawdą w miłości”.
35 Publikacja zawiera: Wykaz prac dyplomowych napisanych z myśli ks. 

Wincentego Granata.
36 Tekst do druku przygotowała H.I. Szumił.
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Szumił H.I., Świadek Boga Niewidzialnego. Uroczystości z okazji 37. roczni-
cy śmierci sługi Bożego ks. Wincentego Granata, „Kronika Diecezji Sando-
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Ksiądz Wincenty Granat – rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – 
kandydat do chwały ołtarzy, red. Z. Janiec, M. Tkaczyk, H.I. Szumił, To-
warzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II, Lublin 2017.

38 Zob. s. 23–82 (Działalność dydaktyczna), s. 83–106 (Działalność pisar-
ska), s. 109–158 (bibliografia podmiotowa), s. 159–210 (bibliografia przedmio-
towa) oraz s. 211–290 (Wykaz prac dyplomowych z myśli teologicznej ks. Win-
centego Granata z lat 1972–2016).
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A forgotten Historian of Upbringing

AbSTRAKT

Maria Danilewicz-Zielińska to pisarka, eseistka, biografka, tłumaczka, historyk literatu-
ry, a także emigracyjna działaczka społeczna i oświatowa. Jej dorobek naukowy, obok 
innych zagadnień, obejmuje dzieje Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu. 
opublikowała łącznie ponad 20 rozpraw i artykułów poświęconych szkolnym organiza-
cjom młodzieżowym, działalności literackiej młodzieży krzemienieckiej, działalności na-
ukowej kadry pedagogicznej. Śledziła także losy nauczycieli i wybitnych absolwentów. 
Ich sylwetki prezentowała na łamach Polskiego słownika biograficznego. Jako emigrant-
ka przebywająca po II wojnie światowej w Anglii i Portugalii popularyzowała dorobek 
szkoły krzemienieckiej wypracowany w czasach niewoli narodowej. 

SłoWA KLUCZoWe: Krzemieniec, Gimnazjum i Liceum Wołyńskie 1805–1831, Maria 
Danilewicz-Zielińska 

1 Życie, działalność i dorobek pisarski Marii Danilewicz-Zielińskiej omó-
wił m.in. J. Starnawski, Maria Danilewicz-Zielińska (1907–2003), „Rocznik biblio-
teki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2007, R. LII, s. 9–27. Ponadto należy 
wymienić zbiór rozpraw pt. Próby przywołań. Szkice literackie, wybór, opraco-
wanie i przedmowa M. Zieliński, Warszawa 1922; pracę pt. Aleksandrów – Lon-
dyn – Feiló, Maria Danilewicz-Zielińska szkice – korespondencja – wspomnienia, red. 
b. Czarnecka i J. Wolski, Rzeszów 2007 oraz zbiór wywiadów, Fado o moim ży-
ciu: rozmowy z Włodzimierzem Paźniewskim, Toruń 2000. Dla wyjaśnienia należy 
podać, że do 1973 roku używała nazwiska Danilewicz, zaś po śmierci męża, 
powtórnie wyszła za mąż i podpisywała się Danilewicz-Zielińska. 
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AbSTRACT

Maria Danielewicz-Zielnska was a writer, essayist, biographer, interpreter, literature his-
torian as well as social and educational activist. Her work, among much more, included 
history of Wolyn Middle and Secondary School. She wrote over 20 publications and arti-
cles concerning youth school organisations, Krzemieniec’s youth literature movements and 
the work of educational staff. She also kept track of the school’s teachers and remarkable 
students. Their profiles have been presented in the Polish biography Dictionary. As an em-
igrant living in england and Portugal after World War II, she popularised the Krzemienic 
school of thought 

KeyWoRDS: Krzemieniec, Wołyń Middle and Secondary School 1805–1831, Maria 
Danielewicz-Zielińska

Tytuł niniejszego artykułu informuje o Marii Danilewicz-Zie-
lińskiej jako zapomnianym historyku wychowania. Już na wstę-
pie należy wyjaśnić, że nie jest zapomnianym przedstawicielem 
świata nauki. Wprost przeciwnie, jej działalność literacka, nauko-
wa, społeczna i oświatowa stała się przedmiotem wielu publika-
cji. W opracowaniach biograficznych jest określana jako pisarka, 
eseistka, biografka, tłumaczka, historyk literatury, a także emi-
gracyjna działaczka społeczna i oświatowa. Jej dorobek naukowy, 
obok innych zagadnień, obejmuje dzieje Liceum Krzemienieckie-
go (Wołyńskiego) działającego w latach 1805–1831, które zostały 
zaprezentowane w rozprawach, artykułach, opracowaniach bio-
graficznych oraz we wspomnieniach. Wszystko to uprawnia do 
przyznania M. Danilewicz-Zielińskiej statusu historyka wycho-
wania – jej dorobek spełnia wszelkie wymagania stawiane publi-
kacjom historyczno-pedagogicznym2.

W niniejszym opracowaniu zajmiemy się dorobkiem nauko-
wym M. Danilewicz-Zielińskiej poświęconym wyłącznie dziejom 
Liceum Krzemienieckiego i zagadnieniom związanym z proble-
matyką Wołynia. Do podjęcia tego typu badań autorka była dobrze 
przygotowana, zarówno w czasie studiów, jak i dzięki rzetelnie 
wypracowanemu warsztatowi badań naukowych. Poczynaniom 
badawczym sprzyjała silna osobowość umożliwiająca konse-
kwentne dążenie do wyznaczonego celu, a jednocześnie otwar-
tość na innych ludzi, dzięki czemu zyskiwała sympatię otoczenia.

2 badania naukowe M. Danilewicz nad Liceum Krzemienieckim są sygnali-
zowane przez wielu autorów, ale szersze omówienie tego zagadnienia przepro-
wadził dopiero Z. Kaźmierczyk w rozprawie pt. Liceum Krzemienieckie w bada-
niach Marii Danilewicz-Zielińskiej, w: Aleksandrów – Londyn – Feiló, dz. cyt., s. 58–67. 
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Motywy zainteresowań szkołą krzemieniecką

Na wstępie pojawia się pytanie o motywy zainteresowa-
nia szkołą krzemieniecką, która miała dwa niezwykle twórcze 
okresy swojej działalności. Pierwszy przypadł na czasy poroz-
biorowe. było to gimnazjum organizowane w 1805 roku przez 
Tadeusza Czackiego i Hugona Kołłątaja i po blisko 30 latach za-
mknięte przez zaborcę w ramach represji podjętych po upadku 
powstania listopadowego. okres drugi przypadł na lata między-
wojenne kiedy to liceum stało się centrum oświatowym na Kre-
sach Wschodnich i jednocześnie wielkim eksperymentem pe-
dagogicznym znanym w całej ówczesnej Polsce. M. Danilewicz 
poznała z autopsji Liceum Krzemienieckie, gdyż w latach 30. XX 
wieku wielokrotnie przebywała w Krzemieńcu, oczarowana tym 
miastem i jego swoistym klimatem. Analiza literatury przedmio-
tu przekonuje, że dzieje Liceum Krzemienieckiego w pierwszej 
połowie XIX wieku nie są w pełni opracowane. Pierwsze prace 
pojawiły się jeszcze przed I wojną światową i miały na ogół cha-
rakter opracowań przyczynkarskich3. Poszerzenie problematyki 
badawczej nastąpiło dopiero w okresie międzywojennym, bo-
wiem pojawiły się wówczas prace monograficzne m.in. autor-
stwa Ludwika Janowskiego, Michała Rollego, Józefa Stemlera 
oraz osób związanych ze szkołą, jak np. Stanisława Dobrowol-
skiego, Franciszka Mączaka, Juliusza Poniatowskiego4. Mimo  

3 Wymienia się niektóre pozycje: P. bryła, Organizacja Gimnazjum Krze-
mienieckiego, Sprawozdanie ck. Dyrekcji Gimnazjum św. Jacka w Krakowie za 
rok 1889, Kraków 1889, 36 s. i odb.; P. Chmielowski, Tadeusz Czacki jego życie 
i działalność wychowawcza, Petersburg 1898, 119 s.; T. Charzewski, Hugo Kołłątaj 
a Liceum Krzemienieckie, „biblioteka Warszawska” 1913, t. 2, s. 341–357; L. Dę-
bicki, Tadeusz Czacki i Szkoła Krzemieniecka, „biblioteka Warszawska” 1885, t. 1, 
s. 67–85; W. Głuchowska, O szkole krzemienieckiej, Warszawa 1916, 35 s.; J. Hoff-
man, Tam gdzie się urodził Słowacki. Krzemieniec, Warszawa 1909; F. Majchrowicz, 
Tadeusz Czacki i jego zasługi w dziedzinie wychowania publicznego, „Muzeum” 
1894, z. 1–10; H. Merczyng, Kołłątaja i Czackiego Projekt urządzenia Gimnazjum 
Wołyńskiego i wszystkich innych szkół w Guberni Wołyńskiej. Przyczynek do dzie-
jów szkolnictwa, „Rocznik Zbiorowy Prac Naukowych na rok 1880”, Warszawa 
1881, s. 131–154; H. Włodarczykówna, Towarzystwo Kształcących się w Porządnym 
Mówieniu i Pisaniu (Karta z dziejów Gimnazjum Wołyńskiego), „Nasz Widnokrąg” 
1927, nr 1, s. 16–18; T. Ziemba., Czacki i jego zasługi, zwłaszcza w dziejach naszego 
szkolnictwa, Spraw. Gimnazjum św. Anny za rok 1872, Kraków 1873, 72 s. 

4 L. Janowski, W promieniach Wilna i Krzemieńca, Wilno 1923; M. Rolle, Ate-
ny wołyńskie. Szkic dziejów oświaty w Polsce, Lwów 1923; J. Poniatowski, Liceum 
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istniejącego postępu wiedzy o Liceum Krzemienieckim podjęcie 
tej problematyki przez M. Danielewicz było w pełni uzasadnio-
ne. Aby szerzej wyjaśnić te kwestie, należy się cofnąć do czasów 
jej młodości, kiedy to jako absolwentka Gimnazjum i Liceum 
Matematyczno-Przyrodniczego im. Marii Konopnickiej we Wło-
cławku podjęła w latach 1924–1929 studia polonistyczne na Uni-
wersytecie Warszawskim, zakończone stopniem magistra filozo-
fii w zakresie literatury polskiej. Jej mistrzami byli profesorowie: 
Władysław Witwicki, Tadeusz Kotarbiński, Władysław Tatarkie-
wicz, Stanisław Szober, bronisław Gubrynowicz, Gabriel Kor-
but – autor znanej bibliografii poświęconej literaturze polskiej 
oraz Józef Ujejski – również znany historyk literatury polskiej. 
Właśnie u J. Ujejskiego obroniła pracę magisterską pt. Tymon 
Zaborowski (1799–1828). To poeta tragiczny na miarę romantycz-
nego bohatera, który z powodu nieszczęśliwej miłości popełnił 
samobójstwo, rzucając się do Zbrucza zimą 1828 roku. Postać 
Zaborowskiego podsunął M. Danilewiczowej J. Ujejski. Autor-
ka z pełnym poświęceniem podjęła badania nad życiem i twór-
czością poety, wykorzystując w tym celu archiwalia biblioteki 
Narodowej w Warszawie, biblioteki im. ossolińskich we Lwo-
wie, a także zbiory prywatne. W poszukiwaniach archiwalnych 
korzystała też z pomocy Stanisława Kota. Dzięki temu powstała 
obszerna praca licząca około 300 stron, nagrodzona przez Mi-
nisterstwo Wyznań i oświecenia Publicznego. Lektura tej pracy 
przekonuje o wszechstronnym podejściu autorki do tematu – za 
sprawą rzetelnie zebranych materiałów źródłowych i umiejętnie 
przeprowadzonej analizy zebranego materiału. Uzupełniona 
i znacznie poszerzona jej wersja, ukazała się drukiem w 1933 ro-
ku w serii Studia z Zakresu Historii Literatury Polskiej (nr 10). 
Autorka w sposób barwny przedstawiła losy poety, który swoją 
edukację rozpoczynał w Krzemieńcu. Temu okresowi poświęci-
ła cały rozdział – zawierający opis wewnętrznego życia szkoły, 
powstania i działalności organizacji młodzieżowych, w których 

Krzemienieckie. Dawne zasługi – nowe obowiązki, „Życie Liceum Krzemienieckie-
go” 1931, nr. 7, s. 1–27; J. Stemler, Liceum Krzemienieckie. Przeszłość – Teraźniej-
szość – Przyszłość, Warszawa 1927. Stan badań nad tymi instytucjami oświato-
wymi, zwłaszcza okresu międzywojennego, przedstawił A. Meissner, Liceum 
krzemienieckie w polskiej literaturze pedagogiczno-historycznej, „Artes Liberales”. 
Zeszyty Naukowe Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, R. IV, nr 1 (6), 
red nauk. K. bartnicka przy współpracy N. Lietz, Pułtusk 2009, s. 13–23. 
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Zaborowski brał aktywny udział. Pojawiają się też sylwetki na-
uczycieli, wśród których spotykamy osoby z czasów Komisji 
edukacji Narodowej, jak np. Antoniego i Wojciecha Jarkowskich. 
W 1936 roku wydała ponadto Tymon Zaborowski. Pisma zebrane, 
które ukazały się nakładem Towarzystwa Naukowego Warszaw-
skiego dzięki dotacji Funduszu Kultury Narodowej. Potrzebę 
wydania zbiorowego dzieł poety uzasadniała M. Danilewicz na-
stępująco: „Twórczość Tymona Zaborowskiego wychodzącego na 
arenę pisarską z krzemienieckiego ogniska pseudoklasycznego, 
ze szkoły ks. osińskiego, Al. Felińskiego i L. Krupińskiego (…) 
po szybkiej ewolucji urwana romantycznemi strofami Dum Podol-
skich i werterowskiem samobójstwem poety — jest godnym uwagi 
dokumentem epoki przełomu, obrazem dnia powszedniego lite-
ratury polskiej w okresie wystąpienia Mickiewicza”5. W Pismach 
zebranych zamieściła również wiersze poety z okresu krzemie-
nieckiego poświęcone szkole i nauczycielom, których wymienia 
z imienia i nazwiska. Niektóre z nich wygłaszał w czasie popisów 
rocznych prezentujących osiągniecia uczniów w różnych dziedzi-
nach edukacji szkolnej. 

Prace o T. Zaborowskim otworzyły przed młodą badaczką 
możliwość pracy w Dziale Archiwum biblioteki Narodowej. 
Porządkowała tam materiały archiwalne, zajmowała się spo-
rządzaniem katalogów, porządkowała cenne zbiory Muzeum 
Narodowego, m.in pochodzące z biblioteki w Rapperswilu 
oraz zbiory rewindykowane z ZSRR6. Aby sprostać tym wyma-
ganiom, uzupełniała swoje wykształcenie, zakończone w 1931 
roku egzaminem na stanowisko pracownika w państwowej 
służbie bibliotecznej. Dzięki temu w 1939 roku objęła kierownic-
two Działu Uzupełniania Zbiorów biblioteki Narodowej. Rów-
nocześnie została członkiem Związku bibliotekarzy Polskich 
i uczestniczyła w działaniach podejmowanych przez ten Zwią-
zek. Uczestniczyła m.in. w zjeździe naukowym im. Ignacego 
Krasickiego, jako uczestniczka dyskusji7. Swoje doświadczenia 

5 Tymon Zaborowski, Pisma zebrane, opr. M. Danilewiczowa, Warszawa 1936, s. 1. 
6 Muzeum Historyczne w Rapperswilu liczące około 100 tys. druków zo-

stało w 1927 roku przejęte przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Z kolei 
w latach 1923–1934 do Polski powróciły rękopisy dawnych polskich bibliotek 
z XVIII i XIX wieku, które w okresie rozbiorów Polski zostały skonfiskowane 
przez rząd carski i wywiezione do Petersburga. 

7 „Przegląd biblioteczny” 1935, R. IX, z. 4, s. 258. 
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z tych lat przedstawiła po wojnie w publikacji pt. Wspomnienia 
o Bibliotece Narodowej („Zeszyty Historyczne”, Paryż 1978, s. 3–70). 
Ponadto brała udział w organizowaniu szeregu wystaw. była to 
m.in. wystawa przygotowana w setną rocznicę pierwszego wyda-
nia Pana Tadeusza oraz krzemieniecka wystawa poświęcona Juliu-
szowi Słowackiemu8. Zwłaszcza ta ostania wystawa była wielkim 
przedsięwzięciem logistycznym i naukowym. Do Krzemieńca zo-
stały przywiezione cenne eksponaty, jak np. pamiątki związane 
z poetą. W uroczystym otwarciu wystawy wzięły udział władze 
centralne, przedstawiciele świata nauki i kultury. organizacja wy-
stawy stwarzała M. Danilewicz okazję do wielokrotnych wyjaz-
dów do Krzemieńca, który coraz bardziej motywował ją do dal-
szej pracy nad dziejami szkoły. Realizowała w ten sposób jedno ze 
swoich założeń badawczych, tj. potrzebę bezpośredniego oglądu 
rzeczywistości historycznej na drodze poznawania środowiska 
geograficznego, przyrodniczego, kulturowego oraz wszelkich 
artefaktów, którymi w przypadku dziejów szkolnictwa mogły 
być obiekty budowlane, sprzęty szkolne, pomoce naukowe, ma-
teriał ikonograficzny itp. Tę samą zasadę zastosowała wcześniej 
przy pisaniu monografii o Zaborowskim. Wówczas to wyjechała 
do Liczkowiec – miejsca urodzenia i tragicznej śmierci poety – by 
zobaczyć dworek Zaborowskich i poczuć atmosferę tego miejsca. 
Poznawanie środowiska społecznego nie ograniczała do Krze-
mieńca. Chciała też lepiej poznać środowisko społeczne Wołynia. 
W tym celu podjęła współpracę z Jakubem Hoffmanem, znanym 
działaczem kulturalno-oświatowym, która przerodziła się w wie-
loletnią przyjaźń, kontynuowaną po II wojnie światowej na terenie 
Londynu9. o pierwszym spotkaniu z J. Hoffmanem tak wspomi-
nała po latach: „Poznałam Hoffmana w czytelni biblioteki Rap-
perswilskiej ulokowanej wówczas w centralnej bibliotece Wojsko-
wej. (…) Włączyłam się wówczas do rozmowy z prof. Marcelim 
Handelsmanem i doktorem Adamem Lewakiem, by stwierdzić, 

8 o organizacji tej wystawy i dramatycznym okresie ratowania ekspona-
tów w 1939 roku wspomina w wywiadzie, którego treść została zamieszczona 
w publikacji pt. Fado o moim życiu: rozmowy z Włodzimierzem Paźniewskim, Tdz. 
cyt., s. 36. Pisze również o tych sprawach w artykule pt. Maj w Krzemieńcu, któ-
ry ukazał się w tomie pt. Blisko i daleko, Londyn 1953, s. 165–175, przedruk „bie-
siada Krzemieniecka” 2010, nr 5, s. 75–81. 

9 M. Danilewicz-Zielińska, Przeoczony. (Wspomnienie o Jakubie Hoffmanie 
i „Roczniku Wołyńskim”), „Zeszyty Historyczne” Paryż, 1996, z. 117 s. 142.
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że ten skromny prowincjonalny nauczyciel szkoły powszechnej 
z Równego jest za pan brat z renomowanymi historykami. (…). 
Decydował o tym poziom jego rzeczywistej wiedzy historycznej 
i skromność prawdziwego uczonego”10. To właśnie z jego inicjaty-
wy zostało zorganizowane Towarzystwo Przyjaciół Nauk w łuc-
ku, które zorganizowało Muzeum Wołyńskie. Największym jed-
nak sukcesem naukowym J. Hoffmana był „Rocznik Wołyński” 
poświęcony historii i kulturze tego regionu (t. I, 1930 – t. VIII, 
1939)11. Na łamach tego periodyku, wydawanego przez Wołyński 
Zarząd okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół 
Powszechnych, M. Danilewicz opublikowała szereg rozpraw 
poświęconych szkole krzemienieckiej. Ponadto J. Hoffman był 
współtwórcą Wołyńskiego Instytutu Naukowego, którego powo-
łanie miało miejsce w dn. 5–6 czerwca 1938 roku w Krzemieńcu 
przy współudziale przedstawicieli ośrodków naukowych z ca-
łego kraju. bibliotekę Narodową reprezentowała M. Danilewicz, 
która wystąpiła z referatem pt. Testament naukowy dawnego Liceum 
Krzemienieckiego. Na zjeździe nakreślono główne kierunki dzia-
łalności Instytutu i projekty wydawnictw takich jak: Archiwum do 
dziejów dawnego Li ceum Krzemienieckiego, Bibliografia Wołynia i Bi-
bliografia dawnego Liceum Krzemienieckiego. Pracę nad tym ostatnim 
wydawnictwem miała podjąć M. Danilewiczowa, która z radością 
witała powołanie tej instytucji naukowej, dając temu wyraz na ła-
mach „Nauki Polskiej”12. obok J. Hoffmana utrzymywała bliskie 
kontakty z Henrykiem Józewskim – orędownikiem Wołynia, peł-
niącym wówczas funkcję wojewody wołyńskiego, oraz Juliuszem 
Poniatowskim, ekonomistą i kuratorem wołyńskim. byli to trzej 
najbardziej znani przedstawiciele państwa polskiego i lokalnego 
społeczeństwa, podejmujący działania na rzecz rozwoju Wołynia. 
W tej współpracy Danilewiczowa widziała zapewne szansę na 
realizację planów mających na celu odkrywanie Wołynia i upo-
wszechnianie jego tradycji i osiągnięć.

10 Tamże. 
11 o powstaniu „Rocznika Wołyńskiego” pisze J. Hoffman w tekście pt. 

Praca naukowa na Wołyniu, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, organizacja i Rozwój”, 
t. XVI, Warszawa 1932, s. 71–74. 

12 M. Danilewiczowa, Zjazd naukowy w Krzemieńcu w dn. 5–6 czerwca 1938 r. 
Powstanie Wołyńskiego Instytutu Naukowego przy Liceum Krzemienieckim, „Nauka 
Polska” 1939, t. XXIV, s. 246–268. Pozostałe referaty wygłosili; M. Limanowski, 
O znaczeniu Wołynia dla nauki; S. Czarnocki, O Liceum odrodzonym. 
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Publikacje o Wołyniu

Pierwsza publikacja w całości poświęcona Liceum Wołyń-
skiemu nosiła tytuł Życie literackie w Krzemieńcu w latach 1813–
1816. (Przyczynek do dziejów Gimnazjum Wołyńskiego) i została 
opublikowana na łamach „Rocznika Wołyńskiego” (1931, t. II, 
s. 128–147). W pracy tej autorka podjęła próbę ukazania środo-
wiska literackiego, które tworzyli uczniowie Liceum w ramach 
organizacji pod nazwą Towarzystwo Młodzianów Gimnazjum 
Wołyńskiego Kształcących się w Porządnym Mówieniu i Pi-
saniu, powołanej do życia przez T. Czackiego. Do grupy tej 
należeli znani później przedstawiciele świata kultury, jak np. 
Adolf Dobrowolski, Jan Januszewski, Józef Korzeniowski, 
Antoni Malczewski, Karol Sienkiewicz, Teodozy Sierociński, 
Tymon Zaborowski. opiekunem koła po śmierci Czackiego 
został hr. Filip Plater, członek Komisji edukacyjnej Guberni 
Wołyńskiej, Podolskiej i Kijowskiej, który sprzyjał młodym 
twórcom i pobudzał ich do działalności literackiej. opiera-
jąc się na zebranych materiałach, autorka scharakteryzowała 
działalność Towarzystwa, którego członków tak charakteryzo-
wała: „Gruntowane oczytanie, dobra znajomość rozważanych 
tematów i ciekawa ich indywidualizacja: przyszli pisarze, po-
eci matematycy, ekonomiści ukazują już tutaj prawdziwe swe 
oblicze, wiedzą, czego chcą”13. Dorobek literacki młodych po-
etów obejmował wiersze okolicznościowe dedykowane Czac-
kiemu, miastu i jego mieszkańcom. Niewielka liczba wierszy 
poświęcona była tematyce patriotycznej. Autorka rozprawy 
stosunkowo krytycznie ocenia dorobek artystyczny młodych 
poetów tkwiących jeszcze w klasycystycznej nurcie literatury  
pięknej. 

Do problematyki towarzystw uczniowskich autorka powró-
ciła w artykule pt. Towarzystwo Uczniów Liceum Wołyńskiego 
Ćwiczących się w Porządnym Mówieniu i Pisaniu. Krzemienic 1818–
1823 (Zarys dziejów organizacji), również opublikowanym na ła-
mach „Rocznika Wołyńskiego” (1934, t. III, s. 297–331). Dzięki 
źródłom archiwalnym z biblioteki Czartoryskich w Krakowie 
i lwowskiego ossolineum ustaliła organizacje uczniowskie 

13 M. Danilewiczowa, Życie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego, „bie-
siada Krzemieniecka”, Londyn 2003, z. 4, s. 94. 
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działające na terenie gimnazjum. były to kolejno: Towarzystwo 
Młodzianów Gimnazjum Wołyńskiego, Klub Piśmienniczy, To-
warzystwo Dobroczynności Młodzianów Gimnazjum Wołyń-
skiego, Towarzystwo Przyjaciół Nauk. były to efemerydy, liczą-
ce od kilku do kilkunastu członków, działające za zgodą władz 
szkolnych. Na trwałe w historii szkoły zapisało się natomiast 
Towarzystwo Uczniów Liceum Krzemienieckiego Ćwiczących 
się w Porządnym Mówieniu i Pisaniu. Dzięki zachowanym 
źródłom udało się autorce ustalić okoliczności powstania To-
warzystwa, przedstawić podstawowe formy aktywności jego 
członków na polu naukowym i literackim. Główną formą dzia-
łalności były zebrania, na których wygłaszano referaty i prezen-
towano własną twórczość poetycką. A oto przykładowe refera-
ty: J. Korzeniowski – Co jest patetyczne, I. ordyniec – O obrazach 
w poezji i wymowie, S. Raciborski – O handlu morskim z Rosją, 
T. Sierociński – Rzecz o ustawach oraz o uczonych Polkach, S. Mi-
lewicz – O spadkach, S. Terlecki, Tłumaczenie traktatu Kwintylia-
na o edukacji publicznej i prywatnej itp. Tematyka zebrań nauko-
wo-literackich obejmowała prezentowanie własnych utworów 
literackich oraz wystąpienia poświęcone literaturze, filozofii, 
historii, rzadziej przyrodoznawstwu i naukom ścisłym. M. Da-
nilewicz stara się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu 
organizacje powstawały spontanicznie, a na ile były inspirowa-
ne przez T. Czackiego, a po jego śmierci wspierane przez F. Pla-
tera. Przeprowadza ocenę działalności krzemienieckich orga-
nizacji, poszukuje związków w wileńskimi filomatami, śledzi 
ich losy po opuszczeniu szkoły. okazuje się, że wychowankom 
tej szkoły bliżej było do Warszawy niż do Wilna – krytycznego 
wobec aspiracji naukowych środowiska krzemienieckiego. Sta-
ra się też wyjaśnić bezpośrednie przyczyny likwidacji Towa-
rzystwa, która przypadła na czasy Nowosilcowa. 

Wymienione prace dowodzą, że autorka była przekonana, 
iż szkoła krzemieniecka zajmowała szczególne miejsce na ma-
pie placówek edukacyjnych działających na rubieżach dawnej 
Rzeczpospolitej. Dzięki różnorodnym formom pracy dydak-
tyczno-wychowawczej uczestniczyła w kształtowania polskiej 
inteligencji, której przyszło żyć i działać w warunkach niewoli 
narodowej. Tę tezę potwierdzają również analizy i rozważania 
podjęte w obszernej publikacji pt. Życie naukowe dawnego Liceum 
Krzemienieckiego, która ukazała się w „Nauce Polskiej” (1937,  
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t. XXII, s. 59–101)14. Studia archiwalne nad tym zagadnieniem 
trwały przez kilka lat (1933–1937) na podstawie materiałów 
uzyskanych w bibliotece i Archiwum Czartoryskich w Krako-
wie, bibliotece Jagiellońskiej i bibliotece Narodowej w Warsza-
wie. były to przede wszystkim akta Kuratorium Wileńskiego, 
korespondencja Tadeusza Czackiego z Janem Śniadeckim, akta 
Liceum Krzemienieckiego, biblioteka baworowskich. M. Dani-
lewicz przeprowadziła charakterystykę kadry pedagogicznej, 
dokonała analizy osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk hu-
manistycznych, przyrodniczych i matematyczno-fizycznych. 
Jednocześnie starała się wyjaśnić, dlaczego właśnie Krzemie-
niec stał się przykładem prężnie działającego ośrodka nie tylko 
w dziedzinie dydaktyki, ale i nauki. Na to pytanie odpowiada 
następująco: „Zespół krzemieniecki okazuje się w perspekty-
wie minionego stulecia jako grono ludzi obdarzonych wizjo-
nerską niemal pasją nauczania, poczuciem, ważności piasto-
wanych stanowisk i związanej z tym odpowiedzialności”15. 
Istotną rolę w tym procesie odegrał – jak to nazwała Danilewi-
czowa – „pomocniczy warsztat naukowy”, który tworzyły spe-
cjalistyczne pracownie i laboratoria, bogata biblioteka, ogród 
botaniczny, archiwum, obserwatorium astronomiczne, stacja 
meteorologiczna, drukarnia, gabinet numizmatyczny i minera-
logiczny, zbiory obrazów i rycin. Do tego dochodziły własne 
wyprawy badawcze nad Morze Czarne oraz kontakty z zagra-
nicznymi ośrodkami naukowymi, dzięki czemu szkoła krze-
mieniecka nie była tylko szkołą prowincjonalną, ale stawała się 
częścią szerzej pojętego środowiska naukowego. Wszystko to 

14 Publikacja ta została zamieszczona w wyborze tekstów M. Danilewi-
czowej pt. Pierścień Herkulanum i płaszcz pokutnicy (Londyn 1960, s. 111–171) 
oraz na łamach popularnego pisma emigracyjnego w Londynie, tj. „Dziennika 
Polskiego i Dziennika Żołnierza” od maja do czerwca 1987 roku. Z kolei w 1992 
r. artykuł został zamieszczony w zbiorze pt. Próby przywołań, Szkice literackie, 
wybór, opracowanie i przedmowa M. Zieliński. Rozprawa ta, znacznie zmie-
niona i uzupełniona, została opublikowana w tym zbiorze pod tytułem Ateny 
Wołyńskie. Dawne Liceum Krzemienieckie (Warszawa 1992, s. 58–98). Kolejne wer-
sje tego tekstu zamieściła „biesiada Krzemieniecka” Londyn 2003, s. 73–117, 
a w 2004 r., już po śmierci autorki i zapewne za jej zgodą Stanisław Makow-
ski przedrukował tę pracę w książce pt. Krzemieniec. Ateny Juliusza Słowackiego, 
Warszawa 2004, s. 28–53. 

15 Życie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego, „Nauka Polska” 1937,  
t. XXII, s. 73. 
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tłumaczy wyjątkową pozycję Krzemieńca, który wyrósł z kon-
cepcji H. Kołłątaja, a zrealizowany został przez T. Czackiego 
zmierzającego do nadania szkole statusu uniwersytetu. Ta wła-
śnie publikacja miała się stać w 1939 roku podstawą do uzy-
skania przez M. Danilewiczową stopnia doktora, co jednak nie 
mogło być sfinalizowane ze względu na wybuch wojny. 

Dorobek naukowy M. Danilewiczowej poświęcony szkole 
krzemienieckiej, obejmujący 3 podstawowe rozprawy, został 
następnie wzbogacony artykułami i opracowaniami biograficz-
nymi poświęconymi nauczycielom i wychowankom Liceum 
Krzemienieckiego. Autorka opublikowała je w przedwojennych 
tomach Polskiego słownika biograficznego. Pomocna okazała się 
w tym przypadku rekomendacja J. Hoffmana, któremu redakcja 
słownika zleciła przygotowanie propozycji haseł dotyczących 
terenu Wołynia oraz związanych z nim osób. Dzięki takiej re-
komendacji M. Danilewicz przygotowała biogramy 20 postaci, 
wśród których znaleźli się m.in. Antoni Andrzejowski (botanik, 
nauczyciel Liceum), Józef bokszczanin (prefekt Liceum), Zenon 
Izydor brzozowski (wychowanek Liceum), Teofil bukar (wy-
chowanek Liceum), Kazimierz Choński (uczeń Liceum), Feliks 
Czacki (wychowanek Liceum), Dymitr Czetwertyński-Świato-
pełk (współpracownik T. Czackiego). 

Wybuch wojny 1939 roku uniemożliwił prowadzenie dal-
szej działalności zawodowej i naukowej. Wraz mężem udała 
się na Zachód do Francji i przez Hiszpanię, Portugalię znalazła 
schronienie w Londynie. Lata powojenne były dla Danilewicz- 
-Zielińskiej niezwykle owocne w wielu obszarach pracy na-
ukowej i społecznej. Nadal jednak jej myśli i uczucia kierowały 
się w stronę ulubionego Krzemieńca. Zdawała sobie sprawę, 
że Krzemieniec został ostatecznie utracony. To, co można było 
jeszcze uczynić, to przywoływać dzieje Liceum Krzemienieckie-
go, gromadzić materiały, oparte na wspomnieniach i relacjach 
żyjących nauczycieli i wychowanków z okresu międzywojen-
nego. W ten sposób zrodziła się w Londynie myśl organizowa-
nia spotkań ludzi związanych z Krzemieńcem. M. Danilewicz- 
-Zielińska brała udział w tych spotkaniach, zwanych biesiada-
mi Krzemienieckimi, których pokłosiem było wydawnictwo 
seryjne pod tym samym tytułem. Pierwsze tego typu spotkanie 
miało miejsce w 1950 roku, wygłosiła wtedy referat: O dawnym 
Liceum Krzemienieckim. Kolejne spotkanie odbyło się w 1953 



86 Andrzej Meissner

roku, M. Danilewicz-Zielińska mówiła o losach biblioteki krze-
mienieckiej16. Z kolei w roku 1977 wygłosiła referat na temat 
związków Słowackiego z Krzemieńcem17. Podsumowaniem 
dotychczas wypracowanego dorobku naukowego był uzyska-
nie w 1961 roku doktoratu na Polskim Uniwersytecie na ob-
czyźnie w Londynie – na podstawie przedwojennej rozprawy 
pt. Życie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego18. Zaktuali-
zowany tekst tej pracy z pewnymi skrótami i uzupełnieniami 
został zamieszczony w zbiorze pt. Próby przywołań (Warszawa 
1992, s. 58–98). W okresie powojennym opublikowała jesz-
cze kilka tekstów poświęconych Krzemieńcowi oraz wyraziła 
zgodę na przedrukowanie kilku opracowań wydanych przed 
1939 rokiem. Sprawami Krzemieńca żyła więc przez całe swoje 
długie życie i, jak ktoś powiedział, dzieje Liceum Krzemieniec-
kiego były największym i najbardziej pasjonującym tematem  
jej życia. 

Bibliografia prac M. Danilewicz poświęconych  
Liceum w Krzemieńcu i problematyce  
Wołynia w układzie chronologicznym

Działalność Tadeusza Czackiego na polu oświaty, „Nasz Widnokrąg” 1927, 
nr 1, s. 6–11.

Życie literackie w Krzemieńcu w latach 1813–1816 (przyczynek do dziejów 
Gimnazjum Wołyńskiego), „Rocznik Wołyński” 1931, t. 2, s. 128–147 i od-
bitka oraz przedruk w: Pierścień z Herkulanum i płaszcz pokutnicy. Szkice 
literackie, Londyn 1960, s. 172–195. 

Tymon Zaborowski. Życie i twórczość (1799–1828), wyd. MWRioP, War-
szawa 1933, VII, 267 s.

Maurycy Gosławski w Vallon-Sécu, „Ruch Literacki” 1933, nr 4, s. 93. 

16 „biesiada Krzemieniecka”, Londyn 1977, nr 1. 
17 M. Danilewicz-Zielińska, Związki Słowackiego z Krzemieńcem, „biesiada 

Krzemieniecka”, Londyn 1977, nr 2, s. 7–15.
18 J. Pyłat, Zarys historii Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, http://kate-

dra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2009/anglia_2009/70_puno/pylat.pdf (dostęp: 
20.11.2017); R. Stobiecki, Historia i historycy na Polskim Uniwersytecie na Obczyź-
nie, http://www.pon.uj.edu.pl/?p=9838 (dostęp 20.11.2017).
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Towarzystwo Uczniów Liceum Wołyńskiego Ćwiczących się w Porządnym Mó-
wieniu i Pisaniu. Krzemieniec 1818–1823 (Zarys dziejów organizacji), „Rocz-
nik Wołyński” 1934, t. 3, s. 297–331 i odbitka oraz przedruk w: Pierścień 
z Herkulanum i płaszcz pokutnicy. Szkice literackie, Londyn 1960, s. 198–241.

[Paweł Jarkowski], Wiadomość o bibliotece Liceum Krzemienieckiego i onej 
porządku, udzielona przez jej bibliotekarza Pawła Jarkowskiego w roku 1925, 
udzielona Joachimowi Lelewelowi, wyd. M. Danilewiczowa, Równe 1935. 

Zaborowski Tymon. Pisma zebrane, oprac. M. Danilewiczowa, Równe 
1936, 623 s. 

Testament naukowy dawnego Liceum Krzemienieckiego, „Życie Krzemie-
nieckie” 1938, nr 11, s. 274–238.

Życie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego, „Nauka Polska” 1939, 
t. XXII, s. 58–101 i odb., przedruk, w: Pierścień z Herkulanum i płaszcz 
pokutnicy, Londyn 1960; „Arcana” 1999, nr 6, 2000, nr 2; „biesiada Krze-
mieniecka” 2003, s. 73–117. 

Losy dawnej biblioteki krzemienieckiej, „Ziemia Wołyńska” 1939. 

Zagadnienia bibliografii Wołyńskiej, „Ziemia Wołyńska” 1939, nr 1.

Wspomnienia krzemienieckie Domicjana Mieczkowskiego, wyd. M. Danile-
wiczowa, Równe 1939.

Prace o tematyce krzemienieckiej  
wydane w czasie wojny i po wojnie

Losy bibliotek polskich, Londyn 1942.

Maj w Krzemieńcu, Blisko i daleko, Londyn 1953, przedruk w: „biesiada 
Krzemieniecka” 2010, nr 5, s. 75–81.

Legenda krzemieniecka, „Tydzień Polski” 1959, nr 50. 

Dziennik Karola Sienkiewicza, w: Pierścień z Herkulanum i płaszcz pokutni-
cy. Szkice literackie, Londyn 1960 s. 242–263. 

Związki Słowackiego z Krzemieńcem, „biesiada Krzemieniecka” 1985, 
nr 2, s. 7–15. 

Ateny Wołyńskie. Dawne Liceum Krzemienieckie (1805–1832), w: Próby 
przywołań, Warszawa 1992, s. 58–98.

Krzemieniec 1939, „Rzeczpospolita”, dodatek Plus-Minus 28–29 VIII 
1990; przedruk w: „biesiada Krzemieniecka” 2010, nr 5, s. 82–91.
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Biogramy w Polskim słowniku biograficznym

Anastasiewicz Bazyli (1775–1845), PSb, Kraków 1935, t. I, s. 87–88. 
[urzędnik w kancelarii Czartoryskiego]. 

Andrzejowski Antoni (1785–1868), PSb, Kraków 1935, t. I, s. 111–12 [bota-
nik, nauczyciel w Liceum Krzemienieckim]. 

Barański Franciszek (?–1818), PSb, Kraków 1935, t. I, s. 289 [literat]. 

Bokszczanin Józef (?–1849), PSb, Kraków 1936, t. II, s. 245–246 [prefekt 
Liceum w Krzemieńcu].

Bredkrajcz Norbert (1819–1858), PSb, Kraków 1936, t. II, s. 424–425 
[poeta]. 

Brzozowski Zenon Izydor (1806–1887), PSb, Kraków 1937, t. III, s. 68–69 
[absolwent Liceum Krzemienieckiego]. 

Bukar Teofil (1814–1874), PSb, t. III, s. 112 [absolwent Liceum Krze- 
mienieckiego].

Burzyński Tomasz (1834–1904), PSb, Kraków 1937, t. III, s. 143–144 
[powstaniec].

Bystry Romulad (ur. pod koniec XVIII w.– 1824), PSb, Kraków 1937, t. III, 
s. 173. [działacz oświatowy na Wołyniu]

Chaudoir Stanisław (?–1858), PSb, Kraków 1937, t. III, s. 265 [działacz 
oświatowy na Wołyniu].

Chłopski Edward (1830–1894), PSb, Kraków 1937, t. III, s. 309–310 [literat, 
podróżnik, etnograf].

Choński Kazimierz (1814–1882), PSb, Kraków 1937, t. III, s. 419 [uczeń 
Liceum Krzemienieckiego].

Chrzczonowicz Karol (?–1850), PSb, Kraków 1937, t. III, s. 477 [nauczyciel 
na Litwie].

Cieciszowski Adam Józef (1743–1783), PSb, t. IV, Kraków 1938, s. 37–38 
[generalny kasjer KeN]. 

Cieciszowski Ignacy (?–1803), PSb, t. IV, Kraków 1938, s. 38 [pisarz KeN].

Czacki Feliks (1783–1862), PSb, t. IV, Kraków 1938, s. 142 [absolwent Li-
ceum Krzemienieckiego].

Czerwński Ignacy (1769–1834), PSb, t. IV, Kraków 1938, s. 353–354 [autor 
prac etnograficznych]. 

Czetwertyński-Światopełk Dymitr (1777–1859), PSb, t. IV, Kraków 1938, 
s. 360–361. [współpracownik T. Czackiego].
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Denisko Michał, Mokosiej (? – po 1804), PSb, t. V, Kraków 1939–1946. 
s. 122–123 [działacz społeczny na ternie Wołynia].

Deszert Józef (1760–1838), PSb, t. V, Kraków 1939–1946, s. 133–134 [se-
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AbSTRACT

This article presents the rich life and scientific activity of Professor Stefan Kunowski. 
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Mając na uwadze potrzebę zaprezentowania bogatego ży-
cia i działalności naukowej Profesora Stefana Kunowskiego, 
korzystając z wcześniejszych własnych i cudzych opracowań1, 
dążąc do wydobycia najbardziej charakterystycznych rysów 
uprawianej przez niego pedagogiki, najpierw skrótowo przy-
wołam najważniejsze fakty z jego życia i działalności zawo-
dowej, następnie, analizując twórczość naukową i pracę dy-
daktyczną Profesora, zasygnalizuję jego wkład w organizację 
i inspirację badań naukowych. W ostatnim punkcie odniosę się 
do jego bogatego dorobku w zakresie popularyzowania wie-
dzy pedagogicznej i ukażę potrzebę znajomości jego poglądów 
pedagogicznych.

Krótki rys biograficzny  
i podstawowe obszary działalności

Stefan Kunowski, z wykształcenia polonista i pedagog, umie-
rając 15 września 1977 roku, miał zaledwie 67 lat. Urodził się 
20 czerwca 1909 roku w Muszkietowie leżącym wówczas na 
Ukrainie. był wnukiem Jakuba – powstańca z 1863 roku, a sy-
nem Romualda – skazanego na osiedlenie się w głębi Rosji. Je-
go matka Helena pochodziła z Kowalewskich. ojciec pracował 
jako maszynista kolejowy w guberni jekaterynosławskiej. Po 

1 J. Karczewska, Integralne wychowanie – chrześcijańska koncepcja Stefana 
Kunowskiego, Kielce 2012; Por. też. G. Karolewicz, Nauczyciele akademiccy Kato-
lickiego Uniwersytetu w okresie międzywojennym, cz. II – biogramy, Lublin 1996; 
R. Pomianowski, Kunowski Stefan, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10, kol. 233, Lu-
blin 2004; M. Nowak, Kunowski Stefan, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI w.,  
t. II, Warszawa 2003, s. 978; T. Witkowski, Dorobek dydaktyczny i naukowy Profe-
sora dr. hab. Stefana Kunowskiego (1909–1977), RF 1979, z. 4 (27), s. 7–29; P.P. Gach, 
Profesor Stefan Kunowski: dziedziny i charakter pracy dydaktyczno-naukowej, w: 
W trosce o integralne wychowanie, red. M. Nowak, T. ożóg, A. Rynio, Lublin 2003,  
s. 17–32; por. też R. Skrzyniarz, Sylwetki byłych profesorów i wykładowców pedagogi-
ki KUL, w: Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia 
i współczesność, red. A. Rynio, R. Skrzyniarz, współp. ł. badeńska, Lublin 2011, 
s. 51–52; A. Rynio, Pedagogika uniwersytecka w życiu i twórczości profesora Stefana 
Kunowskiego, w: Wczoraj dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości 
Stefana Kunowskiego, red. K. braun, M. łobacz, A. Rynio, Lublin 2010, s. 41–52; 
zob. też taż, Wkład Stefana Kunowskiego w rozwój pedagogiki katolickiej, w: M. No-
wak, T. ożóg, A. Rynio, W trosce o integralne wychowanie, dz. cyt., s. 115–126.
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dzieciństwie spędzonym w Rosji w grudniu roku 1920 ostatnim 
pociągiem repatriacyjnym przyjechał wraz z rodzicami do Pol-
ski2. Doświadczenia nabyte w Rosji ukształtowały w nim wraż-
liwość na krzywdę i biedę, szacunek do ludzi pracy, miłość do 
rodziny. Wpłynęły na ukształtowanie żywej wiary i umiłowanie 
Kościoła katolickiego.

W Piaskach pod Lublinem ukończył szkołę elementarną, 
a w maju 1929 roku Gimnazjum Realne im. Jana Zamoyskiego 
w Lublinie. W latach 1929–1937 studiował na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, uzyskując w 1934 roku magisterium z fi-
lologii polskiej, a w roku 1937 na podstawie pracy pt. Introcepcja 
jako czynnik procesu wychowania z pedagogiki3. Przygotowanie 
naukowo-dydaktyczne zdobył, uczęszczając na seminaria: na 
polonistyce pod kierunkiem prof. Wiktora Hahna, na pedago-
gice prof. Zygmunta Kukulskiego4. W czasie studiów odbył 
roczną służbę wojskową, zdobywając stopień podporucznika 
rezerwy, w latach 1935–1936 pracował jako nauczyciel języka 
polskiego w Prywatnym Gimnazjum im. Vetterów Zgromadze-
nia Kupców miasta Lublina. W latach 1935–1939 pełnił funkcję 
starszego asystenta przy katedrze Pedagogiki KUL. Podczas 
wojny brał udział w kampanii wrześniowej, za co odznaczo-
no go Krzyżem Walecznych. Przez cały okres okupacji praco-
wał w tajnym nauczaniu, od 1940 roku uczył języka polskiego 
w Szkole Zawodowej uruchomionej w dawnym Gimnazjum 
Vetterów. od 1941 roku kierował Pedagogium Handlowym, 
gdzie również prowadził zajęcia szkolne z pedagogiki i dy-
daktyki, organizował powielanie i składanie podręczników, 
troszczył się o warunki bytowe młodzieży. W latach 1934–1946 
pracował jako nauczyciel i wizytator w Kuratorium oświaty 
i Wychowania w Lublinie. Trzynastego lipca 1945 roku uzyskał 
doktorat z filologii polskiej na KUL-u, w tym też roku został 
mianowany zastępcą profesora w Katedrze Pedagogiki i Dydak-
tyki ogólnej. W 1952 roku rozpoczął proces habilitacyjny z pe-
dagogiki na podstawie rozprawy: Problematyka współczesnych 

2 P.P. Gach, Profesor Stefan Kunowski: dziedziny i charakter pracy dydaktyczno-
-naukowej, w: M. Nowak, T. ożóg, A. Rynio, W trosce o integralne wychowanie, 
dz. cyt., s. 17.

3 AU KUL, sygn.288, Akta osobowe pracowników.
4 Tamże.
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systemów wychowania. Pomimo pozytywnych recenzji profe-
sorów: bogdana Suchodolskiego, Kazimierza Sośnickiego, 
Mieczysława Ziemnowicza i ks. Józefa Pastuszki przewód 
został zawieszony5. W roku 1954 S. Kunowski został miano-
wany docentem przez Senat Akademicki KUL, ale dopiero  
14 marca 1957 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów 
przyznała mu ten tytuł. W 1953 roku został kierownikiem Sek-
cji Pedagogicznej popularyzującej stan wiedzy pedagogicznej. 
W roku 1956 władze państwowe zlikwidowały pedagogikę na 
KUL-u. Po roku 1956 Profesor Kunowski kontynuował swoją 
działalność w ramach katedry usługowej wobec innych sekcji 
i na trzech wydziałach uniwersyteckich. W roku akademickim 
1956/7 sprawował funkcję dziekana Wydziału Nauk Huma-
nistycznych, a w latach 1961–1977 był kierownikiem Katedry 
Psychologii Wychowania na Wydziale Filozofii Chrześcijań-
skiej. W latach 1964–1966 pełnił też funkcję sekretarza general-
nego TN KUL, był także kuratorem Koła Pedagogicznego6. Na 
trzy miesiące przed swoją śmiercią, 1 czerwca 1977 roku został 
mianowany profesorem nadzwyczajnym. S. Kunowski pełnił 
też cały szereg ważnych funkcji społecznych: w latach 1949–
1953 był przewodniczącym oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego przy KUL-u, kierownikiem Sekcji Pedagogicznej 
Pracowników Naukowych KUL, a w latach 1968–1970 Człon-
kiem Komisji Wykładów Uniwersyteckich. Prowadził także 
zajęcia dydaktyczne z pedagogik w Seminarium Duchownym 
w Lublinie, w Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego 
w Warszawie i na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wro-
cławiu7. Podejmowane prace społeczne nie przeszkadzały mu 
w sumiennym wywiązywaniu się z obowiązków naukowo-
-dydaktycznych, dlatego spuścizna, jaką pozostawił, jest tak 
bogata i wyjątkowa.

5 R. Skrzyniarz, Sylwetki byłych profesorów i wykładowców pedagogiki KUL, 
w: Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dz. cyt., 51.

6 Tamże.
7 Por. G. Karolewicz, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego w okresie międzywojennym, t. 2, Biogramy, Lublin 1994, s. 119–121; zob. 
też R. Pomianowski, Kunowski Stefan, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 
2004, kol. 233.
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Profesor Stefan Kunowski jako naukowiec i dydaktyk

Swoje poglądy, o czym pisałam we wcześniejszej publikacji je-
mu poświęconej, zawarł w 161 pracach opublikowanych i 48 nie-
opublikowanych manuskryptach i maszynopisach8. 

W koncepcji pedagogiki opowiadał się za kultywowaniem 
dziedzictwa kultury greckiej i chrześcijańskiej. Przyjmował kla-
syczne rozumienie człowieka jako istoty materialno-duchowej 
oraz klasyczną koncepcję wychowania jako procesu doskona-
lenia człowieka do pełni człowieczeństwa. W teorii wychowa-
nia nawiązywał do teorii rozwoju Wilhelma Flitnera i teorii 
warstwicowej Sergiusza Hessena9. Podstawę tej teorii stanowi-
ła trójczynnikowa teoria osobowości, do której Flitner zalicza 
czynniki: wewnętrzne (geniczne), zewnętrzne (środowiskowe) 
i osobowościowe (duchowe). odwołując się do warstwico-
wej teorii Hessena i wspomnianej teorii rozwoju człowieka, S. 
Kunowski wyróżnia pięć obszarów rozwojowych zapoczątko-
wujących pięć odrębnych warstwic wychowania: warstwę bio-
logiczną, tworzącą nasz organizm, warstwę psychologiczną, roz-
wijającą całokształt psychiki, warstwę socjologiczną, formującą 
osobę społeczną wychowanka, warstwę kulturologiczną, która 
wyrabia twórcę kulturalnego w człowieku, i warstwę czysto du-
chową lub światopoglądową, kształtującą w pełni duchowość 
i jej stronę religijno-moralną, współwystępujące linie rozwojo-
we10. Według Kunowskiego warstwice nakładają się na siebie. 
Każda warstwa ma swoją specyfikę, swój czas rozwoju, wy-
maga odpowiednich czynników zewnętrznych jako wpływów 
wychowawczych i dochodzi do dojrzałości w procesie scalania 
się, czyli integracji. Za dynamizmy warunkujące proces wycho-
wawczy S. Kunowski uznaje: bios, czyli całe wyposażenie ge-
netyczne jednostki, a więc cechy dziedziczne, konstytucję ciała, 
tężyznę biologiczną, system hormonalny i nerwowy, rozmach 
życiowy (biotonus), odruchy warunkowe i popędy. Drugim 

8 Por. A. Rynio, Wkład Stefana Kunowskiego w rozwój pedagogiki katolickiej,  
w: W trosce o integralne wychowanie, dz. cyt., s. 125.

9 Teoria ta zapoczątkowana została przez W. Flitnera, udoskonalona nato-
miast została przez S. Hessena, zob. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedago-
giki, łódź 1981. s. 216. 

10 Tamże, s. 197.
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dynamizm przypisywanym warstwie psychologicznej jest lo-
gos. obejmuje on zdolność myślenia, intuicję, samoświadomość, 
zdolność poznania intelektualnego (abstrakcja, tworzenie pojęć, 
sądy ogólne, zdolność odkrywania praw, przyczyn i skutków), 
dociekanie. Trzecim dynamizmem wychowania występującym 
w warstwie socjologicznej jest ethos. Są to wszystkie formy dzia-
łania różnych grup społecznych w celu nauki społecznie akcep-
towanych zachowań, jak skierowanie woli do dobra, poczucie 
sprawiedliwości, powinność moralna (czyń dobrze unikaj zła), 
zdolność adaptacji i naśladownictwa. Kolejną siłą szczególnie 
istotną w warstwie kulturotwórczej jest agos, czyli autorytet wy-
chowawców, którzy warunkują określone zachowania i sytu-
acje wychowawcze. S. Kunowski pisze: „agos wychowawców, 
kierujący rozwojem wychowanka, stanowi siłę wychowania, 
podnoszącą i uszlachetniającą młode pokolenia, rozwijając je 
osobowo jako dojrzałe osobowości w procesie personalizacji”11. 
Piątą siłą jest los. S. Kunowski stwierdza, iż jest to siła, która nie 
jest wartością mierzalną, jednak stanowi istotny element proce-
su wychowawczego. „Los narzuca nam rodziców, wyposażenie 
dziedziczne, układa koleje i warunki życia jako dolę szczęśliwą 
lub niedolę tak w biografii jednostek ludzkich, jak też w historii 
narodów i ludzkości”12. Warto zauważyć, iż na każdym etapie 
rozwoju młodemu człowiekowi towarzyszy osoba dorosła. Jak 
wskazuje S. Kunowski, w stosunku do wychowanka realizuje 
ona pięć podstawowych funkcji: „sanare – opiekę wychowaw-
ców nad biosem wychowanka, a więc nad zdrowiem i życiem 
organizmu; educere – ochronę wychowawczą nad działaniem 
ethosu, czyli życia społecznego środowiska; edocere – (łac. edo-
ceo ‘gruntownie nauczać, pouczać, uświadomić’) daje możli-
wość scharakteryzowania znaczenia agosu dla warstwy roz-
woju psychologicznego; educare – opiekę nad duchowością 
wychowanka i skierowanie jej do ideału; initiare – jako wtajem-
niczenie i przygotowanie wychowanka do spotkania z losem”13. 
Poszczególnym warstwom, dynamizmom i dyspozycjom S. Ku-
nowski przypisuje odpowiednie cele będące efektami wycho-
wawczymi. Na poziomie fizycznym jest to dojrzałość fizyczna 

11 Tamże s. 195.
12 Tamże s. 195–196.
13 Tamże 274.
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obejmująca troskę o zdrowie, temperament, higienę ciała, opa-
nowanie popędów i odruchów, uleczenie „zranień”, sublimacja 
uczuć, zgoda na swoją płeć i fizjonomię. W warstwie psycho-
logicznej jest to dojrzałość psychiczna widoczna w koncentra-
cji, logicznym myśleniu, inteligencji, introspekcji, samoakcep-
tacji, indywidualności, podmiotowości, tożsamości osobowej, 
poczuciu bezpieczeństwa, samokształceniu. Warstwie socjolo-
gicznej odpowiada dojrzałość społeczno-moralna. obejmuje 
ona formowanie sumienia, charakteru, interioryzaję wartości, 
norm i zasad, postawy prospołecznych sprawności moralnych, 
umiejętność miłowania, przyjaźni i dialogu, pełnienie ról spo-
łecznych, odpowiedzialność moralną. Kolejnym efektem wy-
chowawczym, a zarazem wymiarem dojrzałej osobowości jest 
dojrzałość kulturotwórcza. Manifestuje się ona wrażliwością na 
uczucia, uznawaniem wartości wyższych i ich obiektywnej hie-
rarchii, głębszymi relacjami z ludźmi, twórczością własną jak 
również realizowaniem ideału zmierzającemu ku pełni człowie-
czeństwa. ostatnim wymiarem dojrzałej osobowości jest dojrza-
łość duchowa. obejmuje ona otwarcie na Absolut, coraz pełniej-
sze doświadczenie dobra, syntezę światopoglądową opartą na 
Prawdzie, Dobru i Pięknie, mądrość, nawrócenie, pełną zgodę 
na los, aż po heroizm, integrację osobową wobec ostatecznego 
celu życia, jakim jest świętość14.

oprócz zasad dotyczących układu treści kształcenia S. Ku-
nowski formułuje zasady wychowawcze, gdzie podstawą jest 
zasada indywidualizacji. W artykule pt. Nauczycielskie pozna-
nie uczniów autor dokonuje prezentacji stanowisk badawczych 
i naukowych w odniesieniu do metod pracy nauczycieli, ale 
jego uwaga koncentruje się zasadniczo na poznaniu ucznia15. 
Nadrzędnym celem jest bowiem zawsze troska o ucznia, o do-
strzeżenie jego trudności i jego integralny rozwój. Nakłada to na 
nauczyciela obowiązek dyskrecji i delikatnego czuwania. S. Ku-
nowski określa też szczegółowe prawidła postępowania ogra-
niczające swobodę działania nauczyciela przy poznawaniu wy-
chowanków. W publikacjach S. Kunowskiego odnaleźć można 

14 Por. M. Rusiecki, Cele wychowania chrześcijańskiego w aspekcie teorii war-
stwicowej S. Kunowskiego, w: Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współ-
czesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 156–157.

15 S. Kunowski, Nauczycielskie poznanie uczniów, „Kwartalnik Pedagogicz-
ny” 1961, nr 3 (21).
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wielką dbałość o pracę nad sobą wszystkich podmiotów eduka-
cji. Poznając jego zalecenia, czytelnik automatycznie zadaje so-
bie pytanie nie tylko o to, jak zaplanować pracę wychowawczą 
zgodnie z otrzymaną w tekście wskazówką, ale też pytania o to, 
jak on sam wprowadza i realizuje w swoim życiu zasady i nor-
my, do których pragnie wychowywać16. W formułowanych ide-
owych postulatach pedagogiki S. Kunowski podkreśla znacze-
nie wzoru wychowawczego, idei moralizmu, idei personalizmu, 
idei humanizmu17.

Niewątpliwą zasługą Profesora Kunowskiego, którego twór-
czość także obecnie stanowi źródło inspiracji dla wielu peda-
gogów, jest opracowanie podstaw pedagogii, pedeutologii, 
wychowania społecznego ze specyficznymi dla niego metoda-
mi: wychowaniem do odpowiedzialności (współpraca, dialog 
między wszystkimi członkami wspólnoty wychowawczej), uka-
zanie specyfiki poszczególnych systemów wychowania i intro-
cepcji wartości. Szczególnie cenny jest jego wkład w odczytanie 
ewangelicznego ideału życia i próba opracowania pedagogii 
poszczególnych zgromadzeń zakonnych czy wyzwań stojących 
przed dydaktyką szkolną i uniwersytecką.

Godnym zauważenia jest sposób wyodrębnienia przez 
Profesora Kunowskiego działów pedagogiki i to, co on wnosi 
w opracowanie poszczególnych działów wiedzy pedagogicz-
nej. Na uwagę zasługuje zwłaszcza podkreślany przez Profe-
sora fakt, że działy w pedagogice nie są poziomymi zgrupo-
waniami różnych zjawisk (jak to ma miejsce w fizyce, gdzie 
poszczególne działy występują obok siebie, np. w mechanice, 
optyce, termodynamice), lecz mają budowę pionową, która 
przebiega od najstarszej podstawy praktyki (doświadczenia 
praktycznego wychowawców), poprzez uogólnianie zjawisk 
wychowawczych, aż do najogólniejszych pojęć ujmujących pro-
ces wychowania w perspektywie przyjętych najwyższych war-
tości18. S. Kunowski najwięcej wnosi w pedagogikę rozumianą 
normatywnie. Korzystając z innych nauk, takich jak filozofia 

16 Tenże, Wdrożenie do pracy nad własnym charakterem jako naczelne zadanie 
wychowania w rodzinie, „Homo Dei” 1960, nr 3 (95), s. 409–417.

17 Tenże, Co współczesna pedagogika mówi o wychowaniu, „Homo Dei” 1963, 
nr 4 (114), s. 238–244.

18 Zob. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 35–37.
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człowieka (antropologia filozoficzna), aksjologia, teoria (filozo-
fia) kultury, bada naturę (istotę) człowieka, wytwory kultury, 
rozważa kwestie światopoglądowe, a w ich świetle także war-
tości, cele, ideały i normy, które powinny być uwzględnione 
w wychowaniu. 

Choć dosyć trudno jest znaleźć wspólny mianownik dla je-
go rozlicznych prac i twórczości naukowej, trzeba podkreślić 
jego wkład w systematyzację i merytoryczne ujęcie pedagogi-
ki ogólnej, chrześcijańskiej i uniwersyteckiej, pedagogiki pracy, 
warstwicowej teorii wartości, dydaktyki ogólnej, psychologii 
wychowawczej, resocjalizacji, włączenie rozwoju seksualnego 
w integralny rozwój osobowości, wyjaśnienie problemu trud-
ności wychowawczych i zasad chrześcijańskiego systemu 
wychowawczego.

Jako wykładowca uniwersytecki i promotor 

Dorobek naukowy, zastępy uczniów, w tym pokaźna licz-
ba duchownych, którzy potem zajmowali wysokie stanowiska, 
oraz niekwestionowany autorytet moralny Profesora stanowią 
o jego wyjątkowości. łącznie wypromował ponad 300 ma-
gistrów i 30 doktorów, przyczynił się też do powstania kilku 
prac habilitacyjnych. Tytuł profesora nadzwyczajnego pomimo 
ewidentnych zasług dla rozwoju pedagogiki, teorii i praktyki 
pedagogicznej ten wybitny uczony i zasłużony nauczyciel aka-
demicki uzyskał w trzydzieści lat po swojej habilitacji19. Jego 
wykłady, seminaria, ćwiczenia i konwersatoria obejmowały 
szeroki zakres zagadnień – począwszy od pedagogiki i dydak-
tyki ogólnej, humanizmu w systemach wychowania, poprzez 
współczesne systemy edukacyjne, metody badawcze w peda-
gogice, organizację systemów wychowania, filozofię wychowa-
nia, resocjalizację, a na problemach wychowania rodzinnego 
i samokształcenia skończywszy.

19 Por. T. Witkowski, Dorobek dydaktyczny i naukowy Profesora dr hab. Stefana 
Kunowskiego (1909–1977), RF 1979, z. 4 (27), s. 7–29.
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Stefan Kunowski jako popularyzator  
interdyscyplinarnej wiedzy pedagogicznej

Jako popularyzator wiedzy pedagogicznej S. Kunowski jest 
autorem skryptów, podręczników, monografii, artykułów, recen-
zji oraz sprawozdań. Jego twórczość cechuje interdyscyplinar-
ność i erudycja. Profesor nie pozostawał na poziomie znajomości 
literatury przedmiotu. on tworzył syntezę, czego ewidentnym 
przykładem jest napisana w 1972 roku a opublikowana już 
po jego śmierci (w 1981 roku, w nakładzie 5 tys.) monografia 
pt. Podstawy współczesnej pedagogiki (wyd. łódź 1981, późniejsze 
wydania: Warszawa 1986, 1993, 2005). Warto w tym miejscu nad-
mienić, że wiele cennych dzieł Profesora, szczególnie dotyczą-
cych pedagogiki katolickiej, dotąd pozostaje w manuskryptach. 
Popularyzując wiedzę pedagogiczną, wychowywał do chrześci-
jańskiego uniwersalizmu. Pouczał, że ze wspólnoty natury ludz-
kiej wynika uniwersalizm etyczny i pedagogiczny katolicyzm, 
akcentujący, że wszyscy ludzie są braćmi pochodzącymi od jed-
nego ojca. łączy ich ta sama wspólnota pochodzenia i bliskich 
przeznaczeń, wszyscy również jako osoba mają naturalne prawo 
do wychowania w prawdzie i w miłości. Dlatego powinno się 
wychowywać osobowość w duchu otwartości na wszelką praw-
dę, wartości idealne (życiowe, społeczne i duchowe), wszelkie 
dobro, wszelkie piękno: w tym piękno przyrody, dzieł artystycz-
nych, piękno moralne, symboliczne i nadprzyrodzone, a także 
otwartości na metafizykę, tj. na religijne elementy świętości, któ-
ra dąży do chwały bożej i oddaje jej cześć.

Stefan Kunowski podaje przy tym ważną wskazówkę dla 
agosu wychowawczego, przypominając, że w tym działaniu wy-
chowawczym trzeba zaangażować w wychowaniu współpracę 
umysłu, woli i uczuć, a wychowywać przez naukę, filozofię, mo-
ralność, sztukę i religię, bo „Taka współpraca żywa wychowan-
ka z wychowawcą jest świadomą i dobrowolną odpowiedzią na 
trzy zasadnicze metody wychowawcze: 1 – na informację, czyli 
metodę pouczania i instrukcji, 2 – na formację, czyli metodę two-
rzenia postaw przez działanie i przyzwyczajanie oraz 3 – na in-
spirację, tj. metodę podsuwania motywów uczuciowych do pro-
wadzenia życia zgodnie z otrzymaną informacją i formacją”20. 

20 S. Kunowski, Wychowanie do chrześcijańskiego uniwersalizmu, „Zeszyty 
Naukowe KUL” 1969, nr 1945 (12), s. 9.
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W zmierzaniu do uniwersalizmu chrześcijańskiego chodziło 
o to, by formować osobowości dojrzałe, zdyscyplinowane, odpo-
wiedzialne, odporne na niebezpieczeństwa zagrażające uniwer-
salizmowi chrześcijańskiemu, o określonych zainteresowaniach 
i zamiłowaniach, zaangażowane społecznie w realizację jakiegoś 
dobra, twórcze w kulturze, apostolsko uformowane do prowa-
dzenia dialogu z innymi poglądami i postawami, przeniknięte 
duchem tolerancji i prawdziwej wolności religijnej, gotowe do 
współdziałania w zwalczaniu powszechnego zła, lub zapobiega-
niu mu razem z innymi, wreszcie otwartego na problemy myśli 
i życia współczesnego. 

Aktualność wypowiedzi S. Kunowskiego widzieć należy 
w kontekście właściwie pojętej troski o człowieka i jego pełny 
integralny rozwój, jak również trwającej obecnie reformy szkoły, 
która określa warunki decydujące o jakości pracy szkoły a tym 
samym o rozwoju uczniów i nauczycieli oraz w pewnym stop-
niu także i rodziców. Dokonany namysł nad myślą pedagogicz-
ną S. Kunowskiego pozwala zauważyć w nim postać o wyjąt-
kowym i niepospolitym znaczeniu dla poszczególnych ludzi 
i całych zbiorowości. Dlatego też mam nadzieję, że dokonałam 
wyboru postaci, która w sytuacji obecnych szybkich przemian 
i gwałtownego postępu pozwala z dystansem, uśmiechem, ale 
i pewnością spojrzeć na wiele spraw współczesnych.
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Stanisław Michalski (1928–1990) –  
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AbSTRAKT

Niniejszy tekst stanowi próbę przedstawienia jednego z czołowych polskich historyków 
wychowania drugiej połowy XX wieku – Stanisława Michalskiego (1928–1990). był on 
wybitnym uczonym, mistrzem dla licznych przedstawicieli dyscypliny naukowej, jaką 
jest historia edukacji, oraz wybitnym nauczycielem akademickim, związanym przede 
wszystkim z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Charakterystycznym 
rysem działalności naukowo-dydaktycznej S. Michalskiego było to, że dostrzegał natu-
ralny związek historii wychowania z innymi specjalizacjami historycznymi, afirmował 
zarazem ideę „pedagogicznej historii wychowania” (wyrażającą się przede wszystkim 
w określonym ujęciu przedmiotu badań i zadań tej dyscypliny naukowej). W konse-
kwencji wiązał historię wychowania bardziej z naukami pedagogicznymi niż z historią.

SłoWA KLUCZoWe: Stanisław Michalski, historia wychowania, kształcenie, Uniwersy-
tet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

AbSTRACT

This text presents of the leading Polish historians of education who lived in the second 
half of the 20th century – Stanisław Michalski (1928-1990). He was a distinguished schol-
ar, a master for many historians of education, and a great university teacher who began 
his career at the Adam Mickiewicz University in Poznań. A typical feature of Michals-
ki’s scientific and educational activity was the fact that he noticed the natural relation 
between the history of education and other historical specialisations, and, at the same 
time, he affirmed the idea of the “pedagogical history of education” (which was mainly 
expressed in a unique approach to the subject of study and tasks related to that scientific 
discipline). As a consequence, he linked the history of education with pedagogical scienc-
es, rather than with history.

KeyWoRDS: Stanisław Michalski, history of education, education, Adam Mickiewicz 
University in Poznań 
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Rys biograficzny

Stanisław Michalski należał do grona czołowych polskich hi-
storyków wychowania w drugiej połowie XX wieku. Urodził się 
13 lutego 1928 roku w Lutocinie na Mazowszu (w pow. sierpec-
kim), w rodzinie rolnika Józefa Michalskiego i Marii z domu Pe-
sta1. Zmarł 9 grudnia 1990 roku (został pochowany na cmentarzu 
Junikowskim w Poznaniu).

Stanisław Michalski po skończeniu edukacji w liceum peda-
gogicznym w Płocku, w 1949 roku podjął studia na Uniwersy-
tecie Poznańskim. W uczelni tej ukończył dwa fakultety: stu-
dium nauk społecznych (studia wyższe pierwszego stopnia) 
i magisterskie studia pedagogiczne. Tytuł magistra uzyskał 
w 1952 roku2.

Jeszcze w czasie studiów (w 1951 roku) został zatrudniony 
w Katedrze Pedagogiki Uniwersytetu Poznańskiego w charak-
terze zastępcy asystenta. Na stanowisko asystenta powołano go 
w 1953 roku. W 1958 roku uzyskał stopień doktora nauk huma-
nistycznych na podstawie dysertacji pt. Szkolnictwo powszechne 
w Wielkopolsce w okresie międzywojennym. Habilitował się w 1963 
roku na podstawie rozprawy pt. Szkolnictwo i oświata rolnicza 
w Wielkopolsce w okresie międzywojennym3. Po zatwierdzeniu ha-
bilitacji, na początku 1964 roku, powierzono mu stanowisko 
docenta etatowego w Katedrze Pedagogiki Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza4. W 1967 roku, po utworzeniu Zakładu Historii 
Wychowania (przy Katedrze Pedagogiki), został jego pierwszym 
kierownikiem. Kierował działalnością tego Zakładu nieprzerwa-
nie przez 23 lata, do dnia swojej śmierci 9 grudnia 1990 roku. 

Z pracą Stanisława Michalskiego w Zakładzie Historii Wy-
chowania (funkcjonującym później w ramach Instytutu Peda-
gogiki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, a następnie na 

1 Życiorys Stanisława Michalskiego: Zbiory archiwalne Zakładu Historii 
Wychowania UAM [Za ZHW UAM)].

2 Dyplom ukończenia studiów wyższych stopnia pierwszego i Dyplom ukończe-
nia studiów wyższych w zakresie pedagogiki (Za ZHW UAM); S.Michalski uzyskał 
formalnie „stopień magistra filozofii w zakresie pedagogiki”.

3 Życiorys, dz. cyt.
4 Uniwersytet Poznański zmienił nazwę w grudniu 1955 roku na Uniwer-

sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Wydziale Nauk Społecznych) łączyły się jego dalsze awanse 
i osiągnięcia naukowe. W 1970 roku uzyskał tytuł profesora nad-
zwyczajnego, a w 1976 – tytuł profesora zwyczajnego. Kierując 
Zakładem Historii Wychowania UAM, zajmował także szereg 
innych odpowiedzialnych stanowisk w administracji uczelnia-
nej. Jeszcze w 1969 roku przejął obowiązki kierownika Wyższego 
Studium Nauczycielskiego przy UAM, a w 1971 roku – zastępcy 
rektora UAM ds. WSN. W latach 1972–1975 piastował urząd pro-
rektora UAM, a następnie, aż do 1980, roku stanowisko wicedy-
rektora Instytutu Pedagogiki UAM. 

Fot. 1. Stanisław Michalski podczas wystąpienia na konferencji naukowej
Źródło: Zbiory archiwalne Zakładu Historii Wychowania UAM
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zaintersownia naukowo-badawcze  
Stanisława Michalskiego

W kręgu jego zainteresowań naukowo-badawczych znajdo-
wały się przede wszystkim: polska myśl i praktyka pedagogicz-
na XIX i XX wieku; w tym także dzieje oświaty rolniczej i edu-
kacji młodzieży wiejskiej oraz współczesne problemy szkolnej 
edukacji rolniczej; dzieje zawodowego ruchu nauczycielskiego, 
kształcenia oraz aktywności kulturalno-oświatowej i innowa-
cyjnej nauczycieli; zagadnienia metodologiczne i dydaktyczne 
historii wychowania. S. Michalski w każdym z wymienionych 
kierunków naukowo-badawczych zgromadził pokaźny doro-
bek. ogólnie rzecz biorąc, był on autorem ponad dwustu róż-
nych publikacji: artykułów, rozpraw i studiów, w tym 20 opra-
cowań książkowych. 

Jak wspomniano powyżej, Stanisław Michalski poświęcał 
dużo uwagi w swojej pracy badawczej polskiej myśli i praktyce 
pedagogicznej XIX i XX wieku. Wiele publikacji z tego zakresu 
dotyczyło pedagogów kobiet. Stąd też nazywano go niekiedy – 
zwłaszcza w kręgu jego przyjaciół i najbliższych współpracowni-
ków – „historykiem wychowania kobiet”. S. Michalski intereso-
wał się poglądami pedagogicznymi, jak i działalnością oświatową 
(i/lub badawczą): Anieli Szycówny5, Stefanii Sempołowskiej6, 
Marii Lipskiej-Librachowej7, Jadwigi Dziubińskiej8, Heleny Ra-
dlińskiej9. Jego uwagę zajmowały także poglądy i koncepcje pe-
dagogiczne Stanisława Karpowicza10, Stefana Rudniańskiego11, 

5 S. Michalski, Działalność pedagogiczna Anieli Szycówny, Warszawa 1968.
6 Tenże, Społeczna i pedagogiczna działalność Stefanii Sempołowskiej, Warsza- 

wa 1973.
7 Tenże, Działalność pedagogiczna Marii Lipskiej-Librachowej, Poznań 1974.
8 Tenże, Wiedza rolnicza w walce o postęp na wsi. Rzecz o Jadwidze Dziubiń-

skiej, Warszawa–Poznań 1981.
9 Tenże, Rola szkoły podstawowej w procesie przeobrażeń społeczno-kulturo-

wych w wersji Heleny Radlińskiej (próba analizy problemu w Polsce w okresie między-
wojennym), w: Przekształcanie środowiska społecznego. Dorobek i kierunki dalszych 
badań, red. W. Piotrowski et al., łódź 1985.

10 Tenże, Stanisława Karpowicza myśl społeczna i pedagogiczna, Warszawa 
1968.

11 S. Michalski, S. Dziamski, Filozoficzne i pedagogiczne poglądy Stefana Rud-
niańskiego, Warszawa 1980. 
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Antoniego bolesława Dobrowolskiego12, Henryka Rowida13. Na-
kładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazało się także po-
śmiertne wydanie książki o Aleksandrze Kamińskim14.

Profesor S. Michalski, posługując się przykładami polskich 
pedagogów, eksponował – jak słusznie zauważa to jego bliski 
współracownik Jan Hellwig – rolę znaczących jednostek w roz-
woju teorii pedagogicznej i edukacji, a także podkreślał znacze-
nie prac o charakterze biograficznym nie tylko dla celów po-
znawczych, ale też i wychowawczych, zwłaszcza w kształceniu 
nauczycieli15.

Wśród opracowań S. Michalskiego z zakresu pierwszego krę-
gu tematycznego szczególną uwagę zwraca książka pt. Koncepcje 
systemu edukacji w Drugiej Rzeczypospolitej (Warszawa 1988). Jest 
ona jakby podsumowaniem Jego wcześniejszych badań szczegó-
łowych (których rezultaty ukazywały się w większości w dru-
ku), a zarazem próbą wykorzystania szerokiej literatury przed-
miotu. opracowanie to ukazuje wybrane – i bliskie autorowi 
pod względem ideowym – koncepcje edukacyjne prezentowane 
przez przedstawicieli i instytucje środowisk liberalno-demokra-
tycznych oraz socjalistycznych Drugiej Rzeczypospolitej. S. Mi-
chalski omawia w nim m.in.: genezę i kształtowanie się koncep-
cji systemu edukacji narodowej w okresie przed odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości; przesłanki systemu edukacji naro-
dowej w świetle uchwał Sejmu Nauczycielskiego z 1919 roku; 
walkę o demokratyzację systemu edukacji w pierwszych latach 
powojennych II RP; dążenia i idee edukacyjne – radykalnych 
pod względem społecznym i politycznym – pedagogów i dzia-
łaczy oświatowych; dorobek teoretyczny IV Kongresu Pedago-
gicznego z maja 1939 roku; teoretyczne przesłanki programowe 

12 S. Michalski, Antoni Bolesław Dobrowolski prekursor nowoczesnej edukacji, 
Warszawa–Poznań 1984.

13 Tenże, Poglądy Henryka Rowida na kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli, 
„Życie Szkoły” 1983, nr 10; tenże, Rola Henryka Rowida w upowszechnianiu teo-
rii pedagogicznej w Galicji, „Chowanna” 1984, z. 3; tenże, Wkład Henryka Rowida 
w rozwój koncepcji systemu edukacji narodowej w okresie niewoli narodowej, „Cho-
wanna” 1986, z. 1.

14 S. Michalski, Działalność pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego, Poznań 
1997.

15 J. Hellwig, Główne kierunki prac badawczych profesora zwyczajnego dra hab. 
Stanisława Michalskiego (1928–1990), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Pa-
edagogica et Psychologica” 1992, t. 29, s. 181.
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i dydaktyczne edukacji ogólnej – opracowane przede wszystkim 
przez S. Karpowicza, A.b. Dobrowolskiego i W. Spasowskiego. 

Stanisław Michalski prezentuje w tej pracy także problemy, 
które łączą się również z innymi – wymienionymi na wstępie – 
kręgami jego zainteresowań naukowo-badawczych, w tym pró-
by opracowania nowej koncepcji kształcenia nauczycieli oraz 
problematykę edukacji młodzieży wiejskiej w świetle pedagogi-
ki społecznej Heleny Radlińskiej i socjologii wychowania Józefa 
Chałasińskiego. 

Wskazywane tutaj opracowanie S. Michalskiego eksponuje 
m.in. obecną w demokratycznej myśli pedagogicznej Polski mię-
dzywojennej ideę podkreślającą rolę edukacji w procesie prze-
mian społeczno-kulturowych i w realizacji dążeń społeczno-po-
litycznych omawianych w pracy środowisk. 

Wśród zagadnień z zakresu historii oświaty rolniczej i edu-
kacji młodzieży wiejskiej ważnym tematem badawczym dla 
S. Michalskiego były dzieje szkolnictwa i pozaszkolnej oświaty 
rolniczej w Wielkopolsce. Temu problemowi poświęcona była 
m.in. wspominana już rozprawa habilitacyjna16, w której przed-
stawił funkcjonowanie szkolnictwa rolniczego w Wielkopolsce 
(w tym niższych szkół rolniczych, zwłaszcza dwuzimowych) 
oraz pozaszkolnego systemu upowszechniania wiedzy rol-
niczej. Zawarł w niej opinię, że mimo przeróżnych trudności, 
które napotykano w Wielkopolsce w zakresie rozwoju oświa-
ty rolniczej, region ten wysunął się w Polsce międzywojennej 
na czołowe miejsce w dziedzinie upowszechniania wiedzy 
agrotechnicznej.

Stanisław Michalski poświęcił problematyce oświaty rolniczej 
w Wielkopolsce szereg innych jeszcze prac, w tym także odręb-
ną, niewymienianą dotychczas, publikację książkową dotyczącą 
powojennej Polski, wydaną w 1965 roku17.

Stanisław Michalski istotnym punktem swoich zainteresowań 
naukowych uczynił nowatorskie doświadczenia i przedsięwzię-
cia w dziedzinie pozaszkolnej edukacji rolniczej. Szczególną 
uwagę poświęcił w tym zakresie osiągnięciom wspominanej już 

16 S. Michalski, Szkolnictwo i oświata rolnicza w Wielkopolsce w okresie między-
wojennym, Poznań 1963.

17 S. Michalski, Pozaszkolne kształcenie rolnicze w Polsce Ludowej. Na przykła-
dzie województwa poznańskiego, Poznań 1965 (wyd. 2 – Poznań 1967).
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Jadwigi Dziubińskiej18 oraz problemom rozwoju w Polsce przy-
sposobienia rolniczego19. 

Zajmując się bliżej rozwojem szkolnictwa rolniczego w Polsce 
i jego funkcjonowaniem w środowisku, S. Michalski podkreślał 
znaczenie kulturotwórcze szkoły rolniczej, jej rolę w procesie 
przeobrażeń społeczno-agrarnych i kulturalnych polskiej wsi20. 
Należy podkreślić, że analizy tej funkcji szkoły rolniczej dokony-
wał zarówno z perspektywy historycznej, jak i bieżącej proble-
matyki pedagogicznej.

Dużym osiągnięciem naukowym S. Michalskiego w latach 
80. dotyczącym omawianego tutaj drugiego kierunku jego pra-
cy badawczej – była książka prezentująca ideały wychowawcze 
Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” (w szerszym kontekście 
dążeń społecznych i koncepcji edukacyjnych ruchu ludowego)21. 

Do równie ważnych dokonań naukowych S. Michalskiego 
z lat osiemdziesiątych można zaliczyć opublikowanie pod jego 
redakcją pracy zbiorowej pt. Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi 
polskiej do 1918 roku (Warszawa 1982). Sam redaktor był autorem 
części opracowania dotyczących problematyki edukacji rolniczej 
w zaborze pruskim i rozwoju nowoczesnej koncepcji systemu 
edukacji narodowej. W przygotowaniu tego opracowania uczest-
niczyło kilku bardzo znanych wówczas badaczy i autorów: Józef 
burszta, Feliks W. Araszkiewicz, Kazimierz Kubik, eugenia Pod-
górska, Tadeusz Wieczorek. 

Ważnym polem naukowej aktywności Stanisława Michal-
skiego były zagadnienia mieszczące się w ramach tzw. pedeu-
tologii historycznej. Na czoło wysuwały się w tym zakresie 
dzieje zawodowego ruchu nauczycielskiego. Problematyce 
tej nie poświęcił wprawdzie odrębnej autorskiej pracy zwar-
tej, przygotował natomiast szereg opracowań, które ukazały 
się w wielu zbiorowych publikacjach książkowych lub też na 

18 Zob. m.in. S. Michalski, Wiedza rolnicza w walce, dz. cyt.
19 Zob. np. Tenże, Rozwój przysposobienia rolniczego w Wielkopolsce w latach 

1928–1939, „Przegląd Historyczno-oświatowy” 1963, nr 1.
20 Zob. m.in.: Tenże, Szkoła rolnicza a środowisko, Warszawa 1969; tenże, 

Szkoła rolnicza w środowisku, Warszawa 1979; tenże, Funkcja kulturotwórcza szkoły 
rolniczej, w: Studia z pedagogiki rolniczej. W 40-lecie pedagogicznych studiów rolni-
czych na Uniwersytecie Poznańskim i 20-lecie Studium Pedagogicznego przy Akade-
mii Rolniczej w Poznaniu, red. e. Kołowski, Poznań 1979.

21 S. Michalski, Ideały wychowawcze wiciarzy, Warszawa 1989.
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łamach czasopism. Na uwagę zasługują tutaj w szczególno-
ści wydawnictwa książkowe dotyczące zawodowego ruchu 
nauczycielskiego w Wielkopolsce, które ukazały się pod jego 
redakcją22. Interesowały go również problemy kształcenia i do-
kształcania nauczycieli23, udziału nauczycieli w rozwoju teo-
rii pedagogicznej oraz ich nowatorskiej działalności24. W tym 
miejscu wspomnieć trzeba o wydanej w kilka lat po śmierci 
autora (przez Wydawnictwo Naukowe UAM) książce pt. Pra-
ca naukowo-badawcza nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej (Po-
znań 1994). Myślą przewodnią tego opracowania jest właśnie 
teza, że w Polsce międzywojennej wielu nauczycieli prakty-
ków uczestniczyło w rozwoju badań pedagogicznych i teorii 
pedagogicznej. Z jednej strony inspirowany, organizowany 
i prowadzony przez nauczyciela proces dydaktyczno-wycho-
wawczy był przedmiotem badań podejmowanych z zewnątrz, 
z drugiej – sam nauczyciel stawał się często badaczem podej-
mującym próby realizacji określonych projektów badawczych 
(zarówno przy współpracy z teoretykami, jak i samodzielnie). 
Autor dowodzi, że to zaangażowanie nauczycieli nosiło zna-
miona działalności nowatorskiej, zmierzającej do ulepszenia 
procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach i w innych 
instytucjach wychowawczych, wprowadzenia do praktyki 
pedagogicznej nowych celów, treści, form i metod. Wskazuje 
zarazem na inspirującą rolę w tym zakresie założeń teoretycz-
nych rozwijacego się wówczas w świecie i w Polsce progresy-
wizmu pedagogicznego (nowego wychowania).

22 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce 1920–1961, Poznań 
1963; Działalność pedagogiczna i ideowo-wychowawcza Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Wielkopolsce w latach 1945–1970, Poznań 1971; Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego w Wielkopolsce w służbie oświaty i nauki, Poznań 1979 (współre-
dakcja S. Szajek).

23 Zob. m.in.: S. Michalski, Kształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół po-
wszechnych w Wielkopolsce w latach międzywojennych, „Zeszyty Naukowe 
UAM. Historia”, z. 2, Poznań 1968; tenże, Geneza akademizacji studiów nauczyciel-
skich, „Chowanna” 1981, z. 2.

24 Zob. np. tenże, Udział nauczycieli w rozwoju teorii pedagogicznej w okresie 
Drugiej Rzeczypospolitej, „Nauczyciel i Wychowanie” 1989, nr 3.
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teoria i metodologia historii wychowania  
w ujęciu Stanisława Michalskiego

Profesor Michalski, rozwijając aktywność naukowo-badaw-
czą w wymienionych dotychczas kierunkach, starał się ekspono-
wać w prowadzonych analizach minionej rzeczywistości peda-
gogicznej przede wszystkim te treści, które jego zdaniem z jednej 
strony służyły utrwalaniu rodzimych tradycji edukacyjnych, 
z drugiej – pogłębiały zrozumienie i ułatwiały rozwiązanie za-
gadnień współczesnej edukacji. Podzielał przekonanie, że wiele 
elementów tradycji pedagogicznej zachowuje swoją aktualność 
i ich wykorzystanie przy analizie funkcjonowania współczesnej 
edukacji jest nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne.

Powyższy punkt widzenia charakteryzował również jego re-
fleksję nad problematyką metodologiczną historii wychowania. 
W swoich rozważaniach nad tą tematyką wychodził w ogóle 
z założenia, że historia wychowania stanowi jedną ze specjali-
zacji historycznych. opinię tę wyraził m.in. podczas sympozjum 
metodologicznego, zorganizowanego w 1964 roku na Uniwersy-
tecie łódzkim. Twierdząc, że historia wychowania „bada okre-
ślony wycinek procesu dziejowego społeczeństwa – minioną 
rzeczywistość pedagogiczną”, wskazywał zarazem, że – podob-
nie do innych specjalizacji historycznych – ustala ona fakty z ży-
cia pedagogów – teoretyków i praktyków oraz pracowników 
oświatowych, z działalności szkół i instytucji wychowujących, 
sprawdza ich autentyczność i wiarygodność różnych wiado-
mości o tych faktach, łączy je w proces dziejowy, wyprowadza 
zeń prawidłowości i prawa rozwoju teorii i praktyki pedago-
gicznej. Podkreślał, że fakty te ustala na podstawie materiału 
źródłowego (poprzez jego wszechstronną interpretację oraz 
umiejętne odczytywanie) za pomocą klasycznych metod badań 
historycznych25. bliskie mu było jednocześnie stanowisko, we-
dług którego historia wychowania winna dopomagać szerokim 
rzeszom nauczycieli i pracowników oświaty w poznawaniu 

25 S. Michalski, O niektórych zagadnieniach przedmiotu badań historii wycho-
wania i jej roli w edukacji pedagogicznej, w: Z zagadnień metodologicznych historii 
wychowania. Sprawozdanie z sympozjum Katedry Historii Wychowania i Oświaty 
Uniwersytetu Łódzkiego i Katedry Pedagogiki Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Po-
znaniu, oprac. S. Truchim, łódź 1965, s. 27–28.



112 Wiesław Jamrożek

oraz rozumieniu prawidłowości historycznego rozwoju myśli 
pedagogicznej, szkolnictwa i oświaty jako funkcji warunków 
społeczno-ekonomicznych, kulturalnych i politycznych w po-
szczególnych epokach historycznych, umożliwiać im wydobycie 
wartościowej wiedzy praktycznej z przeszłości26. Nawiązując do 
rozważań bogdana Suchodolskiego, wyrażał pogląd, że prace 
z historii wychowania nie mogą się zatem ograniczać do przeka-
zywania pewnej sumy wiedzy historycznej, ale powinny jedno-
cześnie uczyć wartościowania zjawisk pedagogiczno-historycz-
nych, ukazywania ich roli i znaczenia, w konsekwencji ułatwiać 
współczesnym bardziej gruntowne i wnikliwe zrozumienie oraz 
realizację obecnych tendencji w teorii i praktyce pedagogicznej 
„w świetle pozytywnych doświadczeń przeszłości”27. S. Mi-
chalski opowiadał się przy tym za (postulowanym już w Polsce 
międzywojennej, m.in. przez bogdana Nawroczyńskiego i Ser-
giusza Hessena28) prowadzeniem „dialogu współczesnego pe-
dagoga z pedagogami wieków minionych”. Uważał także, iż po-
stulat prowadzenia badań historycznych, które pozwoliłyby na 
ów „dialog” z tradycją, odnieść można właściwie do wszystkich 
kręgów zagadnień historii wychowania (nie tylko do dziejów 
myśli pedagogicznej)29.

Podkreślić również należy, że S. Michalski w swoich reflek-
sjach nad problematyką metodologiczną historii wychowania 
podkreślał potrzebę integralnej interpretacji i analizy frag-
mentów minionej rzeczywistości edukacyjnej, wykazywał zro-
zumienie konieczności odwoływania się do osiągnięć innych 

26 S. Michalski, O niektórych zagadnieniach przedmiotu badań historii wycho-
wania, „Ruch Pedagogiczny” 1964, nr 1, s. 55–56; tenże, Miejsce historii wychowa-
nia w systemie nauk pedagogicznych, „bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace 
Wydziału Nauk Humanistycznych”, Seria A, 1981, nr 22, s. 7.

27 Zob.: S. Michalski, O niektórych zagadnieniach przedmiotu badań historii 
wychowania i jej roli w historii edukacji pedagogicznej, w: Z zagadnień metodologicz-
nych, dz. cyt., s. 19; tenże, Rola historii wychowania w systemie nauk pedagogicz-
nych, „Rozprawy z Dziejów oświaty” 1989, t. XXXII, s. 128.

28 Zob. np. D. Drynda, Spór o historię wychowania jako dyscyplinę naukową 
w okresie II Rzeczypospolitej, w: Rozwój pedagogiki w II Rzeczypospolitej (1918–
1939), red. W. bobrowska-Nowak, Katowice 1992, s. 16.

29 Zob. m.in. S. Michalski, O niektórych zagadnieniach przedmiotu badań histo-
rii wychowania i jej roli w edukacji pedagogicznej, w: Z zagadnień metodologicznych, 
dz. cyt., s. 18; tenże, Miejsce historii wychowania w systemie nauk pedagogicznych, 
dz. cyt., s. 8–9.
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nauk humanistycznych i społecznych (w szczególności nauk 
pedagogicznych, historii i socjologii) oraz potrzeby wiązania 
tematyki badawczej z granicznymi problemami występujący-
mi na styku innych dziedzin wiedzy.

Konieczność dysponowania przez historyka wychowania 
niezbędnym zasobem wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych, 
różnych specjalizacji historycznych oraz innych dyscyplin hu-
manistycznych i społecznych – tak bardzo podkreślana przez 
S. Michalskiego – znajdowała uzasadnienie w rozwijającej się me-
todologii nauk humanistycznych i społecznych, w tym również 
metodologii historii. Takie stanowisko zbieżne było zwłaszcza 
z zasadniczą treścią koncepcji wiedzy pozaźródłowej, propago-
wanej na gruncie polskim (już w latach sześćdziesiątych) przez 
Jerzego Topolskiego30. S. Michalski powoływał się na tę koncep-
cję w wielu swoich wypowiedziach w sposób bezpośredni. Uwa-
żał na przykład, iż pogląd J. Topolskiego, że głównym warun-
kiem postępu badań historycznych jest nie tyle dalsze uściślanie 
technik odczytywania informacji źródłowych i ich krytyki, ile 
zmiany w strukturze wiedzy pozaźródłowej oraz jej wzbogace-
nie, odnieść można w całej rozciągłości do problematyki nauko-
wo-badawczej z historii wychowania. W tym kontekście pisał 
również: „Jeśli przyjmiemy tezę, że historia wychowania histo-
rycznie rekonstruuje, socjologicznie interpretuje i pedagogicznie 
wartościuje, to konieczność wykorzystania wiedzy pozaźródło-
wej o charakterze interdyscyplinarnym jest ewidentna”31. 

Przekonanie S. Michalskiego o konieczności wykorzystywa-
nia przez historyka wychowania szerokiej wiedzy pozaźródło-
wej w pracy badawczej charakteryzowało także jego podejście 
do problematyki metodologicznej badań regionalnych. Stwier-
dzał wręcz, iż w badaniach tych wiedza ogólna i teoretyczna 
pełnią wiodącą rolę. Uważając, że efekty badań regionalnych są 
uzależnione przede wszystkim od jakości wiedzy ogólnej i teore-
tycznej badacza, szczególną uwagę zwracał na interdyscyplinar-
ną wiedzę o regionie historycznym. Tę ostatnią określał nawet 
mianem modelu regionu historycznego. Twierdził, że „nawet 

30 Zob. m.in. J. Topolski, O pojęciu i roli wiedzy pozaźródłowej w badaniu hi-
storycznym, „Studia Metodologiczne” 1967, nr 3, s. 19–30.

31 Zob. np. S. Michalski, Miejsce historii wychowania w systemie nauk pedago-
gicznych, dz. cyt., s. 19–20.
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najdrobniejsze badania regionalne powinny takim modelem 
operować, w przeciwnym bowiem przypadku znajdują się te ba-
dania na pograniczu idiografizmu”. Wiedza tego typu stanowi-
ła dla Profesora Michalskiego istotny element ukierunkowujący 
i w pewnym stopniu sterujący badaniami, jak również podstawę 
do pracy konstrukcyjnej historyka wychowania32.

Należy podkreślić, że S. Michalski, dostrzegając – o czym 
była powyżej mowa – naturalny związek historii wychowania 
z innymi specjalizacjami historycznymi, afirmował zarazem ideę 
„pedagogicznej historii wychowania” (wyrażającą się przede 
wszystkim w określonym ujęciu przedmiotu badań i zadań tej 
dyscypliny naukowej). W konsekwencji był skłonny wiązać hi-
storię wychowania bardziej z naukami pedagogicznymi niż 
historią33.

Stanisław Michalski, podejmując szczegółowe rozważania 
nad przedmiotem badań historii szkolnictwa i instytucji wycho-
wawczych, wyodrębniał trzy elementy zasługujące jego zdaniem 
na szczególną uwagę: wzory – ideały wychowawcze (będące 
funkcją określonej rzeczywistości społecznej, kulturalnej, cywi-
lizacyjnej, oświatowej); czynności i procesy kształceniowe i wy-
chowawcze szkół oraz innych instytucji oświatowych, wiodące 
do realizacji tych wzorów – ideałów; wychowanie i wykształce-
nie rozumiane jako rezultat czynności i procesów pedagogicz-
nych zachodzących w szkołach i instytucjach oświatowych34. 

Jeśli chodzi o jego rozważania nad przedmiotem badań hi-
storii myśli pedagogicznej – zwłaszcza dziejów pedagogiki jako 
nauki – podkreślał, że przy realizacji tego kręgu badawczego na-
leży zwrócić szczególną uwagę na to, iż naczelnym zagadnie-
niem pedagogiki jako nauki jest skuteczność wychowawczego 
działania. Z tego punktu widzenia winno się ujmować rozwój 

32 S. Michalski, Regionalna praca badawcza nauczycieli w historii wychowa-
nia, w: Poszukiwania naukowo-badawcze nauczycieli, bydgoszcz 1989, s. 169–170; 
tenże, Metodologiczne przesłanki badań regionalnych i ich społeczno-wychowawcze 
aspekty, w: Stan i potrzeby badań nad oświatą i wychowaniem w Królestwie Polskim 
w latach 1815–1915, red. R. Kucha, K. Poznański, Lublin 1989, s. 201–202.

33 Szerzej na ten temat m.in. w pracy: W. Jamrożek, Pedagogiczna koncepcja 
historii wychowania Stanisława Michalskiego, w: Metodologia w badaniach nauko-
wych historii wychowania, red. T. Jałmużna, I. i G. Michalscy, łódź 1993, s. 42–49.

34 S. Michalski, O niektórych zagadnieniach przedmiotu badań historii wycho-
wania, „Ruch Pedagogiczny”, dz. cyt., s. 58; tenże, Miejsce historii wychowania 
w systemie nauk pedagogicznych, dz. cyt., s. 12.



115Stanisław Michalski (1928–1990) – uczony, mistrz i nauczyciel 

myśli pedagogicznej i pedagogiki jako proces narastania umie-
jętności, ukazywania braków i błędów dotychczas czynionych, 
analizowania warunków, od których uzależnione jest powodze-
nie wychowania oraz opracowywania najbardziej właściwych 
metod działania35. 

Historia wychowania jako przedmiot kształcenia  
pedagogicznego w opinii Stanisława Michalskiego

Stanisław Michalski poświęcał wiele uwagi również dydak-
tyce historii wychowania w szkołach wyższych. Wypowiadał się 
przeciw takiemu nauczaniu tego przedmiotu, które polegałoby 
głównie na werbalnym przekazywaniu i przyswajaniu wiado-
mości. Uważał, że wiedza z historii wychowania nie może być 
tutaj „celem samym w sobie, zadaniem oderwanym i wymaga-
jącym jedynie werbalnego zapamiętywania, lecz winna się stać 
narzędziem ucznia w procesie poznawania współczesnej rzeczy-
wistości pedagogicznej, czynnikiem jego umysłowego rozwoju 
oraz integralnym składnikiem podstawy jego działania”36. Na-
uczanie i uczenie się werbalne, w których akcentuje się poszcze-
gólne elementy, nie ujmując ich związków ze sobą w szerszą 
strukturę, określał statycznym, „bezruchowym”. Przeciwstawiał 
im nauczanie i uczenie się „dynamiczne”, oparte na łączeniu po-
szczególnych treści w struktury. Podkreślał, że w takim procesie 
kształcenia student poznaje nie tylko treści pewnej struktury, ale 
również funkcje myślenia łączące te treści w całość a równocze-
śnie struktury coraz wyższego stopnia37. 

35 S. Michalski, O niektórych zagadnieniach przedmiotu badań historii wycho-
wania i jej roli w edukacji pedagogicznej, w: Z zagadnień metodologicznych, dz. cyt., 
s. 30–31; tenże, Miejsce historii wychowania w systemie nauk pedagogicznych, dz. 
cyt., s. 15.

36 Tenże, O niektórych zagadnieniach przedmiotu badań historii wychowania, 
„Ruch Pedagogiczny”, dz. cyt., s. 61.

37 S. Michalski, Rola historii wychowania na studiach pedagogicznych, „Zeszy-
ty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”. Pedago-
gika – Historia Wychowania, 1980, nr 10, s. 114; tenże, Rola historii wychowania 
w systemie nauk pedagogicznych, „Rozprawy z Dziejów oświaty” 1989, t. XXXII, 
s. 130.
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Zdaniem Stanisława Michalskiego strukturalna interpreta-
cja historii wychowania w procesie dydaktycznym umożliwia 
wdrażanie studentów do myślenia ukierunkowanego. ono z ko-
lei, wymagając od nich samodzielności intelektualnej dla pozy-
skiwania nowych wiadomości związanych w sensowne struktu-
ry z posiadaną już wiedzą, stanowi właściwą drogę rozwijania 
różnych funkcji intelektualnych ważnych dla ich aktywnej po-
stawy pedagogicznej (polegającej zwłaszcza na historycznej 
interpretacji współczesnych zjawisk w teorii i praktyce wycho-
wawczej). Sądził, że taka interpretacja historii wychowania jako 
przedmiotu kształcenia pozwala również na wdrażanie słucha-
czy do myślenia globalnego – integralnego38. 

Stanisław Michalski występował zdecydowanie przeciw-
ko tendencjom do pomniejszania udziału historii wychowania 
w programach kształcenia pedagogicznego. Wyrażał pogląd, że 
edukacja historyczna winna być traktowana równie poważnie 
jak inne przedmioty pedagogiczne. Postulował przy tym inte-
grację programu z historii wychowania z całokształtem progra-
mu studiów pedagogicznych39.

Stanisław Michalski w swojej działalności dydaktycznej starał 
się respektować artykułowane przez siebie założenia i postula-
ty związane z nauczaniem historii wychowania. bronił też sku-
tecznie jej pozycji w kształceniu pedagogicznym w macierzystej 
uczelni. Pracy dydaktycznej ze studentami (zarówno na studiach 
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) poświęcał zresztą wiele 
czasu i uwagi, zarówno poprzez wykłady, odrębne konsultacje 
(zespołowe i indywidualne), jak i seminaria magisterskie. Tylko 
w UAM wypromował ponad 600 magistrów.

Uwagi końcowe

Stanisław Michalski miał też duży udział w kształceniu młodej 
kadry naukowej, zwłaszcza w reprezentownej przez siebie subdy-
scyplinie naukowej. Pod jego kierunkiem 18 osób uzyskało stopień 
naukowy doktora (w tym również autor niniejszego tekstu), a przy 

38 Tenże, Rola historii wychowania w systemie nauk pedagogicznych, dz. cyt. 
s. 131, 133.

39 Tenże, Uczelnie pedagogiczne a historia wychowania, „Głos Nauczycielski” 
1971, nr 32, s. 8.
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bliskiej współpracy z nim 13 doktorów przygotowało rozprawy 
będące następnie podstawą do nadania im stopnia naukowego 
doktora habilitowanego. Partycypował także w awansach wielu 
innych osób, występujac zarówno w roli konsultanta naukowego, 
jak i recenzenta (zrecenzował ponad trzydzieści prac doktorskich, 
dorobek naukowy i prace 22 kandydatów do stopnia doktora ha-
bilitowanego oraz opiniował wnioski 10 osób w postępowaniu 
o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego bądź zwyczajnego40).

Profesor Stanisław Michalski nie ograniczał swojej aktywno-
ści naukowej, organizacyjnej i społecznej tylko do środowiska 
uniwersyteckiego. Uczestniczył aktywnie w życiu wielu towa-
rzystw oraz instytucji społecznych i naukowych. Na przykład 
w latach 1966–1971 kierował działalnością Rady Naukowej 
ośrodka Metodycznego Szkolnictwa Rolniczego w Poznaniu, 
w latach 1974–1986 przewodniczył pracom Rady Społeczno-Na-
ukowej oddziału Poznańskiego Instytutu Kształcenia Nauczy-
cieli i badań oświatowych, w latach 1977–1980 był prezesem 
Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego41, a w późniejszym 
okresie – członkiem władz Polskiego Towarzystwa Pedagogicz-
nego. był członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej 
Akademii Nauk (w latach 1980–1984 pełnił funkcję wiceprze-
wodniczącego Komitetu). W 1988 roku kandydował w Wydzia-
le I Nauk Społecznych i Humanistycznych PAN na członka ko-
respondenta Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczył aktywnie 
w pracach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Współ-
pracował także z Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie 
(uczestnicząc aktywnie m.in. w pracach Rady Naukowej Mu-
zeum i przewodnicząc komitetowi redakcyjnemu wydawnictw 
tej instytucji)42. bliskie relacje łączyły Profesora Michalskiego 
z Instytutem Dziejów oświaty, Nauki i Techniki PAN w Warsza-
wie, z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w bydgoszczy, z Zakładem 
Historii Ruchu Ludowego w Warszawie i Ludową Spółdzielnią 
Wydawniczą.

40 Zob. też.: M. Walczak, Stanisław Michalski (1928–1990), „Przegląd Histo-
ryczno-oświatowy” 1992, nr 1–2, s. 6.

41 będąc we władzach Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, doprowa-
dził do utworzenia w Poznaniu oddziału PTP, do którego przystąpili członko-
wie b. Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego (M. Walczak, dz. cyt., s. 7).

42 Zob. W. Jamrożek, Stanisław Michalski (1928–1990), „Rocznik Muzeum 
Narodowego Rolnictwa w Szreniawie” 1992, t. 18, s. 7–8.
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Fot. 2. Tablica pamiątkowa dedykowana Stanisławowi Michalskiemu
Źródło: Zbiory Zakładu Historii Wychowania UAM

W dniach 25–26 września 2017 roku odbyła się na Wydzia-
le Studiów edukacyjnych UAM konferencja z okazji obchodów 
Jubileuszu 50-lecia Zakładu Historii Wychowania UAM nt. Wiel-
kopolska i Wielkopolanie w dziejach edukacji. Ważnym jej punktem 
w pierwszym dniu (z udziałem Pani Profesorowej Janiny Mi-
chalskiej) było odsłonięcie w Collegium im. Floriana Znaniec-
kiego UAM, w kampusie UAM przy ul. Szamarzewskiego 89, 
tablicy pamiątkowej dedykowanej właśnie Profesorowi Stanisła-
wowi Michalskiemu – jako Twórcy poznańskiej szkoły historii 
edukacji.
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Piśmiennicza twórczość nauczycieli  
w zakresie ochrony przyrody  

w II Rzeczypospolitej

The Writing Creativity of Teachers  
on environmental Protection  
in the II Republic of Poland

AbSTRAKT

Celem artykułu jest zaprezentowanie piśmienniczej twórczości nauczycieli (na wybra-
nych przykładach historiografii edukacyjnej) w zakresie ochrony przyrody w Polsce, 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918–1939). Artykuł ma strukturę pro-
blemową/rzeczową, odniesioną do poszczególnych trzech części niniejszego dzieła 
(ponadmaterialna wartość przyrody, wychowawcza funkcja ochrony przyrody, polisen-
soryczne poznawanie przyrody podczas wycieczek szkolnych). Podstawę źródłową arty-
kułu stanowią źródła archiwalne i drukowane: książki szkolne, wydawnictwa pomocni-
cze, których autorami są nauczyciele szkół powszechnych, średnich ogólnokształcących 
i wyższych w II Rzeczypospolitej (1918–1939), a także wybrane opracowania naukowe. 

SłoWA KLUCZoWe: pedagogika, pedeutologia, historia edukacji ekologicznej, II Rze-
czypospolita (1918–1939), ochrona przyrody, twórczość nauczycieli w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego (1918–1939) 

AbSTRACT

The purpose of this article is to present the writing creativity of teachers (on chosen ex-
amples of educational historiography) in the scope of environmental protection in Poland 
in the period between World War I and World War II (1918–1939). The article has a sub-
ject based structure referring to the three parts of this work (the super material value of 
nature, the educational function of environmental protection, polisensory recognition of 
nature during school trips. The article is based on archives and printed resources: school 
books, additional publications prepared by teachers of common schools, primary schools 
and high schools in the II Republic of Poland (1918–1939), and selected scientific research. 
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land (1918–1939), environmental protection, the creative work of teachers in the period 
between World War I and World War II (1918–1939) 

Wstęp

Po odzyskaniu niepodległości w Dekrecie Rady Regencyjnej 
o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z 1918 roku ogłoszono, że 
opieka nad zabytkami (kultury i przyrody) należy do kompe-
tencji Ministerstwa Wyznań Religijnych i oświecenia Publicz-
nego1. W związku z tym Ministerstwo WRioP wydawało roz-
porządzenia dotyczące: ochrony przyrody, wykazu zabytków 
oraz zakazu wywożenia ich z Polski, utworzenia Narodowe-
go Muzeum Przyrodniczego w Warszawie (po zmianie nazwy 
Polskiego Państwowego Muzeum Przyrodniczego) oraz wpro-
wadzenia obowiązkowego w szkołach święta sadzenia drzew 
(wiosną i jesienią) – z uwzględnieniem waloru wychowawczego 
tego święta (w powiązaniu z wychowaniem patriotycznym). od 
1919 roku organem doradczym Ministerstwa WRioP była Pań-
stwowa Tymczasowa Komisja ochrony Przyrody (od 1925 roku 
Państwowa Rada ochrony Przyrody). Zjazdom PRoP przewod-
niczył Minister WRioP, który również powoływał poszczególne 
oddziały PRoP, następnie Komitety ochrony Przyrody w Kra-
kowie, Lwowie, Poznaniu, Warszawie i Wilnie. 

W Ustawie z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody (którą 
współtworzyli członkowie Państwowej Rady ochrony Przy-
rody) ponownie potwierdzono, że kierownictwo i nadzór nad 
realizacją ochrony przyrody w Drugiej Rzeczypospolitej należy 
do Ministra Wyznań Religijnych i oświecenia Publicznego, a or-
ganami władz administracji ogólnej są ustanowieni przez niego 
(w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych) kon-
serwatorzy przyrody2. Należy dodać, że Ministerstwo WRioP 

1 Por. Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury, w: 
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i oświecenia Publicz-
nego Królestwa Polskiego z 31 grudnia 1918 r., nr 7, poz. 2.

2 Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody została (ogłoszona na mocy 
art. 44 Konstytucji RP) podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej I. Mościckie-
go, Prezesa Rady Ministrów J. Jędrzejewicza i Ministra Wyznań Religijnych i oświe-
cenia Publicznego W. Jędrzejewicza (Dziennik Ustaw RP 1934, nr 31, poz. 274).
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w obszarze ochrony przyrody współpracowało nie tylko z Mi-
nisterstwem Rolnictwa i Reform Rolnych, ale również z innymi 
państwowymi władzami administracyjnymi, takimi jak: Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Skarbu, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Ministerstwo 
Komunikacji, Ministerstwo opieki Społecznej. 

Ministerstwo Wyznań Religijnych i oświecenia Publiczne-
go popularyzowało działalność wydawniczą Państwowej Rady 
ochrony Przyrody w okresie II Rzeczypospolitej, uwrażliwiając 
nauczycieli szkół powszechnych i średnich ogólnokształcących 
na ogromne znaczenie szerzenia idei ochrony przyrody wśród 
społeczeństwa polskiego. Problematyce edukacji ekologicznej 
realizowanej w ścisłym związku z ideą ochrony przyrody po-
święcono liczne publikacje, wydane nakładem Państwowej Ra-
dy ochrony Przyrody. Ich autorami są nauczyciele akademiccy, 
m.in. Jan Gwalbert Pawlikowski (duchowy „ojciec” edukacji 
ekologicznej realizowanej w aspekcie prądu kulturowego), Ma-
rian Sokołowski (postulował wprowadzenie „Dnia ochrony 
przyrody” oraz przygotowanie przez Ministerstwo Wyznań Re-
ligijnych i oświecenia Publicznego ilustrowanego podręcznika 
wraz z osobnym przedmiotem kształcenia z zakresu ochrony 
przyrody/edukacji ekologicznej), Jan Sokołowski (przekazał na-
uczycielom wskazówki praktyczne dotyczące ochrony ptaków, 
ich dokarmiania, budowania karmików oraz ich właściwego 
umieszczania w ogrodzie szkolnym) oraz inni autorzy, tacy jak 
np. Andrzej Czudek (wyjaśnił wskazówki dotyczące wycieczek 
w ramach edukacji ekologicznej), Henryk Weryński (uzasadnił 
moralno-wychowawcze motywy ochrony przyrody, edukacji 
ekologicznej we współpracy z duchowieństwem). 

Jak już zaznaczono, w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego w Rzeczypospolitej nie było osobnego podręcznika dla 
uczniów szkół powszechnych i średnich ogólnokształcących do 
edukacji ekologicznej, którą zwłaszcza po wprowadzeniu „reform 
jędrzejewiczowskich” ściśle łączono z ideą ochrony przyrody. Ale 
w przestrzeni edukacyjnej dostępne były liczne publikacje doty-
czące ochrony przyrody/edukacji ekologicznej. Wśród autorów 
książek szkolnych z przyrody (biologii) i geografii, które impli-
kowały problematykę z obszaru ochrony przyrody, uwrażliwiały 
dzieci na wartość szacunku dla życia w systemie przyrody należy 
wymienić przede wszystkim: Maksymiliana Heilperna, Konrada 
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Chmielewskigo, Ludwika Jaxa-bykowskiego, bohdana Dyakow-
skiego, Adama Czartkowskiego, Marię Arct-Golczewską (oraz 
Januarego i Tadeusza Kołodziejczyków), Zofię bohuszewiczów-
nę, Wandę Haberkantównę, Hipolitę Selmowiczównę-Gnoińską, 
Marię Lipską-Librachową, Delfinę Gayównę, bronisława Gusta-
wicza, Mieczysława brzezińskiego, Helenę Grotowską, Aleksan-
dra Janowskiego, Tadeusza Dybczyńskiego, Stanisławę Niem-
cównę oraz Jana Sokołowskiego, Adama Wodziczkę, Władysława 
Szafera. Niektórzy z ww. autorów przetłumaczyli na język pol-
ski i opracowali do użytku szkolnego w szkołach powszechnych 
i średnich ogólnokształcących dzieła zagranicznych autorów, ta-
kich jak m.in. A. Arends, R. baden-Powell, A. berg, A.e. brehm, 
A.b. buckley, J.Ch. Cornish, H. Coupin, J.H. Fabre, C. Floericke, 
A.W. Gould, K. Hagenbeck, A. Hamaide, e. Hassenpflug, L. Kny, 
K. Lampert, P. Ledoux, G.G. Lewis, K.G. Lutz, K. von Marilaun, 
R. Penzig, A. Schleyer, e. Thompson3.

W omawianym okresie historycznym autorzy książek szkol-
nych celem uwrażliwienia dzieci na wartość szacunku dla życia, 
odpowiedzialności za środowisko przyrody oraz rozwijania po-
staw współczucia dla zwierząt podkreślali znaczenie bezpośred-
niego kontaktu z przyrodą (m.in. M. Heilpern, L. Jaxa-bykowski, 
b. Dyakowski, A. Czartkowski, W. Haberkantówna, D. Gayówna, 
T. Dybczyński), łączenia problematyki przyrodniczej i krajoznaw-
czej z wychowaniem patriotycznym (m.in. L. Jaxa-bykowski, A. Ja-
nowski), wdrażania w praktyce dydaktyczno-wychowawczej in-
nowacji edukacyjnych Nowego Wychowania, które uwzględniały 
postulaty rozwijania więzi z przyrodą w procesie wychowania 
dzieci (L. Jaxa-bykowski, M. Lipska-Librachowa) oraz zalecenia 
ochronnej troski o zwierzęta Towarzystwa opieki nad Zwierzęta-
mi (H. Selmowiczowna-Gnoińska, M. Lipska-Librachowa). 

W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu jest zapre-
zentowanie (na wybranych przykładach) piśmienniczej twórczości 
nauczycieli w zakresie ochrony przyrody w Polsce w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego. Artykuł ma strukturę problemo-
wą/rzeczową odniesioną do poszczególnych jego części. Podstawę 
źródłową stanowią źródła archiwalne i drukowane: książki szkol-
ne, wydawnictwa pomocnicze, których autorami są nauczyciele 

3 Zob. więcej na ten temat: e. Wolter, Edukacja ekologiczna w Drugiej Rzeczy-
pospolitej, Warszawa 2013, ss. 586.
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szkół powszechnych, średnich ogólnokształcących i wyższych w  
II Rzeczypospolitej, a także wybrane opracowania naukowe. 

Ponadmaterialna wartość przyrody

o ponadmaterialnej wartości piękna przyrody w okresie mię-
dzywojennym napisano dużo. Między innymi ten temat podjął 
Adam Czartkowski – botanik, wykładowca Wolnej Wszechnicy 
Polskiej i Wyższej Szkoły ogrodniczej w Warszawie, nauczyciel 
w Państwowym Gimnazjum im. Tadeusza Rejtana w Warszawie, 
tłumacz na język polski zagranicznych dzieł dotyczących rozwi-
jania postaw ekologicznych u dzieci i młodzieży. Czartkowski 
w procesie rozwoju swojej twórczości akcentował piękno roślin 
w ogrodach, na polach i w lasach (zwłaszcza roślin ozdobnych, 
takich jak np. krzaki różane, które upiększają środowisko), popu-
laryzował również troskę o stworzenie im odpowiednich warun-
ków do rozwoju4. Pisał o fizjologii roślin z intencją wykorzystania 
jego dzieł w działalności dydaktyczno-wychowawczej w szko-
łach średnich dla „podniesienia wykładu nauk przyrodniczych”5. 
Zwrócił uwagę na znaczenie nauk przyrodniczych w procesie 
zdobywania wiedzy ekologicznej, rozwijania postaw ekologicznej 
troski o środowisko przyrody. Czartkowski twierdził, że zajęcia 
z fizjologii roślin powinny się odbywać w bezpośredniej interak-
cji ze środowiskiem ich życia. W swoich dziełach6 umieścił rów-
nież wskazówki praktyczne służące dydaktyczną pomocą7 pod-
czas lekcji szkolnych w procesie uwrażliwiania dzieci na piękno 
przyrody. 

4 L. Kny, Wrażliwość w państwie roślinnem (tłum. Adam Czartkowski kand. 
nauk przyr.), odbitka z „Wszechświata”, Warszawa 1907, s. 45.

5 A. Czartkowski (opr.), Doświadczenia z fizjologii roślin, Warszawa 1910, 
s. VII.

6 Zob. A. Czartkowski, Ćwiczenia z anatomji roślin I. Tekst. Wydanie trzecie 
przejrzane, Warszawa 1928, s. 4, 9, 13 i nast. Por. A. Czartkowski, Ćwiczenia z anatomji 
roślin I. Tekst. Wydanie drugie przejrzane, Warszawa–Poznań–Lwów–Równe–Lu-
blin–łódź–Wilno 1922, passim. Zob. również: A. Czartkowski, Ćwiczenia z anatomji 
roślin II. Atlas 102 rysunki na 31 tablicach, Warszawa 1928, ss. 31.

7 Por. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zespół akt: Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i oświecenia Publicznego. Tytuł jednostki: Wyposażenie pracowni biologicz-
nych w gimnazjach polskich – korespondencja, szkice techniczne, wykresy. Daty krańcowe: 
1930, sygn. 173 (nr mikrofilmu: b 9168): Spis książek dla uczniów, k. 44–45.
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Ponadmaterialną wartość środowiska przyrody oraz natural-
nego krajobrazu uzasadniała również Stanisława Niemcówna – 
pionierka polskiej dydaktyki szczegółowej (metodyki) geografii. 
Podkreślała znaczenie problematyki krajoznawczej, wkompo-
nowanej w zakres programów nauczania prawie wszystkich 
przedmiotów szkolnych8, co sprzyja poznaniu kultury duchowej 
narodu9. była zwolenniczką działalności ekologicznej i wycho-
wawczej w kołach krajoznawczych. Jej zdaniem „koło ma wy-
rabiać chęć i umiejętność wycieczkowania, przebywania wśród 
natury (…) nie pozwala niszczyć roślinności, zaśmiecać gór, lecz 
czyni (…) obrońców przyrody oraz zabytków kultury i pracy 
ludzkiej. Przebywanie wśród natury ma odradzające znaczenie 
dla fizycznego i duchowego zdrowia i rozwoju (…), piękno kraj-
obrazu kształci pierwiastek estetyczny”10. 

Stanisława Niemcówna, eksponując wiedzę o trasach wy-
cieczkowych11, uzasadniała dydaktyczne znaczenie opracowy-
wania map12 przez dzieci i młodzież. W swoich publikacjach za-
warła wskazówki praktyczne dotyczące edukacji ekologicznej. 
Zaleciła dzieciom prowadzenie notatników z indywidualnie 
udokumentowanymi informacjami eksploracyjnymi o pięknie 
zbiorowisk roślinnych: drzewostanie parków i ogrodów miej-
skich wraz z ich wrysowaniem w mapę Krakowa, a także do-
tyczące zwiedzania ogrodów botanicznych. Wyjaśniła, że nie 
należy niszczyć: zrywać, łamać, wykopywać z korzeniami „oso-
bliwości roślinnych”. Apelowała o troskliwą opiekę nad ptakami 
(oraz skrzynkami dla ptactwa). Zachęcała do poznania celów Li-
gi ochrony Przyrody13 i czytania czasopism poświęconych pro-
blematyce ochrony przyrody, aby lepiej zrozumieć znaczenie tej 
idei oraz ponadmaterialną wartość piękna przyrody.

8 Por. S. Niemcówna, Kraków. Krajoznawstwo część pierwsza, ćwiczenia – 
sprawozdania (Biblioteka geograficzno-dydaktyczna), Lwów–Warszawa 1932, s. 3.

9 Por. S. Niemcówna, Metodyka pracy w kołach krajoznawczych młodzieży. Bi-
blioteka „Orlego lotu” nr 1, Nakładem Redakcji „orlego lotu”, Kraków 1921, s. 7.

10 Tamże, s. 5.
11 Por. S. Niemcówna, Kraków. Krajoznawstwo część pierwsza, ćwiczenia – 

sprawozdania, dz. cyt., s. 10–16.
12 S. Niemcówna, Kraków. Krajoznawstwo część druga, Atlasik konturowy do 

ćwiczeń, Lwów–Warszawa 1932, s. 48.
13 Por. S. Niemcówna Kraków. Krajoznawstwo część pierwsza, ćwiczenia – spra-

wozdania, dz. cyt., s. 34–35.
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Ludwik Jaxa-bykowski – profesor zoologii, nauczyciel 
akademicki (od 1927 roku kierownik Katedry Pedagogiki na 
Uniwersytecie Poznańskim) także uzasadniał znaczenie cenie-
nia ponadmaterialnej wartości przyrody oraz organizowania 
i wdrażania w praktyce edukacyjnej zharmonizowanej współ-
pracy instytucji wychowania naturalnego (rodzina) i bezpo-
średniego (szkoła) na rzecz ochrony przyrody. Jego zdaniem 
stworzenie przez rodziców właściwej atmosfery dla wartości 
życia służy aktywności dziecka w dziedzinie ochrony przyro-
dy. Szkoła powinna przygotować uczniów do samodzielnego 
zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce dnia codzien-
nego, a także wspomagać postawy ideacyjne dotyczące po-
nadmaterialnego „ukochania przyrody (…) ochrony zabytków 
przyrodniczych”14. W dziełach L. Jaxa-bykowskiego można do-
strzec humanistyczną troskę o wszystkie byty w ekosystemie 
przyrody. 

Na temat ponadmaterialnego piękna środowiska przyrody 
pisała także Wanda Haberkantówna – nauczycielka, od 1923 
roku wizytatorka szkół. W swoich publikacjach akcentowała 
znaczenie środowiska przyrodniczego dla prawidłowego roz-
woju psychosomatycznego człowieka, zwłaszcza czystego po-
wietrza15, roślin i drzew, które korzystnie/witalnie wpływają na 
dobrostan istot ludzkich. 

Wychowawcza funkcja ochrony przyrody

Na temat wychowawczej funkcji idei ochrony przyrody wy-
powiadał się bohdan Dyakowski – współzałożyciel Ligi ochro-
ny Przyrody, nauczyciel biologii, popularyzator wiedzy przy-
rodniczej. W swoich dziełach uzasadniał znaczenie ochrony 
owadów pożytecznych, ponieważ są „jednym ze sposobów wal-
ki ze szkodnikami”16. Sformułował pilne zadanie (wychowaw-

14 L. Jaxa-bykowski, Współdziałanie domu i szkoły w wykształceniu przyrodni-
czem młodzieży, Lwów–Warszawa 1933, s. 16.

15 Por. W. Haberkantówna, Z naszych wycieczek. Z 53 rycinami. Wydanie dru-
gie, Warszawa 1925, s. 66 i nast.

16 b. Dyakowski, Wskazówki do hodowli motyli oraz urządzania zbiorów z 17 ry-
sunkami, Warszawa 1906, s. 28. Por. b. Dyakowski, Historja naturalna. Kurs niższy 
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czo-aplikacyjne) poznania „ludzkich obowiązków” względem 
ochrony ptaków. Wyjaśniał, że w procesie dydaktyczno-wycho-
wawczym należy nauczyć dzieci odróżniać ptaki pożyteczne od 
szkodliwych. Uzasadniał szkodliwość niszczenia ptasich gniazd, 
wybierania z nich jaj, zamykania ptaków w klatkach. Twierdził, 
że ze względów wychowawczych należy nauczyć dzieci opie-
kować się ptakami zimą, dostarczać im pożywienie, a podczas 
mrozów przyjmować chore zwierzęta do mieszkania17. 

Należy podkreślić, że b. Dyakowski w swoich publikacjach 
systematyczne uwrażliwiał dzieci na trudne życie ptaków zimą. 
Wyjaśniał, jak należy się nimi opiekować. Ze względów dydak-
tyczno-wychowawczych zalecał zbieranie/gromadzenie żołędzi, 
orzeszków lipowych, grabowych, bukowych, szyszek olszy, na-
stępnie właściwe przechowywanie tych darów natury oraz przy-
gotowywanie żerowiska w gąszczu między drzewami18. opisał, 
jak należy skonstruować karmnik dla ptaków19, podał skład po-
prawnie przygotowanej mieszanki pokarmowej20 dla „satysfak-
cji ocalenia ich życia”21. Twierdził, że celem nauki o przyrodzie 
w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest nie tylko zdoby-
cie wiedzy o naturalnych prawach przyrody i jej strukturze, lecz 
przede wszystkim rozbudzenie zainteresowania problematy-
ką przyrodniczą oraz motywacji do harmonijnego współżycia 
w środowisku przyrody. W swoich publikacjach zachęcał dzieci 
do poznawania przyrody i jej ochrony, również walorów natural-
nego piękna w dalekich krajach, w których „stuletnie lipy i dęby, 
wznoszące śmiało i potężnie swe konary, nie tylko same istnieją 
o własnych siłach, ale jeszcze mnóstwo stworzeń znajduje u nich 
kryjówkę, cień, ochłodę i żywność”22. 

ułożony podług zbiorowisk. Część pierwsza z rycinami. Wydanie czternaste, Warszawa 
1925, s. 42.

17 Por. b. Dyakowski, Ptaki pożyteczne naszych lasów, pól i ogrodów. 43 ptaki 
i ich jaja na 25 tablicach kolorowych, Warszawa 1905, s. 3.

18 Por. b. Dyakowski, Jak urządzać gniazda i opiekować się ptakami z 18 rycina-
mi. Wydanie trzecie, Warszawa 1922, s. 44.

19 Por. tamże, s. 51.
20 Por. tamże, s. 53.
21 Por. tamże, s. 58.
22 b. Dyakowski, Japońskie ogrody miniaturowe, w: „Przyroda”, Pismo ty-

godniowe, ilustrowane, poświęcone uprzystępnianiu wiedzy przyrodniczej 
z szerokim uwzględnieniem gieografji, Warszawa 1905, nr 24 (Rok II), s. 374.
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Natomiast według (już wspomnianego w niniejszym artyku-
le) profesora Ludwika Jaxa-bykowskiego lekcje z przyrody/bio-
logii mają nie tylko walor dydaktyczny, ale również wychowaw-
czy – ze względu na rozwijanie emocjonalnej więzi z przyrodą, 
zwłaszcza z przyrodą ojczystą, rodzimym krajobrazem. Sprzyja 
to ochronie zabytków przyrody i uszlachetnia osobowość czło-
wieka, zwłaszcza gdy dzieci poznają środowisko w bezpośred-
nim kontakcie z przyrodą, obserwują zależności między klima-
tem, a życiem organizmów, a także sezonowe zmiany pogody, 
okresowe zachowania organizmów (zakwitanie, owocowanie, 
zrzucanie liści, wędrówki ptaków, budzenie się zwierząt ze snu 
zimowego, okresy godowe). L. Jaxa-bykowski wyjaśnił, że bar-
dzo cenne są systematyczne „spostrzeżenia objawów fenolo-
gicznych w przyrodzie w związku z (…) zjawiskami meteoro-
logicznymi”23, ponieważ służą nie tylko zrozumieniu praw i sił 
rządzących przyrodą, ale także lepszemu poznaniu ich wzajem-
nej zależności. Jego zdaniem należy łączyć problematykę ochro-
ny przyrody z troską o ochronę ludzkiego zdrowia, stylem życia 
wspomagającym dobrostan, bowiem psychofizyczna harmonia 
człowieka24 ma walor wychowawczy i sprzyja równowadze dy-
namicznej w środowisku przyrody. 

o wychowawczych aspektach ochrony przyrody i opieko-
wania się zwierzętami (zwłaszcza zimą) pisała również wspo-
mniana już w wyżej Wanda Haberkantówna25. Dzięki jej publi-
kacjom młodzi czytelnicy mogli lepiej zrozumieć ekologiczną 
współzależność organizmów żyjących w ekosystemie stawu 
i okolicznych mieszkańców: kaczek, ślimaków, węży wod-
nych, żab, komarów, wodnych roślin (rzęsa, jaskier wodny), 
roślin i ptactwa nadbrzeżnego26. egzemplifikację stanowi opo-
wiadanie przyrodnicze (współautorka: Jadwiga Chrząszczew-
ska) o ekosystemie łąki, sprzyjające zrozumieniu, jak ważnym 

23 L. Jaxa-bykowski, dr, Współudział szkoły w badaniach fenologicznych oraz 
szczegółowy program pracy (odbitka z „Muzeum”), Lwów–Warszawa 1922, s. 2.

24 Por. L. Jaxa-bykowski, Przewodnik do ćwiczeń fizjologicznych w zakresie 
szkoły średniej, Lwów–Warszawa 1923, s. 4.

25 Por. W. Haberkantówna, Śmietnik. Opowiadania przyrodnicze. Wydanie 
czwarte uzupełnione z 33 rycinami, Lwów–Warszawa 1928, s. 68.

26 Por. J. Chrząszczewska i W. Haberkantówna, Opowiadania przyrodnicze I, 
Staw z 26 rysunkami. Wydanie trzecie, Warszawa–Kraków–Lublin–łódź–Paryż–
Poznań–Wilno–Zakopane 1925, s. 19 i nast.
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przyrodniczym bogactwem są łąki, na obszarze których doko-
nuje się ekologiczne współistnienie (m.in.) kretów, dżdżow-
nic, bocianów, świerszczy, pająków, trzmieli, ropuch i świetli-
ków, kwiatów i motyli27. Twórczość Wandy Haberkantówny 
ma walor wychowawczy, zwłaszcza w obszarze rozbudzenia 
„czynnego zainteresowania i umiłowania przyrody przez 
bliższe z nią obcowanie”28, rozwijania szacunku dla zwierząt, 
czynnych postaw ekologicznych w ścisłym powiązaniu z ideą 
ochrony przyrody. 

Polisensoryczne poznanie przyrody  
podczas wycieczek szkolnych

Wycieczki są bardzo lubianą przez dzieci i młodzież formą or-
ganizacyjną w procesie edukacji do czynnych postaw ekologicz-
nych, ochrony przyrody. były również cenione w Polsce w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego. o ich wartości dydaktyczno-
-wychowawczej w okresie II Rzeczypospolitej pisało wielu na-
uczycieli, również akademickich. Przykład stanowi twórczość Lu-
dwika Jaxa-bykowskiego, według którego wycieczki szkolne są 
bardzo ważnym składnikiem kształcenia przyrodniczego dzieci 
i młodzieży. Jego publikacje poświęcone temu zagadnieniu wyko-
rzystywano w praktyce edukacyjnej w omawianym okresie histo-
rycznym. Jaxa-bykowski uwagę poświęcił zwłaszcza wycieczkom 
przyrodniczym organizowanym celem bezpośredniego poznania 
wzajemnych związków organizmów w biosferze, lepszego zrozu-
mienia naturalnych praw przyrody29. Podczas wycieczek za bar-
dzo pożyteczne uznał poznanie skutków działalności człowieka 
w środowisku naturalnym30, przemiany naturalnego krajobrazu 

27 Por. J. Chrząszczewska, W. Haberkantówna, Opowiadania przyrodnicze II, 
Łąka z 44 rysunkami. Wydanie trzecie poprawione, Warszawa 1929, s. 53 i nast.

28 W. Haberkantówna, Protokoły lekcyj przyrodoznawstwa odbytych w roku 
szkolnym 1919/1920 w klasie drugiej gimnazjum P.J. Kowalczykówny w Warszawie. 
Część druga. Materiały i opracowanie z zakresu pedagogiki. Ministerstwo Wyznań Re-
ligijnych i Oświecenia Publicznego, Lwów–Warszawa (MCMXXII) 1922, s. 3.

29 Por. L. Jaxa-bykowski, dr, Wycieczka szkolna na Litwę i do Królestwa (Przy-
czynek do metodyki szkolnych wycieczek krajoznawczych), (b. w.), Lwów 1910, s. 14.

30 L. Jaxa-bykowski, prof. dr, Lwów i okolica jako teren przyrodniczych ob-
serwacji i wycieczek, Komisja Pedagogiczna Ministerstwa Wyznań Religijnych 
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(w związku z regulacją rzek, potoków, uprawą roli, formowaniem 
nasypów, dróg, mostów) oraz obserwowanie kwitnienia drzew 
owocowych w sadzie i ogrodzie, a także współżycia organizmów 
w poszczególnych ekosystemach31. 

Ludwik Jaxa-bykowski zalecał nauczycielom organizowa-
nie wycieczek przyrodniczo-krajoznawczych32. Twierdził, że 
stanowią uzupełnienie wiedzy przyrodniczej, geograficznej, 
historycznej, archeologicznej, z zakresu sztuki (zdobywanej 
podczas lekcji szkolnych). Zwłaszcza gdy łączą wychowanie 
patriotyczne z bezpośrednim poznawaniem, polisensorycznym 
przeżywaniem piękna kraju ojczystego, flory i fauny, natural-
nych krajobrazów. 

o znaczeniu bezpośredniego poznawania przyrody pisał rów-
nież bohdan Dyakowski, który postulował harmonijny dialog 
z przyrodą żywą w lesie, ogrodzie, na łące i polu. Jego zdaniem, 
dzięki bezpośrednim interakcjom ze środowiskiem przyrody 
dzieci mogą poznać i przeżyć emocjonalnie wzajemne relacje/
stosunki „różnych tworów przyrody”33. Dyakowski cenił dydak-
tyczną wartość wycieczek szkolnych. Uzasadniał, że tylko w bez-
pośrednim obcowaniu z przyrodą można przeżyć, doświadczyć, 
zrozumieć jej prawa oraz nauczyć się harmonijnych relacji ze śro-
dowiskiem. Wyjaśniał, że podczas wycieczek w pole dzieci ob-
serwują rodzaje gleby (piaszczyste, gliniane) oraz żyjące w niej 
organizmy34. Natomiast dzięki wycieczkom do kwitnącego sadu 
mogą zobaczyć kwitnące drzewa owocowe, owady, poznać pracę 
pszczół i ich znaczenie dla drzew owocowych35 w tym ekosyste-
mie. Wycieczki na łąkę w czasie kwitnienia traw służą poznaniu, 

i Oświecenia Publicznego. Oddział Metodyki Nauk Przyrodniczych, Warszawa 
1926, s. 6 i nast.

31 Tamże, s. 41.
32 Por. L. Jaxa-bykowski, dr, Wycieczki szkolne, Zamość 1920, s. 101.
33 b. Dyakowski, Przyroda ojczysta i zasada zbiorowisk w nauczaniu historii na-

turalnej. Referat odczytany w Instytucie Pedagogicznym w Krakowie 23 marca 1917 
roku, w: Historya naturalna (Dydaktyka przedmiotów nauki w szkole średniej – Wy-
dawnictwa Towarzystwa Polskiego Instytutu Pedagogicznego w Krakowie), oprac. 
J. Śnieżek, b. Dyakowski, Lwów–Warszawa 1919, s. 26.

34 Por. b. Dyakowski, Początkowa nauka o przyrodzie dla oddziału III-go szkół 
powszechnych z rycinami, Warszawa–Kraków–Lublin–łódź–Poznań–Wilno–Za-
kopane 1923, s. 7 i nast.

35 Por. tamże, s. 97.
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zrozumieniu wzajemnej zależności poszczególnych bytów żyją-
cych w tym siedlisku36. Również wartościowe są wycieczki nad 
staw – ze względu na możliwość zaobserwowania żab i ropuch 
oraz poznania ich znaczenia dla tego ekosystemu. Stwierdził, że 
„żaba jako stworzenie ziemnowodne jest stworzeniem pożytecz-
nym, ponieważ wyłapuje dużo owadów”37. Dyakowski akcento-
wał ponadto znaczenie rozumnego korzystania ze skarbów natu-
ry/przyrody dla dobra współczesnych i przyszłych pokoleń38. 

Również według Wandy Haberkantówny wycieczki szkolne 
służą polisensorycznemu poznawaniu, przeżywaniu i cenieniu 
piękna przyrody. Jej zdaniem, dzięki wycieczkom do parków 
miejskich dzieci mogą nauczyć się rysować/malować florę i fau-
nę. Natomiast dzięki wycieczkom do (np.) ogrodu botanicznego, 
lasu lub łazienek Królewskich w Warszawie dzieci obserwują 
ciekawe i rzadkie zarazem okazy przyrody39. 

Zakończenie

Formułując konkluzję, można przypomnieć, że twórczość jest 
pojęciem wieloznacznym, ma szeroki zakres. Dotyczy wielo-
stronnej działalności ludzkiej, tworzenia nowych, oryginalnych 
wytworów, które są wartościowe w określonym miejscu, prze-
strzeni, czasie. Istotną cechą twórczości (np. dzieła sztuki, wyna-
lazku, metody, interpretacji) jest nowość40. Według Władysława 
Tatarkiewicza człowiek jest skazany na twórczość41. emmanuel 
Mounier stwierdził, że osoba ludzka jest stworzona, aby prze-
kraczać siebie, wyjść poza adaptację42. 

36 Tamże, s. 112.
37 Tamże, s. 120.
38 Por. tamże, s. 38.
39 Por. W. Haberkantówna, Protokoły lekcyj przyrodoznawstwa odbytych w ro-

ku szkolnym 1919/1920 w klasie trzeciej gimnazjum P.J. Kowalczykówny w Warsza-
wie. Materiały i opracowania z zakresu pedagogiki. Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, Warszawa 1923, s. 8, 12.

40 Nie każda nowość jest twórcza. Por. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 
Warszawa 2008, s. 309. 

41 Por. tamże, s. 313. 
42 Por. e. Mounier, Co to jest personalizm? oraz wybór innych prac, wybór, re-

daktor tomu pierwszego A. Krasińska, wstęp J. Turowicz, Kraków–Warszawa 
1960, passim. 
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Dzieła twórcze jako oryginalne wytwory podlegają subiektyw-
nemu i obiektywnemu wartościowaniu, ze względu na ich walor 
naukowy, artystyczny, organizacyjny, techniczny, gospodarczy, 
polityczny, dydaktyczno-wychowawczy, ekologiczny. I podobnie 
jak wolność psychiczna jest współ-wolnością podmiotów osób 
ludzkich43 twórczość jest współ-twórczością: współtworzy ją dzie-
dzictwo kultury duchowej i materialnej, dorobek poprzedników. 
Twórcy czerpią ze struktur już znanych, współtworzących sche-
maty formalne symboli kultury, co sprzyja lepszemu ich zrozu-
mieniu przez odbiorców (w naturalnym procesie dojrzewania do 
kompetencji kulturowych). Kreują dzieła w celu poszerzenia i do-
skonalenia wiedzy którą posługiwano się w przeszłości, aby no-
we (również przetworzone) jakości (twórcze ekspresje) dojrzewa-
ły do nowych form wyrazu, nowych interpretacji44. W tym ujęciu 
zaprezentowane egzemplifikacje piśmienniczej twórczości (w za-
kresie ochrony przyrody) wykreowane przez znanych nauczycieli 
II Rzeczypospolitej: bohdana Dyakowskiego, Adama Czartkow-
skiego, Ludwika Jaxa-bykowskiego, Wandę Haberkantównę, Sta-
nisławę Niemcównę nie tylko wpisały się w polskie dziedzictwo 
kultury narodowej, ale z pewnością mogą nadal twórczo ewoko-
wać w praktyce dydaktyczno-wychowawczej w warunkach glo-
balnego społeczeństwa postindustrialnego/ponowoczesnego spo-
łeczeństwa wiedzy w XXI wieku. 
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Badania nad dziejami opieki społecznej.  
Mistrzowie i inicjatorzy

Research on the History of Social care:  
Masters and Initiators

AbSTRAKT 

Działalność opiekuńcza już od najdawniejszych czasów stanowiła istotną część życia 
społecznego. obok niesienia pomocy drugiemu człowiekowi stanowiła również ważny 
element wychowawczy. Z czasem stała się ona podwaliną pracy socjalnej, pedagogiki 
społecznej i pedagogiki opiekuńczej.

Środowisko lubelskich historyków wychowania na czele z prof. Stanisławem Litakiem 
dostrzegało konieczność podejmowania badań nad dziejami opieki społecznej i przybli-
żania ich szerokiemu kręgowi odbiorców. Z inicjatywy prof. S. Litaka w 1999 roku w In-
stytucie Pedagogiki KUL powstała Katedra Historii opieki Społecznej, przekształcona 
w 2014 roku w Katedrę Historii Wychowania i opieki Społecznej pod kierownictwem 
prof. Mariana Surdackiego. Ci dwaj badacze dali impuls nie tylko do poszerzonych ba-
dań nad działalnością opiekuńczą, ale wprowadzili badania nad historią opieki społecz-
nej jako istotny element historii wychowania.

Słowa kluczowe: opieka społeczna, wychowanie, historia

AbSTRACT

Caregiving has always been an important part of social life. The aspect of helping 
others was accompanied by the equally important aspect of education. over time, 
caregiving has become the cornerstone of social work, social education, and social 
care education.

Headed by Professor Stanisław Litak, the historians of education from Lublin have 
recognized the need for researching into the history of social welfare and familiariz-
ing the widest possible audience with it. Professor Litak’s initiative from 1999 result-
ed in the foundation of the Chair of the History of Welfare at the Institute of Pedagogy 
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of the John Paul II Catholic University of Lublin, renamed in 2014 as the Chair of the 
History of education and Social Welfare and headed by Professor Marian Surdacki. 
These two academic scholars have not only encouraged others to a more comprehen-
sive research into caregiving but also made research into the history of social welfare 
an essential element of the history of education.

Keywords: social care, education, history

opieka społeczna a wychowanie

Troska o drugiego człowieka realizowana była już od cza-
sów starożytnych. Zazwyczaj gotowość niesienia pomocy oso-
bom potrzebującym uwarunkowana była kulturowo i religijnie. 
Szczególne zasługi dla rozwoju różnych form pomocy wniosło 
chrześcijaństwo, gdzie miłosierdzie i działalność dobroczyn-
na wynikała z nakazu ewangelicznego. Z czasem w działalno-
ści opiekuńczej zaczęto dostrzegać również istotny aspekt wy-
chowawczy. W wychowaniu rycerskim kładziono nacisk, obok 
służby bogu, panu i kobiecie, na opiekę nad wdowami i siero-
tami1. W okresie staropolskim przykładano dużą wagę do wy-
chowywania młodego pokolenia w poczuciu służby drugiemu 
człowiekowi i sprawowania nad nim opieki. Staropolska myśl 
pedagogiczna kładła duży nacisk na wychowanie moralne, które 
obejmowało wychowanie religijne, obywatelskie i naukę obycza-
jów2. bardzo duże znaczenie w tym procesie wychowania miał 
wzór wyniesiony z domu rodzinnego oraz ideały i wartości, któ-
rym hołdowała rodzina3. Również poradniki dobrego umierania 
z XVII i XVIII wieku zalecały dzielenie się dobrami doczesnymi 
z potrzebującymi na chwałę bożą4. Kształtowano w ten sposób 
wrażliwość na potrzeby społeczne i drugiego człowieka oraz 
postawę gotowości do świadczenia pomocy, zarówno doraźnej, 

1 S. Litak, Historia wychowania, Kraków 2005, s. 77–78.
2 D. Żołądź-Strzelczyk, Wychowanie dziecka w świetle staropolskiej teorii peda-

gogicznej, w: Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1: Od śre-
dniowiecza do wieku XVIII, red. M. Dąbrowska, A. Klonder, Warszawa 2002, s. 98.

3 ł. Kurdybacha, Staropolski ideał wychowawczy, Lwów 1938, s. 68.
4 G. Huszał, Przygotowanie do śmierci w XVII w., „Roczniki Humanistyczne” 

1983, z. 2 (31), s. 123, 125.
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jak i poprzez zakładane w tym celu instytucje. Młodzi, wcho-
dząc w dorosłe życie i rozpoczynając działalność publiczną 
(polityczną, gospodarczą, duszpasterską), czerpali z wzorców 
przekazanych im przez wcześniejsze pokolenia. Przedstawiciele 
wielu rodów magnackich i szlacheckich dawali przykłady, jak 
należy postępować z poddanymi i jak wspierać tych, którzy po-
trzebowali pomocy. Mnożyły się fundacje dobroczynne, szpital-
ne, stypendialne, posagowe itp., które nie tylko przynosiły ulgę 
i pomoc wielu osobom w trudnej sytuacji życiowej, ale spełniały 
także funkcję wychowawczą dla przyszłych pokoleń, pokazu-
jąc, w jaki sposób należy traktować ludzi, dzięki którym często 
rodziny te budowały swoją fortunę5. Działalność ta nie ustała 
wraz z utratą przez Polskę niepodległości i nadal miała znaczący 
wpływ na wychowywanie kolejnych pokoleń w poczuciu służ-
by drugiemu człowiekowi. W XIX wieku ubodzy chorzy nadal 
otaczani byli opieką przez ziemiaństwo, co wynikało z wiary, re-
alizacji ideału wychowawczego i poczucia odpowiedzialności za 
drugiego człowieka.

Zmiany zachodzące w opiece społecznej w XIX wieku, 
a przede wszystkim kształtowanie się nowoczesnej opieki me-
dycznej również miały istotny aspekt wychowawczy. Lekarze 
starali się edukować społeczeństwo w zakresie ochrony zdro-
wia. brak dbałości o higienę, styl życia, często trudne warunki 
bytowe, słaby stan wiedzy medycznej były przyczyną wielu 
epidemii i dużej śmiertelności, szczególnie wśród najuboższych 
warstw społecznych. Istotne znaczenie w przełamywaniu lęku 
przed lekarzem i pobytem w szpitalu miały uruchamiane przy 
tych placówkach ambulatoria. Na łamach prasy lokalnej zachę-
cano do korzystania z tej formy pomocy, zwłaszcza że była ona 
darmowa6. Dzięki temu lęk przed szpitalami zaczynał powoli 
ustępować i nie traktowano ich już jako ostatniego etapu przed 
śmiercią. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, m.in. dbałość 
o higienę, walka z szerzącymi się chorobami wenerycznymi, po-
dobnie jak dbałość o rozwój moralny, duchowy czy intelektual-
ny, miały istotny wpływ nie tylko na budowanie wspólnoty, ale 

5 Więcej na ten temat zob. W. Partyka, Opieka społeczna w Ordynacji Za-
mojskiej w XVII–XVIII wieku, Lublin 2008, s. 15–26 i n.

6 Więcej na ten temat zob. W. Partyka, Opieka instytucjonalna na Lubelsz-
czyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki, Lublin 2017.
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również na całościową kondycję polskiego społeczeństwa, które 
przez ponad sto lat niewoli zachowało swoją tożsamość narodo-
wą i przywiązanie do tradycji.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, mimo iż obowią-
zek opieki nad chorymi i ubogimi przejęły w dużej mierze in-
stytucje państwowe, nadal widoczne było zaangażowanie w tę 
działalność zarówno Kościoła, jak i osób prywatnych.

Zaangażowanie przedstawicieli wielu warstw społecznych 
w działalność prozdrowotną i opiekuńczą sprawiło, że wykształ-
cił się model obywatela społecznika, dla którego często dobro 
drugiego człowieka utożsamiane było z dobrem całego narodu. 
barbara Smolińska-Theiss, pisząc o źródłach pracy socjalnej, 
zaznaczyła, że właśnie jednym z nich było „miłosierdzie i po-
moc bliźniemu w potrzebie”7. To właśnie działalność związana 
z opieką nad osobami potrzebującymi (sieroty, starcy, opuszcze-
ni, chorzy) była i jest elementem pracy socjalnej, a historia pra-
cy społecznej, zdaniem Heleny Radlińskiej, to jeden z głównych 
działów pedagogiki społecznej8. Idąc tym tropem, śmiało można 
stwierdzić, że historia opieki społecznej może, a nawet powinna 
stać się jednym z działów historii wychowania.

Rozwój badań nad dziejami opieki

Mimo że dzieje opieki społecznej i szpitalnictwa stanowią 
istotną kartę w dziejach kultury i życia społecznego Polski, przez 
długi czas nie budziły większego zainteresowania wśród bada-
czy. Początkowo, na przełomie XIX i XX wieku problematyką tą 
zaczęli się zajmować lekarze, zwracając uwagę m.in. na medyka-
lizację opieki9. Kolejną grupą badaczy interesujących się tym te-

7 b. Smolińska-Theiss, Źródła do pracy socjalnej. Od chrześcijańskiego 
miłosierdzia do liberalnej demokracji, „Problemy opiekuńczo-Wychowawcze” 
1994, nr 5, s. 3.

8 b. Szatur-Jaworska, Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, w: Pedagogika 
społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 2003, s. 108–109.

9 F. Giedroyć, Rys historyczny szpitala św. Łazarza w Warszawie, Warszawa 1897; 
tenże, Zapiski do dziejów szpitalnictwa w dawnej Polsce, Warszawa 1908; L. Wachholz, 
Szpitale krakowskie 1220–1920, t. 1, Kraków 1921; t. 2, Kraków 1924; W. Męczkow-
ski, Prowizorowie szpitalni w dawnej Polsce. Przyczynek do dziejów magistratury naszej, 
„Przegląd Historyczny” 1907, t. 5, s. 81–93, 229–242, 384–394; tenże, Monografia 
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matem byli duchowni, którzy chcieli przede wszystkim ukazać 
znaczącą rolę Kościoła w prowadzeniu akcji dobroczynnych10. 
Następnie dzieje opieki społecznej i szpitalnictwa zaczęły stano-
wić główny lub poboczny nurt badań historyków zajmujących 
się dziejami Kościoła, zakonami, kulturą materialną i życiem co-
dziennym, historią wychowania czy opieką społeczną. Proble-
matyka ta stała się również polem badań dla pedagogów, szcze-
gólnie tych zainteresowanych dziejami wychowania czy opieką 
nad dzieckiem oraz ewolucją pracy socjalnej11.

Ze względu na uniwersalny charakter altruizmu należy mieć 
go na uwadze w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. 
W myśl zasady „słowa uczą, a przykłady pociągają”, chcąc wy-
chować młode pokolenie w duchu wrażliwości na drugiego 
człowieka i jego potrzeby, trzeba nie tylko samemu dawać dobry 
przykład, ale również szukać i wskazywać godne naśladowania 
wzorce z historii. Na znaczenie dobrego wzoru zwracają uwagę 
różne środowiska, m.in. psychologowie i pedagodzy, nazywając 
to metodą modelowania, uczeniem przez obserwację lub ucze-
niem się zastępczym12. Należy wskazywać na piękne postawy 
znanych osób, jak św. brat Albert, Janusz Korczak czy św. Matka 
Teresa z Kalkuty, ale nie można zapominać również o mniej zna-
nych osobach czy grupach społecznych, dla których warunkiem 
istnienia wspólnoty był świat określonych wartości i tradycji.

historyczna szpitali w Królestwie Polskim, Warszawa 1907; tenże, O szpitalach prowin-
cyonalnych, Warszawa 1900; tenże, Stan i potrzeby szpitali Królestwa Polskiego, War-
szawa 1905; tenże, Szpitale dawnej Rzeczypospolitej w uchwałach synodów polskich, 
„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1935, t. 15, z. 1–4, s. 70–95.

10 J.A. Wadowski, Kościoły lubelskie, Kraków 1907; T. Glemma, Z dziejów 
miłosierdzia chrześcijańskiego w Polsce, Kraków 1947; F. Śmidoda, Szpitalnictwo 
Polski przedrozbiorowej w opiece Kościoła, „Caritas” 1948, nr 4, s. 94–97; W. Wój-
cik, Z dziejów kościelnego szpitalnictwa. Archidiakonat sandomierski, „Ateneum 
Kapłańskie” 1949, t. 41, z. 51, s. 265–274; K. Dola, Opieka społeczna Kościoła, w: 
Historia Kościoła w Polsce, red. b. Kumor, Z. obertyński, t. 1, cz. 2, Poznań–War-
szawa 1974, s. 120–122, 343–345, 368–373, 504–506; tenże, Szpitale w średnio-
wiecznej Polsce pod zarządem kościelnym, w: Studia i Materiały Instytutu Studiów 
Kościelnych, red. F.W. bednarski [i in.], Rzym 1972, s. 173–212.

11 Pełną bibliografię prac dotyczących dziejów opieki społecznej zob. 
M. Surdacki, Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, Lublin 2015.

12 Zob. m.in. b. Arska-Kryłowska, Kształtowanie zachowań prospołecznych 
u dzieci za pomocą modelowania, Warszawa 1982, s. 11 i n.
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Lubelskie środowisko badaczy dziejów  
opieki społecznej

Wielkim Mistrzem i Nauczycielem, który dostrzegał ko-
nieczność podejmowania badań nad dziejami opieki społecznej 
oraz przybliżania ich młodzieży, był śp. Profesor Stanisław Li-
tak, długoletni kierownik Katedry Dydaktyki Historii i Historii 
Szkolnictwa na Wydziale Nauk Humanistycznych (Instytut Hi-
storii) oraz Katedry Historii Wychowania i Myśli Pedagogicznej 
na Wydziale Nauk Społecznych KUL (Instytut Pedagogiki). był 
wybitnym badaczem historii Kościoła, wychowania i szkolnic-
twa. Jego dorobek naukowy to ponad 270 publikacji, w tym kilka 
o charakterze monograficznym i syntetycznym13.

badania Profesora Litaka nad historią Kościoła w Rzeczy-
pospolitej czasów nowożytnych charakteryzuje wszechstron-
ność. Pisał na temat duchowieństwa, seminariów duchownych, 
zakonów, bractw religijnych i kultu religijnego, szpitali (opie-
ki społecznej), kultury religijnej, reform kościelnych, struktur 
administracyjnych Kościoła, reformacji, stosunków wyznanio-
wych. Drugim polem jego zainteresowań były dzieje oświaty. 
bliskie mu były zagadnienia szkolnictwa parafialnego i zakon-
nego czy Komisji edukacji Narodowej. Wydał m.in. podręcz-
nik akademicki do historii wychowania. W latach 90. XX w. 
zapoczątkował wydawanie pod swoją redakcją serii pt. Prace 
z Historii Szkolnictwa w Polsce. Dzięki tak szerokiemu spektrum 
badań widział ścisły związek pomiędzy historią wychowania 
i historią opieki. Wychowanie i opieka często szły ze sobą w pa-
rze. Wychowując dobrego człowieka, zawsze starano się mu 
wpoić również miłość i współczucie dla drugiej osoby, przez co 
kształtowano szeregi społeczników, dobroczyńców i opieku-
nów. Profesor Stanisław Litak w swojej pracy naukowo-dydak-
tycznej doskonale łączył ze sobą element wychowana i opieki. 
Kształcąc i wychowując kolejne pokolenia badaczy i naukow-
ców, swoją codzienną postawą przekazywał im coś więcej. 
Swoją wrażliwością i empatią pokazywał, jak należy traktować 
drugiego człowieka. Z jednej strony od siebie i od innych wy-
magał systematycznej pracy i solidności w podejściu do badań, 

13 Pełny dorobek naukowy S. Litaka zob. Vir honestus ac bonus. Stanisław 
Litak 1932–2010, red. P.P. Gach, M. Surdacki, Lublin 2011, s. 227–251.
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a z drugiej otaczał swoich podopiecznych ojcowską wręcz opie-
ką, zawsze gotowy służyć radą i pomocą.

Pod kierunkiem Profesora Litaka powstało 17 rozpraw dok-
torskich i 138 prac magisterskich. Tematyka tych prac była tak 
różnorodna jak zainteresowania badawcze Profesora, a co za 
tym idzie, spora ich część poświęcona została badaniom nad 
dziejami opieki społecznej.

Profesor Litak widział nie tylko potrzebę prowadzenia takich 
badań, ale też potrzebę przybliżania historii opieki społecznej 
młodzieży akademickiej. Podatny grunt do realizacji tego przed-
sięwzięcia znalazł w Sekcji Pedagogiki, gdzie kierował Katedrą 
Historii Wychowania i Myśli Pedagogicznej. To właśnie studen-
tów pedagogiki widział jako adresatów treści dotyczących zarów-
no historii wychowania, jak i historii opieki społecznej. Widząc ro-
snące zainteresowanie problematyką opiekuńczą zarówno wśród 
środowiska naukowego, jak i wśród studentów oraz dzięki zrozu-
mieniu i współpracy ze strony Profesor Teresy Kukołowicz, kie-
rującej wówczas Instytutem Pedagogiki, doprowadził do powsta-
nia w 1999 roku unikatowej w skali kraju Katedry Historii opieki 
Społecznej. Jej Kierownikiem został jego wieloletni współpracow-
nik, można powiedzieć przygotowywany przez niego do tej wła-
śnie roli – Profesor Marian Surdacki. To właśnie on od samego 
początku swojej pracy w Katedrze Historii Wychowania i Myśli 
Pedagogicznej prowadził badania nad historią opieki społecznej. 
To właśnie Profesor M. Surdacki stał się bezpośrednim kontynu-
atorem dzieła zapoczątkowanego przez Profesora S. Litaka. Za-
równo badania, jak również chęć przekazywania wiedzy na temat 
dziejów opieki stały się głównym zadaniem tej katedry. W wyni-
ku prowadzonych badań powstało szereg doktoratów, prac ma-
gisterskich i licencjackich dotyczących zagadnień opiekuńczych, 
zarówno w odniesieniu do historii, jak i czasów obecnych.

W wyniku reorganizacji struktur organizacyjno-naukowych 
Instytutu Pedagogiki, decyzją rektora z dnia 12 maja 2014 roku 
dotychczasowa katedra Historii opieki Społecznej przekształco-
na została w Katedrę Historii Wychowania i opieki Społecznej. 
W praktyce nastąpiło poszerzenie przedmiotu badań i zaintere-
sowań naukowych dotychczasowej katedry, w wyniku połącze-
nia z nią Katedry Historii Wychowania, kierowanej od roku 1984 
do 2000 przez prof. Stanisława Litaka, a następnie do 2014 przez 
dr. hab. Piotra Pawła Gacha prof. KUL. 
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Niekwestionowanym i prestiżowym osiągnięciem Katedry 
jest zapoczątkowanie i redagowanie przez M. Surdackiego serii 
wydawniczej Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Pol-
sce, nawiązującej do wcześniejszej serii Prace z Historii Szkolnictwa 
w Polsce pod redakcją S. Litaka. Dotychczas pod redakcją M. Sur-
dackiego ukazało się 17 tomów (z serią redagowaną przez S. Li-
taka łącznie 34 tomy). Ponadto równie ważnym osiągnięciem 
jest stworzenie przez M. Surdackiego pierwszej syntezy dziejów 
opieki społecznej, obejmującej okres od średniowiecza do końca 
XVIII wieku (Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, Wyd. 
TN KUL, Lublin 2015, ss. 650).

oprócz walorów czysto naukowych, poznawczych i histo-
riograficznych, opracowanie dziejów dobroczynności i opieki 
społecznej ma wartość użytkową i aplikacyjną dla takich dys-
cyplin – jak pedagogika opiekuńcza, praca socjalna czy socjo-
logia. Jest przydatne zarówno dla badaczy tych zagadnień, jak 
i studentów. Może się przyczynić do promocji dobrych praktyk 
i poszerzenia ogólnej wiedzy na temat dawnych form opieki 
społecznej wśród pracowników różnych instytucji społecznych, 
opiekuńczych, resocjalizacyjnych, pedagogicznych, kościelnych, 
świeckich, państwowych, gminnych i samorządowych. Dzięki 
tej wiedzy doświadczenia płynące z minionych działań dobro-
czynnych i charytatywnych mogą być wykorzystane do zapo-
biegania i rozwiązywania współczesnych problemów i patologii 
związanych z ludźmi zmarginalizowanymi i wyobcowanymi 
społecznie.

Wnioski

Należy mieć nadzieję, że dorobek i zasługi Profesora Stani-
sława Litaka w kwestii badań nad dziejami opieki społecznej nie 
zostaną zapomniane. Ponadto należy oczekiwać, że dalsza praca 
naukowo-badawcza Profesora Mariana Surdackiego, będącego 
niekwestionowanym znawcą i autorytetem w tej dziedzinie, do-
prowadzi do zainteresowania dziejami opieki społecznej coraz 
większych kręgów odbiorców.

Mieczysław łobocki w swojej pracy pt. Altruizm a wychowanie 
stwierdził, że ze względu na uniwersalny charakter altruizmu 
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należy o niego zabiegać w pracy wychowawczej z dziećmi i mło-
dzieżą14. Wobec tego, mając na uwadze dotychczasowy dorobek 
wielkich Mistrzów i inicjatorów badań nad dziejami opieki spo-
łecznej, należy go pielęgnować i kontynuować zarówno dla do-
bra nauki, jak i ze względu na istotny element wychowawczy.
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AbSTRAKT

Człowiek jako istota społeczna w swoim życiu ma kontakt z szeroko rozumianą sztuką, 
nawet wtedy, gdy sobie tego nie uświadamia. Specyficznym oddziaływaniem sztuką na 
człowieka jest arteterapia. Coraz częściej pedagodzy sięgają po metody i techniki z za-
kresu arteterapii. Istnieje coraz większa potrzeba poszukiwania nowatorskich i alterna-
tywnych metod, wynikająca z dynamicznych przemian społecznych. Profesor Halina 
Sala-Wójcik jako nauczyciel akademicki była osobą, która rozumiała tę potrzebę i wy-
chodziła jej naprzeciw, tworząc Laboratorium Zabawki Dydaktycznej Miękkiej czy teatr 
Iuvenes – Iuvenibus. 

SłoWA KLUCZoWe: Halina Sala-Wójcik, arteterapia, sztuka, zabawka miękka, teatr

AbSTRACT

Man as a social being in his life has contact with art, even if he does not realize it. Art 
therapy is the specific effect of art on man. educators often go back to the methods and 

1 https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/sztuka-przynosi-nam-dowod-ze-
istnieje-cos-innego-niz-nicosc-1326975/ (dostęp: 15.09.2017).
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techniques of art therapy. There is an increasing need for innovative and alternative 
methods resulting from dynamic social change. Professor Halina Sala-Wójcik was an 
academic teacher was a person who understood a need and met it, creating the Labo-
ratory of Soft Teaching Toys or the Iuvenes – Iuvenibus theater

KeyWoRDS: Halina Sala-Wójcik, art therapy, art, soft teaching toys, theater

Wstęp

W życiu człowieka sztuka stanowi nieodłączny element 
jego wzrastania, rozwoju jak i wychowania. Każda osoba od 
najmłodszych lat ma naturalną potrzebę twórczej ekspresji. 
Wyraża się ona choćby w tworzeniu własnych pierwszych ry-
sunków, naśladowaniu dorosłych w działaniach artystycznych, 
czy prostych działaniach manualnych z użyciem plasteliny. 
Sam proces twórczy, jak wykazały liczne badania i analizy, ma 
właściwości terapeutyczne. Na przestrzeni lat, w miarę doce-
niania tej właściwości, wyłoniła się samodzielna dyscyplina 
naukowa – arteterapia. Terapeuci, wykorzystując wszelkie me-
tody i formy pomocy terapeutycznej z wykorzystaniem sztu-
ki, starają się pomagać człowiekowi w rozwoju. Szeroki zakres 
oddziaływań arteterapeutycznych: wychowawczy, terapeu-
tyczny, profilaktyczny, a także edukacyjny pozwala na dotarcie 
do dużego grona odbiorców, zarówno dzieci i młodzieży, jak 
i dorosłych, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością 
intelektualną czy ruchową.

Niniejszy artykuł poświęcony został Profesor Halinie Sali-
-Wójcik, która swoim dorobkiem naukowym wniosła duży 
wkład w rozwój arteterapii w Polsce oraz w wychowanie i przy-
gotowanie przyszłych arteterapeutów. W artykule skupiono się 
na ogólnym przedstawieniu arteterapii, uwzględniając cechy 
profesjonalnego arteterapeuty, by w tym kontekście przybliżyć 
postać Haliny Sali-Wójcik. W ostatniej części zostały ukaza-
ne dwie płaszczyzny działań Pani Profesor, którymi w głów-
nej mierze się zajmowała: Zabawka dydaktyczna miękka i teatr 
Iuvenes – Iuvenibus.
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Być arteterapeutą

Termin arteterapia pochodzi od słów arte (łac.), co oznacza 
wykonanie czegoś w sposób doskonały, po mistrzowsku i wią-
że się z wyrazem pierwotnym ars, oznaczającym sztukę. Dru-
gi człon terminu to terapia, który łączy się z wyrażeniem thera-
peuein (gr.), co oznacza opiekować się, leczyć, oddawać cześć2. 
Arteterapia często bywa określana zamiennie terminem terapia 
przez sztukę. obydwa terminy odnoszą się do aktywności przy 
użyciu sztuki. Jednak istnieje różnica w tych dwóch działaniach. 
W pierwszym – arteterapii – ma miejsce relacja między klien-
tem a terapeutą; w drugim – terapia przez sztukę – klient pełni 
jednocześnie rolę terapeuty. Jednak obydwie sytuacje mogą mieć 
zarówno miejsce w atreterapii, jak i w terapii przez sztukę3. Naj-
istotniejszym elementem w arteterapii jest proces twórczy, któ-
rego istota polega na „reorganizacji posiadanego doświadczenia 
i stwarzaniu w oparciu o jego elementy nowych kombinacji i ze-
stawień. Proces twórczy łączy je i integruje w sposób oryginalny 
i nieoczekiwany”4. Tomasz Rudowski wskazuje na „całokształt 
działań artystyczno-estetycznych w uwarunkowaniach (…) psy-
chosocjopedagogicznych, skoncentrowanych na zdrowieniu pa-
cjenta”5. Cel tych działań arteterapeutycznych stanowi głównie 
sam proces tworzenia, a nie jego rezultat końcowy, którym jest 
wytwór sztuki6. Samo jednak dzieło powstałe w wyniku działań 
twórczych może mieć wartość estetyczną i być umiejscowione na 
wystawie i przez to posiadać siłę oddziaływania na inne osoby, 
będące odbiorcami sztuki.

Ważną i nieodzowną rolę w działaniach arteterapeutycznych 
odgrywa terapeuta. Niejednokrotnie działania terapeutyczne są 
realizowane podczas spotkań warsztatowych. „Aranżowanie sy-
tuacji interpersonalnych – zauważa eugeniusz Józefowski – pod-
czas których zachodzą wewnętrzne doświadczenia związane 

2 Por. S.L. Popek, Psychologia twórczości plastycznej, Kraków, 2010, s. 427.
3 Por. tamże, s. 426.
4 M. Wróblewska, Poszukiwanie istoty twórczości w ekspresji werbalnej i pla-

stycznej, w: Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja – Samorealizacja – Wsparcie, 
red. K. Krasoń, b. Mazepa-Domagała, Katowice 2005, s. 60.

5 T. Rudowski, Arteterapia, Inspiracje i wartości, Warszawa, 2014, s. 7.
6 Por. tamże.
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z tworzywem plastycznym, wybranym miejscem i samym fak-
tem wspólnej pracy, ma zdecydowanie charakter terapeutycz-
ny”7. Arteterapeuta odpowiada za organizację zajęć artetera-
peutycznych. Powinien on posiadać odpowiednie kwalifikacje, 
istotną rolę odgrywają również jego osobiste predyspozycje. 
Maja Stańko-Kaczmarek wymienia „umiejętność nawiązywania 
i podtrzymywania relacji, która jest jednym z istotnych czynni-
ków leczących”8, jako główną cechę arteterapeuty.

Art Therapy Credentials board (ATCb) w Kodeksie Praktyki 
Zawodowej nakreślił ogólne zasady etyczne arteterapeutów. Są 
to: odpowiedzialność wobec pacjentów, kompetencja i uczciwość 
zawodowa, odpowiedzialność wobec studentów i osób podda-
wanych superwizji, odpowiedzialność wobec uczestników ba-
dań i odpowiedzialność wobec zawodu9. W powyższych zasa-
dach czytamy m.in., iż „arteterapeuta szkoli swoich studentów, 
udzielając im dokładnych, najnowszych informacji, i dba o ich 
rozwój zawodowy; jako nauczyciel, superwizor i naukowiec ar-
teterapeuta utrzymuje wysokie standardy naukowe (…); w ra-
zie potrzeby zasięga opinii innych specjalistów; jest świadomy 
swojej nadrzędnej pozycji w stosunku do studentów (…) i nie 
wykorzystuje ich zaufania ani zależności (…) zaleca się (…) by 
uznawał za swój obowiązek działanie na korzyść społeczności 
i społeczeństwa, poświęcając część swojej aktywności zawodo-
wej na świadczenie usług w zamian za niewielkie wynagrodze-
nie lub bez zapłaty”10. W publikacjach dotyczących arteterapii, 
niejednokrotnie odnajdujemy zdanie, że terapeutę powinna 
charakteryzować odpowiedzialność za podejmowane działania, 
swoich podopiecznych i współpracowników11.

7 e. Józefowski, Praktyka sztuki jako terapia – kilka uwag edukatora sztuki, w: 
Metody i formy terapii sztuką, red. L. Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra 2005, 
s. 28. 

8 M. Stańko-Kaczmarek, Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, Warsza-
wa 2013, s. 59. 

9 Więcej zob.: Arteterapia. Podręcznik, red. C.A. Malchiodi, Gdańsk 2014, 
s. 536–542. 

10 Tamże, s. 539 i 541. 
11 Por. tamże; zob. również: http://www.kajros.pl/kodeks_etyczny.ht-

ml, Kodeks etyczny Association of Professional Music Therapists, british So-
ciety for Music Therapy; S. Sidorowicz, Tezy do dyskusji nad deontologią zawodu 
muzykoterapeuty, „Muzykoterapia Polska” 2003, nr 2(6), s. 39–44.
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ogólne zarysowanie zarówno atreterapii, jak i charakterysty-
ki arteterapeuty (nie jest to głównym celem niniejszego artykułu) 
pozwala na tym tle nakreślić sylwetkę Profesor Haliny Sali-Wój-
cik jako nauczyciela akademickiego, arteterapeuty i pedagoga.

Halina Sala-Wójcik więcej niż nauczyciel akademicki

odpowiedzialność, obowiązkowość, chęć samodoskona-
lenia się, wiedza o wychowanku, chęć poznania go, szacunek 
i zaufanie oraz odwaga moralna to, według Jana Władysława 
Dawida, niezbędne cechy, jakie powinien posiadać pedagog12. 
Profesor Halina Sala-Wójcik posiadała wszystkie te cechy, dbając 
i zabiegając, by osoby, które ją spotykały, mogły z nich zaczerp-
nąć i w swoim życiu je rozwijać. Agnieszka Malatyńska napi-
sała o H. Sali-Wójcik: „Halina była postacią niezwykłą; bardzo 
utalentowana, wrażliwa nie tylko na piękno, ale także na świat 
i jego losy, zabierała głos w dyskusji życia. I to nie tylko malując, 
zajmując się pedagogiką”13. Jej życie od samego początku zwią-
zane było z wychowaniem i nauczaniem, a także ze sztuką, któ-
rą rozumiała jako sposób komunikowania się ze światem. była 
osobą bardzo uduchowioną, która nie lubiła prostych rozwią-
zań, często stając w opozycji do trendów świata, ale nieustannie 
wskazywała w dyskusjach na istnienie boga, dzięki któremu je-
steśmy i któremu wszystko zawdzięczamy.

Halina Sala-Wójcik urodziła się 11 sierpnia 1950 roku w Kra-
kowie w rodzinie inteligenckiej z tradycjami nauczycielskimi. 
Uzyskała maturę w 1970 roku, kończąc Państwowe Liceum 
Sztuk Plastycznych w Krakowie. W latach 1971–1976 podję-
ła studia w Akademii Sztuk Pięknych, uzyskując w 1976 roku 
dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni Profesora Czesła-
wa Rzepińskiego. W tym też roku podjęła pracę w VII Lo oraz 
w Studium Wychowania Przedszkolnego w Krakowie jako na-
uczyciel wychowania przedszkolnego. W 1983 roku przeniosła 

12 o. Jabłonko, Myśl etyczno-pedagogiczna Jana Władysława Dawida w dzi-
siejszych czasach, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsię-
biorczości” 2014, t. 26 (1), s. 191–197.

13 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790920874279419&se-
t=pb.100000845418963.-2207520000.1504693409.&type=3&theater (dostęp: 15.09.2017).
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się do Wyższej Szkoły Pedagogicznej, gdzie pracowała na stano-
wisku starszego asystenta. Przewód kwalifikacyjny I stopnia na 
Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie otworzyła w 1986 roku. 
Tamże w 1996 roku uzyskała kwalifikacje II stopnia w dziedzinie 
sztuk plastycznych w zakresie malarstwa. od 1997 roku swoje ży-
cie związała z Instytutem PPiS AP jako profesor nadzwyczajny14.

Jako malarka z wykształcenia i zamiłowania wystawiała wiele 
swoich prac w Polsce i poza jej granicami. Ważniejsze wystawy 
indywidualne to: wystawy w Krakowie (1979, 1981 oraz corocz-
nie w latach 1985-1991 i 1993-1997); wystawy w Nowym Sączu 
(1982, 1988); wystawa w Kołobrzegu (1989); wystawa w Kryni-
cy Morskiej (1990); wystawy w Lozannie i Renens, Szwajcaria 
(1991); wystawa w Wadowicach (1992); pokaz kolekcji obrazów 
z cyklu Podróże, bremond, Teksas (1997); wystawa Rękawka, 
Kraków (1997); wystawa w galerii Gil, Kraków (1998); wysta-
wa w galerii Rękawka (1999); pokaz kolekcji obrazów W cieniu 
Krzyża, bremond, Teksas (2000); pokaz kolekcji obrazów ba-
strop, Teksas (2000); wystawa Nauczyciel – uczeń, spotkania na 
polu sztuki w Krakowie (2001); wystawa z cyklu Zabawo-Obrazy 
w Krakowie (2001); wystawa z cyklu Odnajdywanie w Krakowie 
(2002); pokaz kolekcji z cyklu Gwidon z Montpellier w Lublinie 
(2002); cyklu W Cieniu Krzyża II, bremond, Teksas (2003); pokaz 
kolekcji obrazów w Merrillville, Indiana, USA (2004); pokaz ko-
lekcji obrazów Tajemnice Światła, oddział Zamku Królewskiego 
na Wawelu; dwie wystawy w Krakowie (2006); pokaz kolekcji 
obrazów w tym z cyklu Pożegnania, galeria Rękawka (2006); po-
kaz kolekcji obrazów, wystawa Struktury światła, berlin (2007); 
pokaz kolekcji obrazów Między niebem a wodą i … (2007); pokaz 
kolekcji malarstwa na wystawie Czerwone linie przestrzeni, galeria 
Rękawka (2007); na wystawie HAAG city I w galerii Rękawka 
(2008); na wystawie Megahivo, Martika Muzeum, Węgry (2008); 
na wystawie HAAG city II, galeria Rękawka (2009); na wysta-
wie W stronę światła, galeria Rękawka (2010); pokaz kolekcji ma-
larstwa na wystawie Układ 3, galeria Rękawka, Kraków (2011); 
na wystawie Zdarzyło się albo i nie…, galeria Rękawka, Kraków 
(2012); w Galerii w Zwartewaal, Holandia (2012); pokaz kolekcji 

14 Życiorys H. Sali-Wójcik, w: Archiwum prywatne Sabiny Wójcik, dalej sto-
sowany skrót ApSW.
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malarstwa na wystawie Szafa, galeria Rękawka, Kraków (2013)15. 
Nigdy nie odmawiała udziału w wystawach zbiorowych, gdzie 
niejednokrotnie jej prace były nagradzane.

Udział H. Sali-Wójcik w ważniejszych wystawach zbiorowych 
to: Doroczny Salon Malarstwa Krakowskiego, Kraków (1978); 
wystawa zorganizowana przez ZPAP, Norymberga (1979); Mię-
dzynarodowa wystawa malarstwa Morze – symbol i rzeczywistość, 
Gdynia (1980); 3 wystawy malarstwa, Kraków (1981); wystawa 
plakatu Kraków nie może umrzeć, Kraków (1981); wystawa Kra-
kowscy malarze, rzeźbiarze i graficy (1985); wystawa krakowskie-
go środowiska plastycznego Widzenia Malarskie, Kraków (1987); 
ogólnopolska wystawa Młoda Plastyka, Warszawa (1988); wy-
stawa Współczesne Malarstwo Polskie, bruksela (1990); wystawa 
Z pracowni profesora Czesława Rzepińskiego, Kraków (1996); wysta-
wa Grupa Pięć, Kraków, Sanok (1996); wystawa Genius Loci, Dwór 
w Stryszowie (2005); Salony wakacyjne od VI do IX, galeria Rę-
kawka, Kraków (2006–2009); wystawa Krakowscy artyści Klinice 
Kardiochirurgii, Pałac Sztuki, Kraków (2008); X Salon Wakacyjny, 
Kraków (2010); udział w wystawie Czesław Rzepiński i uczniowie, 
Dom Sztuki, Rzeszów (2010); Polonia – Art, Katowice (2010); 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków (2010); XI–XII 
Salon Wakacyjny, Kraków (2011–2012)16. Za swoje osiągnięcia 
nagrodzona została Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz 
wyróżniona licznymi nagrodami uczelnianymi.

Halina Sala-Wójcik została określona w środowisku artystów 
krakowskich mianem „malarki niebieskich przestrzeni”. Z jej płó-
cien przebija jakaś niewyrażalna metafizyczność, Przenoszą one 
odbiorcę w świat, który nie jest łatwy w odbiorze, ale pozwala 
człowiekowi doświadczyć nieskończoności jego istnienia. Zapew-
ne ma to związek z jej bogatym życiem duchowym i więzią z bo-
giem. Dla Pani Profesor niejednokrotnie płaszczyzną porozumie-
nia były obrazy. Z jednej strony charakteryzowała ją akceptacja 
widzialnej natury i jej piękna, z drugiej próba wniknięcia w nią tak 
głęboko, aby ją zrozumieć i wydobyć jak najwięcej tajemnic. W tej 
dyscyplinie wychodziła ponad tradycyjne rozumienie malowa-
nia. W jej obrazach odbiorca nie dostrzeże rzeczywistych miejsc, 
trudno dopatrywać się też realnych przedmiotów. Jak zauważyła 

15 Wystawy H. Sali-Wójcik, w: ApSW.
16 Tamże.
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Kinga łapot-Dzierwa, malarstwo H. Sali-Wójcik „to raczej snucie 
opowieści o pięknie natury stworzonej ręką Najwyższego. opo-
wieść ta jest wyjątkowa, oparta na własnej interpretacji zastane-
go świata, widzianego przez pryzmat własnych doznań. Patrząc 
na płótna Halinki, widz zostaje wciągnięty w rzeczywistość nie-
mal metafizyczną, emanuje z nich bowiem magiczna nastrojo-
wość. Każde spojrzenie to inny kształt i kolor, które układają się 
w dźwięki na kształt partytury utworu muzycznego”17.

Halina Sala-Wójcik stworzyła artystyczny projekt miasto HaaG, 
który nazwę zyskał od pierwszych sylab imion autorek. Projekt 
HaaG city narodził się w krakowskiej galerii Rękawka, z któ-
rą związana była Pani Profesor. Podczas prezentacji prac wraz 
z A. Malatyńską nadały przestrzenną formę swoim obrazom i fo-
tografiom, budując w galerii miasto, jak same podkreśliły, „pul-
sujące życiem, pełne zgiełku i pośpiechu, ale jednocześnie mające 
enklawy spokoju”18. Projekt, rozrastając się, przybrał z czasem for-
mę wirtualną, „gdzie istnieje nieograniczona niczym przestrzeń, 
a kształt aglomeracji zależy wyłącznie od nas. budowanie każde-
go miasta to niekończący się proces. Podobnie będzie z naszym 
HaaG – miastem sztuk wszelakich”19. I tak H. Sala-Wójcik zrze-
szyła w projekcie ludzi szeroko rozumianej sztuki: malarzy, foto-
grafów, muzyków, rzeźbiarzy, a także poetów i aktorów. Miała dar 
do przyciągania ludzi i tworzenia wyjątkowej wspólnoty nakie-
rowanej na dobro, „zasiewała ziarenka miłości, które kiełkowały 
i wzrastały zawsze w kierunku drugiego człowieka”20.

Pasjonatka małych form – zabawka dydaktyczna 
miękka i Iuvenes – Iuvenibus

Halina Sala-Wójcik jako nauczyciel akademicki związana była 
z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. W latach 90. wy-
szła naprzeciw naturalnym potrzebom małych dzieci, tworząc 

17 K. łapot-Dzierwa, Prof. Halina Sala-Wójcik w osobistych wspomnieniach, 
„Konspekt” 2014, nr 4 (53), s. 64–65.

18 http://haag.prv.pl/index.html (dostęp: 15.09.2017).
19 Tamże.
20 K. łapot-Dzierwa, Prof. Halina Sala-Wójcik w osobistych wspomnieniach, dz. cyt. 

s. 66.
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Laboratorium Zabawki Dydaktycznej Miękkiej w Katedrze Peda-
gogiki Przedszkolnej i Szkolnej WSP w Krakowie. Pani Profesor 
zauważała duże możliwości szeroko rozumianej pedagogiki kul-
tury w działaniach dydaktycznych. Przestrzenie piękna, świeckiej 
kultury artystycznej były dla niej inspiracją do przeprowadzenia 
licznych działań z udziałem dzieci. Przykładem wykorzystania 
sztuki w zajęciach z dziećmi jest cykl działań w Domu Dziecka im. 
św. Ludwiki w Krakowie w latach 2008–2009, przeprowadzonych 
przez H. Salę-Wójcik z wykorzystaniem zabawki dydaktycznej 
miękkiej, która powstała w Laboratorium Zabawki Dydaktycznej 
Miękkiej. Podczas zajęć zabawka w kształcie małego domu „przy-
niosła” uczestnikom w swym wnętrzu reprodukcję obrazu pt. 
Święta rodzina autorstwa Rembrandta Van Rijna. Następnym eta-
pem było wykonanie własnego obrazka w technice collage. Takie 
działania wzbudzały w uczestnikach pozytywne emocje. W ten 
sposób H. Sala-Wójcik odkrywała nowe sposoby wykorzystania 
zabawki jako medium o funkcji terapeutycznej.

Przy współpracy studentów tworzyła w laboratorium projekty 
zabawek dydaktycznych miękkich, których pierwowzorem sta-
wały się rysunki dzieci w różnym wieku. W ten sposób powstał 
cykl zabawek, których kształty naśladowały np. głowonogi. Się-
gając do wyobraźni dziecka, H. Sala-Wójcik projektowała i wy-
konywała pierwowzory zabawek, które często miały zagadkowe 
kształty. Każda taka zabawka była indywidualnie zaprojektowana 
i uszyta z miękkich, przyjaznych w dotyku materiałów, co spra-
wiało, że dzieci chętnie po nie sięgały. Prócz funkcji ludycznych 
zabawka taka budziła określone odczucia, miała także wpływ na 
wspomaganie rozwoju fizycznego i emocjonalnego oraz służyła 
przekazywaniu różnorodnych treści w procesie uczenia się. Za-
bawka pełniła szereg funkcji, wśród nich można wymienić: zaba-
wową, umysłową, poszerzającą doświadczenia dziecka, ruchową, 
terapeutyczną oraz stymulującą wyobraźnię dziecka21. Dziecko 
nadaje zabawce osobiste znaczenie – każda figurka otrzymywa-
ła więc imię, nadane przez dziecko lub grupę dzieci, co umoż-
liwiało jej personifikację. Dzięki swojemu kształtowi, który nie 
naśladował zwierząt, roślin, ludzi czy telewizyjnych bohaterów, 
mogła odgrywać wyimaginowane role, pobudzając do działania 

21 Więcej zob.: H. Sala-Wójcik, Zabawka dydaktyczna miękka w zabawach pla-
stycznych dzieci w przedszkolu, w: Kultura – Sztuka – Edukacja, red. b. Kurowska, 
K. łapot-Dzierwa, t. I, Kraków 2015, s. 36–45.



158 Andrzej Jasnos

i zabawy. H. Sala-Wójcik niejednokrotnie potwierdzała, że za-
bawka dydaktyczna miękka dzięki swej inności na ogół zachwy-
ca dziecko, sprawia mu radość oraz sugeruje swoisty sposób ba-
wienia się nią. H. Sala-Wójcik zauważała, że „w dobie ogromnej 
ilości zabawek – często o nienajlepszych walorach estetycznych 
i dydaktycznych – które znaleźć można w sprzedaży, istnieje po-
trzeba stworzenia takiej zabawki, która wzbudzi zainteresowania 
poznawcze, zmotywuje dziecko do zadawania pytań, a jednocze-
śnie będzie bezpieczna. Zabawki dostępne w sklepach nie zawsze 
wpływają pozytywnie na psychikę dziecka”22.

W ramach badań nad zabawką dydaktyczną miękką H. Sala-
-Wójcik nawiązała współpracę z psycholog dr Celestyną Grzyw-
niak, która obserwowała działalność dzieci pod kątem diagno-
zy i terapii psychologiczno-pedagogicznej. Wytworzyła się 
pomiędzy nimi specyficzna więź. C. Grzywniak we wspomnie-
niu o H. Sali-Wójcik pisze: „(...) dla mnie Halinka była przyjacie-
lem. Nasza przyjaźń nie dotykała artyzmu, wielkiego malarstwa. 
była zwyczajna, codzienna. opierała się na rozmowach o życiu, 
naszych dzieciach i codziennej szarości, w której znajdowałyśmy 
mały brylancik pocieszenia, czasami dobrą kawę i pierogi, wspól-
nie zjedzone w najbliższym barze lub kawiarence. Długie roz-
mowy o naszych codziennych sprawach, a w nich czasami żart, 
poszukiwanie radości. Jak każdy człowiek [Halina] miała sprawy 
wielkie i te małe, z których składa się codzienność. W nich zawsze 
znajdowała drogę ku dobru, ku wspieraniu drugiego człowieka. 
Pozostawiła po sobie paletę odcieni dobra, bo nikomu nie chciała 
przeszkadzać na jego drodze, narzucać własnego zdania”23. W tej 
relacji uwidacznia się cecha Pani Profesor – jako bardzo dobrego 
pedagoga, który nie rozdzielał pracy naukowej i życia prywatne-
go. była osobą, dla której życie tak zawodowe, jak i osobiste stano-
wiło jedno, było jedną wielką pasją bycia z drugim człowiekiem. 
Niejednokrotnie z płaszczyzny współpracy akademickiej potrafi-
ła wytworzyć swoim charakterem więzi wykraczające poza zwy-
kłą znajomość.

Zabawka dydaktyczna miękka zdobyła liczne nagrody 
i wyróżnienia na festiwalach zabawek, w edycjach krajowych 

22 Tamże, s. 37.
23 Za: K. łapot-Dzierwa, Prof. Halina Sala-Wójcik w osobistych wspomnie-

niach, s. 65–66.
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i zagranicznych. Na konkursie zorganizowanym przez Muzeum 
Zabawek i Zabawy w Kielcach zdobyła pierwsze miejsce. Prezen-
towana była podczas Festiwalu Nauki w Krakowie, także pod-
czas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych 
oraz w czasie wystaw okolicznościowych, w Polsce i za granicą. 
Na tematy związane z zabawką dydaktyczną miękką powstały 
pod kierunkiem H. Sali-Wójcik liczne prace dyplomowe24. Duże 
zainteresowanie studentów pracą z dziećmi przy zastosowaniu 
zabawki dydaktycznej miękkiej wypływało nie tylko z jej innowa-
cyjności, ale również z usposobienia H. Sali-Wójcik, która potrafiła 
dzielić się swoimi pomysłami i była otwarta na nowe idee.

Halina Sala-Wójcik jako arteterapeuta zajmowała się wpły-
wem sztuki teatralnej na człowieka. W 1998 roku założyła autor-
ski teatr Iuvenes – Iuvenibus, którego debiut odbył się 24 kwiet-
nia 1999 roku podczas Wojewódzkiego Festiwalu Teatralnego 
w Wadowicach. był to spektakl pt.: Niedziela, autorstwa i w re-
żyserii H. Sali-Wójcik. W teatrze zrzeszała ludzi zajmujących się 
wieloma płaszczyznami sztuki, ale i tych, którzy poszukiwali 
swojego środka wyrazu. Kolejne przedstawienie pt.: Droga, od-
było się w maju 2001 roku w galerii Rękawka w Krakowie, a na-
stępnie w Wadowicach i Kalwarii. Teatr przyjmował również 
formułę teatru plenerowego. W 2006 roku wystawione zostały 
takie spektakle, jak: Filozof odchodzi, Filozof odchodzi i…, Spotka-
nie po latach, oraz Powrót absurdysty, na podstawie książki o tym 
samym tytule, autorstwa Wojciecha Węcława. Również teatr 
mógł zaprezentować swoje spektakle podczas Festiwalu Nauki 

24 Spis prac dyplomowych pod kierunkiem H. Sali-Wójcik, w: ApSW: Lucyna bo-
rowska-Krztoń, Wartości dydaktyczne zabawki miękkiej „Figurek” w edukacji dzieci 
pięcioletnich; bożena boba, Funkcje ruchowe zabawki dydaktycznej miękkiej „Zygzuś” 
podczas zajęć z dziećmi sześcioletnimi; Anna Garus, Funkcje ruchowe zabawki dydak-
tycznej miękkiej „Bambulek” podczas zajęć z dziećmi czteroletnimi; Anna Kubiaczek, 
Funkcje ruchowe zabawki dydaktycznej miękkiej „Wielgachna kostka” podczas zajęć 
z dziećmi pięcioletnimi; Anita Sołtycka, Funkcje ruchowe zabawki dydaktycznej mięk-
kiej o nazwie „Cudaczek” podczas zajęć z dziećmi czteroletnimi; Kazimiera Karpierz, 
Funkcje ruchowe zabawki dydaktycznej miękkiej „Zaczarowany namiot” podczas zajęć 
z dziećmi trzyletnimi; Małgorzata Gołuszka, Wartości dydaktyczne zabawki miękkiej 
„Skrzynia skarbów” w edukacji dzieci sześcioletnich; Józefa Justyna Master-Karcz-
marz, Funkcje ruchowe zabawki dydaktycznej miękkiej „Pusia” podczas zajęć z dziećmi 
sześcioletnimi; Aleksandra Kamieńska, Wartości dydaktyczne zabawki miękkiej „Mi-
lutek” w edukacji dzieci trzyletnich; Halina Wiśniewska, Wartości dydaktyczne zabaw-
ki miękkiej „Tobik” w edukacji dzieci sześcioletnich; Jadwiga Kurowska, Wpływ zabaw-
ki dydaktycznej miękkiej „Pysi-Mysi” na wspomaganie edukacji dzieci klas trzecich. 
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organizowanego w Krakowie, na Rynku Głównym. Staraniem 
H. Sali-Wójcik teatr nawiązał współpracę z mediolańskim Teatro 
del Corvo, a od 2008 roku z praskim teatrem Strašnické Divadlo. 
W maju 2009 roku pokazany został na scenie głównej krakow-
skiego Rynku spektakl pt. Miłość mi wszystko powiedziała25.

Fenomenem Iuvenes – Iuvenibus było to, że jak sama nazwa 
wskazywała, gromadził ludzi młodych, którzy chcieli przez swo-
je zaangażowanie pokazać rówieśnikom, że otaczający świat jest 
piękny, choć niejednokrotnie potrzeba odkrywać to w najmniej-
szych szczegółach. Realizując sztuki, H. Sala-Wójcik współpraco-
wała z młodymi poetami krakowskimi, takimi jak Marek Waw-
rzyński, Wojciech Więcław czy bożena boba-Dyga. Celem teatru 
nie było przekazywanie sztuki jako samej sztuki, ale sprowoko-
wanie widza do refleksji nad sobą, światem, sensem istnienia, by 
w końcu pobudzić go do działania dla dobra drugiego człowieka.

Halina Sala-Wójcik sama nigdy nie występowała w sztukach, 
ale jej charakter i jej przesłanie widoczne było w każdej posta-
ci teatralnej. Pozornie każda sztuka była niedopracowana, mało 
prób, skromna dekoracja, brak efektów specjalnych. Jednak to 
było założeniem autorki, by każdy, kto będzie oglądał, ale i grał, 
mógł się poczuć jak w prawdziwym życiu, którego nie jest się 
w stanie zaplanować w każdym szczególe. H. Sala-Wójcik po-
przez swoje działania teatralne potrafiła wydobywać z uczestni-
ków emocje i uczucia, których sami nie byli świadomi, pozwa-
lając im na ich nazwanie i wyrażenie w nieskrępowany sposób, 
przez co teatr nabierał charakteru arteterapeutycznego.

Zakończenie

Wcześniejsze rozważania pozwalają stwierdzić, iż osoba H. Sa-
li-Wójcik była niezmiernie inspirująca. Takie działania, jakie podej-
mowała na rzecz drugiego człowieka, szczególnie tego najmniej-
szego, rozpoczynającego dopiero swoją przygodę z nauką, były 
i są nadal potrzebne. Jej życie budowane i oparte na wartościach 
odzwierciedlało się w jej pełnych ciepła i akceptacji relacjach 
z ludźmi, których, jak sama mówiła, „stawia bóg”. Ilość wystaw, 
prac pod jej kierunkiem, działań, jakie podejmowała jest imponu-
jąca i może zawstydzać niejednego nauczyciela akademickiego. 

25 http://haag.prv.pl/absurdysta.html, (dostęp: 15.09.2017).
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Miasto HaaG – „instalacja zbudowana jest z obrazów, fotografii, 
muzyki (naturalne odgłosy miasta odpowiednio przetworzone), 
a całość wkomponowana w przestrzeń galeryjną, która – poprzeci-
nana liniami taśm, zabudowana białymi sześcianami – staje się inte-
gralną częścią kreacji. Fotografie, a przede wszystkim obrazy pełnią 
rolę okien, przez które oglądamy – mniej lub bardziej dosłownie – 
ulice i podwórza, detale architektury i miejską zieleń, światło i cień. 
Miasto HaaG jest niemal pozbawione ludzi; fizycznie nie ma ich 
ani na fotografiach, ani na obrazach, ale każde miejsce naznaczone 
jest ludzkim śladem”26. W ten sposób, dziennikarka Jolanta Antec-
ka opisała wystawę H. Sali-Wójcik w krakowskiej galerii Rękawka. 
Każda aktywność Pani Profesor, naukowa, artystyczna czy tera-
peutyczna naznaczona była „ludzkim śladem” i obecnością boga 
Stworzyciela. H. Sala-Wójcik swoim życiem potwierdzała, że bycie 
dla drugiej osoby jest najważniejsze. odkrywanie jej najlepszych 
cech, niejednokrotnie uświadamianie uśpionych możliwości i kie-
rowanie ku nieskończoności, wieczności charakteryzowało osobę 
Pani Profesor. Zawsze szczera i życzliwa wobec swoich uczniów 
sama zapisała: „lubię wszystkich (chyba) swoich studentów”27.
Pełna pasji i otwartości, wybitny umysł naukowy niejednokrotnie 
wychodzący naprzeciw oczekiwaniom rzeczywistości, a jedno-
cześnie ją wyprzedzający. Z drugiej strony zwykła osoba: lubiąca 
jeździć z córką nad bałtyk i chodzić po dzikiej plaży, lubiąca swój 
ogród – dziki i szalony. Lubiąca czerń, biel trochę czerwieni, ale 
tylko w ubiorze. Nie znosząca chamstwa i hałasu28.

Miasto HaaG pozornie zostało zamknięte po odejściu H. Sali- 
-Wójcik, lecz żyje ono w osobach, które wykształciła, którym 
zaszczepiła wrażliwość na świat i drugiego człowieka, w któ-
rych potrzeba szukania dobra jest darem od boga. Jej charakte-
rystyczną cechą była umiejętność słuchania i wsłuchiwania się 
w człowieka. Zawsze otwarta na pytania i pokorna w sytuacjach 
nieumiejętności odpowiedzi – jak sama zaznaczyła: „jeśli masz 
do mnie więcej pytań – pisz, może odpowiem”29.

Zakończenie niniejszych refleksji nie jest wolne od subiektyw-
nego odczucia autora. będąc jej uczniem, sam doświadczył wiele 

26 Tamże. 
27 Tamże.
28 Tamże.
29 Tamże.
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dobra, dlatego pisząc o takiej osobie, ma świadomość pozostają-
cego do spłacenia długu wdzięczności. Autor dziękuje córce Pa-
ni Profesor, Sabinie Wójcik, za udostępnienie materiałów Matki 
i za dbałość o Jej pamięć.
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Hraban Maur (780/784–856) –  
wybitny nauczyciel czasów karolińskich

Rabanus Maurus (780/784–856) –  
an outstanding teacher of the carolingian Era

AbSTRAKT

Teksty autorstwa Hrabana Maura ukazują dobrze, jak mądrość duchownych i mądrość 
świeckich uzupełniają się w szkolnej sali. Jego słynna praca De institutione clericorum (O 
wychowaniu kleryków) jest prawdziwym podręcznikiem do przygotowania zawodowego 
duchownych. od młodych ludzi przygotowujących się do posługi kapłańskiej oczekiwa-
no znajomości zarówno sztuk wyzwolonych, jak i ksiąg filozoficznych. Hraban pragnął 
dołączyć do swego programu także przygotowanie duchowe. Prace Maura inspirowane 
były dziełami św. Augustyna, ale także tekstami Kasjodora, św. Izydora z Sewilli i Grze-
gorza Wielkiego, zwłaszcza Księgą reguły pasterskiej. Autor dodał do treści wymienionych 
dzieł także teksty Donata, Sedulisza Szkota. Hraban tworzył z owych dzieł kompilacje, 
modyfikując jednak twórczo ich treść na własną rękę. W jego opinii edukacja elementar-
na nie powinna być ograniczana jedynie do nauki czytania i pisania po łacinie w trak-
cie zajęć lekcyjnych, powinny być one doskonalone podczas codziennego uczestnictwa 
uczniów w liturgii i życiu konwentualnym. 

SłoWA KLUCZoWe: Hraban Maur, renesans karoliński, historia wychowania

AbSTRACT

The texts of Rabanus Maurus illustrate well how secular and divine wisdom complement 
each other in the classroom. His famous work De institutione clericorum is a handbook 
for the training of the clergy since young men studying for the priesthood were expected 
to know the liberal arts as well as philosophical books. Rraban wanted to add spiritual 
training to this program. His works were inspired by Augustine, as well as Cassiodorus, 
Isidore of Seville and Gregory the Great’s Pastoral Care. He also added texts by Donatus, 
Sedulius Scottus and Rabanus used this knowledge as material for a compilation, but 
modified in his own way. 
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For him, elementary instruction was not limited to reading and speaking Latin in the 
classroom, it should be followed by daily participation in the liturgy and communal 
readings.

KeyWoRDS: Rabanus Maurus, Carolingian Renaissance, history of education

Wstęp

Hraban Maur (ur. 780/784 w Moguncji, zm. 4 lutego 856 w Win-
kel) był wielkim uczonym, teologiem, filozofem i poetą, a jedno-
cześnie hierarchą kościelnym – arcybiskupem Moguncji1. W tej roli 
przewodniczył synodowi wschodniofrankijskiemu w Moguncji, 
odbytemu około 847–856 roku. Większość lat swego życia spę-
dził jednak w zakonie benedyktyńskim. Niewiele wiadomo o jego 
pochodzeniu, z pewnością jednak wywodził się z rodziny arysto-
kratycznej. Jako chłopiec, około 788 roku został benedyktyńskim 
oblatem, a więc dzieckiem ofiarowanym bogu przez swoich rodzi-
ców. W 801 roku został wyświęcony na diakona w heskim klasz-
torze benedyktyńskim w Fuldzie. Już w młodości zwrócił uwagę 
przełożonego swoimi zdolnościami umysłowymi. Między rokiem 
804 a 806, na zlecenie opata Fuldy, Ratgara, wraz z mnichem ful-
dańskim Haimonem udał się na studia teologiczne do Tours. Tam 
kształcił się pod opieką Alkuina, wcześniej kierownika szkoły pa-
łacowej w Akwizgranie2. To temu wielkiemu uczonemu, jednemu 
z najważniejszych postaci renesansu karolińskiego, zawdzięcza 

1 Najważniejszymi opracowaniami dotyczącymi Hrabana Maura pozo-
stają prace: Hrabanus Maurus und seine Schule, Festschrift der Rabanus-Maurus-
-Schule 1980, Fulda 1980; R. Kottje, H. Zimmermann, Hrabanus Maurus. Lehrer, 
Abt und Bischof, Mainz–Wiesbaden 1982; H.Ch. Picker, Pastor doctus. Klerikerbild 
und Karolingische Reformen bei Hrabanus Maurus, Mainz 2001. Z nowszych prac 
zob.: Rabanus Maurus: Auf den Spuren eines karolingischen Gelehrten, ed. H.J. Kot-
zur, Mainz 2006; S. Haarländer, Rabanus Maurus zum Kennenlernen: Ein Lesebuch 
mit einer Einführung in sein Leben und Werk, Darmstadt 2006; Hrabanus Maurus: 
Gelehrter, Abt von Fulda und Erzbischof von Mainz, ed. F.J. Felten, Mainz 2006; 
R. Kottje, Verzeichnis der Handschriften mit den Werken des Hrabanus Maurus, Han-
nover 2012. Dalszą literaturę podaję w haśle: K. Ratajczak, Hraban Maur, w: En-
cyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. II, Warszawa 2003, s. 260. 

2 Zob. K. Ratajczak, Szkoła pałacowa, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wie-
ku, t. VI, Warszawa 2007, s. 269–270; tu dalsza literatura. Por. Z. Pałubska, Raban 
Maur, w: Encyklopedia katolicka, t. XVI, red. S. Wilk, Lublin 2012, k. 1013–1014.
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swój przydomek Maurus – na cześć jednego z uczniów św. bene-
dykta z Nursji3. Po powrocie do Fuldy rozpoczął swą karierę jako 
nauczyciel – podobnie jak wcześniej Alkuin i Lupis z Ferrieres. Pod 
jego kierownictwem szkoła znacznie zwiększyła swą siłę oddzia-
ływania wychowawczego, rosła liczba uczniów, jak i produkcja 
książek w tutejszym skryptorium. Jako nauczyciel szkoły klasztor-
nej miał znakomitą okazję wdrożyć w życie pewne doświadczenia 
zyskane w czasach przebywania u boku Alkuina. W 814 roku Hra-
ban został wyświęcony na księdza i potem opuścił Fuldę, prawdo-
podobnie na skutek konfliktu z opatem Ratgarem. Przez pewien 
czas Hraban był dworzaninem Karola Wielkiego (zm. 814), jed-
nakże o jego pobycie na dworze cesarskim nie zachowało się zbyt 
wiele informacji, nieznany jest czas bytności w otoczeniu władcy 
Franków. Powrócił do opactwa na wybory nowego opata eigila 
(817–822), a po jego śmierci został wybrany pasterzem tutejszego 
konwentu benedyktyńskiego. 

W latach 822–841 uczony mnich pełnił godność opata Ful-
dy, wyróżniając się troską o formację duchową i intelektualną 
wspólnoty. Klasztor w Fuldzie pod zarządem Hrabana liczył 
w 825/826 roku aż 600 mnichów. Wielu z nich na co dzień zaj-
mowało się tu nauczaniem dzieci. opactwo benedyktyńskie 
pełniło w ówczesnym społeczeństwie funkcję swoistego zakła-
du opiekuńczego dla dzieci. Trzeba bowiem powiedzieć, że ob-
latami w wielu wypadkach zostawały dzieci niechciane, spra-
wiające różne problemy wychowawcze. Samo zresztą zjawisko 
oblacji budziło wątpliwości w kręgach kościelnych, a w IX 
wieku praktykowane było właściwie tylko w zakonie benedyk-
tyńskim4. Jako opat fuldański konsekwentnie uzasadniał twier-
dzenie o ważności zobowiązania podjętego przez rodziców, co 
wyraził w dziele z roku 819, zatytułowanym Liber de oblatione 
puerorum5. W przeciwieństwie do osób poddających krytyce 

3 G. brown, The Carolingian Renaissance, w: Carolingian culture: emulation 
and innovation, ed. R. Mc Kitterick, Cambridge 1994, s. 40.

4 M. de Jong, Carolingian monasticism: the power of prayer, w: The New Cam-
bridge Medieval History, vol. 2: c. 700-c. 900, ed. R. McKitterick, Cambridge 1995, 
s. 646.

5 Hrabanus Maurus, De oblatione puerorum, w: Patrologiae cursus comple-
tus: sive biblioteca universalis,integra uniformis, commoda, oeconomica ...series lati-
na, ed. P. Migne, Paris 1864, dalej cyt. PL, t. 107, k. 419–440; zob. też: P. Riché, 
Chrześcijaństwo na karolińskim Zachodzie (połowa VIII – koniec IX w.), w: Historia 
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obyczaj oblacji, a więc posyłania do klasztorów małych dzieci 
„ofiarowanych” bogu bez pozostawienia im możliwości podję-
cia świadomej decyzji o przyjęciu profesji zakonnej, w traktacie 
tym Hraban Maur bronił z przekonaniem prawa rodziców do 
ofiarowania bogu swoich dzieci oraz wiążącego charakteru ro-
dzicielskich ślubów dla owych dzieci6. Trzeba też powiedzieć, 
że ponad naukę stawiał Maur ascezę7. Autor ukazał całą wielo-
wiekową tradycję ofiarowania bogu dzieci, poczynając od pro-
roków Starego Testamentu, poprzez ewangelie, listy apostol-
skie, tradycję patrystyczną, dochodząc do wniosku, że prawem 
rodziców jest decydowanie o losach dzieci, jeśli tylko mogą 
oni się przyczynić do zbawienia synów i córek. Dokonaniem 
Hrabana jako opata było także powiększenie skryptorium oraz 
znaczna rozbudowa biblioteki opactwa służące niewątpliwie 
także i podniesieniu jakości nauczania w klasztornej szkole8. 
W 842 roku zrezygnował z tej godności, pragnąc poświęcić się 
studiom i modlitwie. Przeniósł się wówczas do klasztoru St. 
Petersberg. Jak wspomniałem, w 845 roku w Moguncji przyjął 
sakrę biskupią.

chrześcijaństwa. Religia, kultura, polityka, red. J.M. Mayer i in., t. 4: Biskupi, mnisi, 
cesarze. 610–1054, red. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez, Warszawa 1999, s. 585.

6 Naturalnie, istniał obyczaj pytania się o ową wolę młodzieńców przed 
złożeniem przez nich ślubów, ale należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż nie 
znali oni innego świata poza klasztorem, nie mieli żadnego punktu odniesie-
nia. Władze kościelne stopniowo odchodziły od oblacji, która najdłużej utrzy-
mała się w zakonie benedyktyńskim. W XII wieku stopniowo zaczęto wyco-
fywać się z instytucji dzieci-oblatów, w związku z czym rezygnowano także 
ze szkół klasztornych. Nowe zakony w ogóle nie przyjmowały dzieci, nie do-
puszczano postulantów poniżej 15–18 roku życia. oblację zniósł w większo-
ści zakonów dekret papieża Celestyna III (1191–1198), natomiast formalnego 
zniesienia instytucji oblacji w Kościele dokonał w 1430 roku papież Marcin V 
(1427–1431). Zob. szerzej: C.H. Lawrence, Monastycyzm średniowieczny, War-
szawa 2005, s. 45–46, 140 i nn.; J. Kałowski, Wiek wymagany przy przyjęciu do 
zakonu – nowicjatu. Studium prawno-historyczne, „Prawo Kanoniczne” 2001, nr 
3–4 (44), s. 3–41.

7 T. borawska, K. Górski, Umysłowość średniowiecza, Warszawa 1993, 
s. 47–48.

8 W. berschin, Biographie und Epochenstil im lateinichen Mittelalter, t. 3: Ka-
rolingische Biographie 750–920 n. Chr., Stuttgart 1991 [Quellen und Untersuchun-
gen zur Lateinischen Philologie des Mittelalters, begründet von L. Traule, hrsg. von 
W. berschin, t. 10], s. 39 i nn., 244; zob. też: Die Klostergemeinschaft von Fulda im 
früheren Mittelalter, red. K. Schmid, t. 1–3, München 1978.
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Hraban Maur jako reprezentant  
renesansu karolińskiego

Pamiętać trzeba, że w okresie życia Hrabana panował refor-
matorski duch karolińskiego renesansu. Karol Wielki u progu 
swego panowania, w wydanej w 789 roku Admonitio generalis 
nakazał zakładanie szkół we wszystkich klasztorach. określił 
ponadto (w artykule 72) program nauczania, w skład którego 
wchodzić miały: nauka psalmów, pisanie, śpiew, rachunki, gra-
matyka9. Król Franków, na zgromadzeniu we Frankfurcie po-
łączonym z synodem, zalecił biskupom, by starannie nauczali 
powierzonych sobie ludzi – „o konieczności krzewienia nauk”. 
Wedle statutu przyszły ksiądz powinien posiadać umiejętność 
czytania, śpiewu kościelnego, pisania itp. Rodzicom z kolei sy-
nod zalecał, by ci posyłali dzieci do szkół, a księżom polecał tro-
skę o solidne wykształcenie uczniów10. Ideą karolińskiej reformy 
szkolnictwa, w praktyce zmierzającej do przywrócenia dawnych 
form i metod wychowania, było umożliwienie zdobycia wy-
kształcenia przez świeckich. Wiele z synodów odbywających się 
pod wpływem wielkiej reformy administracyjnej, ale też i edu-
kacyjnej, zainicjowanej z woli Karola Wielkiego, podejmowało 
tematykę szkolną. Zasadniczo treść podejmowanych wówczas 
postanowień korespondowała z ogólną linią nakreśloną tak 
w kapitularzach państwowych, jak i w kanonach synodów pro-
wincjonalnych, a sprowadzała się do podkreślania, że konieczne 
jest posyłanie chłopców do szkół – klasztornych i parafialnych – 
aby lepiej rozumieli kazania niedzielne11. 

Karolińska reforma dotknęła także zakon benedyktyński. 
Podstawą jego funkcjonowania była Reguła św. benedykta 

9 Capitularia regum Francorum, t. I, ed. A. boretius, w: Monumenta Gerama-
niae Historica, Leges, sectio II, Hannoverae 1883 (dalej cyt.: MGH), nr 22, s. 56–62. 
Zob. też: P. Riché, Chrześcijaństwo na karolińskim Zachodzie (połowa VIII – koniec 
IX wieku), w: Historia chrześcijaństwa, t. 4, s. 596; W. Fałkowski, Wielki król. Ideolo-
giczne podstawy władzy Karola Wielkiego, Warszawa 2011, s. 194–202.

10 Capitularia regum Francorum, t. I, s. 235.
11 Zob. dla przykładu kanon 45 synodu mogunckiego z 813 r. De symbolo 

et oratione dominica – ut Fidem catholicam recte disceant, et orationem dominicam, ut 
domini alios educere valeant, Concilium Moguntinense a. 813, Concilia aevi Karo-
lini, ed. A. Werminghoff, MGH, Legum sectio IV: Concilia, t. II, 1, Hannoverae–
Lipsiae 1906, s. 272. 
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z Nursji (ok. 480–547)12. W regule benedykta wyraźnie mówi się 
o szkole – scola, jako klasztorze, a jej różne fragmenty szczegól-
nie podkreślają sprawę pedagogiki klasztornej. opat jest zatem 
ojcem i mistrzem, który przemawia do swych uczniów. Roz-
dział 48. reguły wymagał od zakonników codziennej lektury, nie 
oznaczał jednak starań o edukację mnichów wykraczającą poza 
tę umiejętność. Reguła benedyktyńska była w jakimś sensie od-
wołaniem do greckiego ideału wychowawczego kalokagatii, dba-
jąc mimo wszystko o wszechstronny rozwój mnichów. W 817 
roku na synodzie w Akwizgranie spisano mianowicie Capitulare 
monasticum – zbiór konstytucji oraz przepisów określających ży-
cie monastyczne w duchu benedyktyńskim13. W okresie karoliń-
skim klasztorne szkoły przeznaczone były jedynie dla oblatów, 
wyjątek czyniono dla dzieci patronów i dobroczyńców klaszto-
rów. Wiele opactw utrzymywało natomiast szkoły gramatyki lub 
śpiewu, które mieściły się poza murem otaczającym opactwo, 
a czasem w pobliskiej miejscowości. W takim wypadku klasz-
tor wynajmował duchownego z diecezji, który prowadził szkołę 
i uczył przybyszów w zamian za zapłatę. Hraban Maur zajął się 
również edukacją tych chłopców, którzy wywodzili się nierzad-
ko z warstwy arystokracji, a dla których pobyt w klasztornej 
szkole stanowił jedynie epizod w procesie kształcenia umiejęt-
ności niezbędnych w życiu wojownika i dworzanina. 

Hraban Maur o wychowaniu i nauczaniu

Przyjrzyjmy się teraz poglądom na kształcenie i wychowa-
nie głoszonym przez Hrabana Maura. W przeciwieństwie do 
antycznej tradycji, krytykowanej zresztą przez wielu rzymskich 
pedagogów na czele z Markiem Fabiuszem Kwintylianem a zale-
cającej surowe traktowanie uczniów, Hraban pozostawał wierny 

12 Zob. benedicti, Regula, ed. R. Hanslik, w: Corpus Scriptorum Ecclesiastico-
rum Latinorum, t. 75, Wien 1977, tekst polski: Reguła Mistrza, reguła św. Benedyk-
ta, przekład T.M. Dąbek oSb, b. Turowicz oSb, Tyniec–Kraków 2006 [Źródła 
monastyczne, t. 40]; benedykt z Nursji, Reguła, wyd. A. Świderkówna, Tyniec 
1979. Zob. także G. Holzherr, Reguła benedyktyńska w życiu chrześcijańskim – ko-
mentarz do reguły św. Benedykta, Tyniec 1988.

13 Capitulare monasticum, ed. A. boretius, w: MGH, Capitularia regum Fran-
corum, t. I, s. 343–349.



171Hraban Maur (780/784–856) – wybitny nauczyciel czasów karolińskich 

charakterystycznemu dla wczesnochrześcijańskich wspólnot 
monastycznych łagodnemu podejściu do wychowanków. Przy-
pomnieć tu należy, że Reguła benedyktyńska z 529 roku wzoro-
wała się pod tym względzem na tzw. Regule Mistrza, datowanej 
na około 480 roku14. Klasztor traktowany był tu jako nieustająca 
szkoła, a jego przełożony zobowiązany był do pracy nauczyciel-
skiej15. benedyktyńscy mnisi nastawieni na cierpliwą i systema-
tyczną pracę z dziećmi wypracowali odmienne w stosunku do 
ówcześnie obowiązujących zasady pracy wychowawczej. Wiele 
miał w tym do powiedzenia Hraban, który jako opat Fuldy trak-
tował swe obowiązki bardzo poważnie, mimo wielu związanych 
z pracą nauczycielską trudów. Niekiedy dawał wyraz swemu 
zmęczeniu, zdarzało mu się narzekać, że niemal cały czas musi 
spędzać na opiece nad parvuli16. Nauczanie dzieci było powie-
rzane konkretnym mnichom – nauczycielom, a nie mistrzowi 
nowicjatu – wychowawcy. 

Jako uczony i mnich – teolog zapisał się w historii jako płodny 
twórca. Dość powiedzieć, że jego dzieła wypełniają opasłe to-
my Patrologii. Jednym z najważniejszych tekstów o charakterze 
pedagogicznym w dorobku opata Fuldy jest De institutione cleri-
corum libri tres17. Dzieło to ukończył około 814–819 roku, nawią-

14 Tzw. Reguła Mistrza to anonimowy tekst, który powstał w Italii na po-
czątku VI wieku, został on wykorzystany przez św. benedykta, który dodał 
doń 7 rozdziałów.

15 W klasztorach benedyktyńskich nauczanie odbywało się na dwóch po-
ziomach, w dwóch grupach. Jedną stanowili pueri oblati – chłopcy oddani przez 
rodziców do klasztoru. Uczono ich podstaw czytania i pisania w języku łaciń-
skim, a także zasad życia klasztornego. Drugą grupę tworzyli dorośli kandyda-
ci na mnichów, którzy przychodzili do klasztoru ze znajomością czytania i pi-
sania. benedykt zakładał, że mnisi najpóźniej w momencie składania ślubów 
zakonnych będą potrafili czytać i pisać.

16 Hrabani Mauri, Epistolae, ed. e. Dümmler, w: MGH, Epistolae, t. V: Epi-
stolae Karolini eavii 3, ed. berlin 1899, s. 389: Horum ergo lectioni intentus, quantum 
mihi pro innumeris monasticae servitutis retinaculis licuit, et pro nutrimento parvu-
lorum, quod non parvam nobis ingerit molestiam et lectionis facit iniuriam, ipse mihi 
dictator, simul notarius et librarius, existens, in scedulis ea mandare curavi quae ab eis 
exposita sunt vel ipsis eorum syllabis vel certe meis breviandi causa sermonibus.

17 Korzystam z edycji w: PL, t. 107, k. 293–418. Dzieło to zostało później 
opublikowane w edycjach: Rabani Mauri, De institutione clericorum libri tres, 
ed. A. Knöpfler, Monachii 1900; Hrabanus Maurus, De institutione clericorum. 
Studien und Edition, ed. D. Zimpel, Fulda–Frankfurt am Main 1996 [Freiburger 
beitraege zur mittelalterlichen Geschichte 7].
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zując do tekstów Augustyna, zwłaszcza do De doctrina christiana, 
oraz dzieła Grzegorza I Wielkiego Księga reguły pasterskiej. Dodał 
do nich wyjątki z dzieł Kasjodora i bedy Czcigodnego. Teksty te 
przekształcał jednak w twórczy sposób. Pisał: „Tak jak bóg dał mi 
moich poprzedników Hieronima, Augustyna i Ambrożego, tak 
i dał mnie, Hrabana”18. W tekście tym znakomicie ilustruje, jak 
wiedza i mądrość świecka i duchowa wzajemnie się uzupełniały 
w klasztornej sali lekcyjnej. Ten podręcznik wychowania i na-
uczania kleru oczywiście opisuje ideę i program. od młodych lu-
dzi przygotowujących się do kapłaństwa oczekiwano poznania 
siedmiu sztuk wyzwolonych, ale także tego, co Hraban nazywał 
księgami filozoficznymi. W tym samym czasie otrzymywali oni 
swoisty trening moralny oraz duchowy i przygotowywali się do 
sprawowania liturgii. Ten program w swoich podstawach opie-
rał się na Augustynie, jednak krytycznie wspartym dziełami Ka-
sjodora, Izydora z Sewilli oraz Księgą reguły pasterskiej Grzegorza 
Wielkiego19. o ile pierwsza część dzieła to podręcznik dobrego 
kapłana – mamy tu bowiem szczegółowe omówienie elementów 
liturgii mszalnej, liturgii godzin, sposobów sprawowania sakra-
mentów itp., dalsza część traktatu, jego księga III mówi o korzy-
ściach płynących z dogłębnego wykształcenia. W typowy dla 
swoich czasów sposób Hraban traktuje naukę jako narzędzie 
dla lepszego poznania i zrozumienia Pisma Świętego. Mądrość 
powinna być wykorzystywana dla czynienia dobra20. Ten wła-
śnie cel przyświecać powinien Kościołowi, który ma podjąć 
działania zmierzające do wykształcenia puerili eruditione21.

Pierwszym etapem edukacji było oczywiście opanowa-
nie podstawowych umiejętności – czytania, pisania, komputu 
(kalendarza kościelnego) i śpiewu. Do edukacji elementarnej 
należało także, rzecz jasna, opanowanie łaciny w mowie i na 
piśmie. Nie była ona ograniczona wyłącznie do zajęć w sali lek-
cyjnej. Uczeń poznawał tajniki języka łacińskiego, uczestnicząc 

18 Hrabani Mauri, Epistolae, Epistola 49, s. 504, linia 3: Nam si illis Hieroni-
mum, Augustinum, Gregorium Ambrosiumque et ceteros quam plurimos prebuit, et 
nobis idem opifex eiusdem meriti et scientiae contulit Rhabanum Maurum.

19 Por. J.J. Contreni, The Carolingian Renaissance: Education and Literacy Cul-
ture, w: The New Cambridge Medieval History, vol. 2: c. 700-c. 900, ed. R. McKitter-
ick, Cambridge 1995, s. 721 i nn.

20 De institutione clericorum, lib. III, k. 380 i nn.
21 Tamże, k. 393.
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w liturgii i życiu klasztornym. Po opanowaniu rudymentów 
przystępowano do studiowania pierwszej ze sztuk – gramaty-
ki, polegającej w ujęciu Hrabana Maura na studiowaniu tekstów. 
Sięgano przy tym nie tylko do autorów łacińskich – starożyt-
nych i współczesnych, ale posiłkowano się również tekstami 
Iroszkotów i Anglosasów. Czytano też biblię. Retorykę widział 
Hraban Maur poprzez pryzmat tekstów św. Augustyna – jako 
doskonalenie umiejętności głoszenia kazań. Pozostawał tak-
że pod silnym wpływem Cycerona i Kwintyliana. Dialektyka 
określana była przez niego jako „dyscyplina nad dyscyplinami, 
która uczy, jak nauczać i jak się uczyć”. Wszystkie te dyscypli-
ny służyć miały przede wszystkim lepszemu zrozumieniu słów 
biblii. Do programu nauczania zaliczył historię, która jest jego 
zdaniem niezbędna dla właściwej erudycji młodych ludzi, na-
ukę o przyrodzie, astronomię, geometrię i arytmetykę, metrykę 
poetycką, dialektykę, retorykę i muzykę. Co ważne, nie odcinał 
się od dorobku naukowego antyku. Wracając raz jeszcze do roli 
historii, Hraban powiada, że ten, który myli lata olimpias, czy 
daty sprawowania konsulatów, równie dobrze może się mylić 
w przepowiadania Pisma22. Poza tym historia facta narrat fideli-
ter atque utiliter; libri autem aruspicum et queaeque similes litterae, 
facienda vel observanda intendunt docere, monitoris audacia, non indi-
cis fide23. Równie ważna jest dla przyszłego kapłana, pracującego 
wśród ludzi, wiedza przyrodnicza – o zwierzętach, drzewach, 
ziołach, kamieniach. Taka znajomość przyrody pozwala łatwiej 
trafić do słuchaczy, gdy kapłan objaśnia wiernym słowa zawarte 
na kartach świętych ksiąg24. Astronomia, to przede wszystkim 
znajomość cyklu księżycowego, niezbędna dla prawidłowego 
oznaczania świąt ruchomych25. Co ważne, do sztuk godnych 
nauczania zaliczał także medycynę, agrokulturę, a także sztukę 
zarządzania – gubernatio. W tak szerokim programie widoczny 
był duch reform karolińskich, których założeniem było dopusz-
czenie do nauk ludzi świeckich i podniesienie jakości zarządza-

22 Tamże.
23 Tamże.
24 Tamże, k. 394.
25 Nam sicut is qui computat lunam cum hodie inspexerit quota sit, et ante quosli-

bet annos quota futura sit potest dicere; sic de unoqoque siderum, qui ea perite compu-
tant, respondere consueverunt, tamże, k. 394.
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nia imperium. Jako praktyk, nauczyciel, zwracał uwagę, na całe 
wieki przed Komeńskim, na sposób nauczania. Zagadnienie to 
ilustrował na przykładzie sposobu wykładania retoryki i dialek-
tyki. opowiadał się za praktyczną stroną obu dyscyplin. Chciał, 
aby chłopców kształcono na przykładach, wykorzystywano ich 
ciekawość poznawczą, unikając przy tym żelaznej dyscypliny26. 
Jeszcze jedna kwestia łączyła Hrabana Maura z Janem Amo-
sem Komeńskim, a mianowicie wykorzystanie obrazu, ilustracji 
w procesie dydaktycznym. Naturalnie inne były okoliczności ich 
wykorzystania, inne były także techniczne możliwości, niemniej 
Hraban potrafił trafiać do czytelnika także przez obraz.

Dalsza część księgi III została poświęcona szczegółowemu 
omówieniu programu nauczania kleryków w ramach poszcze-
gólnych przedmiotów kształcenia. Analiza tych zapisków daje 
znakomity pogląd na dokonania kilku pokoleń karolińskich uczo-
nych i nauczycieli, którzy twórczo przekształcali odziedziczony 
po starożytności program siedmiu sztuk wyzwolonych. Rozdział 
XVIII De arte grammatica, et speciebus eius omawia zatem praktycz-
ne jej zastosowanie – jak pisze uczony opat Fuldy, gramatyka to 
narzędzie do omawiania dzieł poetów i historyków, uczy także 
sztuki pisania i jest fundamentem wszystkich pozostałych nauk27. 
Za bardzo użyteczną część gramatyki uważał zwłaszcza metrykę, 
pozwalającą docenić kunszt autorów. Jeśli chodzi o retorykę, do-
ceniał jej znaczenie w kształceniu świeckich i widział świeckie za-
stosowania. Dla przyszłych duchownych powinna zostać jednak 
ograniczona do sztuki głoszenia kazań. Dialektyka sprowadzona 
została przez Hrabana do sztuki odróżniania tez fałszywych od 
prawdy. Nie był zwolennikiem, jak sam stwierdzał, używanych 
wciąż w ówczesnych szkołach ćwiczeń językowych w budowaniu 
niczego niewznoszących konstrukcji językowych, uznawał przy-
datność dialektyki w układaniu kazań28.

Dalej omawia Hraban przedmioty wchodzące w skład qua-
drivium. Jako pierwszą wymienia matematykę, której rolą jest 
dostarczanie abstrakcji kształtujących intelekt. Konstrukcje mate-
matyczne przydatne są dla uczenia się i nauczania arytmetyki, mu-
zyki, geometrii i astronomii, wszystkie one posługują się bowiem 

26 Tamże, k. 394.
27 Tamże, k. 395.
28 Tamże, k. 397–398.
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liczbami. Podkreślał szczególnie ważność cyfry trzy29. Gramatyka 
jest sztuką przydatną tak dla sporządzania pism i wygłaszania ka-
zań czy mów, jak i dla budowania nowych świątyń. Jak już wcze-
śniej wspomniałem, rolę astronomii widział inaczej niż Seneka 
czy starożytni astrologowie zajmujący się studiowaniem ruchów 
planet i gwiazd, traktując ją jako narzędzie do wyznaczania daty 
Wielkiej Nocy i zależnych od niej świąt ruchomych. 

Uzupełnieniem dla sztuk wyzwolonych była lektura ksiąg 
filozoficznych, bardzo jego zdaniem przydatna w kształceniu 
wiary. Podkreśla, że wiedza starożytnych egipcjan, pisma Plato-
na nie są sprzeczne z literą ewangelii30. Z całego wywodu płynie 
wniosek, że potrzeba jest w procesie kształcenia dobrego klery-
ka ogromna troska o jego dogłębne i wieloaspektowe wykształ-
cenie. Tylko mądry i uczony kapłan będzie dobrym kapłanem. 
Taki człowiek to prawdziwy divinarum Scriptuarum tractator et 
doctor, defensor rectae fideli ac debellator erroris, et bona docere, et ma-
la dedocere31. Hraban nie bierze naturalnie pod rozwagę kwestii 
powołania, jak byśmy to dzisiaj ujęli.

Na potrzeby dydaktyczne napisał m.in. De arte grammatica, 
oparte na tekstach Prisciana i bedy (De arte metrica)32, Laudibus 
Sanctae Crucis33. Aby ułatwić swoim uczniom studiowanie bi-
blii, Hraban napisał komentarze do 20 jej ksiąg. Najpoczytniej-
sze okazały się komentarze do ewangelii św. Mateusza, które do 
naszych czasów przetrwały w ponad 70 egzemplarzach rękopi-
śmiennych, przy czym 15 z nich pochodzi jeszcze z IX wieku34.

Na uwagę zasługuje też tekst Hrabana napisany w Reicheau 
w latach czterdziestych IX wieku, a mianowicie poemat De cultura 
hortorum. był to pierwszy od czasów starożytnych traktat o sztuce 

29 Pisał, że zawierają się w niej tria tempora ante legem, sub lege, sub gratia; 
vel propter nomen Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Stwierdzał dalej, że jest wie-
le innych liczb podawanych przez święte księgi, ale również występujące np. 
w tekstach Platona. Tamże, k. 399–400.

30 De clericorum institutione, k. 404.
31 Tamże, k. 406.
32 Hrabani Mauri, Excerptio de arte grammatica Prisciani, PL, t. 111, k. 613–

670; omówienie twórczości Hrabana: R. Kottje, Hrabanus Maurus, w: Lexikon des 
Mittelalters, bd. V, München–Zürich 1991, k. 144–147.

33 Hrabani Mauri, Laudibus Sanctae Crusic libri duo, w: PL, t. 107, k. 133–292.
34 Dane za G. brown, The Carolingian Renaissance, s. 40.
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ogrodnictwa35. Duże znaczenie dla rozwoju kultury średniowiecz-
nej miała też ilustrowana encyklopedia autorstwa Hrabana Mau-
ra – De rerum natura. Dodać trzeba, że była to jedyna tego typu 
(mam na myśli materiał ilustracyjny) publikacja tej epoki36.

Hraban nie ograniczał swych wypowiedzi wyłącznie do 
edukacji przyszłych mnichów. Uwzględniał także potrzeby 
wychowawcze elity militarnej ówczesnego społeczeństwa, któ-
rą w przyszłości nazwalibyśmy warstwą rycerską. Zauważył, 
że kształcenie „zawodowe” należy rozpoczynać w przypadku 
jeźdźców bardzo wcześnie, bo to umiejętności, a nie urodzenie 
czynią z nich prawdziwych panów wojny37. Zwracał uwagę, by 
wychowanie młodych arystokratów toczyło się w odpowiednim 
dla nich środowisku38. Pisał o ich wychowaniu: „Widzimy dzi-
siaj, że dzieci i młodzież w domach wielmożów wychowuje się 
do tego, by znosić przeciwności i niewygody, takie jak głód i pra-
gnienie, zimno i upał… Stara mądrość mówi, że kto w młodych 
latach nie zostanie wykształcony w walce rycerskiej, ten w star-
szym wieku tylko z najwyższym trudem, o ile w ogóle, dojdzie 
do tych umiejętności”39. Przytoczone tu słowa to komentarz do 
podręcznika wojskowości Wegencjusza pt. O sztuce wojennej. 

Zakończenie

Hraban Maur był wielkim autorytetem swoich czasów – obok 
biskupa Teodulfa z orleanu, Lupusa opata Ferieres i Hinkma-
ra arcybiskupa Rheims. W sprawach związanych z nauczaniem 
i wychowaniem współpracował z cesarzem Ludwikiem Poboż-
nym. Pisał także do Ludwika Niemieckiego. Dedykował mu swe 

35 Zob. J. Strzelczyk, Agobarda z Lyonu walka ze złem i przesądami, w: tegoż, Klucz 
do poznania nieba. Z dziejów myśli racjonalistycznej w średniowieczu, Gdańsk 2003, s. 43.

36 Tamże, s. 44.
37 J.L. Nelson, The Frankish World 750–900, London 1996, s. 75.
38 Hrabanus, De procinctu romanae militiae, ed. e. Dümmler, „Zeitschrift 

für deutsches Alterthum“ 1872, t. 15, c. 12, s. 448: Quod videlicet exercitium sali-
endi in Francorum populis maxime viget. Nieco wcześniej, c. 4, s. 444, stwierdza, 
że człowiek wybrany do wojennej służby powinien się charakteryzować odpo-
wiednią budową ciała, ale też dobrą psychiką „tak jak ocenia się psy i konie” 
[do walki i polowania dop. K.R.].

39 Tłumaczenie za: e.W. Wies, Karol Wielki, Warszawa 2016, s. 58.
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wielkie dzieło pt. De universo. Jego uczeń, ermenryk planował na-
wet napisać dla króla książkę o sztukach wyzwolonych40. W pra-
cy dydaktycznej kładł nacisk na potrzebę studiowania nie tylko 
teologii i filozofii, ale również sztuk wyzwolonych, w tym filozo-
fów pogańskich. Hraban Maur nie był zwykłym kompilatorem, 
lecz świetnym pedagogiem, twórczo przekształcającym dawne 
teksty, dostosowującym zawarte w nich porady do aktualnych 
realiów. Trzeba jednak powiedzieć, że mimo, iż w tekstach Hra-
bana ponad 50% zawartości jest jego autorstwa, to w nauczaniu 
był on zwolennikiem komentowania już istniejącej wiedzy, a nie 
rozwijania nowych tematów41. 

Pozostawił po sobie wielu uczniów, z których najsłynniejszym 
był Walafryd Strabon, preceptor Karola łysego, późniejszy opat 
Reichenau. Niewiele w sławie ustępował mu Gotszalk z Fuldy42. 
Wielkie znaczenie zyskali także jego uczniowie: Lupus z Ferriées 
i otfrid z Weissenburg. Jako nauczyciel w szkole klasztornej spe-
cjalizował się w teologii. brał udział w wielkich teologicznych 
dysputach, a obie aktywności nie przeszkodziły mu w pozo-
stawieniu potomnym olbrzymiego dorobku naukowego43. Jego 
prace, jak już wspomniałem, wypełniają sześć potężnych tomów 
Patrologia Latina. Hraban podkreślał potrzebę istnienia skrypto-
riów zajmujących się kopiowaniem ksiąg na użytek klasztornych 
bibliotek. Kopie jego własnych tekstów znamy z Fuldy, Regens-
burga, Salzburga, Trier, Reichenau, Tours.

Bibliografia

Źródła

benedicti, Regula, ed. R. Hanslik, w: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum, t. 75, Wien 1977.

benedykt z Nursji, Reguła, wyd. A. Świderkówna, Wydawnictwo bene-
dyktynów, Tyniec 1979.

40 Tamże, s. 291.
41 G. brown, The Carolingian Renaissance, s. 41.
42 Zob. na jego temat J. Strzelczyk, Gotszalk z Fuldy – dole i niedole nonkonfor-

misty, w: tegoż, Klucz do poznania nieba, s. 70–124.
43 D. Rops, Kościół wczesnego średniowiecza, Warszawa 2014, s. 412.



178 Krzysztof Ratajczak 

Capitularia regum Francorum, t. I, ed. A. boretius, w: Monumenta Gera-
maniae Historica, Leges, sectio II, Hannoverae 1883.

Concilia aevi Karolini, ed. A. Werminghoff, MGH, Legum sectio IV: Con-
cilia, t. II, 1, Hannoverae-Lipsiae 1906.

Hrabani Mauri, Epistolae, ed. e. Dümmler, w: MGH, Epistolae, t. V: Epi-
stolae Karolini eavii 3, ed. berlin 1899.

Hrabani Mauri, Excerptio de arte grammatica Prisciani, w: Patrolo-
giae cursus completus: sive biblioteca universalis,integra uniformis, 
commoda, oeconomica ...series latina, ed. P. Migne, t. 111, Paris 1844,  
k. 613–670.

Hrabani Mauri, Laudibus Sanctae Crusic libri duo, w: PL, t. 107, Paris 
1864, k. 133–292.

Hrabanus Maurus, De institutione clericorum. Studien und Edition, ed. 
D. Zimpel, Fulda–Frankfurt am Main 1996 [Freiburger beitraege zur 
mittelalterlichen Geschichte 7].

Hrabanus Maurus, De oblatione puerorum, w: Patrologiae cursus com-
pletus: sive biblioteca universalis,integra uniformis, commoda, oeconomica 
...series latina, ed. P. Migne, t. 107, Paris 1864, k. 419–440.

Hrabanus Maurus, De procinctu romanae militiae, ed. e. Dümmler, 
„Zeit schrift für deutsches Alterthum“ 1872, t. 15, s. 443–51.

Rabani Mauri, De institutione clericorum libri tres, ed. A. Knöpfler, Mo-
nachii 1900.

Reguła Mistrza, reguła św. Benedykta, przekład T.M. Dąbek oSb, b. Tu-
rowicz oSb, Wydawnictwo benedyktynów, Tyniec–Kraków 2006 
[Źródła monastyczne, t. 40].

opracowania

berschin W., Biographie und Epochenstil im lateinichen Mittelalter, t. 3: 
Karolingische Biographie 750–920 n. Chr., Hiersemann, Stuttgart 1991 
[Quellen und Untersuchungen zur Lateinischen Philologie des Mittelalters, 
begründet von L. Traule, hrsg. von W. berschin, t. 10].

borawska T., Górski K., Umysłowość średniowiecza, Instytut Wydawni-
czy PAX, Warszawa 1993.

brown G., The Carolingian Renaissance, w: Carolingian culture: emula-
tion and innovation, ed. R. Mc Kitterick, Cambridge University Press, 
Cambridge 1994.



179Hraban Maur (780/784–856) – wybitny nauczyciel czasów karolińskich 

Contreni J.J., The Carolingian Renaissance: Education and Literacy Cul-
ture, w: The New Cambridge Medieval History, vol. 2: c. 700-c. 900, ed. 
R. McKitterick, Cambridge University Press, Cambridge 1995.

Die Klostergemeinschaft von Fulda im früheren Mittelalter, red. K. Schmid, 
t. 1–3, München 1978 [Münstersche Mittelalter-Schriften 8].

Fałkowski W., Wielki król. Ideologiczne podstawy władzy Karola Wielkiego, 
Fundacja Centrum badań Historycznych, Warszawa 2011.

Haarländer S., Rabanus Maurus zum Kennenlernen: Ein Lesebuch mit einer 
Einführung in sein Leben und Werk, Publikationen bistum Mainz. Wis-
senschaftliche buchgeselschaft, Darmstadt 2006.

Holzherr G., Reguła benedyktyńska w życiu chrześcijańskim – komentarz do 
reguły św. Benedykta, Wydawnictwo benedyktynów, Tyniec 1988.

Hrabanus Maurus und seine Schule, Festschrift der Rabanus-Maurus-Schule 
1980, ed. W. böhme, Rabanus-Maurus-Schule, Fulda 1980.

Hrabanus Maurus: Gelehrter, Abt von Fulda und Erzbischof von Mainz, ed. 
F.J. Felten: Publikationen bistum Mainz, Mainz 2006.

Jong de M., Carolingian monasticism: the power of prayer, w: The New Cam-
bridge Medieval History, vol. 2: c. 700-c. 900, ed. R. McKitterick, Cambrid-
ge University Press, Cambridge 1995.

Kałowski J., Wiek wymagany przy przyjęciu do zakonu – nowicjatu. Stu-
dium prawno-historyczne, „Prawo Kanoniczne” 2001, nr 3–4 (44), s. 3–41.

Kottje R., Hrabanus Maurus, w: Lexikon des Mittelalters, bd. V, brepolis, 
München–Zürich 1991, k. 144–147.

Kottje R., Verzeichnis der Handschriften mit den Werken des Hrabanus Mau-
rus, Hahnsche buchhandlung, Hannover 2012. 

Kottje R., Zimmermann H., Hrabanus Maurus. Lehrer, Abt und Bischof 
[Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und Literatur Gei-
stes- und sozialwissenschaftliche Kasse, einzelveröffentlichung 4], Ma-
inz–Wiesbaden 1982.

Lawrence C.H., Monastycyzm średniowieczny, Państwowy Instytut Wy-
dawniczy, Warszawa 2005.

Nelson J.L., The Frankish World 750–900, The Hambledon Press, London 1996.

Pałubska Z., Raban Maur, w: Encyklopedia katolicka, t. XVI, red. S. Wilk, 
Lublin 2012, k. 1013–1014.

Picker H.Ch., Pastor doctus. Klerikerbild und Karolingische Reformen bei 
Hrabanus Maurus [Veröffentlichungen des Instituts für europäische Ge-
schichte in Mainz, 186], Mainz 2001.



180 Krzysztof Ratajczak 

Rabanus Maurus: Auf den Spuren eines karolingischen Gelehrten, 
ed. H.J. Kotzur, Philipp von Zabern, Mainz 2006.

Ratajczak K., Hraban Maur, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, 
Warszawa 2003, s. 260.

Ratajczak K., Szkoła pałacowa, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, 
t. VI, Warszawa 2007, s. 269–270.

Riché P., Chrześcijaństwo na karolińskim Zachodzie (połowa VIII – koniec 
IX w.), w: Historia chrześcijaństwa. Religia, kultura, polityka, red. J.M. Ma-
yer i in., t. 4: Biskupi, mnisi, cesarze. 610–1054, red. G. Dagron, P. Riché, 
A. Vauchez, Pruszyński i Ska, Warszawa 1999.

Rops D., Kościół wczesnego średniowiecza, Instytut Wydawniczy PAX, 
Warszawa 2014.

Strzelczyk J., Agobarda z Lyonu walka ze złem i przesądami, w: tegoż, Klucz 
do poznania nieba. Z dziejów myśli racjonalistycznej w średniowieczu, No-
vus orbis, Gdańsk 2003.

Strzelczyk J., Gotszalk z Fuldy – dole i niedole nonkonformisty, w: tegoż, 
Klucz do poznania nieba. Z dziejów myśli racjonalistycznej w średniowieczu, 
Novus orbis, Gdańsk 2003.

Wies e.W., Karol Wielki: cesarz i święty, PIW, Warszawa 2016.



Michał Nowicki
UNIWERSytEt IM. ADAMA MIcKIEWIczA W PozNANIU

Rola profesorów Kolegium Jezuickiego  
w Poznaniu w kształtowaniu rozwoju  
duchowego uczniów i społeczeństwa 

wielkopolskiego

The Role of the Professors of the Jesuit College in Poznań  
in Shaping the Spiritual Development of the Students  

and Society of greater Poland

AbSTRAKT

W historii Kolegium Jezuickiego w Poznaniu, podobnie zresztą jak i innych staropol-
skich kolegiów jezuickich, uwagę przykuwa bardzo duże zaangażowanie profesorów 
w wychowanie duchowe uczniów, jak i szerszego społeczeństwa. W niniejszym tekście 
przedstawione zostały rozmaite obszary działalności wychowawczej ojców jezuitów, od-
noszące się do głównego celu ich powołania, a mianowicie pracy dla zbawienia dusz 
bliźnich. Na podstawie zachowanych materiałów źródłowych ukazano więc liczne przy-
kłady ich pracy duszpasterskiej i misyjnej, oddziaływanie ich wzoru na uczniów zrzeszo-
nych w sodalicjach mariańskich, metody pogłębiania rozwoju duchowego wybranych 
osób, ale także sposoby oddziaływania na uczniów i ich rodziny drogą teatru szkolnego 
i codziennej edukacji (m.in. na podstawie analizy zeszytów szkolnych). 

SłoWA KLUCZoWe: Kolegium Jezuickie w Poznaniu, szkolnictwo średnie, historia 
wychowania, szkoły staropolskie

AbSTRACT

Spiritual education has undoubtedly been the most important educational area in schools 
for centuries. It was no different in Jesuit education, especially if we consider the aims of 
the Society of Jesus. Unfortunately, the authors focus on organizational aspects of Jesuit 
schools and intellectual education. In this context, it seems important to restore an ap-
propriate level of awareness of the philosophy of education on the one hand, and on the 
other hand its implementation in practice, through evangelism and school education or 
cultural activities (such as school theater).
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Hence, the purpose of this article will be to bring closer the aims of the Society of Jesus 
and their philosophy of education and to show how individual professors of Jesuit Col-
lege in Poznań contributed to their implementation in everyday practice.

KeyWoRDS: Jesuit College in Poznań, secondary schools, history of education, old-Pol-
ish schools

Wprowadzenie

Wychowanie duchowe było bez wątpienia, przez stulecia, naj-
ważniejszym obszarem wychowawczym, realizowanym w szko-
łach. Nie inaczej było w szkolnictwie jezuickim, zwłaszcza, jeśli 
weźmiemy pod uwagę cele funkcjonowania Towarzystwa Je-
zusowego. Autorzy znacznej części opracowań historycznych 
niestety koncentrują się na aspektach organizacyjnych szkół je-
zuickich czy kształceniu intelektualnym, wychowanie duchowe 
spychając na margines rozważań. W tym kontekście ważne wy-
dają się starania o przywrócenie odpowiedniej rangi namysłowi 
nad filozofią edukacji z jednej strony, z drugiej natomiast jej re-
alizacją w praktyce, zarówno poprzez ewangelizację, jak i edu-
kację szkolną czy kulturalną działalność publiczną (jak np. teatr 
szkolny). Stąd też celem przygotowanego artykułu będzie przy-
bliżenie celów funkcjonowania Towarzystwa Jezusowego i jego 
filozofii edukacji oraz ukazanie, jak poszczególni profesorowie 
przyczyniali się do ich realizacji w codziennej praktyce.

Poniżej zostanie podjęta próba ukazania, że profesorowie ko-
legium jezuickiego w Poznaniu w toku swojej działalności wy-
chowawczej, tak w szkole, jak i w pracy duszpasterskiej, dbali 
o rozwój duchowy podopiecznych, co staje się bardziej oczywi-
ste, jeśli weźmiemy pod uwagę założenia konstytucji, misję, cele 
funkcjonowania zakonu, wreszcie długotrwały proces kształce-
nia i selekcji zakonników. Rozwój duchowy zapewniali na kil-
ka sposobów: poprzez pracę duszpasterską (w tym twórczość 
literacką o charakterze ascetycznym), pracę indywidualną (dla 
„elit”, ale specyficznie rozumianych, niekoniecznie magnaterii) – 
np. w formie ćwiczeń duchownych, nauczanie w szkole (skiero-
wane bezpośrednio do uczniów, ale też i do środowiska miejskie-
go i wreszcie wielkopolskiego, na różne sposoby, m.in. poprzez 
teatr szkolny, uroczystości, mowy itd.). Trzeba podkreślić, że 
problematyczne jest ustalenie intensywności i regularności 
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wychowania indywidualnego, „elitarnego” w kwestiach ducho-
wych, ponieważ kroniki opisują tę działalność w sposób niepeł-
ny, czasem jednak sugerując, że opisywane fakty były normą1.

o znaczeniu wychowania duchowego w szkołach jezuickich 
najlepiej świadczyć mogą słowa najważniejszych w życiu co-
dziennym kolegów jezuickich dokumentów– Konstytucji zakon-
nych i Ratio studiorum. W świetle tekstu konstytucji, celem To-
warzystwa Jezusowego jest z jednej strony staranie o zbawienie 
i doskonałość własnej duszy, ale także „usilne zabieganie o zba-
wienie i doskonałość bliźnich”2. oczywiście trzeba mieć świado-
mość, że zbawienie to uznawano za skutek praktyki religijnej, 
stąd też na niej koncentrowała się działalność jezuitów. Ale, co 
interesujące, praktyki stopniowanej według możliwości i przy-
gotowania wiernych. Dla większości były to po prostu regularne 
nabożeństwa i wszystkie aspekty z tym związane. Dla niektó-
rych natomiast przygotowane były indywidualne praktyki po-
głębiania duchowości pod postacią tzw. ćwiczeń duchownych, 
opracowanych jeszcze przez Ignacego Loyolę. 

Podnosząc ten problem, warto zauważyć, że owo „pogłębia-
nie duchowości” ma niebagatelne znaczenie w religii katolickiej. 
Jeden z najważniejszych ówczesnych autorytetów teologicznych, 
Tomasz z Akwinu w swoich dziełach podkreślał, że sama prakty-
ka religijna, oparta na wierze, jest niewystarczająca do osiągnięcia 
poznania. Najdobitniej chyba pogląd ten został wyrażony w ko-
mentarzu Tomasza do dzieła boecjusza pt. O Trójcy Świętej:

Najłatwiejszą drogą do błędu jest przyjęcie jakichś treści pozna-
nia bez ich osądu. Lecz nie posiadamy zdolności do wydania są-
du na temat prawd przyjmowanych w wierze, gdyż naturalny 
osąd nie rozciąga się na tego rodzaju prawdy, jako że przekra-
czają rozum. Jasne jest zatem, że otwiera się prosta droga do błę-
du. Dlatego wydaje się, że kierowanie się do boga przez wiarę 
jest dla człowieka bardziej szkodliwe niż użyteczne3.

1 Kroniki jezuickie wskazują dla przykładu w niektórych miejscach, że 
sodalicje mariańskie funkcjonowały ze zwyczajnym sobie rozmachem, co su-
geruje, że ich działalność, opisywana szczegółowo dla przełomu wieków XVI 
i XVII, była normą. oczywista jest potrzeba prowadzenia dalszych badań źró-
dłowych dla potwierdzenia takiej tezy.

2 I. Loyola, Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1982, s. 21.
3 Tomasz z Akwinu, O poznaniu Boga: wydanie łacińsko-polskie, tłum. P. Li-

chacz, M. Przanowski, i M. olszewski, Kraków 2005, s. 151. Interpretując ten 
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Z drugiej strony trzeba też pamiętać, że zakon jezuicki wyrósł 
na silnych, osobistych doświadczeniach Ignacego Loyoli, które 
miały charakter mistyczny. Siłą rzeczy więc dążenie do silniej-
szych doznań duchowych było wpisane w charakter tego zako-
nu i obserwujemy to także na gruncie polskim czy litewskim.

Jedną z ważniejszych metod prowadzących do osiągnięcia 
tak określonego celu powinien być własny przykład profesorów, 
co zostało wielokrotnie podkreślone w przywołanym tekście 
Konstytucji. Jezuici mieli więc pomagać bliźnim w swoich ko-
legiach, ale także i poza nimi. Konstytucje sugerują kilka możli-
wości: przykład zacności i chrześcijańskiej cnoty, odwiedzanie 
chorych, ubogich i więźniów, udzielanie im wsparcia oraz zabie-
ganie o pomoc dla nich u innych osób czy godzenie ludzi zwa-
śnionych. Podkreślono jednak wyraźnie, że najważniejsze w ich 
działalności mają być dzieła duchowne4. 

Praca ojców jezuitów bardzo często wyróżniała się oddaniem, 
wytrwałością, a czasem nawet heroizmem. Zachowane materia-
ły źródłowe notują wiele świadectw działalności dobroczynnej 
profesorów kolegiów jezuickich. Dobrze udokumentowaną hi-
storię posiada Kolegium Jezuickie w Poznaniu, jedna z najważ-
niejszych ówczesnych placówek jezuickich w Rzeczypospolitej5. 

Tutejsze kolegium zaczęło formalnie funkcjonować w 1573 ro-
ku, chociaż jezuici pojawili się w Poznaniu już kilka lat wcześniej. 
Zostali tutaj zaproszeni przez biskupa poznańskiego Adama 
Konarskiego, który, jak się zdaje, miał wobec nich dość szerokie 
plany. W tym czasie jezuici zyskali już w Polsce pewną popular-
ność, stąd też w Poznaniu bardzo szybko zyskali przychylność 
mieszkańców, społeczeństwo wielkopolskie natomiast hojnie 
obdarowywało nowe kolegium, dzięki czemu szybko rosło ono 

fragment, należy mieć świadomość, że w odpowiedzi na ten problem Tomasz 
z Akwinu podkreśla rozliczne korzyści wiary i wręcz jej konieczność dla części 
ludzi (s. 155). 

4 I. Loyola, Konstytucje, nr: 636, 637, 650.
5 o ile posiadamy liczne materiały źródłowe na temat kolegium poznań-

skiego, tak historiografia jest dosyć uboga. Spośród najważniejszych opra-
cowań można wymienić: L. Piechnik, Działalność jezuitów na polu szkolnictwa 
w Poznaniu w XVI w., „Nasza Przeszłość” 1969, t. 30, s. 171–210; D. Żołądź-
-Strzelczyk, Powstanie i rozwój szkół jezuickich w Poznaniu w okresie do kasacji zako-
nu w 1773 roku, „Kronika Miasta Poznania” 1997, nr 4: Nasi dawni jezuici, s. 7–16; 
tejże, Szkoły w Wielkopolsce od średniowiecznych początków do reform Komisji Edu-
kacji Narodowej, Poznań 2010, s. 112 i nn.
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w siłę i wkrótce stało się jednym z najważniejszych ośrodków 
edukacyjnych w Rzeczypospolitej. Duże znaczenie dla działal-
ności edukacyjnej jezuitów w Poznaniu miało umieszczenie ich 
kolegium w obrębie miasta lokacyjnego, o co usilnie zabiegali. 
Dzięki temu mieli większą możliwość oddziaływania na miesz-
czan, a uczniowie łatwiejszy dostęp do edukacji. 

Kolegium Jezuitów w Poznaniu bardzo szybko umocniło 
swoją pozycję i już w XVI wieku rozpoczęło przygotowania do 
przekształcenia szkoły w uniwersytet, co zostało zwieńczone 
uzyskaniem odpowiedniego przywileju królewskiego w 1611 
roku. Stanowcze przeciwdziałanie temu ze strony Akademii 
Krakowskiej uniemożliwiło utrzymanie tej zdobyczy i pomimo 
dalszych prób w XVII i XVIII wieku placówka musiała się zado-
wolić statusem szkoły średniej z kursami akademickimi. Podob-
nie jak w przypadku sąsiadującej z nią Akademii Lubrańskiego 
na ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Duszpasterstwo i praca misyjna jezuitów i sodalisów

Wracając do zagadnienia odpowiedniej postawy nauczycieli 
Kolegium Jezuitów w Poznaniu, wskazać można na kilka obsza-
rów ich szczególnej aktywności, która mogła stanowić doskonały 
wzór do naśladowania zarówno przez uczniów, jak i osoby spo-
za społeczności szkolnej. Społeczeństwo wielkopolskie z pew-
nością zauważało gorliwą postawę pobożności ojców jezuitów, 
którzy świadczyli o swojej wierze nie tylko w mieście Poznaniu, 
ale także podczas rozmaitych misji, np. na obszarach wiejskich. 
Czynili oni posługę kapłańską, nie zważając na trudności, porę 
roku czy niebezpieczeństwa związane z chorobami lub prowa-
dzonymi działaniami wojennymi. W trudnych okresach nie wa-
hali się także wspomóc potrzebujących jałmużną, chociaż sami 
miewali poważne trudności ekonomiczne. Ich niezachwiana po-
stawa z całą pewnością stanowiła doskonałe świadectwo warto-
ści przyjętego światopoglądu. 

Zachowane materiały źródłowe dowodzą także, że przy-
kład profesorów był chętnie odwzorowywany przez uczniów 
zrzeszonych w sodalicjach mariańskich. były to organizacje 
szkolne, do których należała elita uczniowska wyróżniająca się 
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umiejętnościami, ochotą do pracy dodatkowej, pobożnością, 
a czasem też pochodzeniem społecznym6. Celem tych stowarzy-
szeń było pogłębianie religijności uczniów poprzez codzienną 
praktykę, w szczególności taką o charakterze charytatywnym 
i w pewnym sensie też apostolskim7.

bogatego materiału źródłowego na ten temat dostarcza Kro-
nika jezuitów poznańskich (młodsza), zwłaszcza dla przełomu XVI 
i XVII wieku. Materiał ten jednak, jak się zdaje, jest reprezenta-
tywny i dla późniejszego okresu, ponieważ, jak wspominali cza-
sem kronikarze – gdy nie podawali dokładniejszych informacji – 
„sodalicje działały ze zwykłym sobie rozmachem”8. Zestawiając 
rozmaite przykłady, podkreślić trzeba kilka rodzajów aktywno-
ści sodalisów, która uchwytna jest przede wszystkim w okresie 
świątecznym albo w sytuacjach nadzwyczajnych, spowodowa-
nych zazwyczaj wojną czy zarazą. Kronikarze bardzo wyraźnie 
podkreślali praktyki pobożne uczniów, wskazujące na pokorę 
i żarliwą wiarę – udział w procesjach, nabożeństwach (w tym 
40-godzinnych), pokutnym biczowaniu9. Czasem aktywność ta 
była ukierunkowana na osiągnięcie konkretnego celu – np. prze-
błaganie boga w takich sprawach, jak odsunięcie zarazy od mia-
sta czy zagrożenia tureckiego od kraju.

To jednak nie wyczerpuje przykładów aktywności tej mło-
dzieży. Posiadamy bowiem świadectwa ich wspaniałej posta-
wy charytatywnej. odwiedzali oni mianowicie przytułki i szpi-
tale, gdzie organizowali wystawne uczty dla ubogich, którym 
obmywali stopy, strzygli włosy, udzielali jałmużny i okrywali 
odzieniem. Warto podkreślić, że działalność ta nie powinna 
być traktowana jako wyjątek, lecz jako regularna praca na rzecz 
ubogich, oczywiście w zakresie możliwym do zrealizowania 
przez młodych ludzi. Dla analizy naszego zagadnienia jednak 
szczególnie interesujące będą dwie informacje. A mianowicie, 
że sodalisów niekiedy dopuszczano do ćwiczeń duchownych, 

6 b. Natoński, Szkolnictwo jezuickie w Polsce w dobie kontrreformacji, w: Wiek 
XVII – Kontrreformacja – Barok. Prace z historii kultury, red. J. Pelc, Wrocław 1970, 
s. 54.

7 S. bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, Kraków 1933, 
s. 404 i n.

8 Kronika Jezuitów poznańskich (młodsza), t. I, red. L. Grzebień, J. Wiesiołow-
ski, Poznań 2004, s. 196.

9 Tamże, s. 97, 142, 185.
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a niektórzy spośród nich zasilali też szeregi zakonów, nie tylko 
jezuickiego10. 

Ćwiczenia duchowne mają szczególne znaczenie w ducho-
wości ignacjańskiej, m.in. z tego względu, że zostały one ułożone 
przez Ignacego Loyolę i były praktykowane przez pierwszych je-
go towarzyszy. Stanowią one oryginalną metodę całościowej for-
macji człowieka, pozwalającą na realizację samowychowania11. 
Prowadzone one były indywidualnie – opiekun pracował jed-
nocześnie z jednym tylko uczniem, któremu stwarzano dogod-
ną przestrzeń do medytacji nad sobą. Wychowawca wskazywał 
uczniowi treści do analizy i metody pracy nad sobą, oczekując od 
rekolektanta zdawania relacji z wykonanej pracy i jej wyników. 
Jednak żadne konkretne efekty nie były oczekiwane w określo-
nym czasie, nie wywierano w tym zakresie żadnego nacisku. 
Dzięki stworzeniu odpowiedniej przestrzeni do rozwoju, reko-
lektant miał możliwość rozpoznania w głębi swojego jestestwa 
głosu bożego i wyznaczenia w swoim życiu nowego kierunku, 
zgodnego z tym głosem. Godny podkreślenia przy tym jest fakt 
integralnego podejścia do wychowania, pomimo bowiem skon-
centrowania się na duchowym aspekcie wychowawczym, dużą 
wagę przywiązywano też do sfery cielesnej i psychicznej.

Już sam fakt, że nie wszyscy członkowie sodalicji mariańskich, 
chociaż wyselekcjonowani z dużej liczby wszystkich uczniów 
kolegium, byli dopuszczani do tych praktyk, świadczy o ich wy-
jątkowości. Jezuici wobec tego pieczołowicie wybierali tych, któ-
rzy byli już gotowi na ich podjęcie. Dzięki temu mogli oni odno-
sić na tym polu pewne sukcesy. We wpisie z 1590 roku w Kronice 
czytamy, że osoby, które uczestniczyły w tych praktykach, uczy-
niły „wielkie postępy”12. Warto zauważyć, że w odniesieniu do 
działalności członków sodalicji niekiedy odnotowywano, że od-
dawali się ćwiczeniom duchownym codziennie. odczytywać to 
oczywiście musimy jako codzienną praktykę pobożności. Jest to 
dla nas też dodatkowa informacja na temat intensywności pracy 

10 Tamże, s. 97, 122, 142, 185, 194.
11 J. Augustyn, Ćwiczenia duchowne jako podstawa pedagogiki ignacjańskiej, 

w: Pedagogika ignacjańska: historia, teoria. praktyka, red. A. Królikowska, Kraków 
2010, s. 17.

12 Kronika Jezuitów poznańskich (młodsza), t. I, s. 97.



188 Michał Nowicki

członków kongregacji13. Intensywność doświadczeń związanych 
z posługą wśród ubogich czy ćwiczeń duchownych musiała 
oczywiście mieć znaczący wpływ na rozwój duchowy młodzie-
ży. Należy mieć świadomość, że zdecydowanie wykraczało to 
poza zwykłą codzienność uczniów, zwłaszcza, jeśli uświadomi-
my sobie pochodzenie społeczne znacznej części spośród nich. 

Trzeba pamiętać, że ćwiczenia duchowne to nie tylko metoda 
przeznaczona dla uczniów. Wprost przeciwnie. oni stanowili tu-
taj wyjątek. Przede wszystkim poddawali się im sami zakonnicy. 
Kronikarze odnotowali też przypadki uczestniczenia w ćwicze-
niach duchownych osób spoza społeczności szkolnej, co poka-
zuje ogromny zakres ich posługi duszpasterskiej. Sugestywny 
jest zwłaszcza przykład z 1597 roku pewnego nowo wybranego 
opata, który koniecznie chciał się poddać ćwiczeniom, ponieważ 
nie czuł się dość godny do objęcia tego stanowiska14. 

Zakres tej posługi kapłańskiej doskonale widoczny jest w za-
chowanych raportach prowincjałów, wysyłanych do Rzymu 
(Fructus missionis). Na potrzeby tego artykułu analizie poddano 
materiał źródłowy pochodzący z pierwszej połowy XVIII wieku. 
W raportach tych uderza duży nacisk położony na nawrócenie 
innowierców czy katolików, którzy z różnych przyczyn oddalili 
się od Kościoła. Wspomina się oczywiście też o licznych nabo-
żeństwach, wysłuchanych spowiedziach, wygłoszonych kaza-
niach15. Należy zauważyć, że opisywane licznie nawrócenia były 
rezultatem dużego nakładu pracy duszpasterskiej jezuitów. Aże-
by przekonać innowierców do konwersji, musieli oni przecież 
przeprowadzić wiele dysput i użyć w nich konkretnych argu-
mentów. Pamiętajmy, że najczęściej innowiercy byli oczytani 
w Piśmie św. i potrafili je na swój sposób interpretować. Nieco 
inaczej sytuacja wyglądała w przypadku osób, które z różnych 
przyczyn zaprzestały praktyk religijnych. Jak wykazywali jezuici 
w swoich kronikach oraz raportach, także i na tym polu mieli oni 
spore osiągnięcia, które wymagały dużego zaangażowania. Na-
wrócenia mają duże znaczenie dla rozwoju duchowego jednost-
ki. Wiązać to należy przede wszystkim z gorliwością postawy 

13 Tamże, s. 194 i n.
14 Tamże, s. 122.
15 Fructus missionis, 1672–1756, Archivum Romanum Societatis Jesu, 

Pol. 67, f. 30–31v, 32–33v, 36–37 i nn.
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osoby nawróconej, co powoduje pełne oddanie się praktyce re-
ligijnej. Mówiąc o zasługach jezuitów na polu wychowania du-
chowego, musimy pamiętać też o ich pracy wydawniczej, przede 
wszystkim w postaci drukowanych kazań i pism ascetycznych. 
Ilość publikacji tego typu świadczy o dużym zapotrzebowaniu 
społecznym na ich pracę. 

Wychowanie duchowe w edukacji szkolnej

Mniej oczywista, jeśli bierzemy pod uwagę wychowanie du-
chowe, jest działalność jezuitów na polu szkolnictwa (pomijając 
związane z tym praktyki religijne), ale, jeśli przyjrzymy się wy-
branym przykładom z tego obszaru, to z pewnością dostrzeże-
my i tutaj pewne aspekty tej pracy. 

Dość dobrze jest to widoczne na przykładzie jezuickiego te-
atru szkolnego. odpowiedni dobór materiału do przedstawień, 
silne zaangażowanie aktorów i obecność zaproszonych gości 
stwarzały bardzo dogodną okazję do oddziaływania wycho-
wawczego. Jednym z najpiękniejszych tego przykładów jest 
sztuka profesora Jana bielskiego z 1748 roku, zatytułowana Ty-
tus Japończyk, w której główny bohater jest gotów poświęcić swo-
je życie dla wiary katolickiej16. Nie jest to jedyny przykład. Spod 
pióra tego samego autora wyszła też sztuka Niewinność zwycięża 
potwarzy czyli Leo 5 Cesarz, wystawiona w 1753 roku. Podkreśla 
się w niej zalety pobożności i młodzieńczej niewinności, posta-
wione zdecydowanie wyżej niż perspektywa władzy cesarskiej17. 
W obu przypadkach młodzieńcy, którzy wcielali się w rolę bo-
hatera, musieli się wyróżniać dużą wrażliwością i z pewnością 
utożsamienie się z Tytusem czy Leonem odcisnęło na nich du-
że piętno. bohaterowie ci bowiem to bardzo silne osobowości, 
o czym świadczą chociażby te słowa Leona: „Życie nie iest mi 
tak miłe, | Żebym go chętnie nie kładł, gdy kłaść, oyciec Każe”18. 

16 J. bielski, Tytus Japonczyk Tragedia [...] Od Prześwietney Krasomowskiey Mło-
dzi Na publicznej Sali Szkoł Poznańskich Societatis Jesu na widok dana, Poznań 1748.

17 Wybór dialogów wystawianych przez uczniów szkół jezuickich, 1753, bi-
blioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie, rkps PAN Nr 729, p. 5 i n.

18 Tamże, p. 6.
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W kontekście natomiast rozważań na temat wychowania ducho-
wego warto przytoczyć jeszcze jeden krótki fragment z tej sztu-
ki: „iaki upór: nie sądziłem nigdy | Żeby ten Ignacego wiary 
szczep, korzenie swe, tak głęboko w sercu Leona zapuścił, | Aby 
tą nie mógł zostać obalony burzą”, podkreślający pewność po-
stawy chrześcijańskiej, wynikającą z solidnych podstaw. Nieco 
inny charakter mają słowa wypowiedziane przez jednego z bo-
haterów sztuki Konstantyn Wielki. Pierwszy Chrześcijański Cesarz 
Jana bielskiego, gdzie czytamy: „dumne bóg mija i przed niemi 
swoje tajemnice boska ukrywa mądrość, ze ślepną w południu, 
Pokornym się udziela”. Tutaj, jak widzimy, autor w bardziej sub-
telny sposób przemawia do widzów i czytelników swojej sztuki. 
Nie ma tutaj silnych emocji i dramatycznych scen, ale spokojne 
uświadomienie, że poznanie boga możliwe jest tylko przy za-
łożeniu odpowiedniej postawy – pokory. Ale co więcej, bielski 
wskazuje także na konieczność składania bogu odpowiedniej 
ofiary. Nie takiej, jak czynili to Rzymianie, ale ofiary duchowej, 
poprzez serce niezmazane grzechem, wolę pełną dobroci i szcze-
ry, prosty umysł, wolny od wszelkiego uporu. W przypadku 
zmącenia spokoju umysłu poprzez nienawiść zalecał on umar-
twienie go, co w rezultacie miało doprowadzić do przyjemności 
większej niż „najtłustsze byki”19. 

Trzeba mieć świadomość, że te trzy przykłady przedstawień 
scenicznych nie stanowią wyjątku w repertuarze teatru jezuic-
kiego w Poznaniu. Stanowił on silne narzędzie oddziaływania 
na młodzież, ale też, o czym nie powinniśmy zapominać, na 
widzów, którzy zwykle tłumnie przybywali na przedstawienia 
teatru szkolnego. Posiadamy też ważne świadectwa potwierdza-
jące silne emocje, towarzyszące spektaklom. 

Pouczającymi doświadczeniami, mającymi z pewnością 
wpływ na wychowanie uczniów i osób spoza kolegium, by-
ły także uroczystości pogrzebowe, które, zważywszy na dużą 
umieralność w tych czasach, zdarzały się regularnie20. Uroczy-

19 J. bielski, Konstantyn Wielki Pierwszy Chrześcijański Cesarz. Tragedja Od 
prześwietney Szkoły Krasomowskiey młodzi Na publiczney szkolney Sali Collegium 
Poznanskiego Soc: Jesu Na widok dana Dnia 20 Lutego Roku 1751, Vilniaus universi-
teto biblioteka, IV 11651/6, brak paginacji, akt I, scena 3.

20 Więcej na ten temat, zob. M. Nowicki, Wychowawcze znaczenie pamię-
ci o zmarłych w szkolnictwie średnim Poznania w XVI–XVIII wieku, w: Cywili-
zacja prowincji Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Cykl II: Nie wszystek umrę. Pamięć 
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stości te możemy umiejscowić bardzo blisko teatru szkolnego, 
ponieważ obok zwyczajowych deklamacji, dość często towarzy-
szyła im bogata scenografia. Posiadamy dość dużo przykładów 
obrazujących takie praktyki. W 1632 roku miał miejsce pogrzeb 
Mikołaja Szołdrskiego, członka Sodalicji Mariańskiej i ucznia 
szkoły retorycznej w poznańskim kolegium. Jego koledzy, wyko-
rzystując symbolikę heraldyczną zmarłego, przygotowali wspa-
niałą oprawę uroczystości, z wykorzystaniem bogatej symboliki. 
Jeden z uczniów, przebrany za Anioła Stróża, trzymając obraz 
Najświętszej Maryi Panny i kotwicę, pokazywał sytuację czło-
wieka na tym świecie – zakotwiczonego w „krainie żywych”, ale 
kierującego się w stronę światła bożego21.

Działalność wychowawcza na polu duchowym widoczna 
jest także w codziennej praktyce szkolnej. oczywiste jest prze-
kazywanie rozmaitych treści służących rozwojowi duchowemu 
podczas regularnej praktyki religijnej – wskutek uczestniczenia 
w lekcjach katechizmu, nabożeństwach czy egzortach. Szkoły 
staropolskie, zwłaszcza jezuickie, zapewniały przekazywanie 
odpowiednich treści także podczas kształcenia intelektualne-
go. Polegało to na odpowiednim dobieraniu treści i obrazowa-
niu rozmaitych reguł, czy to gramatycznych, czy retorycznych, 
przez wyselekcjonowane przykłady. Posłużmy się przykładem 
skryptu wykładu profesora Michała Krasuskiego z poznańskie-
go kolegium jezuickiego, który tematykę religijną wplatał pod-
czas zajęć w różnych okolicznościach. oto fragment przykłado-
wej mowy panegirycznej, podyktowanej uczniom podczas zajęć:

Magnus es Illustrissime Antistes in DeUm pietate quae Capu-
da Caeli in te unum inclinavit Vota, ut tanti Antecessoris tantus 
Successit occupares Cathedram, gestares Pastoralis officij pedum 
si insideres Pontificium sedem. magnus es maximis in rempub. 
meritis quae ut tuo consilio commodius in hac sua calamita-
te frui posset ad hoc sublime senatoriae Dignitatis fastigium te 
evexit et cum illo honore ultro quaesivit qui tuae virtuti pridem 
debelatur (...)22.

o zmarłych w kulturze staropolskiej, red. A. Jankowski, A. Klonder, bydgoszcz 
2015, s. 264–270.

21 Kronika Jezuitów poznańskich, s. 357.
22 M. Krasuski, Praecepta rhetoricae ad usum politicum et ecclesiasticum acco-

modata et studiosae juventuti in Collegio Posnaniensi Soc: IESU proposita [..], Posna-
niae 1660–1661, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, MS 733,1, f. 33v.
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W innym ze skryptów, zatytułowanym Capitolium Copiose 
Loquentis, a spisanym w 1679 roku, znajdujemy bardzo wyraź-
ny podział na części przedstawiające treści świeckie i religijne: 
eruditio profana i sacra. Nas oczywiście będzie interesować ta 
druga część. W niej treści nauczania obrazowane były z wyko-
rzystaniem przykładów o tematyce religijnej. Czasem o bardzo 
ogólnikowym charakterze, bez głębszej myśli. Niekiedy jednak 
znajdujemy takie wpisy jak poniżej prezentowany, skłaniający 
do refleksji:

In Christi Nativitate Sol Spicis Coronatus apparuit ut testatut Ia-
ronius Gaspar Garnettus a Societate IeSU pro Christi fide capite 
plecteretur, gutta sanguinis cecidit in spisam straminis, quae ip-
sa Apelle pulchrius et felicius faciem eius expressit (…)23.

Wiele interesujących przykładów możemy znaleźć też w ze-
szycie szkolnym z 1720 roku, opatrzonym tytułem Eloquentia in 
Regno Poloniae culta. W ramach zadania domowego uczeń przy-
gotował dialog na temat „dyskurs duchowny o zbawieniu du-
szy”. Jedna z osób dialogu opowiada, że ilekroć pomyśli o zba-
wieniu swojej duszy, odczuwa wielkie poruszenie i zauważa, że 
potrzeba wokół tego wielkiego wysiłku. Drugi rozmówca, będą-
cy osobą duchowną, odpowiedział na to, że aby cel ten urzeczy-
wistnić, należy zdobywać wiedzę i praktykę24.

Warto zwrócić uwagę na jeden fakt. Nawet, jeśli duża część 
treści religijnych nie miała wysublimowanego charakteru, to ich 
główną zaletą jest podtrzymywanie w świadomości uczniów 
obrazu boga jako czynnika zasadniczego dla pochodzenia 
i funkcjonowania tego świata z jednej strony, a także celu, do 
którego należy dążyć, z drugiej. odwołując się do duchowości 
ignacjańskiej, warto pamiętać, że jezuitom zależało na wyrobie-
niu odpowiedniej postawy, która sprzyjałaby poznaniu przez 
uczniów boga. Na przygotowaniu wychowanków do dzieła 
zbawienia. 

23 Capitolium Copiose loquentis sapiae Avitis Poloniae Nobilitatum Stemma-
tibus Ceris fumosisque Maiorum illustre imaginibus Oratorum Calamo Ingenioque 
adumbratum ac Konarsciano in Academo Arhitectante Eloquentiae manu erectum ac 
reseratum Anno [...], 1679, biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 588 I, 
f. 20 i n.

24 Eloquentia in Regno Poloniae culta, 1722–1723, Archiwum Archidiecezjal-
ne w Poznaniu, MS 703, 2, f. 59.
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Podsumowanie

Zgodnie z Konstytucjami jezuici swoje życie poświęcali edu-
kacji, którą realizowali na rozmaite sposoby, co zostało ukazane 
powyżej. W związku z popularnością ich modelu wychowaw-
czego i szeroką dostępnością ich szkół na terenie całej Rzeczy-
pospolitej mieli ogromną możliwość oddziaływania wycho-
wawczego na staropolskie społeczeństwo. Na wszystkie jego 
warstwy – w tym także duchowieństwo. Znamy bowiem liczne 
przykłady kształcenia zakonników czy duchowieństwa świec-
kiego w kolegiach jezuickich. oddziaływanie to nie kończyło 
się wraz z zakończeniem edukacji. Wychowankowie zabierali 
ze sobą skrypty, podręczniki, notatki. Wchodziły one w skład 
np. księgozbiorów zakonnych i zapewne były wykorzystywa-
ne w praktyce. 

Na podstawie przytoczonych powyżej przykładów widać 
wyraźnie, że wychowanie duchowe przenikało większość ele-
mentów życia codziennego kolegium jezuickiego. To zasługa 
poszczególnych profesorów, ich zaangażowania. W tym miejscu, 
na zakończenie, warto postawić ważny postulat badawczy – mia-
nowicie ustalenie, czy zarysowany powyżej obraz, stworzony na 
podstawie licznych, lecz jednak wybranych przykładów, jest re-
prezentatywny dla całego okresu funkcjonowania Kolegium Je-
zuitów w Poznaniu i ponadto, czy możemy odnosić go także do 
dziejów innych placówek jezuickich. 
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Krzemieniecki nauczyciel  
Antoni Andrzejowski (1785–1868)–  

człowiek wielu talentów

The Krzemieniec Teacher Antoni Andrzejowski (1785–1868) –  
A Man of Many talents

AbSTRAKT

Działalność Antoniego Andrzejowskiego, nauczyciela w Gimnazjum i Liceum Wołyń-
skim w Krzemieńcu, znacznie wykraczała poza obowiązki szkolne. Z zamiłowania 
przyrodnik i podróżnik, obdarzony licznymi zdolnościami, człowiek towarzyski, po-
wszechnie znany i lubiany, w latach 1810–1833 zajmował się licznymi aktywnościami 
pozaszkolnymi. Największą jego pasją były podróże badawcze po Wołyniu i Podolu 
aż po wybrzeża Morza Czarnego. Podczas nich gromadził dla szkoły kolekcje przy-
rodnicze: mineralogiczne, botaniczne i entomologiczne. Jako pierwszy na tym terenie 
prowadził poszukiwania paleontologiczne. Rośliny i zwierzęta dokumentował rów-
nież rysunkowo, wykorzystując swe umiejętności plastyczne. Jego drugą pasją był te-
atr, organizował przedstawienia teatralne i widowiska, w tym również uroczystości 
patriotyczne.

SłoWA KLUCZoWe: Antoni Andrzejowski, Wołyń, Krzemieniec, Gimnazjum/Liceum 
Wołyńskie, nauczyciel

AbSTRACT

Antoni Andrzejowski’s work in the Volhynian Gymnasium/Lyceum in Krzemieniec 
was far more than just his duties as a teacher. As an avowed naturalist and traveller 
of many talents as well as a sociable, commonly known and liked person, he was very 
active outside of the school. His greatest passion were research trips all over Volhynia 
and Podolia, or even to the black Sea coast. During those excursions he gathered new 
items for the school’s mineral, botanical and entomological collections. He was the first 
in the region to conduct palaeontological searches. He documented plants and animals 
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in drawing as well, taking advantage of his artistic skill. His other passion was theatre 
and he organised plays and spectacles, including patriotic celebrations.

KeyWoRDS: Antoni Andrzejowski, Volhyn, Volhynian Gymnasium/Lyceum. Krzemie-
niec, Teacher

Antoni Andrzejowski, który swe wspomnienia podpisał jako 
Stary Detiuk1 – przyrodnik, krajoznawca, nauczyciel w gimna-
zjach krzemienieckim i niżyńskim, wykładowca uniwersytetu 
św. Włodzimierza w Kijowie, organizator przedstawień teatral-
nych, widowisk i uroczystości na Wołyniu, nie ma do dziś dnia 
pełnej, obejmującej całą jego działalność monografii, a istnieją-
ce zarysy biograficzne zawierają liczne nieścisłości i błędy2. We 
współczesnych badaniach polskich i ukraińskich A. Andrzejow-
ski obecny jest głównie jako przyrodnik3. 

Dzieciństwo i młodość

Antoni Andrzejowski, urodzony w Warkowiczach na Woły-
niu w 1785 roku, otrzymał edukację dość wszechstronną, chociaż 
przypadkową, zależną od życiowych okoliczności. ojciec, po 
plajcie banku Prota Potockiego, którego był kasjerem, podejmo-
wał rozmaite zatrudnienia. był rządcą majątków kasztelanowej 
żytomierskiej, wdowy po onufrym bierzyńskim w Ludwipolu, 
a w roku 1794 objął posadę marszałka dworu Walewskich w Tu-
czynie. Jednak żona wraz z trójką dzieci zamieszkała w Korcu 

1 „Detiuk” było nawiązaniem do przydomka przodka z XVII wieku – To-
masza Detiuka Andrzejowskiego. A. boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899, 
t. I, cz. I, s. 42.

2 Pełniejsze opracowania biografii, aczkolwiek nieścisłe: F. Rawita Gaw-
roński, Kilka słów o autorze i jego pamiętnikach, w: A. Andrzejowski, Ramoty stare-
go Detiuka o Wołyniu, Wilno 1921, t. I, s. 5–20; M. Danilewiczowa, Andrzejowski 
Antoni, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 111–112; W. Grębec-
ka, Antoni Andrzejowski (1785–1868), w: Krzemieniec Ateny Juliusza Słowackiego, 
red. S. Makowski, Warszawa 2004, s. 412–421.

3 W. Grębecka, Antoni Andrzejowski, dz. cyt.; W. Miel’nyk, Sad Wołyns’kych 
Afin, Krzemieniec 2008; W. Miel’nyk, Botaniczna nauka ta oswita u Wołynskij him-
nazji – Kremeneckomy liceji (1805–1833), „Naukowi zapysky Ternopil’s’koho 
Uniwersytetu”, seria: Pedagogika, 2008.
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u brata Kazimierza Sobińskiego4, kierującego malarnią manu-
faktury porcelany. Jak po latach wspominał Andrzejowski, wuj 
dozorował prace zdobnicze, jednak „kosztowniejsze obstalunki 
sam malował i osobne za to wynagrodzenie odbierał”5. W Mu-
zeum Narodowym w Krakowie znajdują się spodek z filiżan-
ką datowane na lata 1790–1796, przedstawiające fabrykę wraz 
biurami, zabudowaniami gospodarczymi i ogrodami. Po lewej 
stronie, niedaleko magazynów znajduje się dworek kierownika 
malarni, w którym w roku 1793 zamieszkał Antoni wraz z matką 
i dwiema siostrami. 

W Korcu Andrzejowski rozpoczął edukację. Początkowe na-
uki pobierał razem z Józefem i Kazimierzem Mezerami, synami 
dyrektora manufaktury, pod okiem Józefa Skoczkowskiego, któ-
ry „w wykładaniu nauk elementarnych z dziwną tłumaczył się 
łatwością”6. Pod jego okiem otrzymał podstawy arytmetyki, ale 
przede wszystkim solidną znajomość łaciny i francuskiego, wuj 
zaś uczył go początków rysunku i malarstwa. W Korcu także 
rozpoczęła się jego kulturalna edukacja. Wraz z matką i wujem 
bywał w znaczniejszych domach, również u rezydujących tam 
oficerów rosyjskich. „Mezerowie i moja rodzina w przyjaźni byli 
z majorostwem”7 Murawiowymi, utrzymującymi dwóch wło-
skich śpiewaków, bywano też u generała Andrieja Lewanidowa, 
który „utrzymywał dwór wielki, dobrą muzykę, nawet miał swój 
teatr”8. odwiedzając w Tuczynie ojca, Antoni brał czynny udział 
w przygotowywanych inscenizacjach. We wrześniu 1796 roku 
z okazji imienin Michała Walewskiego wystawiono jednoaktów-
kę Troiste wesele Philippe’a Néricaulta Destouches’a, spolszczo-
ną przez Franciszka Dionizego Kniaźnina9. W przedstawieniu 
„rozpisano role”, a występowały „wojewodzianki [Teresa i Ka-
rolina], moja matka i ciotka […] wojewodzic Wojciech, rejento-
wicze kor. Wilczyńscy Krzysztof i Jan, guwerner Jana p. Raduski 

4 A. Andrzejowski, Ramoty Starego Detiuka o Wołyniu, Wilno 1861, t. I, 
s. 33.

5 Tamże, s. 38.
6 Tamże, s. 38–39.
7 Tamże, s. 40.
8 Tamże, s. 39.
9 Tamże, s. 117–118; J. Komorowski, Teatr i widowiska na Wołyniu do 1863 

roku, Warszawa 2016, s. 192.
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oraz bauer”10 – prawdziwy teatr domowy, w którym wystąpił 
również Andrzejowski. Miał wtedy 11 lat i zapewne zagrał rolę 
małej dziewczynki Ludwisi. Rola nie była zbyt duża, postać po-
jawia się w trzech scenach, ale jest ważna dla dramaturgii spek-
taklu. Ludwisia, mała kokietka, z naiwnością i prostotą dziecka, 
ale też złośliwością komentuje zachowania dorosłych i sprytnie 
nimi manipuluje11. Zagranie tej roli wymagało sporych umiejęt-
ności aktorskich, a sztuka „wybornie udała się”.

Z początkiem stycznia 1797 roku korecka manufaktura spło-
nęła i Andrzejowski wraz z matką i siostrami dołączył do ojca 
w Tuczynie12. Tu miał okazję uczestniczyć w bogatym życiu kul-
turalnym i towarzyskim prowadzonym przez rodzinę Walew-
skich. Rozmaite uroczystości uświetniały spektakle, fajerwerki 
i widowiska. Tu także pobierał nauki u Franciszka Szopowicza13, 
który uczył „podług zasad wykazanych przez komisję edukacyj-
ną dla szkół narodowych podwydziałowych (…). Dziwnie miły 
i łatwy sposób wykładania przedmiotów naukowych, jaki posia-
dał Szopowicz, zachęcił mnie i ułatwił nauczenie się tego wszyst-
kiego, co było potrzebne do klasy czwartej (…). Początki dane 
mi od Skoczowskiego, niemałą były mi pomocą, szło mi więc 
dobrze, nauczyciel mnie lubił, a w nagrodę pilności i postępu da-
wał mi początki botaniki, do której z dzieciństwa miałem ocho-
tę. Nieraz, bywało, zadowolony moim uczeniem się, to na moją 
prośbę i na harfie mi grywał”14. Ta domowa edukacja trwała do 
1799 roku, kiedy Szopowicz opuścił Tuczyn, a Andrzejowskiego 

10 A. Andrzejowski, Ramoty Starego Detiuka, dz. cyt., t. I, s. 117.
11 Troiste wesele. Komedia w jednym akcie napisana po francusku przez J. Pana 

Nericaut Destouches, a teraz po polsku przetłumaczona, Warszawa 1778.
12 „Roku 1797, z 1 na 2 stycznia w nocy pożar okropny zniszczył piękną 

budowę fabryki porcelanowej w Korcu. (…) Myśmy ocaleli, bo choć nasz dwo-
rek blisko sąsiadował z gorejącym magazynem, ale stał za wiatrem i to go oca-
liło. (…) Ten okropny wypadek najwięcej wpłynął na upadek fabryki, zdecydo-
wał wyjazd Mezera do baranówki i przeniesienie się mego wuja do Tuczyna”. 
A. Andrzejowski, Ramoty starego Detiuka, dz. cyt., t. I, s. 130–131.

13 F. Szopowicz studiował matematykę, astronomię, historię naturalną 
wraz z chemią oraz prawo naturalne w Szkole Głównej Koronnej, był też na-
uczycielem w szkole wydziałowej w Krakowie i Warszawie oraz guwernerem 
bratanków Hugona Kołłątaja. M. barcik, Szopowicz Franciszek, w: Polski Słow-
nik Biograficzny, Warszawa 2013, s. 551–554; K. buczek, Hugo Kołłątaj i edukacja, 
Warszawa 2007, s. 172–179.

14 A. Andrzejowski, Ramoty Starego Detiuka, dz. cyt., t. I, s. 134–135.
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wysłano do szkoły pijarów w Międzyrzeczu Koreckim. I tym ra-
zem nauka trwała dość krótko – zaledwie rok. 

Po śmierci ojca na początku 1801 roku opiekę nad szesnasto-
letnim Antonim roztoczył Aleksander Chodkiewicz15. Niestety 
nie miał on sprecyzowanych planów odnośnie do podopiecz-
nego. Przez pewien czas Antoni przebywał w Wilnie. Uczył się 
najprawdopodobniej malarstwa u Józefa oleszkiewicza, a ja-
ko wolny słuchacz uczęszczał na wykłady botaniki Stanisława 
Jundziłła, chemii Jędrzeja Śniadeckiego i anatomii Jana Loben-
weina16. Następnie, od około 1806 roku słuchał w Gimnazjum 
Wołyńskim w Krzemieńcu wykładów z historii naturalnej dwu 
wybitnych uczonych: Franciszka Scheidta i Wilibalda bessera17. 
Jednak uczestnictwo w zajęciach na Uniwersytecie Wileńskim 
i w Gimnazjum nie było systematyczne, ponieważ Chodkiewicz 
co i rusz powierzał Andrzejowskiemu rozmaite zadania lub 
polecał jego usługi znajomym. W 1803 roku Andrzejowski, na 
zlecenie dawnego opiekuna Michała Walewskiego wymalował 
w Tuczynie gabinet gospodarza18. W tym samym roku w Peka-
łowie na polecenie Aleksandra Chodkiewicza przygotował in-
scenizację dramatu Fénelon Marie-Josepha Chéniera. Namalował 
kurtynę i przygotował scenografię na podstawie przedstawio-
nej przez hrabiego ryciny19 oraz zagrał jedną z ról. „Dramat 
doskonale się udał, nas aktorów oklaskano, ochwalono, a mnie 
nazajutrz hrabia 50 czer[wonych] z[łotych] z ucałowaniem i ty-
sięcznymi podziękowaniami wręczył”20. Zimą tego roku, na Syl-
westra i Nowy Rok w bystrzycach przygotował loterię połączoną 
z żywym obrazem21. Fajerwerki, loterie, żywe obrazy, „zabawa 
w teatr” były jedną z ulubionych form spędzania wolnego czasu 

15 łukasz Andrzejowski poza żoną i czwórką dzieci sprawował opiekę 
nad matką, teściową i dwiema siostrami. Po jego śmierci kobiety i młodszy brat 
nadal pozostali pod opieką Walewskich, jedynie Antonim zajął się Chodkie-
wicz. F. Rawita-Gawroński, Kilka słów, dz. cyt., t. 1, s. 6–8.

16 W. Grębecka, Antoni Andrzejowski, dz. cyt., s. 413–144.
17 Szerzej: K. buczek, Zbiory dydaktyczne Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego 

w Krzemieńcu (1803–1833), Warszawa 2016, s 178; W. Grębecka, Antoni Andrze-
jowski, dz. cyt., s. 415.

18 A. Andrzejowski, Ramoty Starego Detiuka, dz. cyt., t. II, s. 77.
19 Tamże, s. 80; J. Komorowski, Teatr i widowiska, dz. cyt., s. 174.
20 A. Andrzejowski, Ramoty Starego Detiuka, dz. cyt., t. II, s. 80.
21 Tamże, s. 120–121.
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i przejawów życia towarzyskiego szlachty22, również wołyńskiej, 
a Antoni Andrzejowski był jednym z bardziej wziętych sceno-
grafów i reżyserów amatorów. 

W karnawale 1809, na rok przed podjęciem pracy w Gimna-
zjum Wołyńskim, także w Pekałowie Andrzejowski organizował 
różne rozrywki, maskarady, balet, przedstawienia dramatyczne, 
w których brali udział między innymi bratanica Tadeusza Czac-
kiego Konstancja i bratanek Feliks. „balet zakończyły sola, Kon-
stancji Czackiej z zelami, księżniczki [Antoniny Radziwiłłówny] 
i oleszkiewiczowej z girlandami. […] Kazano mi wziąć małą rolę 
w komedii Destouchesa La fausse Agnes, w której Konstancja i Fe-
liks Czaccy najwyborniej pierwsze role oddali”23. Mieszkańcom 
Wołynia dał się poznać jako doskonały organizator i aranżer życia 
towarzyskiego, utalentowany wykonawca prac malarskich – przy-
gotowywał scenografie, kopiował obrazy24, a także jako projektant 
wnętrz – zaprojektował nowy wystrój pałacu w Cepcewiczach 
Wielkich25. Prawdopodobnie działania te dostrzegł wizytator Ta-
deusz Czacki. I zapewne dzięki tej aktywności zaproponował mu 
posadę w Gimnazjum Wołyńskim w Krzemieńcu.

Pomocnik nauczyciela w Gimnazjum Wołyńskim

Antoni Andrzejowski został zatrudniony w 1810 roku ja-
ko pomocnik nauczyciela rysunków Józefa Pitschmanna. Nie 
była to posada stricte dydaktyczna. Do obowiązków pomoc-
nika w myśl regulaminu spisanego przez Pitschmanna należa-
ło przede wszystkim dbanie o stan pomocy dydaktycznych – 
wzorników, rozdawanie ich i odbieranie od uczniów podczas 
lekcji, prowadzenie listy wypożyczeń wzorników, a także nad-
zorowanie uczniów podczas rysowania26. Wymagało to syste-
matycznej obecności w pracowni plastycznej i z tym Andrze-
jowski miał największy problem. Pensja pomocnika nauczyciela 

22 Zob. J. Ryba, Maskarady oświeconych, Katowice 1998.
23 A. Andrzejowski, Ramoty Starego Detiuka, t. I, dz. cyt., s. 219–220.
24 Dla hrabiny Tarnowskiej „skopiowałem akwarelą obraz Lisowczyka 

przez Rembrandta”, tamże, t. III, s. 237.
25 Tamże, t. II, s. 125–126.
26 Tekst regulaminu, w: K buczek, Zbiory dydaktyczne, dz. cyt., s. 191–192.
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wynosiła zaledwie 150 rubli srebrnych rocznie, a on w miarę sił 
i możliwości starał się pomagać rodzinie. Z tego powodu podej-
mował się rozmaitych prac, związanych jednak z edukacją. był 
prywatnym nauczycielem rysunków, uczył też rysunków, języka 
polskiego i geografii na pensjach żeńskich Joanny Malikowskiej 
i Anieli Rosienkiewiczowej oraz u swojej siostry – Felicji Mie-
chowiczowej, „która pod protekcją ks. kuratora otworzyła pen-
sjon obywatelskich córek i już miała trzynaście panienek dobrze 
płatnych”27. 

Jak z tego widać, podejmując się obowiązków pomocnika na-
uczyciela rysunków, Antoni Andrzejowski był już człowiekiem 
bardzo zapracowanym. Równie zajęty był Józef Pitschmann – 
wzięty portrecista, malujący wizerunki osób związanych ze 
szkołą oraz portrety okolicznej szlachty i to nie tylko w czasie 
wakacji28. Z tej przyczyny potrzebował pomocnika stale obecne-
go w szkole. Ponieważ Andrzejowski z tego się nie wywiązywał, 
z końcem roku szkolnego 1813/1814 zwolnił go „za niepełnie-
nie obowiązków”29. Dyrektor Ściborski w piśmie informującym 
Pitschmanna o zatrudnieniu nowego pomocnika, bonawentury 
Klembowskiego, napisał wprost, „iż były pomocnik p. Andrze-
jowski nie pełnił obowiązków ważnych, zawartych w § 1, 6, 8 
instrukcji opisującej powinności pomocnika rysunków”30. 

27 A. Andrzejowski, Ramoty Starego Detiuka, dz. cyt., t. III, s. 216. „Raport 
pani Joanny Malikowskiej złożony do gimnazjum 7 września 1811 r.”, bibliote-
ka Uniwersytetu Wileńskiego [bUWil], rkps F2 KC533, k. 463.

28 Józef Pitschmann wykonał pięć portretów Tadeusza Czackiego, wize-
runki wizytatorów Filipa Platera i Jana Nepomucena Wyleżyńskiego, dyrek-
torów: Józefa Czecha i jego żony Apolonii, Michała Ściborskiego, Andrzeja 
Lewickiego, prefekta Antoniego Jarkowskiego, zarządcy majątku – Teodora 
Januszewskiego oraz niemal całej rodziny Januszewskich; nauczycieli: prawa – 
Józefa Jaroszewicza, literatury łacińskiej i polskiej – Alojzego osińskiego, hi-
storii naturalnej – Willibalda bessera, języka niemieckiego i francuskiego – Ka-
rola Gerlache’a, tańca – Franciszka Szlancowskiego, a także pani Jarkowskiej, 
zapewne żony Wojciecha, nauczyciela matematyki; ponadto portrety dobro-
dziejów szkoły – Józefa Drzewieckiego i Jana Lerneta, lekarzy oraz uczniów. 
W czasie pobytu w Krzemieńcu namalował kilkaset dzieł, w tym ponad 160 
portretów. Szerzej: U. Makowska, Malarze i rysownicy w Krzemieńcu w pierwszej 
połowie XIX wieku, w: Krzemieniec Ateny Juliusza Słowackiego, red S. Makowski, 
Warszawa 2004, s. 440–444.

29 Centralne Państwowe Archiwum Historii Ukrainy [CPAHU], F 707, 
op. 314, dz. 12, cyt. za W. Grębecka, Antoni Andrzejowski, dz. cyt., s. 415.

30 Papiery po Ludwiku Janowskim, biblioteka Narodowa [bN], rkps 7802 I, 
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Podróże krajoznawcze

Ponownie Andrzejowski został zatrudniony w szkole krze-
mienieckiej w 1818 roku. Zbiegło się to ze staraniami kuratora 
Adama Czartoryskiego, jak i osób związanych ze szkołą, o pod-
niesienie gimnazjum do rangi liceum. Pierwsze sugestie co do 
takiej potrzeby pojawiły się już w 1817 roku. Franciszek Skar-
bek Rudzki w liście do Adama Czartoryskiego zasugerował, że 
„należałoby tej szkole nadać nazwisko Liceum”31. Rok później, 
w czerwcu został w środowisku szkolnym przygotowany „Pro-
jekt do ogólnych prawideł dla Liceum Wołyńskiego w Krze-
mieńcu”32. W tej sytuacji szkoła była zainteresowana nie tylko 
zatrudnianiem dobrze przygotowanych do zawodu nauczycieli, 
ale również badaczy. Antoni Andrzejowski spełniał to kryterium 
doskonale, bowiem w latach 1814–1818 odbywał liczne podró-
że badawcze poświęcone geologicznemu i przyrodniczemu po-
znaniu kraju. Pierwsza obejmowała okolice Krzemieńca, Wołyń 
i część Podola aż do Zaleszczyk. W kolejnej, odbytej w 1816 roku, 
wędrował „od Krzemieńca ponad Zbruczą do Żwańca, a stam-
tąd do Jampola ponad Dniestrem, do bałty, Sawrania i Hajsyna, 

k. 181. Punkty, których nie przestrzegał Andrzejowski, to: „1mo. Znajdować się 
powinien w sali rysunków przed zaczęciem lekcji rysunków we wtorki i czwart-
ki o trzech kwadransach na drugą godzinę, a w niedziele o trzech kwadransach 
na 10 godzinę. […] 6to Ci Panowie pomocnicy nie mogą pod wytrąceniem z ich 
pensji opuszczać żadnej lekcji. Gdyby z nich k[tór]y opuścił jedną lekcję, będzie 
miał z prawa wytrąconą płacę dzienną, za powtórne lekcji opuszczenie płaca 
dwóch dni, za trzech opuszczenie płacą 3 dni, a gdyby więcej lekcji opuścił, tedy 
za daniem raportu do prefekta zostanie oddalony, a na jego miejsce kto inny po-
dług wyboru profesora przyjętym zostanie. Jeżeliby zaś k[tór]y z pomocników 
był chory, ma dać wiedzieć profesorowi o swojej słabości, a jeżeliby 3 razy opuścił 
lekcje dla słabości, ma przynieść świadectwo od Dra G[imnazjal]nego, to oddać 
profesorowi, a ten go ma przekazać prefektowi, ta tylko przyczyna przyjęta zo-
stanie za ważną do opuszczenia lekcji. […] 8vo Każden pomocnik winien zdać 
sprawę z prawideł rysunków przed profesorem miesięcznie t.j. wtenczas, kiedy 
pokazuje przed nim robotę, aby zaś byli w stanie pomocnicy wykonać niniejszy 
przepis, powinien każdy umieć geometrię, optykę, historię i mitologię, dlatego 
nie może być przyjęty na pomocnika rysunków, kto pomienionych nauk nie po-
siada”. K. buczek, Zbiory dydaktyczne, dz. cyt., s. 191–192.

31 „Pozostałe rękopisy po Franciszku Skarbku Rudzkim, sekretarzu Ko-
misji Sądowo-edukacyjnej w Krzemieńcu”, biblioteka Jagiellońska [bJ], rkps 
4569, k. 172v.

32 CPAHU, rkps F 707, op. 314 (1818), d. 40. edycja projektu złożona przez 
autorkę do druku w „Rozprawach z Dziejów oświaty” t. LIV.
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skąd do Kijowa i na berdyczów do Krzemieńca […]. W roku 1817 
[…] zwiedził powiaty, hajsyński, lipowiecki, skwirski, humański 
po lewej stronie bohu; po prawej zaś olhopolski, bałcki aż do Ja-
horlika i odessy”. W roku następnym spenetrował „nadbrzeża 
Dniestru od Jampola aż do jego ujścia w Morze Czarne, od Win-
nicy zaś do Sawrania nadbrzeża bohu po obu stronach”33. Warto 
tu zaznaczyć, że rozległy ten obszar był w początkach XIX wieku 
zupełnie nierozpoznany przez badaczy34.

Rezultaty podróży Andrzejowskiego były nie do przecenie-
nia. Przede wszystkim przeprowadził rozpoznanie nieznanego 
obszaru pod względem geologicznym, botanicznym i zoologicz-
nym. Prowadził też pierwsze na tym terenie badania paleonto-
logiczne. Pozyskiwał dla szkoły krzemienieckiej minerały, ska-
mieniałości, okazy entomologiczne, a także nasiona i sadzonki 
roślin do ogrodu botanicznego35, które przekazywał bezpośred-
nio nauczycielowi historii naturalnej Wilibaldowi besserowi. I to 
właśnie besser zasugerował ponowne zatrudnienie Andrzejow-
skiego – badacza terenowego. 

Tym razem Antoni Andrzejowski został pomocnikiem na-
uczyciela historii naturalnej – bessera, który inaczej niż Pit-
schman pojmował obowiązki pomocnika. Nie wymagał stałej 
obecności w szkole, przygotowywania i opieki nad pomocami 
dydaktycznymi ani prowadzenia lekcji. Tym wszystkim zajmo-
wał się sam, w czasie gdy nie był zajęty pracą w botanicznym 
ogrodzie. od pomocnika oczekiwał przede wszystkim działal-
ności badawczej. Tak więc podróże, będące pasją Andrzejow-
skiego, od 1818 roku stały się też jego obowiązkiem służbowym. 
Teraz mógł liczyć na większe wsparcie szkoły, która wcześniej 
wypłacała mu na ekspedycje 90 srebrnych rubli, jednak nie by-
ły one w stanie pokryć nawet najpotrzebniejszych wydatków. 

33 A. Andrzejowski, Objazd w przedmiotach historii naturalnej. Rys botanicz-
ny krain zwiedzanych w podróżach pomiędzy Bohem i Dniestrem od Zbruczy aż do 
Morza Czarnego odbytych w latach 1814, 1816, 1818 i 1822, Wilno 1823, s. V–VI.

34 Szerzej: W. Grębecka, Wilno – Krzemieniec. Botaniczna szkoła naukowa 
(1781–1841), Warszawa 1998, s. 123–126; W. Grębecka, Badania szaty roślinnej 
prowadzone w ośrodku wileńskim i krzemienieckim (1781–1840), w: Wkład Wileń-
skiego Ośrodka Naukowego w przyrodnicze poznanie kraju 1781–1842, red. J. babicz, 
W. Grębecka, Wrocław 1988, s. 128–136.

35 Szerzej: K. buczek, Zbiory dydaktyczne, dz. cyt., s. 95–96; W. Grębecka, 
Antoni Andrzejowski, dz. cyt., s. 415–416.
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W latach 1822 i 1823 na specjalne polecenie kuratora Adama 
Czartoryskiego zwiększono kwotę do 300 rubli srebrnych36. Na 
początku lat 20. Andrzejowski zdał relację z wędrówek Uniwer-
sytetowi Wileńskiemu37 i w prawie niezmienionej formie opu-
blikował w 1823 roku w Wilnie pt. Objazd w przedmiotach historii 
naturalnej. Rys botaniczny krain zwiedzanych w podróżach pomiędzy 
Bohem i Dniestrem od Zbruczy aż do Morza Czarnego odbytych w la-
tach 1814, 1816, 1818 i 1822. W latach następnych kontynuował 
wyprawy badawcze, a ich rezultat ogłosił w części drugiej zaty-
tułowanej Rys botaniczny krain zwiedzanych w podróżach pomiędzy 
Bohem a Dniestrem aż do ujścia tych rzek w morze, odbytych w latach 
1823 i 1824, wydanej w Wilnie w 1830 roku. Na polecenie szkoły 
krzemienieckiej odbywał też podróże w celu nawiązania kontak-
tów z polskimi ośrodkami naukowymi, z wileńskim profesorem 
zoologii Karolem eichwaldem oraz warszawskimi przyrodnika-
mi Pawłem Jarockim i Michałem Szubertem38. 

Podróże i pozyskiwanie preparatów nie wyczerpywały na-
ukowej aktywności Andrzejowskiego. Prowadził badania, któ-
rych rezultatem było między innymi opisanie nowej rośliny, na-
zwanej czackią na cześć Tadeusza Czackiego. Wynik tej pracy 
przedstawił w broszurze Czackia genere déterminé et décrit par An-
toine Andrzeiowski, Krzemieniec 181839. opracował Naukę wyrazów 
botanicznych dla łatwości determinowania roślin, czyli zastosowania do 
nich opisów z najlepszych autorów krótko zebraną i porządkiem abecadła 
ułożoną, wydaną w Krzemieńcu w 1825 roku, i przygotował po-
zostającą do dziś w rękopisie pracę Gady i płazy nasze. Wyliczenia 

36 CPAHU, rkps F 710, op. 1, dz. 408, k. 108, 154, 164. „Upoważniam Rząd 
uniwersytetu asygnować z kasy licealnej dla p. Andrzejowskiego na podróż 
botaniczną po guberniach wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej sumę r. s. 300”. 
List A. Czartoryskiego do Rządu Uniwersytetu, 1 maja 1822. CPAHU, rkps  
F 707, op. 314 (1822), dz. 28, k. 3.

37 „Sprawa z podróży w guberni podolskiej, części kijowskiej, chersońskiej 
roku 1822 odbytej przez Antoniego Andrzejowskiego pomocnika zoologii i bo-
taniki w Liceum Wołyńskim dana dnia 1 listopada 1822”, bUWil, rkps F 2 KC 5.

38 W. Grębecka, Antoni Andrzejowski, dz. cyt., s. 415–416. o kontaktach An-
drzejowskiego ze środowiskiem Uniwersytetu Warszawskiego szerzej: K. bu-
czek, Między Krzemieńcem a Warszawą. Związki Liceum Wołyńskiego z Uniwersy-
tetem Warszawskim 1816–1831, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2017, nr 3, s. 23–26.

39 Artykuł przetłumaczony na polski opublikował w drugim tomie „Pa-
miętnika Farmaceutycznego Wileńskiego” z 1822 roku. W. Grębecka, Antoni 
Andrzejowski, dz. cyt., s. 417.
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gadów i płazów, jakie w wędrówkach swoich po guberniach wołyńskiej, 
podolskiej i chersońskiej aż do Morza Czarnego dotąd uważał i rozeznał 
Antoni Andrzejowski40. opracował również „zielnik 8000 gatun-
ków roślin różnych części świata liczący”41, który w 1824 roku 
miał być za sugestią wizytatora Kazimierza Moniuszki zakupiony 
dla Liceum Wołyńskiego. Jednak do sfinalizowania transakcji nie 
doszło, być może ze względu na wysoką kwotę – 1200 rubli srebr-
nych, zaproponowaną przez Andrzejowskiego. 

Praca dydaktyczna

Zatrudniony jako pomocnik nauczyciela w szkole krzemie-
nieckiej Andrzejowski miewał też zajęcia dydaktyczne. Prze-
bywając w Krzemieńcu, prowadził lekcje czy raczej wykłady 
z historii naturalnej, a właściwie z botaniki i zoologii, gdyż mi-
neralogia stanowiła od 1816 roku osobny przedmiot nauczania. 
Nauki te wykładane były na kursach wyższych, których program 
układali nauczyciele. Przez krótki czas był członkiem i ostatnim 
prezesem uczniowskiego „Towarzystwa Uczniów Gimnazjum 
(Liceum) Wołyńskiego, ćwiczących się w porządnym mówie-
niu i pisaniu”. Nie tylko z obowiązku, ale też zainteresowania 
własnego na posiedzeniu 29 czerwca 1821 roku odczytał „2 sce-
ny z tragedii oryginalnej ‘Mieczysław’”42 przez siebie napisanej. 
W tym samym roku w „Pamiętniku Warszawskim”, piśmie, 
w którym publikowali m.in. Ludwik osiński czy Alojzy Feliński, 
ogłosił wiersz Do Wilibalda Bessera dokt. med. nauczyciela zoo. i bot. 
w Liceum Wołyńskim, różnych instytutów członka, zachęcając do wy-
dania „Flory krajowej”. Prowadził również lubiane przez uczniów 
wycieczki, podczas których mogli w praktyce sprawdzić swoją 
wiedzę, rozpoznając rośliny, zwierzęta i minerały w ich natural-
nym środowisku. on też, jeśli tylko był w Krzemieńcu, organizo-
wał słynne krzemienieckie majówki. 

40 Tamże, s. 414.
41 K. Moniuszko do Uniwersytetu Wileńskiego. Raport z 1824 r., bUWil, 

rkps F 2 KC 543, k. 53v.
42 „Księga protokołów Towarzystwa Uczniów Gimnazjum Wołyńskie-

go, ćwiczących się w porządnym mówieniu i pisaniu”, bUWil, rkps F 2 KC 47, 
s. 94. Patrz też: M. Danilewiczowa, Towarzystwo Uczniów Liceum Wołyńskiego 
ćwiczących się w porządnym mówieniu i pisaniu (Krzemieniec 1818–1823), „Rocznik 
Wołyński” 1934, t. III, s. 324. W. Grębecka, Antoni Andrzejowski, dz. cyt., s. 417.
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Wizytatorzy odwiedzający szkołę doceniali działalność An-
drzejowskiego, jednak przede wszystkim naukową. W 1824 roku 
Kazimierz Moniuszko w raporcie dla Uniwersytetu Wileńskiego 
podkreślał że „z powołania swojego większego jest na uczone-
go usposobienia”43 niż na nauczyciela. Naukowe osiągnięcia, 
a zwłaszcza rezultaty odbywanych podróży przyrodniczych 
doceniało też wileńskie środowisko naukowe. Rada Uniwersy-
tetu Wileńskiego przegłosowała, „że p. Antoni Andrzejowski 
za szczególniejsze i pożyteczne prace w przedmiotach historii 
naturalnej zasługuje na nagrodę”, i zwróciła się do kuratora, 
by zarządził wypłacenie Antoniemu Andrzejowskiemu 500 ru-
bli srebrnych44. Do prośby tej przychylił się sam minister Spraw 
Duchownych i Narodowego oświecenia książę Aleksander 
Golicyn45.

badawcza aktywność A. Andrzejowskiego nie ograniczała 
się jedynie do botaniki. obserwacje czynione podczas podróży 
i opisane w Rysie botanicznym krain… wykraczały znacznie poza 
obszar samej historii naturalnej. obok opisów flory i fauny zna-
lazło się wiele spostrzeżeń i uwag o charakterze krajoznawczym. 
W książce zamieścił liczne informacje na temat topografii terenu, 
gospodarki, opisy architektury i interesujących obiektów, spo-
strzeżenia etnograficzne i społeczne, a także historyczne. opi-
sywał też obiekty uchodzące za lokalną osobliwość. Charakte-
ryzując Chersoń, pisał: „osobno ogrodzony obelisk z kamienia 
przeszło 20 stóp wysoki. Kilka topoli i kilka krzaków róży oraz 
jedna wierzba płacząca przystrajają ten przybytek śmierci. Jest to 
pomnik, który wdzięczność wystawiła przyjacielowi ludzkości. 
Jest to grób Howarda”46.

Dla Andrzejowskiego poznawanie własnego kraju – małej oj-
czyzny – miało wymiar patriotyczny, a badanie stron rodzinnych 

43 K. Moniuszko do Uniwersytetu Wileńskiego. Raport z 1824 r., bUWil, 
rkps F 2 KC 543, k. 53v.

44 J. Śniadecki do A Czartoryskiego, 3 maja 1823, CPAHU, rkps F 707 
op. 314 (1822) dz. 28, k. 10–10v.

45 A. Czartoryski do Rządu Uniwersytetu, 21 sierpnia 1823 CPAHU, rkps 
F 707 op. 314 (1822) dz. 28, k. 14.

46 A. Andrzejowski, Objazd w przedmiotach, dz. cyt., s. 31. John Hogward 
(1726–1790) – reformator więziennictwa, opieki nad rannymi i lazaretów woj-
skowych. Pomnik w Chersoniu istnieje do dziś.
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stanowiło obowiązek uczonego47. Zresztą taki kierunek badań 
był zgodny z założeniami Komisji edukacji Narodowej i Tade-
usza Czackiego. Jednak dla Komisji ważniejszy od poznawczego 
był walor utylitarny. Należało poznać własny kraj i jego zaso-
by naturalne po to, by obrócić je na korzyść rozumianą w kate-
goriach ekonomicznych48. Czacki natomiast postrzegał sprawę 
w szerszym kontekście, zarówno poznawczym, jak i kulturo-
wym49. Takie właśnie, szersze podejście do krajoznawstwa re-
prezentował Antoni Andrzejowski. było ono oczywistym obo-
wiązkiem, a zarazem powodem do dumy. „Święte były słowa 
Tadeusza Czackiego, gdy w roku 1812 zamierzał sobie upoważ-
nić mię do robienia podróży po naszym kraju. badajmy, mówił, 
płodów ziemi naszej, bo krwią naszą okupionej! Szukajmy w jej 
wnętrzu skarbów, które ukryła przed naszymi przodkami! A śle-
dząc naturę płodów krajowych, wznieśmy się równie z drugimi 
narody”50. 

47 o powinności badań polskich uczonych nad polską przyrodą wprost 
napisał Andrzejowski w wierszu dedykowanym besserowi: „Jeżeli Kluk i Jun-
dziłł słyną między nami, / Winni nam byli siebie będąc Polakami”. A. Andrze-
jowski, Do Wilibalda Bessera dokt. med. nauczyciela zoo. i bot. w Liceum Wołyńskim, 
różnych instytutów członka zachęcając do wydania „Flory krajowej”, „Pamiętnik 
Warszawski” 1821, s. 95–97.

48 „Trzeba Polakowi (…) wiedzieć dobrze, jakimi darami Stwórca kraj jego 
obdarzył, w rodzaj ziemi, wód, zwierząt, ptactwa, ryb, ziół, kruszców, i innych 
kopalnych rzeczy, których znajomość składa naukę historii naturalnej; aby (…) 
sam ich na swoją korzyść, gdy mu się nienaruszonym własności prawem do-
stały, mógł używać i powszechności użycie ich ukazywać umiał”, List okólny do 
rektorów i prefektów szkół względem zabrania wiadomości o historii naturalnej Polski 
z 17 kwietnia 1778 r., w: Ustawodawstwo szkolne za czasów Komisji Edukacji Na-
rodowej. Rozporządzenia, ustawy pedagogiczne i organizacyjne (1773–1793), oprac. 
J. Lewicki, Kraków 1925, s. 145.

49 „Poznanie własnej ziemi, jej płodów i różnych w przedmiocie oświe-
cenia wypadków, godne jest uwagi rządu, godne zastanowienia obywateli (…) 
ażeby też same nauki dobroczynny miały wpływ do naszego towarzyskiego 
życia”. Aby poznanie kraju było w miarę pełne, opracował 11 punktów, we-
dług których należało prowadzić obserwacje, uwzględniając obok obserwacji 
mineralogicznych, przyrodniczych, meteorologicznych także archeologiczne 
i etnograficzne, np. opowieści o czarach i czarownicach. T. Czacki, Pytania od 
Tajnego Konsyliarza, Wileńskiego Uniwersytetu i Warszawskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk członka, jeneralnego guberniów wołyńskiej, kijowskiej i podolskiej wizy-
tatora i kawalera Tadeusza Czackiego; JJWP powiatowym marszałkom i chorążym tu-
dzież sądom niższym i wszystkim właścicielom dóbr w tychże guberniach do ułatwienia 
podane, Krzemieniec 1805.

50 A. Andrzejowski, Objazd w przedmiotach, dz. cyt., s. 77.
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Zdobywaną podczas podróży wiedzą o kraju, jego historii 
i przyrodzie A. Andrzejowski dzielił się zapewne bardzo chętnie 
zarówno podczas spotkań towarzyskich, jak i spotkań z ucznia-
mi, a być może w trakcie lekcji. Dowodem jest tu skalny klasztor 
w Ladawie nad Dniestrem, a właściwie skała, na której wydra-
pywali swoje nazwiska przybywający goście. Andrzejowski od-
wiedził to miejsce w 1816 roku, a już w 1819 roku – cztery lata 
przed wydaniem Objazdu w przedmiotach historii naturalnej, gdzie 
znajduje się opis Ladawy, wyrył na skale swoje imię i nazwi-
sko wraz z datą wuj Juliusza Słowackiego – Teofil Januszewski. 
Januszewski odwiedził klasztor podczas wakacji po ukończe-
niu Liceum, a przed podjęciem studiów w Wilnie. Czy poznał 
dzieje Ladawy podczas spotkań z nauczycielem w szkole, czy 
prywatnie w domu rodzinnym (jego ojciec Teodor Januszewski 
był rządcą dóbr szkolnych), tego nie sposób rozstrzygnąć. Fak-
tem jest, że ten kierunek wycieczek był popularny wśród osób 
związanych ze szkołą krzemieniecką. Między kilkudziesięcioma 
zachowanymi inskrypcjami na skale odnajdujemy ich nazwiska. 
W 1835 roku podpisali się bliscy Tadeusza Czackiego: jego bra-
tanica Aniela Czacka, ewelina – żona bratanka Aleksandra oraz 
Henryk Stecki – siostrzeniec Anieli. Nieco dalej uwiecznili swe 
nazwiska krewni Augustyna Dzierżka, darczyńcy na rzecz Gim-
nazjum Wołyńskiego51. byli to brat Augustyna – kościuszkowski 
pułkownik Teodor Dzierżek oraz bratanek Adam. Krzemieńcza-
nie wpisywali się też do klasztornej księgi gości, zwanej „ono-
maticum”. Pod datą 3 sierpnia 1830 roku wpisał się nauczyciel 
matematyki Wojciech Zborzewski, z zamiłowania przyrodnik, 
geolog i paleontolog52. 

Uroczystości i widowiska

Ważne miejsce wśród aktywności Antoniego Andrzejow-
skiego i to już od wczesnej młodości zajmował teatr. Po objęciu 
obowiązków pomocnika w Gimnazjum/Liceum Wołyńskim nie 

51 Augustyn Dzierżek zapisał 2000 złp ofiary wieczystej dla Gimnazjum Wo-
łyńskiego, A. osiński, O życiu i pismach Tadeusza Czackiego, Kraków 1851, s. 138.

52 „oglądałem z przyjemnością prawdziwą to święte miejsce i jego piękne 
okolice”, cyt. za: W. Stefanowski, Sielienie Liadawa Mogilewskogo ujezda i oswiasz-
czenie Liadawskoj pieszczernoj cerkwi, Kamieniec Podolski 1895.
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zaprzestał dawnej działalności i nadal organizował liczne wi-
dowiska, tym razem również na potrzeby szkoły. Między in-
nymi dbał o oprawę widowiskową majówek. Po zakończeniu 
wycieczki na wracających do miasta uczniów czekały różne 
atrakcje: „przejezdny sztukmistrz dawał reprezentacje skoków 
na linie i sztuk konnych (…) zmierzchem fajerwerk kończył re-
kreację”53. To właśnie fajerwerki, bramy, łuki tryumfalne były 
dziełem Andrzejowskiego, chociaż nie zawsze, ze względu na 
podróże przyrodnicze, osobiście je wykonywał. Zdarzało się, że 
tworzył projekt, a zdolniejsi uczniowie byli jego wykonawcami, 
jak w 1820 roku: 

Tuż pod murami bazyliańskimi idzie wielka do miasta droga, 
na najwyższym jej punkcie wzniosła się wspaniała brama z ga-
łęzi drzew wystawiona, na jej szczycie cyfra L. W., Liceum Wo-
łyńskie, rzęsiście kolorowymi lampionami oświetlona z daleka 
postrzec się dawała. (…) Zabrzmiała huczna muzyka i kilka bu-
raków [!] hucznym wystrzałem oznajmiło zapalony fajerwerk. 
Wpośród dwóch kręcących się wysokich piramid zajaśniała bry-
lantowym ogniem cyfra Liceum, 12 fontann i tyleż młynków ota-
czały cyfrę, za którą wznosiły się snopy rac trzystu, brylantowe 
rozrzucających gwiazdy. Fajerwerk trwał godzinę i nad podziw 
pięknie się udał. Zadowoleni widzowie oklaskiem okazali swoje 
zadowolenie i dziękowali wykonawcy, którym był uczeń Liceum 
Rosiękiewicz [!]. Całe to przyjęcie moim było pomysłem54. 

Marcin Rosienkiewicz był synem Anieli, właścicielki jed-
nej z krzemienieckich pensji żeńskich, w której Andrzejowski 
pracował.

Mimo licznych zajęć Antoni Andrzejowski nadal przyjmował 
prywatne zlecenia na organizowanie uroczystości towarzyskich. 
W karnawale 1818 roku Franciszek Sapieha organizował bal, 
podczas którego miało miejsce wspominana w pamiętnikach 
iluminacja góry Królowej bony55. Cztery lata później, również 

53 A. Kozieradzki, Wspomnienie z lat szkolnych 1820–1831, Wrocław 1962, s. 194.
54 A. Andrzejowski, Ramoty Starego Detiuka, dz. cyt., t. III, s. 227–228.
55 „Książę chciał, ażeby zrobić jaki szczególny rodzaj iluminacji miasta, 

doradziłem mu ubranie ogniem góry zamkowej […] na tych murach rozsta-
wione beczki smolne wysokim płonęły ogniem, a w miejscu otoczonym mu-
rami wiązki rac, wyrzucały z pomiędzy otaczających je płomieni wysoko uno-
szące się ogniste snopy, smoła paląca się jak lawa po górze spływała”, tamże, 
s. 197–198.
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w karnawale Sapieha „urządził podobną niespodziankę”, którą 
zapewne także organizował Andrzejowski56.

Jednak do ważniejszych uroczystości organizowanych przez 
Andrzejowskiego należy obchód żałobny ku czci zmarłego 15 
października 1817 roku Tadeusza Kościuszki. Władze rosyjskie 
wydały zgodę na uroczyste uczczenie pamięci Naczelnika, jed-
nak z bliżej nieznanych powodów dyrektor Michał Ściborski 
i prefekt Antoni Jarkowski nie zgodzili się na urządzenie obcho-
dów w kościele szkolnym. być może na decyzję wpłynęło to, że 
szkoła starała się już o podniesienie do rangi liceum, więc nie 
chciano podejmować działań, które przez jakiegoś rosyjskiego 
urzędnika mogłyby być źle ocenione. Uroczystość zorganizowa-
no zatem 12 marca 1818 roku w kościele Franciszkanów – na-
przeciwko szkoły. Po latach Andrzejowski tak to wspominał: 

Wezwano mnie dla udekorowania kościoła i wzniesienia kata-
falku. Narysowałem projekt wojennego, ten zyskał potwierdze-
nie i wykonany został. W środku kościoła, na trzech dość wy-
sokich stopniach, wznosił się portyk o czterech 5-łokciowych 
kolumnach doryckich z takimże architrawem; na architrawie 
sklepienie z karabinów utrzymywało trumnę, po czterech ro-
gach w ozdobnych brązowych urnach paliły się kadzidła. Na 
czterech kolumnach zawieszone były pancerze, hełmy i tarcze 
z mieczami, szablami i spisami malowniczo ułożone i czarną 
krepą przepasane. Pod sklepieniem, pośrodku portyku na ar-
macie, otoczonej strzelbami różnych epok, bębnami, kotłami 
i trąbami, umieszczony portret Kościuszki opierał się na dwóch 
chorągwiach polskich. Przed kolumnami na najniższym stopniu 
zamiast lichtarzów było sześć kup bomb, po cztery w każdej, pi-
ramidalnie ułożonych, a w każdej bombie tkwiła świeca jarząca. 
Po dwóch bokach katafalku wznosiły się piramidy z karabinów 
w pięć kondygnacji ułożone, na każdym karabinie świeca odbi-
jała się w jasno oczyszczonym bagnecie. okna wszystkie czar-
nym suknem zakryte nie przepuszczały żadnego światła. Gzyms 
kościoła i sklepienie oświecały obfite lampy. Szczegóły katafal-
ku w niewielkich były rozmiarach, ale musiały się stosować do 
przestrzeni kościoła i dość pięknie się wydawały. Zbroje, broń 

56 „Cała wieża zamkowa była w płomieniach. Porozstawiane na jej szczy-
cie palące się beczki smolne tworzyły jak gdyby koronę, z której spływały 
ogniste strugi smoły po bokach baszty i opasywały płomiennym wieńcem 
wierzchołek góry. Miasto, przy odbiciu się tego światła, wydawało się bardzo 
piękne”, K. Kaczkowski, Wspomnienia z papierów pozostałych po śp. Karolu Kacz-
kowskim, ułożył Tadeusz oksza orzechowski, Lwów 1876, t. II, s. 175.
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i chorągwie otrzymaliśmy ze skarbców wiśniowieckiego [Mnisz-
chów] i teofilpolskiego [Sapiehów] i od szefa Drzewieckiego, i te 
zbroje, okrywające niegdyś piersi dzielnych naszych zygmun-
towskich bohaterów, zdobiły grobowiec bohatera naszych nie-
szczęśliwych czasów. biskup [Kasper Kazimierz Cieciszowski] 
celebrował, muzyka i śpiewacy z amatorów, cudnie wykonali 
Requiem [es-mol Józefa] Kozłowskiego na pogrzeb króla Stani-
sława Augusta. Ks. profesor [Alojzy] osiński z wymową Skargi, 
z uczuciami współziomka, wystawił obraz życia i czynów zmar-
łego i oddał hołd winny pamięci nieodżałowanego męża. […] 
czterej nawet inwalidzi, kościuszkowskich wypraw towarzysze 
otacza[li] grobowiec swego naczelnika”57. 

Jednym z nich był krzemieniecki nauczyciel mechaniki prak-
tycznej Franciszek Zaliwski, odznaczony przez Naczelnika 
sygnetem58. Jak z tego wynika, uroczystość żałobna miała pa-
triotyczną wymowę. Wypożyczona broń przypominała chwałę 
polskiego oręża z czasów Chocimia i Wiednia, a pełniący wartę 
powstańcy byli żywym znakiem walki niepodległościowej. ob-
chód był też lekcją wychowania patriotycznego dla uczniów. 

Antoni Andrzejowski był człowiekiem obdarzonym wieloma 
talentami. botanik, krajoznawca, doceniający wymiar patriotycz-
ny poznawania kraju i domagający się ochrony pamiątek histo-
rycznych59, organizator widowisk wysoko ceniący teatr i znający 
się na sztuce aktorskiej60, obdarzony zdolnościami plastycznymi, 

57 A. Andrzejowski, Ramoty Starego Detiuka, dz. cyt., t. III, s. 200–201. 
Szerzej: J. Komorowski, Narodowy czy niemoralny? Gimnazjum i Liceum Wołyń-
skie wobec teatru, w: „Ateny Wołyńskie” – między historią a współczesnością, red. 
A. Szmyt, H. Stroński, olsztyn–Krzemieniec 2015, s. 161–176.

58 K buczek, Zbiory dydaktyczne Gimnazjum, dz. cyt., s. 166–167.
59 „W katedrze groby książąt, lepiej zachowane niż Izasława w sofijskiej 

cerkwi w Kijowie i w lepszym smaku, z czerwonego marmuru krakowskie-
go wyrobione […]. Chorągiew zdobyta na Turkach przez Jana III, nie dość 
starannie zachowana, takie zabytki szacowne warto, aby tylko w uroczysto-
ściach kościoła były odkrywane”, A. Andrzejowski, Ramoty Starego Detiuka, 
dz. cyt., t. III, s. 244.

60 „Nie zdziwiło mnie przedstawienie Geldhaba, lubo wszyscy aktoro-
wie dzielnie swe role wykonali, ale w Asmodeuszku p. Kurpińska oczarowała 
mnie zupełnie. Jej piękna, nadpowietrzna postać, jej żywość, jej wdzięk, jej 
dźwięczny, słodki śpiew, jej dzielna gra, całą moją wyobraźnię opanowały, we 
śnie nawet pięknego Asmodeuszka widziałem. […] Z oper widziałem tylko: 
Jadwigę, Wiśliczanki, Asmodeuszka, Alladyna czyli dzwonek i wielce komiczną Ak-
torowie w podróży; ale byłem na przedstawieniu Hamleta, Dziewicy Orleańskiej, 
Machabeuszów, Mojżesza i Rozbójników czeskich. W Hamlecie widziałem kiedyś 
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był również wrażliwy na piękno i jego przejawy w życiu. odwie-
dzając w Warszawie Szubertów, dostrzegł, że „piękna pani profe-
sorowa, pięknie ubrana, zapiąwszy się czyściutkim fartuszkiem 
[…] zupkę i jakąś elegancką i smaczną leguminkę”61 zrobiła. Po 
wielu latach, spisując Ramoty Starego Detiuka o Wołyniu, wspomi-
nał tak ulotne wrażenia jak smak pierogów w restauracji Rozen-
garta62, piękno kobiet – czy nastrój miejsca63. Antoni Andrzejow-
ski, krzemieniecki nauczyciel, badacz – krajoznawca, organizator 
uroczystości towarzyskich i patriotycznych bez wątpienia cenił 
życie we wszystkich jego przejawach.

Bibliografia

Andrzejowski A., Do Wilibalda Bessera dokt. med. nauczyciela zoo. i bot. 
w Liceum Wołyńskim, różnych instytutów członka zachęcając do wydania 
„Flory krajowej”, „Pamiętnik Warszawski” 1821.

Andrzejowski A., Objazd w przedmiotach historii naturalnej. Rys bota-
niczny krain zwiedzanych w podróżach pomiędzy Bohem i Dniestrem od 

Każyńskiego i Malinowskiego w Wilnie. Z koczujących artystów na Wołyniu 
Zielińskiego i sławnego Malinowskiego. Umieli się ci artyści przejąć wielko-
ścią roli królewicza duńskiego, znawcy nawet im oddawali sprawiedliwość. 
Ale możnaż któregokolwiek z nich zrównać z Werowskim? Werowski w tej roli 
był więcej niż wielkim artystą. Jego mimika, zastosowanie głosu do uczuć, sam 
nawet wyraz twarzy, podziwem, przerażeniem i niewypowiedzianym zado-
woleniem serca widzów przejmowały. Widząc Werowskiego w roli Hamleta, 
powziąłem wyobrażenie, co to jest prawdziwy dramatyczny artysta. A ofelia! 
Panna Nacewiczówna w tej roli raz pierwszy występowała. Młoda, kształtna 
i dziwnie piękna, do głosu wdzięcznego i wyrazistego łączyła akcję tak natural-
ną i tak wrażeniom słów odpowiednią, że zachwycała widzów i obecni Anglicy 
oddawali jej sprawiedliwość”, tamże, s. 346–251.

61 Tamże, s. 248.
62 „Następnego dnia był piątek, na obiad więc poszedłem do Rozengarta 

na sławne pierogi. Stół w tej restauracji wyborny, ale i towarzystwo zbierające 
się w niej wyborne i nie żal było pięć złoty za obiad zapłacić. odtąd co piątek 
bywałem u Rozengarta, w inne dni stołowałem się pod białym łabędziem na 
Nowym Świecie”, tamże, s. 249.

63 „Katedra! To świątynia modlitwy, prawdziwy dom boży! Jaka w niej 
uroczysta samotność, jak uspokajające burze życia ustronie, jaka smętna a za-
chwycająca okazałość! W dwóch tylko warszawskich kościołach urządzenie 
wewnętrzne świątyni do rzewnej modlitwy mnie przyprowadzało, u św. Ja-
na i u kapucynów. W innych, jasno, wesoło, ludno, nawet elegancko, ale dla 
modlitwy spokojnej nie ma kątka na przytułek”, tamże, s. 343–344.



213Krzemieniecki nauczyciel Antoni Andrzejowski (1785–1868) 

Zbruczy aż do Morza Czarnego odbytych w latach 1814, 1816, 1818 i 1822, 
Wilno 1823.

Andrzejowski A., Ramoty Starego Detiuka o Wołyniu, t. I–III, Wilno 1861.

barcik M., Szopowicz Franciszek, w: Polski Słownik Biograficzny, Warsza-
wa 2013.

boniecki A., Herbarz polski, t. I, cz. I, Warszawa 1899.

buczek K., Hugo Kołłątaj i edukacja, Warszawa 2007.

buczek K., Między Krzemieńcem a Warszawą. Związki Liceum Wołyńskiego 
z Uniwersytetem Warszawskim 1816–1831, „Kwartalnik Pedagogiczny” 
2017, nr 3.

buczek K., Zbiory dydaktyczne Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego w Krze-
mieńcu (1803–1833), Warszawa 2016.

Czacki T., Pytania od Tajnego Konsyliarza, Wileńskiego Uniwersytetu i War-
szawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk członka, jeneralnego guberniów 
wołyńskiej, kijowskiej i podolskiej wizytatora i kawalera Tadeusza Czackiego; 
JJWP powiatowym marszałkom i chorążym tudzież sądom niższym i wszyst-
kim właścicielom dóbr w tychże guberniach do ułatwienia podane, Krzemie-
niec 1805.

Danilewiczowa M., Andrzejowski Antoni, w: Polski Słownik Biograficzny, 
t. I, Kraków 1935. 

Danilewiczowa M., Towarzystwo uczniów Liceum Wołyńskiego ćwiczących 
się w porządnym mówieniu i pisaniu (Krzemieniec 1818–1823), „Rocznik 
Wołyński” 1934, t. III, s. 324. 

Grębecka W., Antoni Andrzejowski (1785–1868), w: Krzemieniec Ateny Ju-
liusza Słowackiego, red S. Makowski, Warszawa 2004.

Grębecka W., Badania szaty roślinnej prowadzone w ośrodku wileńskim 
i krzemienieckim (1781–1840), w: Wkład Wileńskiego Ośrodka Naukowego 
w przyrodnicze poznanie kraju 1781–1842, red. J. babicz, W. Grębecka, 
Wrocław 1988.

Grębecka W., Wilno – Krzemieniec. Botaniczna szkoła naukowa (1781–1841), 
Warszawa 1998. 

Kaczkowski K., Wspomnienia z papierów pozostałych po ś.p. Karolu Kaczkow-
skim, ułożył Tadeusz oksza orzechowski, Lwów 1876, t. II, s. 175.

Komorowski J., Narodowy czy niemoralny? Gimnazjum i Liceum Wo-
łyńskie wobec teatru, w: „Ateny Wołyńskie” – między historią a współ-
czesnością, red. A. Szmyt, H. Stroński, olsztyn–Krzemieniec 2015, 
s. 161–176.



214 Katarzyna Buczek

Komorowski J., Teatr i widowiska na Wołyniu do 1863 roku, Warszawa 2016.

Kozieradzki A., Wspomnienie z lat szkolnych 1820–1831, Wrocław 1962, s. 194.

List okólny do rektorów i prefektów szkół względem zabrania wiadomości o hi-
storii naturalnej Polski z 17 kwietnia 1778 r., w: Ustawodawstwo szkolne za 
czasów Komisji Edukacji Narodowej. Rozporządzenia, ustawy pedagogiczne 
i organizacyjne (1773–1793), oprac. J. Lewicki, Kraków 1925. 

Makowska U., Malarze i rysownicy w Krzemieńcu w pierwszej połowie XIX 
wieku, w: Krzemieniec Ateny Juliusza Słowackiego, red S. Makowski, War-
szawa 2004.

Miel’nyk W., Sad Wołyns’kych Afin, Krzemieniec 2008.

Miel’nyk W., Botaniczna nauka ta oswita u Wołynskij himnazji – Kremenec-
komy liceji (1805–1833), „Naukowi zapysky Ternopil’s’koho Uniwersy-
tetu”, seria: Pedagogika, 2008.

osiński A., O życiu i pismach Tadeusza Czackiego, Kraków 1851, s. 138.

Rawita Gawroński F., Kilka słów o autorze i jego pamiętnikach, w: A. An-
drzejowski, Ramoty starego Detiuka o Wołyniu, Wilno 1921, t. I.

Ryba J., Maskarady oświeconych, Katowice 1998. 

Stefanowski W., Sielienie Liadawa Mogilewskogo ujezda i oswiaszczenie Lia-
dawskoj pieszczernoj cerkwi, Kamieniec Podolski 1895.

Troiste wesele. Komedia w jednym akcie napisana po francusku przez J. Pana 
Nericaut Destouches, a teraz po polsku przetłumaczona, Warszawa 1778.

Rękopisy

CPAHU, rkps F 707, op. 314 (1818), d. 40. edycja projektu złożona przez 
autorkę do druku w „Rozprawach z Dziejów oświaty”, t. LIV. 

CPAHU, rkps F 710, op. 1, dz. 408, k. 108, 154, 164. 

A. Czartoryski do Rządu Uniwersytetu, 21 sierpnia 1823 CPAHU, rkps 
F 707 op. 314 (1822) dz. 28, k. 14.

K. Moniuszko do Uniwersytetu Wileńskiego. Raport z 1824 r., bUWil, 
rkps F 2 KC 543, k. 53v.

List A. Czartoryskiego do Rządu Uniwersytetu, 1 maja 1822. CPAHU, 
rkps F 707, op. 314 (1822), dz. 28, k. 3.

Sprawa z podróży w guberni podolskiej, części kijowskiej, chersońskiej roku 
1822 odbytej przez Antoniego Andrzejowskiego pomocnika zoologii i botaniki 
w Liceum Wołyńskim dana dnia 1 listopada 1822, bUWil, rkps F 2 KC 5.



215Krzemieniecki nauczyciel Antoni Andrzejowski (1785–1868) 

J. Śniadecki do A Czartoryskiego, 3 maja 1823, CPAHU, rkps F 707 
op. 314 (1822) dz. 28, k. 10–10v. 

Papiery po Ludwiku Janowskim, biblioteka Narodowa [bN], rkps 7802 
I, k. 181. 

Pozostałe rękopisy po Franciszku Skarbku Rudzkim, sekretarzu Ko-
misji Sądowo-edukacyjnej w Krzemieńcu, biblioteka Jagiellońska [bJ], 
rkps 4569, k. 172v.

Raport pani Joanny Malikowskiej złożony do gimnazjum 7 września 1811 r., 
biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego [bUWil], rkps F2 KC533, k. 463.

Księga protokołów Towarzystwa Uczniów Gimnazjum Wołyńskiego, ćwiczą-
cych się w porządnym mówieniu i pisaniu, bUWil, rkps F 2 KC 47, s. 94. 





Danuta Kocurek
UNIWeRSyTeT ŚLąSKI W KAToWICACH

Działalność szkolna i pozaszkolna  
Karola Miarki (1825–1882) na Śląsku  

w drugiej połowie XIX wieku

Karol Miarka’s (1825–1882)  
School and Non-school Activity in Silesia  

in the Second Half of the 19th century

AbSTRAKT

Wśród nauczycieli śląskich ważne miejsce zajmuje Karol Miarka (1825–1882), syn na-
uczyciela, urodzony w Pielgrzymowicach w powiecie pszczyńskim. Po ukończeniu se-
minarium nauczycielskiego w Głogówku pracował w szkołach Górnego Śląska: w or-
nontowicach, Lędzinach, Urbanowicach Piotrowicach i Pielgrzymowicach. W ramach 
działalności pozaszkolnej organizował stowarzyszenia kulturalno-oświatowe i towarzy-
stwa gospodarcze. Pisał artykuły do wielu pism, między innymi do „Gwiazdki Cieszyń-
skiej”. W latach 1869–1880 redagował i wydawał pismo „Katolik”. W Mikołowie prowa-
dził drukarnię i księgarnię. był autorem 12 powieści i 9 sztuk scenicznych. 

SłoWA KLUCZoWe: Karol Miarka, nauczyciel, działacz społeczny, pisarz, wydawca, 
działalność szkolna i pozaszkolna, Górny Śląsk, XIX wiek

AbSTRACT

Among Silesian teachers, Karol Miarka (1825–1882) – a teacher’s son, born in Pielgrzymo-
wice in the county of Pszczyna – has a significant position. Having graduated from the 
teaching seminary in Głogówek, Miarka worked in the schools of Upper Silesia: in ornon-
towice, Lędziny, Urbanowice, Piotrowice and Pielgrzymowice. As part of his non-school 
related activity, he organized cultural-educational associations and economic societies. Mi-
arka wrote articles for many journalssuch as the “Cieszyńska Gwiazdka”. In 1869–1880 he 
edited and published the magazine entitled “The Catholic”. He ran a printing house and  
a bookshop in Mikołów as well as being the author of 12 novels and 9 theatre plays.

KeyWoRDS: Karol Miarka, teacher, social activist, writer, publisher, school and non-
school activity, Upper Silesia, 19th century
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Wprowadzenie

Karol Miarka (1825–1882), należał do wybitnych nauczycieli, 
którzy na trwale zapisali się na kartach historii i w świadomości 
społecznej Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego. Zwany Star-
szym (jego syn również Karol Miarka zwany był Młodszym), był 
nauczycielem, pisarzem, wydawcą i działaczem społecznym1. 
Droga życiowa K. Miarki – syna wsi górnośląskiej była trudna 
ze względu na czasy, w których przyszło mu żyć. Miejscem uro-
dzenia były Pielgrzymowice, które w XIX wieku należały do ów-
czesnego powiatu pszczyńskiego wchodzącego w skład rejencji 
opolskiej. Na tym obszarze obowiązywały dyrektywy pruskie, 
obejmujące wszystkie dziedziny życia społecznego, polityczne-
go i gospodarczego. W trudnych warunkach związanych z wie-
lonarodowością i wielokulturowością K. Miarka kształtował 
swoją tożsamość, a w swoim myśleniu i działaniu był zależny od 
epoki i kultury, w której żył i wzrastał. 

W różnych okresach historycznych różnie oceniano K. Miar-
kę – od uwielbienia po krzywdzące dyskredytowanie2. bez 
względu na opinie, działalność i zasługi K. Miarki predestynują 
go do czołowych działaczy oświatowych i społecznych3. 

Jako syn nauczyciela, pomimo trudnych warunków egzy-
stencjalnych wybił się ponad ówczesną przeciętność i osiągnął 
znaczący awans społeczny. Po ukończeniu szkoły elementarnej 
kontynuował naukę w Pszczynie, a potem w gimnazjum w Gliwi-
cach. Następnie przygotowywał się do zawodu nauczycielskiego 
w Królewskim Seminarium Nauczycielskim w Głogówku4. Jego 

1 b. Cimała, Miarka Karol (hasło), w: Słownik Biograficzny Ziemi Pszczyńskiej, 
red. A. Lysko, Pszczyna 1995, s. 180–182. 

2 Przykładem oceny postaci Karola Miarki jest słowo wstępne zamiesz-
czone w Czytance do użytku kursów dla dorosłych na Ziemiach Odzyskanych pt. Nie 
rzucim ziemi, Warszawa 1948, s. 3–4. We wstępie czytamy: 

„Miarka, pragnąc wynagrodzić swej ojczyźnie długie lata zapomnienia 
o Niej, z niesłychanym entuzjazmem i poświęceniem oddał się pracy dla Pol-
ski, uczył dzieci, pisał powiastki dla ludu, walczył z nie przebierającą w środ-
kach germanizacją”. 

3 D. Kocurek, Karol Miarka – nauczyciel i społecznik, w: Karol Miarka – dzia-
łacz społeczny i oświatowy na Śląsku. W 190. rocznicę urodzin, red. D. Kocurek, 
Pszczyna 2016, s. 23. 

4 Zapisane w dokumentach i w pamięci. Dzieje oświaty w Pielgrzymowicach, 
red. A. Kieloch, Pszczyna 2015, s. 34. 
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pasją była praca dydaktyczna, edukacyjna i społecznikowska za-
równo dla dobra dzieci, jak i dorosłych. 

Cel i przedmiot badań

Celem niniejszego szkicu jest przybliżenie postaci Karola 
Miarki ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności szkol-
nej i pozaszkolnej. Realizowane poczynania badawcze mają 
charakter pedagogiczny, a prezentowany artykuł jest szkicem 
monograficznym. Główny problem badawczy został sformuło-
wany w postaci pytania: Jakie inicjatywy podejmował K. Miar-
ka w zakresie działalności szkolnej i pozaszkolnej? Temat został 
opracowany na podstawie badań źródłowych i dorobku histo-
riograficznego. Postępowanie badawcze koncentrowało się wo-
kół trzech głównych zagadnień: 
•  aktywności szkolnej K. Miarki w latach 1841–1869, 
•  różnych form działalności pozaszkolnej,
•  działalności pisarskiej i publicystycznej. 

badaniami objęto teren Górnego Śląska ze szczególnym 
uwzględnieniem ówczesnego powiatu pszczyńskiego5 oraz 
Śląsk Cieszyński. Te dwa regiony były głównym obszarem dzia-
łalności K. Miarki w drugiej połowie XIX stulecia. W badanym 
okresie powiat pszczyński był własnością Hochbergów6, zaś 

5 Powiat pszczyński został utworzony w 1742 roku i obejmował wów-
czas tereny od Mysłowic na północy aż do przedmieść bohumina na południu. 
Po reformie granic i ustawie o ustroju powiatowym z roku 1872 powierzch-
nia powiatu została zmniejszona i zajmowała 106113 ha, obejmując trzy mia-
sta: Pszczynę, Mikołów i bieruń, 96 gmin oraz 43 obszary dworskie, w takim 
kształcie dotrwał do roku 1922; Adresbuch des Kreises Pless mit Kalender für 1906, 
Pless 1906; F. Serafin, Stosunki polityczne, społeczne i ruch narodowy w Pszczyń-
skiem w latach 1918–1922, Katowice 1993, s. 15. 

6 W XIX wieku – do roku 1847 powiat pszczyński był własnością książąt 
z rodu Anhalt-Coethen. ostatni z Anhaltów panujących na Pszczynie prze-
kazał państewko swemu siostrzeńcowi Janowi Henrykowi X Hochbergo-
wi – z Książa. Jan Henryk X Hochberg ożenił się z Anną emilią księżniczką 
Anchalt-Coethen – córką ówczesnego właściciela ordynacji pszczyńskiej Fry-
deryka erdmanna. Małżeństwo to otwarło Hochbergom drogę do pozyskania 
rozległych włości. Wraz z rozległymi dobrami na Górnym Śląsku, Hochberg 
przejął największy w monarchii pruskiej przywilej górniczy z obszarami za-
sobnymi w złoża węgla kamiennego. Dzięki pozyskaniu nowych dóbr Hoch-
bergowie (Jan Henryk X, Jan Henryk XI, Jan Henryk XV) stali się jednymi 
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Śląsk Cieszyński należał do monarchii austriackiej i dzielił się na 
cztery powiaty: bielski, cieszyński, frydecki i frysztacki7. 

Działalność dydaktyczna i edukacyjna w latach 1841–1869

Karol Miarka po ukończeniu czterech klas gimnazjum, w wie-
ku 16 lat został pomocnikiem nauczyciela w ornontowicach8 
w pow. pszczyńskim. Chęć dokształcania się i dobrego przygo-
towania do pracy pedagogicznej spowodowała, że w roku 1846 
ukończył wspomniane seminarium nauczycielskie i pracował 
jako pomocnik nauczyciela w Lędzinach, a potem już jako na-
uczyciel w szkole w Urbanowicach9 i Piotrowicach10. 

W czerwcu 1850 roku Gmina w Pielgrzymowicach powierzy-
ła Miarce funkcję nauczyciela, organisty, urząd pisarza gminne-
go i sędziego polubownego. „Tutaj to rozwinął swoją pracę nie 
tylko dla szkoły, ale dla całej wsi i stał się wkrótce niezbędnym 
w życiu tego małego zbiorowiska”11. K. Miarka wrócił do wsi 
spustoszonej z powodu epidemii tyfusu głodowego. Przejmując 
szkołę po ojcu, uczył około 200 dzieci z Pielgrzymowic i oko-
licznych miejscowości: Golasowic i Jarząbkowic. W 1851 roku 

z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodów arystokratycznych Śląska, 
por. b. Spyra, Archiwum Książąt Pszczyńskich. Przewodnik po zespołach 1287–1945, 
Warszawa 1973, s. 16; J. Polak, Z dziejów książąt pszczyńskich z rodu Hochberg, 
Pszczyna 1989.

7 J. Gruchała, Drogi Cieszyniaków do Polski Odrodzonej, Katowice 1988, s. 7; 
A. Grobelny, Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do samodzielnych państw (1848–
1918), w: J. Valenta, Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego, ostrawa–Praga 1992, 
s. 70; D. Kocurek, W. Korzeniowska, Śląsk Cieszyński w latach 1741–1918 w aspek-
cie czynników integrujących i dezintegrujących region. Studium monograficzne, Kra-
ków 2013, s. 6–7. 

8 Jak pisze Mieczysław Gładysz, „W kronice szkolnej nie ma wzmianki 
o pobycie Karola Miarki w tej szkole. Dowiadujemy się z dziełka Jana Skry-
by, iż był tam na pierwszej posadzie jako pomocnik nauczyciela w 1840 roku”, 
M. Gładysz, Karol Miarka (w stuletnią rocznicę urodzin), „Szkoła Śląska”, organ 
Śląskiego okręgu Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczyciel-
stwa Szkół Powszechnych w Polsce 1925, nr 20–21. 

9 Tamże: „o pobycie Karola Miarki dowiadujemy się z kroniki szkolnej, iż 
był tam nauczycielem od 1 stycznia 1847 roku do 30 czerwca 1847 roku”. 

10 b. Cimała, Miarka Karol, dz. cyt., s. 180. 
11 M. Gładysz, Karol Miarka, dz. cyt., s. 6. 
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ukończył budowę murowanej szkoły rozpoczętą przez ojca. 
Uporządkował otoczenie szkoły, urządził sad i ogrody, a także 
uprawiał tytoń na 24 morgach ziemi. Zainicjował pisanie kro-
niki, w której zamieszczał dzieje szkoły i wsi12. Do roku 1853 
K. Miarka „czuł się” Niemcem, a jego artykuły i utwory były pi-
sane w duchu niemieckim, bo tak wychowała go szkoła, do której 
uczęszczał. Później wspominał „odbierałem w szkole miejskiej, 
gimnazjum i seminarium wykształcenie jedynie niemieckie, nie 
słyszeć w tychże zakładach ani jednego słowa polskiego. Przy 
każdej sposobności wyrażali się nauczyciele z pogardą o Polsce, 
o narodzie i języku polskim”13.

Proces krystalizowania się świadomości narodowej K. Miar-
ki rozpoczął się ok. roku 1853, a dużą rolę w wyrwaniu spod 
niemieckich wpływów, a co za tym idzie wyrobieniu w Miarce 
poczucia tożsamości i polskiej narodowości, odegrało spotkanie 
z ówczesnym wizytatorem i radcą szkolnym rejencji opolskiej 
bernardem bogedainem14. Ta wizytacja generalna, według świa-

12 M. Kiełkowska, Pielgrzymowice – rodzinna miejscowość Karola Miarki, w: 
Karol Miarka – działacz społeczny i oświatowy na Śląsku, dz. cyt., s. 21. 

13 K. Popiołek, Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku, Katowice 1984, s. 251. 
14 bernard bogedain (1810–1860), biskup sufragan wrocławski jest posta-

cią kontrowersyjną w historiografii, gdyż niektórzy uważali go za działacza 
polskiego na Górnym Śląsku, a inni zarzucali mu germanizację polskojęzycznej 
ludności górnośląskiej. Urodził się w 1810 roku w Wróblinie pod Głogowem 
na Dolnym Śląsku. Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocław-
skim, skąd w 1833 roku przeniósł się do seminarium duchownego w Poznaniu. 
W maju 1848 roku władze rejencji opolskiej zaproponowały mu stanowisko 
radcy szkolnego. W nowo założonym seminarium nauczycielskim w Pysko-
wicach obsadził stanowiska nauczycielami Polakami z Poznańskiego. Do se-
minarium w Głogówku wprowadził język polski, jako obowiązkowy. Naka-
zał również używanie podręczników polskich w szkołach ludowych. Zmiany 
przeprowadzone przez ks. b. bogedaina w szkolnictwie górnośląskim prze-
trwały jeszcze kilka lat po jego ustąpieniu ze stanowiska radcy szkolnego w re-
jencji opolskiej. Jako dyrektor seminarium nauczycielskiego wydał drukiem 
zbiór polskich pieśni kościelnych pt. Śpiewy nabożne, który doczekał się kilku 
wydań. W specjalnej odezwie do księży, organistów i nauczycieli zwrócił się 
z prośbą o zbieranie pozostałych jeszcze pieśni ludowych. Po śmierci biskupa 
Daniela Latusska ówczesny ordynariusz Heinrich Förster na jego miejsce za-
proponował ks. bogedaina. W grudniu 1857 roku otrzymał nominację na bi-
skupa sufragana wrocławskiego. W czasie krótkiej posługi biskupiej odbył 
szereg wizytacji na całym Śląsku. Dnia 17 września 1860 roku wyruszył na 
wizytację dekanatu pszczyńskiego. W czasie pobytu w Pszczynie dostał ataku 
serca. Zmarł w tym samym dniu i został pochowany na cmentarzu parafialnym 
w Pszczynie. Za J. Mandziuk, Bogedain Bernard (hasło), w: Słownik biograficzny 
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dectwa K. Miarki, „doprowadziła go do psychicznego i narodo-
wego odrodzenia”15. Ważną rolę w ukształtowaniu narodowym 
odegrał też Paweł Stalmach16 – redaktor „Gwiazdki Cieszyń-
skiej” – oraz współpracujący z nim wówczas Józef Chociszew-
ski17. o swoim odrodzeniu napisał potem na łamach „Gwiazdki 
Cieszyńskiej”: „objąłem przed 19 laty pierwszą posadę szkolną, 
a będąc miłośnikiem muzyki, starałem się o pielęgnowanie śpie-
wu. Chociaż byłem Polakiem, nie znałem pieśni polskich, bo od 
młodości byłem w szkołach karmiony tylko niemczyzną. Ksią-
żek polskich ani śpiewek polskich nie posiadałem. Kłopociłem 
się mocno…”18. 

Szkoła w Pielgrzymowicach prowadzona przez K. Miarkę 
oceniona została przez wizytującego księdza b. bogedaina jako 
wzorowa, co zachęciło kierownika szkoły do nauczania dzie-
ci w języku polskim. Kolejne wizytacje szkolne również były 
pozytywne. Do małego „zgrzytu” doszło w czasie wizytacji 
inspektora powiatu pszczyńskiego księdza Józefa Rasima, kie-
dy to K. Miarka nie przygotował potrzebnych dokumentów, 

katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, 
s. 38–40; b. Cimała, Bogedain Bernard Jakub (biogram), w: Słownik Biograficzny 
Ziemi Pszczyńskiej, red. A. Lysko, Pszczyna 1995, s. 36–37. 

15 F. Maroń, Szkoła górnośląska w ostatnich dziesięcioleciach przed kultur-
kampfem (na przykładzie ówczesnego powiatu pszczyńskiego), „Śląskie Studia 
Historyczno-Teologiczne” 1973, tom VI, s. 250. 

16 Paweł Stalmach (1824–1891), wydawca, publicysta, działacz narodowy 
na Śląsku Cieszyńskim, pastor. Ukończył gimnazjum w Cieszynie i teologię 
protestancką w Wiedniu. od 1851 roku wydawał „Gwiazdkę Cieszyńską”. 
Przyczynił się do powstania wielu organizacji integrujących Polaków na Ślą-
sku Cieszyńskim, m.in. Czytelni Polskiej, Czytelni Ludowej, Towarzystwa Rol-
niczego, Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego. opublikował: Księgi 
rodu słowiańskiego, Cieszymir, Bój na Dobropolu, W obronie własnej, za b. Snoch, 
Górnośląski Leksykon biograficzny, Katowice 1997, s. 203. 

17 Józef Chociszewski (1837–1914), pisarz, wydawca, działacz społeczno-
-oświatowy w Wielkopolsce i na Śląsku. W Cieszynie pomagał Pawłowi Stalma-
chowi redagować „Gwiazdkę Cieszyńską”. Założone przez niego w Chełmnie 
pismo „Katolik” odkupił Karol Miarka. Prowadził ożywioną działalność społecz-
ną jako organizator stowarzyszeń kulturalno-oświatowych. Autor wielu książek, 
utworów teatralnych i artykułów, wydawca książek popularnych z zakresu histo-
rii i literatury polskiej, m.in. Dzieje narodu polskiego, Piśmiennictwo polskie, Malowni-
czy opis Polski, za. b. Snoch, Górnośląski leksykon biograficzny, Katowice 1997, s. 35.

18 K. Miarka, Z pruskiego Śląska – do lubowników pieśni ludowych, „Gwiazdka 
Cieszyńska” 1864, nr 35, s. 275.
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między innymi protokołów19. Tymczasem wzrastała coraz bar-
dziej liczba dzieci w pielgrzymowickiej szkole i w roku 1865 
było ich już zapisanych 281, a K. Miarka był jedynym nauczy-
cielem20. Gdy jesienią tegoż roku poważnie zachorował, nawet 
wtedy nie przydzielono mu adiuwanta, a szkoła przez 3 mie-
siące była zamknięta. W 1866 roku Miarka ponowił swoją proś-
bę o przydzielenie mu pomocnika i zaznaczył między innymi.: 
„przed trzema tygodniami zmarła moja żona i pozostawiła 7 
dzieci […] chcę tego adiuwanta nawet z własnej kieszeni utrzy-
mać i opłacać, aby szkoła się nie zmarnowała, dopóki rejencja 
nie ustali dla niego poborów”21. Potem otrzymał K. Miarka od 
dawna oczekiwanego pomocnika. Mimo to w styczniu 1869 
roku złożył na ręce księdza inspektora Rasima rezygnację ze 
swojego stanowiska22.

Niezależnie od obowiązków nauczyciela i organisty K. Miar-
ka podnosił swoją wiedzę poprzez dokształcanie w zakresie 
łaciny, historii, filozofii i teologii23. Jako organista założył chór, 
który stał się chlubą pielgrzymowickiej parafii. Jednocześnie 
zbierał polskie pieśni religijne krążące wśród miejscowej ludno-
ści i współpracował z księdzem Antonim Januszem – probosz-
czem z Zebrzydowic. Zwieńczeniem tej współpracy było wyda-
nie w Cieszynie w 1857 roku kancjonału Praca codzienna, coroczna 
i całożywotna każdego chrześcijanina katolickiego24. 

Działalność K. Miarki obejmowała pracę dydaktyczno-wy-
chowawczą w kilku szkołach ludowych, jednak większość pracy 
edukacyjnej realizował w rodzinnych Pielgrzymowicach, w któ-
rych przepracował 19 lat. 

W ramach działalności szkolnej zajmował się krzewieniem 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w Pielgrzymowicach. 
Uważał, że „szkoła musi fundament położyć, nim książki i pi-
sma oświatę rozszerzać i podpierać zaczną”25. był założycielem 

19 F. Maroń, Szkoła górnośląska , dz. cyt., s. 251. 
20 M. Kiełkowska, Pielgrzymowice – rodzinna wieś Karola Miarki, w: Karol 

Miarka – działacz społeczny i oświatowy na Śląsku, dz. cyt., s. 21. 
21 F. Maroń, Szkoła górnośląska, dz. cyt., s. 252. 
22 Tamże. 
23 b. Cimała, Miarka Karol, dz. cyt. s. 181.
24 Tamże. 
25 K. Miarka, Głos wołającego na puszczy górnośląskiej, Katowice 1984, s. 53; 
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biblioteki w Pielgrzymowicach, a w Głosie wołającego na puszczy 
górnośląskiej tak opisuje te starania: „Kupiłem za dwa talary 25 
książek ludowych. Czcigodny mój ksiądz pleban, umiejąc błogi 
skutek biblioteki ludowej ocenić, udzielił mi także kilka talarów, 
za które kilka roczników «Szkółki Niedzielnej» i «Kmiotka» ku-
piłem. był to początek biblioteki ludowej. (…) mam teraz ciągle 
około 90 książeczek u chętnych czytelników (…). byłoby darem-
nym usiłowaniem, przynajmniej w wielu razach, chłopa naszego 
do kupienia książek nakłonić. Tu tylko biblioteki ludowe błogo-
sławieństwo przynieść i błogie owoce rodzić mogą (...)”26. Jako 
nauczyciel szkoły ludowej radził innym nauczycielom, by rozbu-
dzali zainteresowanie czytelnictwem, książką, zwłaszcza u dzieci. 

Akcja związana z krzewieniem czytelnictwa łączyła się z od-
powiednimi metodami wychowawczymi, a K. Miarka czytanie 
łączył ze śpiewem, umiejętnością opowiadania oraz analizowa-
nia przeczytanych utworów: „Dzieci nabędą chęci do czytania, 
przyzwyczają się całym duchem uważnie czytać, imaginacja 
przeniesie je na każdą scenę, a to jest koniecznie potrzebnym, 
aby treść bawiła i zainteresowała czytającego”27. W roku 1869 
roku Miarka opuścił Pielgrzymowice i udał się do Królewskiej 
Huty (Chorzowa), gdzie prowadził działalność społeczną, wy-
dawniczą i kulturalną28.

Działalność pozaszkolna społeczno-kulturalna 
i gospodarcza 

W ramach działalności pozaszkolnej Karol Miarka brał czyn-
ny udział w organizowaniu wielu stowarzyszeń kulturalnych 
i społecznych. Z jego inicjatywy w 1869 roku powstało w Kró-
lewskiej Hucie Kasyno Katolickie29, w celu propagowania pol-
skiej kultury. W ramach działalności tego kasyna organizował 

D. Kocurek, Oświata pozaszkolna na Górnym Śląsku od połowy XIX wieku do 1918 
roku – na przykładzie wsi pszczyńskiej, Cieszyn 2012, s. 45.

26 K. Miarka, Głos wołającego, dz. cyt., s. 50–51. 
27 K. Miarka, Głos wołającego, dz. cyt., s. 48; A. Tokarska, Biblioteki polskie na 

Górnym Śląsku w XIX wieku, Katowice 1997, s. 108. 
28 Zapisane w dokumentach i w pamięci, dz. cyt., s. 39. 
29 b. Snoch, Górnośląski leksykon biograficzny, dz. cyt., s. 152. 
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przedstawienia teatralne i wycieczki do Krakowa, zacieśniając 
współpracę Ślązaków z Polakami innych zaborów. Podobne ka-
syna powstały w innych miejscowościach Górnego Śląska, mię-
dzy innymi w Pszczynie30. Kiedy władze pruskie w roku 1872 
zamknęły Kasyno za propagandę wyborczą na rzecz partii Cen-
trum, K. Miarka utworzył inną organizację, pod nazwą Kółko 
Towarzyskie, a przy nim zorganizował bibliotekę31. 

Na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego organizo-
wał spółdzielnie spożywców zwane konsumami32. W roku 1871 
założył w Królewskiej Hucie Spółkę Spożywców Poczciwych 
Wiarusów. Sprawami spółdzielczości zajął się ponownie po 
roku 1874, kiedy to przeprowadził się do Mikołowa. Napisał 
szereg artykułów o zasadach powoływania spółdzielni, a tak-
że opracował i opublikował wzór statutu. W Mikołowie utwo-
rzył Spółkę Spożywczo-oszczędnościową oraz Górnośląskie 
Towarzystwo Kredytowe Włościan, którego celem była pomoc 
pożyczkowa, ubezpieczenia i podnoszenie oświaty rolniczej. 
W odezwie do rolników umieszczonej na łamach „Katolika” 
w 1878 roku przedstawił plan działalności Towarzystwa Wło-
ściańskiego. organem tego Towarzystwa był „Poradnik Gospo-
darczy” wydawany w Mikołowie. Na łamach „Poradnika” Ka-
rol Miarka pisał: „oświecajcie się, bo dziś nauka i oświata więcej 
potrzebna jak dawniej, tylko oświecony człowiek się utrzyma 
między zgrają różnych oszustów”33. Wspomniane organizacje 
cieszyły się dużym powodzeniem, co świadczy o emancypacyj-
nych dążeniach społeczności Górnego Śląska tamtych czasów34. 
Celem uzupełnienia trzeba dodać, że w maju 1882 roku wyje-
chał do Lwowa, by tam pracować nad założeniem Związków 
Włościańskich35. 

30 K. Popiołek, Historia Śląska, dz. cyt., s. 253. 
31 b. Cimała, Miarka Karol, dz. cyt., s. 182. 
32 S. Pajączkowski, Spółdzielczość Spożywców na Górnym Śląsku w latach 

1869–1939, Warszawa 1971. 
33 Od Redakcji Poradnika Gospodarczego, „Katolik” 1879, nr 20, s. 4. 
34 D. Kocurek, Emancypacyjna działalność organizacji społeczno-religijnych na 

Górnym Śląsku w XIX wieku elementem dziedzictwa kulturowego regionu, w: Region. 
Współczesne przejawy dziedzictwa, red. W. Musialik, opole 2014, s. 221–231.

35 W. ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, do druku przygotował 
L. brożek i Z. Hierowski, Katowice 1965, s. 366. 
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Karol Miarka zajmował się także dziennikarstwem i drukar-
stwem. Debiutował w „Gwiazdce Cieszyńskiej”, był redakto-
rem „Zwiastuna Górnośląskiego”, a później „Katolika”, jednego 
z najbardziej poczytnych pism służących krzewieniu oświaty 
i kultury wśród ludu36. 

W roku 1874 wybudował w Mikołowie drukarnię i przeniósł 
redakcję „Katolika”. Należy dodać, że do pisma dołączone by-
ły dodatki: „Monika”37, „Poradnik Gospodarczy”, „Rodzina”, 
„Praca czyli Chrześcijański Porządek Pomiędzy Ludźmi”, „Rol-
nik”, „Przyjaciel”, „Śmieszek”, „Robotnik Polski”, „Gość Świą-
teczny”, „Zdrowie”, „Ziemia Śląska”, „Młodzież”, „Pszczelarz” 
i inne. „Katolik” i wspomniane dodatki dostosowane były do 
ówczesnego poziomu kulturalno-umysłowego czytelników38. 
Na ich łamach udzielano praktycznych porad różnym grupom 
zawodowym i społecznym oraz propagowano naukę języka 
polskiego w myśl hasła przewodniego: „Uczcie dzieci czytać po 
polsku”39. W mikołowskiej drukarni K. Miarki wydawany był: 
Kalendarz Górnośląski i Kalendarz Mariański40.

Wśród wspomnianych dodatków na szczególną uwagę zasłu-
guje „Monika. Tygodnik dla rodziców o chrześcijańskim wycho-
waniu dziatek”41. Wydawca już w pierwszym numerze „Moniki” 
zamieścił popularne pedagogiczne opowiadanie pt. Piotr Korzeń, 
przestroga dla rodziców. W tygodniku zamieszczano informacje 
o działalności nowo założonego w bytomiu Towarzystwa Matek 
Chrześcijańskich, Listy „Moniki” do Matek Chrześcijańskich, Rady 

36 b. Snoch, Górnośląski leksykon biograficzny, dz. cyt., s 152. 
37 Szerzej na temat. R. Sładek, Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej wg ty-

godnika „Monika” (1876–1880), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1982, 
t. XV, s. 122–123. 

38 A. Targ, Organizacje polsko-katolickie na Górnym Śląsku pod koniec XIX 
wieku, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1971, t. IV.

39 K. Miarka, Polecenie, „Katolik” 1874, nr 25; Uczcie dzieci czytać po polsku, 
„Katolik” 1890, nr 1, s. 1, 2. 

40 b. Cimała, Miarka Karol (biogram), w: Słownik Biograficzny Ziemi 
Pszczyńskiej, dz. cyt., s. 181–182.

41 „Monika” wydawana była w latach 1876–1880, szerzej na ten te-
mat R. Sładek, Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej wg tygodnika „Monika”, 
dz. cyt. Grzegorz Michalski podaje, że w latach 1886–1888 wychodził tygodnik 
„Monika” redagowany przez ks. Antoniego Sarnesa, por. G. Michalski, Wska-
zania wychowawcze dla polskich rodzin na Śląsku katolickiego czasopisma „Monika” 
w drugiej połowie XIX wieku, „Wychowanie w Rodzinie” 2014, t. X (2). 
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lekarskie i domowe, Fundamenty wychowania, Dla rodziców o domo-
wej nauce religii i inne tematy z tego zakresu. Wydawca unikał 
tematów politycznych, a teksty były napisane językiem zrozu-
miałym dla prostych kobiet42. 

Antoni bar podkreśla: „Miarka nie stara się o teoretyczne ro-
zumowania na tematy pedagogiczne, lecz mówi o tym, co sam 
w codziennym życiu obserwował, daje dla każdego przystępne 
rady, we wszystkich swych wskazaniach mówiąc przede wszyst-
kim o dostosowaniu codziennego postępowania do przykazań 
boskich i wymagań religii katolickiej”43. Jak pisze wzmiankowa-
ny Rufin Sładek, „Monika” w czasach Kulturkampfu reprezen-
towała katolicką myśl wychowawczą44. 

Działalność pisarska i publicystyczna

Na szczególną uwagę zasługuje pisarstwo i twórczość literacka 
Karola Miarki. W ramach tej twórczości uprawiał publicystykę, 
literaturę i dramat, wykorzystując swoją wiedzę historyczną, poli-
tyczną, religijną i folklorystyczną45. W Głosie wołającego na puszczy 
górnośląskiej, czyli o stosunkach ludu polskiego na pruskim Szląsku46 
zastanawiał się nad przyczynami aktualnego położenia polsko-
języcznej ludności Górnego Śląska. Wnioskiem płynącym z tych 
rozważań była potrzeba podniesienia wykształcenia ludności. Jak 
pisał: „Zastanówmy się nad dzisiejszym ludu położeniem. Uzna-
ję i to za prawdę, że położenie ludu naszego jest częścią bardzo 
smutne, że lud bez oświaty w ciemności żyje”47. Autor postulował 

42 Z. Sokół, Czasopisma dla kobiet na Śląsku w latach 1876–1939, „Rocznik 
Prasoznawcy” 2013, t. VII, s. 22. 

43 A. bar, Karol Miarka. Studium z dziejów Górnego Śląska, Katowice 1938, s. 159. 
44 R. Składek, Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej wg tygodnika „Monika” 

(1876–1880), dz. cyt., s. 122–123.
45 J. Pośpiech, Zainteresowania folklorystyczne Karola Miarki, w: Karol Miarka 

a odrodzenie narodowe Śląska: materiały z konferencji naukowej w 160. rocznicę uro-
dzin i 100. rocznicę zgonu Karola Miarki, Opole 27 kwietnia 1984 r., red. J. Glensk, 
S. Sochacka, opole 1987, s. 179–[187].

46 K. Miarka, Głos wołającego na puszczy górnośląskiej, czyli o stosunkach ludu 
polskiego na pruskim Szląsku, „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 43–50.

47 K. Miarka, Głos wołającego na puszczy górnośląskiej, czyli o stosunkach ludu 
polskiego na pruskim Szląsku, „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 44, s. 345.
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naukę języka przyrodzonego, czyli według K. Miarki języka polskie-
go48. Apelował także o podniesienie poziomu szkolnictwa, o bi-
blioteki ludowe i czytelnictwo prasy polskojęzycznej49. Napisał 
3 powieści historyczne: Górka Klemensowa, Szwedzi w Lędzinach, 
Husyci na Górnym Śląsku. W swoim pisarstwie podejmował też 
tematy polityczne i moralizatorskie, a przykładem są utwory: 
Sądy Boże, Welmani i Odpuść. 

Na uwagę zasługują sztuki teatralne autorstwa Karola Miarki 
wystawiane zarówno przez teatry amatorskie na Górnym Ślą-
sku, jak i Śląsku Cieszyńskim50. Do najpopularniejszych należą: 
Kulturnik, Sąsiedzi na granicy51, Żuawi, Błogosławieństwo matki, 
Dzwonek św. Jadwigi. od roku 1870 Karol Miarka pisał także ko-
medie, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, szczególnie: 
Mosiek spekulant, Podarunek żydowski, Stawka52. Swoje utwory i ar-
tykuły K. Miarka drukował we wspomnianej już „Gwiazdce Cie-
szyńskiej”53, „Zwiastunie Górnośląskim”54 i „Katoliku”55. Wybór 
treści i metody pisarskiej, jaką przyjął K. Miarka, był podykto-
wany rzeczywistością społeczną i polityczną, w której przyszło 
mu żyć56.

48 Tamże, s. 346.
49 K. Miarka, Głos wołającego na puszczy górnośląskiej, czyli o stosunkach ludu 

polskiego na pruskim Szląsku, „Gwiazdka Cieszyńska” 1863, nr 49, s. [385]–386; 
C. Waluszko, J. Pisek, Spuścizna literacka Karola Miarki, w: Karol Miarka – działacz 
społeczny i oświatowy na Śląsku, dz. cyt., s. 32. 

50 o sztukach Karola Miarki wystawianych na Śląsku Cieszyńskim pisze 
b. orszulik, Polskie życie teatralne na Śląsku Cieszyńskim i pograniczu morawskim 
w latach 1852–1918, część I i II, Wrocław 1980. 

51 K. Miarka, Sąsiedzi na granicy. Obrazek ludowy śląski, „Gwiazdka Cie-
szyńska” 1868, nr 21–26.

52 D. Kocurek, Oświata pozaszkolna na Górnym Śląsku od połowy XIX wieku do 
1918 roku, Cieszyn 2012, s. 97. 

53 K. Miarka, Górka Klemensowa, „Gwiazdka Cieszyńska” 1861, nr 40–49, 
51–52. 

54 K. Miarka, Z Rzymu, „Zwiastun Górnośląski” 1868, nr 10, s 79. 
55 K. Miarka, Żywcem zamurowana, „Katolik” 1869, nr 19–37; tenże, Walma-

ni, obraz z życia górnośląskiego podczas ostatnich wyborów, „Katolik” 1871, nr 1–5, 
7. 

56 C. Waluszko, J. Cisek, Spuścizna literacka Karola Miarki, dz. cyt., s. 44–45. 
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Zakończenie

W konkluzji można dodać, że Karol Miarka jako nauczyciel 
i społecznik prowadził ożywioną działalność dydaktyczną, edu-
kacyjną i wychowawczą. W ramach oświaty pozaszkolnej był or-
ganizatorem bibliotek, zainicjował utworzenie wielu organizacji 
społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Wydawał najpopu-
larniejsze wówczas czasopismo „Katolik”. Dążył do podniesie-
nia poziomu oświaty ludu śląskiego. Napisał wiele artykułów, 12 
powieści i 9 sztuk teatralnych, a utwory te odegrały ważną rolę 
w rozwoju czytelnictwa na Śląsku. Z pespektywy czasu można 
stwierdzić, że był wielkim nauczycielem i nieustraszonym trybu-
nem polskiego ludu na Górnym Śląsku drugiej połowy XIX wieku. 

W dobie globalizacji i cyberprzestrzeni, należy przywrócić 
pamięć o Karolu Miarce, aby młode pokolenie poznało i doceni-
ło jego wszechstronną działalność. 
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AKADeMIA PoMoRSKA W SŁUPSKU

Aleksandra Piątkiewicza SJ (1869–1920)  
wizja sceny szkolnej

The Vision of School Theatre by Aleksander Piątkiewicz  
of the Society of Jesus (1869–1920)

AbSTRAKT 

Aleksander Piątkiewicz SJ przez 18 lat pełnił funkcję opiekuna teatru szkolnego w Zakła-
dzie Naukowo-Wychowawczym w Chyrowie. Pod jego kierunkiem konwiktorzy zapre-
zentowali ponad 270 różnego rodzaju form scenicznych: dialogów i monologów, drama-
tów, fars, komedii, oper, oper komicznych, oratoriów, pantomim, tragedii, wodewili czy 
żywych obrazów. Sukces tych przedsięwzięć w znacznej mierze zależał od kompetencji 
pedagogicznych i organizacyjnych prefekta sceny. W prowadzeniu zespołu dramatycz-
nego, w przygotowaniach do spektaklu Piątkiewicz początkowo opierał się głównie na 
intuicji, ale też na wiedzy i doświadczeniach zdobytych w latach jezuickich studiów se-
minaryjnych. Ujawnił też talent aktorski, plastyczny, muzyczny i reżyserski. Ten ostat-
ni rozwijał później, hospitując prace sceniczne jednego z najwybitniejszych reżyserów, 
Maxa Reinhardta. Doświadczenia zdobyte podczas wieloletniej pracy z konwiktorami 
zawarł w krótkim artykule Czy teatr potrzebny w naszych stowarzyszeniach?, w którym od 
utrzymania sceny szkolnej na wysokim poziomie uzależnił wypełnianie przez nią zadań 
edukacyjnych. Wskazał też na cztery warunki osiągnięcia sukcesu: odpowiednio urzą-
dzoną scenę, dobrego reżysera, odpowiedni repertuar oraz dobre wykonanie.

SłoWA KLUCZoWe: Aleksander Piątkiewicz, teatr szkolny, prowadzenie zespołów 
teatralnych

AbSTRACT

Aleksander Piątkiewicz of the Society of Jesus was the manager of the school theatre 
company at the Scientific and educational Department of the Jesuit Fathers in Chyrów for 
18 years. Under his guidance, the students staged over 270 various theatrical forms, i.e. 
dialogues, monologues, dramas, farces, comedies, operas, comic operas, oratorios, pan-
tomimes, tragedies, vaudevilles and tableaux vivants. The success of these projects de-
pended heavily on the pedagogical and organizational skills of the theatre prefect. In his 
management of the theatre company and in preparations for performances, Piątkiewicz 
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initially relied on his intuition, as well as his knowledge and experiences gathered during 
his years as a student at a Jesuit seminary. He also showed talent in acting, art, music 
and directing. He developed his directing skills at a later date, while observing the stage 
work of Max Reinhardt, a leading theatre director. He described the experiences gained 
in the course of his work with students in a short article titled Czy teatr potrzebny w 
naszych stowarzyszeniach? (“Do We Need the Theatre in our Associations?”), in which 
he claimed that a school theatre has to perform educational tasks to maintain high stan-
dards. He also indicated four conditions of achieving success: a well-arranged stage, a 
good director, a suitable repertoire and a successful performance.

KeyWoRDS: Aleksander Piątkiewicz, school theatre, managing a theatre company

Aleksander Piątkiewicz – artysta teatru szkolnego

„Nauczyciel-geograf musi mieć za sobą odpowiednie i dość 
długo trwające studia. Tak samo przyrodnik, matematyk, histo-
ryk, polonista. Nie do pomyślenia jest skuteczne nauczanie śpie-
wu czy rysunków bez znajomości tych przedmiotów, bez podsta-
wowego w tych sztukach wykształcenia. o zajęciu się nauczyciela 
pracami teatralnymi decyduje dotychczas jakaś bliżej nieokreślo-
na iskra, jakiś ’talent’, który najczęściej na milę pachnie dyletanty-
zmem”1. Tak pisał w 1935 roku aktor i pedagog Henryk ładosz. 
Niestety, niewiele się od tego czasu w polskiej szkole zmieniło. 
Jednakże smutna konstatacja ładosza jest uogólnieniem, które na 
szczęście posiada wyjątki. Takim wyjątkiem jest postać znanego 
historykom wychowania czy literaturoznawcom ks. Aleksandra 
Piątkiewicza SJ2. Warto przypomnieć go również jako opiekuna 
sceny szkolnej w konwikcie chyrowskim, polskim eton3, bo stano-

1 H. ładosz, Iskra czy wykształcenie, „Teatr w Szkole” 1935, nr 3, s. 57.
2 Z. Zieliński, Piątkiewicz Aleksander, w: Polski Słownik Bibliograficzny, t. 25, 

Wrocław 1980, s. 831–832; Piątkiewicz Aleksander, w: Encyklopedia wiedzy o jezuitach 
na ziemiach Polski i Litwy (1564–1995), oprac. L. Grzebień z zespołem, Kraków 1996, 
s. 503; [T. bzowski], Ojcowie i bracia Towarzystwa Jezusowego zmarli w polskich pro-
wincjach od r. 1820, Kraków 1932, s. 17; W. Chmura, O chyrowskim teatrze szkolnym 
i muzyce, w: Księga pamiątkowa pięćdziesięciolecia Konwiktu i Gimnazjum OO. Jezuitów 
w Chyrowie, 1886–1936, Kraków 1936, s. 109–119; F. Kwiatkowski, Śp. Aleksander 
Piątkiewicz, „Nasze Wiadomości”, t. 7 (1923–1925), s. 448–453.

3 Zakład Naukowo-Wychowawczy ojców Jezuitów w Chyrowie funkcjo-
nował w latach 1886–1939. W tym elitarnym męskim gimnazjum, później także 
liceum, kształciło się około 6170 chłopców pochodzących głównie z polskich 
rodzin katolickich. Placówka, spadkobierczyni bogatej tradycji szkół Towa-
rzystwa, nawiązywała do doświadczeń Collegium Nobilium, uchodziła też za 
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wił rzadki przykład, posługując się określeniem edwarda Gordo-
na Craiga, artysty teatru – biegłego we wszystkich sztukach wy-
korzystywanych przez teatr mistrza wiedzy scenicznej4. Spełniał 
też wszystkie oczekiwania Leona Schillera wobec nowoczesnego 
reżysera – posiadał talent dający intuicyjne wyczucie sceny i wie-
dzę z zakresu różnych dziedzin teatru5. Cechy, które dla współ-
czesnych nauczycieli prowadzących edukację teatralną wydają się 
nie lada wyzwaniem. był zatem kompetentnym nauczycielem, ro-
zumiejącym i czującym tę sztukę, jej tworzywa i cele wychowaw-
cze, którym może służyć.

Aleksander Piątkiewicz – inscenizator

W Zakładzie Naukowo-Wychowawczym w Chyrowie „dla 
wprawienia chłopców do publicznych występów oraz dla obu-
dzenia artystycznego smaku”, kilka, czasami kilkanaście razy do 

jedną z najlepiej wyposażonych szkół średnich w europie. L. Grzebień, Wpro-
wadzenie do: Chyrowiacy. Słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-
-Wychowawczego OO. Jezuitów w Chyrowie, 1886–1939, oprac. L. Grzebień, J. Ko-
chanowicz, J. Niemiec, Kraków 2000, s. 5; A. Paygert, Po pięćdziesięciu latach, w: 
Chyrowiacy, red. L. Grzebień, Kraków 1990, s. 72.

Program Zakładu naukowo-wychowawczego pod wezwaniem św. Józefa w Bąkowi-
cach pod Chyrowem, [bąkowice] 1914; A. Nowaczyński, Dzień w Chyrowie, „Mały 
Dziennik”, 18 X 1936.

4 e.G. Craig, O sztuce teatru, przeł. M. Skibniewska, Warszawa 1985, s. 43–
101. Leon Schiller, propagator koncepcji Craiga w Polsce, tak pisał o tym pojęciu: 
„Artysta teatru to nie aktor, nie dekorator, nie muzyk, nie poeta i nie architekt – 
ale twórca dzieła teatralnego, obdarzony specyficzną zdolnością percepcji te-
atralnej, którego natchnienie wyraża się w wizji teatralnej, a ucieleśnia w kształ-
tach sztuki scenicznej, w kształtach takich, jakie mu jego twórcza wola dyktuje. 
Rzecz obojętna, jaką drogą do tego rezultatu dochodzi, czy zamieniając cały apa-
rat teatralny na posłuszne mu ślepo tworzywo, czy też drogą współpracy, drogą 
uświadomienia poszczególnych pracowników teatru, drogą rozgrzewania cie-
płoty ich twórczości do tego stopnia, w jakim jego twórczość działa. Rzecz obo-
jętna także – i tu nie zgadzałem się nigdy z Craigiem – czy ten artysta łączy w so-
bie talent aktorski, kompozytorski, malarski, poetycki i architektoniczny, czy też 
posiada tylko niepospolitą inwencję i wiedzę w każdej z tych integralnych części 
sztuki teatralnej”, L. Schiller, Wykształcenie reżysera, w: tegoż, Na progu nowego te-
atru: 1908–1924, oprac. J. Timoszewicz, Warszawa 1978, s. 375–376.

5 Schiller od twórcy teatralnego oczekiwał nie tylko rozległej erudycji i wielu 
umiejętności, ale nade wszystko talentu. L. Schidenfeld-Schiller, Nowy kierunek ba-
dań teatrologicznych, „Krytyka” 1913, nr 1, s. 51–57; przedruk m.in. w: Myśl teatralna 
Młodej Polski. Antologia, wybór I. Sławińska, S. Kruk, Warszawa 1966, s. 383–389.
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roku odbywały się przedstawienia sceniczne, deklamacje, od-
czyty, zbiorowe i solowe produkcje muzyczne6. Szkoła posiadała 
osobną salę popisową, wielki zbiór instrumentów muzycznych, 
garderobę oraz urządzenia teatralne, a nad adeptami sztuki sce-
nicznej opiekę sprawował specjalnie wybrany przez zwierzch-
ność zakonną pedagog. W ciągu 53 lat funkcjonowania konwik-
tu obowiązek kierowania sceną sprawowało 15 osób o różnych 
talentach, zainteresowaniach i umiejętnościach7. Jednak bez 
względu na poziom wykształcenia wszyscy prefekci teatru ze-
tknęli się wcześniej ze sceną jezuicką, ujawniając swoje talenty 
i zainteresowania8. Studia filozoficzne i teologiczne dawały im 
podstawy teoretyczne sztuki dramatycznej, zaś kolegia zakonne, 
których byli wychowankami, prowadziły własne teatry. Meryto-
ryczne przygotowanie kierowników teatru konwiktowego wy-
nikało zatem głównie z praktyki.

Znakomita większość opiekunów teatru szkolnego w Chy-
rowie piastowała tę funkcję przez rok, nie zaniedbując jednak 
swych głównych obowiązków – pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i duszpasterskiej. Władze konwiktu tylko nielicznym 
powierzały to zadanie na dłużej. A. Piątkiewiczowi aż na 18 lat9.

6 Program Zakładu naukowo-wychowawczego, dz. cyt. Zob. też: A. Nowa- 
czyński, Dzień w Chyrowie, dz. cyt.

7 Prócz Piątkiewicza byli to: Alfred Wróblewski, Władysław Czencz, Fe-
liks Cozel, Romuald Koppens, Kazimierz Stefański, Franciszek Mollo, Maksy-
milian Kohlsdorfer, Franciszek Zygmunt, Stefan Dzierżanowski, Piotr Turbak, 
Władysław błaszczyk, Władysław Wojtoń, Władysław Chmura i Stefan Rząsa. 
I Sprawozdanie Prywatnego Gymnazyum OO. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem 
za rok szkolny 1894, Przemyśl 1894, XLV Sprawozdanie Dyrekcji Zakładu Naukowo-
-Wychowawczego OO. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem za rok szkolny 1938/39, 
bąkowice 1939; „Z Chyrowa” 1893–1911, z. 1–73; „Kwartalnik Chyrowski”, 
z. 74–113 (1912–1922); „Przegląd Chyrowski” 1923–1939, z. 114–196; W. Chmu-
ra, O chyrowskim teatrze szkolnym i muzyce, dz. cyt., s. 117.

8 Nazwiska wielu przyszłych kierowników teatru konwiktowego 
w Chyrowie znajdujemy na zachowanych drukach teatralnych z Tarnopola 
i Starej Wsi. Programy muzyczne i teatralne w konwikcie tarnopolskim z lat 1859–
1901, Rkps Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego 
[dalej: APPP] 1391, s. 436–446.

9 A. Piątkiewicz funkcję opiekuna sceny szkolnej sprawował w latach 
1892–1894, 1900–1909, 1910–1914, 1916–1919. „Z Chyrowa” 1893–1911, z. 1–73; 
„Kwartalnik Chyrowski” 1912–1922, z. 74–113; W. Chmura, O chyrowskim te-
atrze szkolnym i muzyce, dz. cyt., s. 117.
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Pod opieką A. Piątkiewicza konwiktorzy zaprezentowali po-
nad 270 różnego rodzaju form scenicznych: dialogów i monolo-
gów, dramatów, fars, komedii, oper, oper komicznych, oratoriów, 
pantomim, tragedii, wodewili czy żywych obrazów10. Wszystkie 
te przedsięwzięcia wymagały, oczywiście, wcześniejszego doboru 
podstawy dramatycznej, stosownej do okoliczności wystawienia, 
wspólnej z zespołem szczegółowej analizy treści, opracowania 
scenariusza zgodnego z pomysłem inscenizacyjnym, zaprojek-
towania znaków scenicznych, takich jak scenografia, rekwizyty, 
kostiumy, charakteryzacja itd., oraz rozdziału ról i przygotowania 
młodych aktorów. Metody, którymi posługiwał się w tych dzia-
łaniach A. Piątkiewicz, posiadały pewne elementy wspólne z no-
woczesną teorią teatru szkolnego wypracowaną wiele lat później 
przez Lucjusza Komarnickiego czy Zdzisława Kwiecińskiego11. 
Warto na przykład odnotować, że spektakl z 31 stycznia 1904 ro-
ku na podstawie komedii Karola Laufa Dom wariatów reżyserował 
pod opieką Piątkiewicza uczeń klasy ósmej edward Szayer12.

Scena uczniowska w Chyrowie realizowała zazwyczaj mo-
del „teatru w szkole”. Każdorazowy opiekun amatorskiego 

10 Programy przedstawień teatralnych odegranych przez młodzież w latach 1888–
1924 [w Chyrowie], rkps APPP 1172-III, nr 1–195; Programy teatru szkolnego w Chy-
rowie z lat 1916–1928, rkps APPP 2274, nr 109–141; I Sprawozdanie Gimnazjum 
OO. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem za rok szkolny 1894, Przemyśl 1894, XLV 
Sprawozdanie Dyrekcji Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Bąkowicach 
pod Chyrowem, dz. cyt.; Pamiętnik Chyrowski, Kraków 1903; Pamiątka dwudziestopię-
ciolecia chyrowskiego konwiktu 1886–1911, Chyrów 1911; Księga pamiątkowa pięćdzie-
sięciolecia Konwiktu i Gimnazjum OO. Jezuitów w Chyrowie 1886–1936, Kraków1936.

11 Mowa o koncepcjach teatru laboratorium i teatru samorodnego, które 
przyniosły propozycje pracy z uczniem zdecydowanie odcinające się od po-
wszechnie dotychczas praktykowanego dyletanckiego naśladowania zawo-
dowców. Koncepcjach, które rezygnowały z „teatru w szkole” na rzecz „teatru 
szkolnego”. Głosiły konieczność pozostawienia wychowankom dużej swobody 
twórczej w myśl zasady, że przygotowywane widowisko jest ich dziełem zbio-
rowym: każdy grający samodzielnie dochodzi do własnego wyrazu teatralne-
go, dekoracje, kostiumy, rekwizyty, urządzenie sceny i widowni przygotowują 
uczniowie, a rolą nauczyciela pozostaje jedynie rozbudzanie pomysłowości 
podopiecznych. L. Komarnicki, Teatr szkolny. Ogólne założenia. Z praktyki teatru 
szkolnego. Teoria teatru szkolnego. Z 12 ilustracjami i nutami, Warszawa–Kraków–
Lublin–Paryż–Poznań–Wilno–Zakopane 1926; tegoż, Czarodziejstwo teatru. Roz-
mowy, Warszawa 1926; Z. Kwieciński, Samorodny teatr w szkole. Rzecz o instynkcie 
dramatycznym u dzieci i młodzieży, Warszawa 1933.

12 Rkps APPP 1172-III nr 55; Kronika Konwiktowa, „Z Chyrowa”, 1904, z. 43, 
s. 55.
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zespołu dramatycznego w konwikcie wcielał w życie autorską 
wizję spektaklu, być może kierując się radami słynnego aktora 
i reżysera Wincentego Rapackiego, by „czytając sztukę, którą ma 
się wystawić na scenie, (...) od razu uprzytomnić sobie figury, 
które się mają na niej poruszać, wraz ze wszystkimi akcesoria-
mi, to jest: dekoracją, meblami, rekwizytami, itp.”13 Nie każdy 
jednak potrafił myśleć teatrem, nie każdy posiadał taką scenicz-
ną wyobraźnię jak A. Piątkiewicz. Jego talent w tej dziedzinie 
potwierdzają zachowane rękopiśmienne scenariusze przedsta-
wień, zawierające liczne skreślenia, dopiski i rysunki14. Janusz 
Kozłowski, absolwent Chyrowa, późniejszy aktor i reżyser – Ja-
nusz Warnecki, wspominając swojego pierwszego scenicznego 
mistrza, podkreślał, że „znał się na teatrze na pewno lepiej, niż 
wymagały tego szkolne potrzeby”15. Rzeczywiście, reprezento-
wał Piątkiewicz talent niezwykły – „w jednej osobie artysta-ma-
larz, poeta, kompozytor, muzyk i mechanik”16.

Wielu zawodowych aktorów, dramaturgów czy krytyków 
teatralnych, świadomych trudności, jakie wiążą się z przygo-
towaniem aparatu scenicznego, sugerowało amatorom różne 
ułatwienia. Rapacki pisał: „Grajcie tylko, nauczywszy się ro-
li, a będzie dobrze”17, a Marian Gawalewicz zalecał, by przy 
wyborze repertuaru kierować się opisem miejsca akcji: „Rzecz 
zazwyczaj powinna się dziać w pokoju, na scenie jak najmniej 
okien i drzwi, z lasem i ogrodem bywa zawsze bieda, a o ko-
stiumach tylko wielkim śmiałkom marzyć można”18. W szkole 

13 W. Rapacki, Poradnik dla teatrów amatorskich. Do użytku osób takowe urzą-
dzających i w nich udział biorących, Warszawa 1890, s. 27. Por. [Z. Niedźwiecki], 
Wskazówki niezbędne dla urządzających teatr amatorski, Kraków 1904, s. 11. Zob. 
też: M.b. Styk, Teatry amatorskie w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866–1918, 
Lublin 1997, s. 132.

14 W zbiorze rękopisów biblioteki Naukowej Księży Jezuitów w Krakowie 
[dalej: bNKJ] przechowywane są unikalne egzemplarze sztuk teatralnych, po-
chodzące z zaginionej biblioteki Teatru oo. Jezuitów w Chyrowie. Wśród nich 
egzemplarz reżyserski [A. Piątkiewicz], Straż. Symfonia Dziejów naszych w pięciu 
szkicach scenicznych z muzyką i chórem, [brak sygnatury].

15 J. Warnecki, Najdłuższy mój monolog, Warszawa 1971, s. 25.
16 W. Chmura, O chyrowskim teatrze szkolnym i muzyce, dz. cyt., s. 118–119.
17 W. Rapacki, Przewodnik dla teatrów amatorskich, dz. cyt., s. 59.
18 M. Gawalewicz, O teatrze amatorskim kilka luźnych uwag skreślonych, 

„echo Muzyczne i Teatralne” 1883, nr 51. Cyt. za: M. Styk, Teatry amatorskie 
w Lublinie i na Lubelszczyźnie, dz. cyt., s. 143.
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nie korzystano z tych rad. Do obowiązków uczniów należało 
„nie tylko samo odegranie jakiejś sztuki, ale zarazem w pew-
nej mierze przygotowanie rzeczy potrzebnych do przedstawie-
nia. Stąd przy teatrze konwiktowym jest pracownia teatralna, 
gdzie uczniowie dobrej woli w wolnych chwilach zajmują się 
przygotowaniem sceny, garderoby i innych rekwizytów”19. 
Zwyczaj ten na szerszą skalę wprowadził właśnie A. Piątkie-
wicz. W 1912 roku, dzięki uczniowskiemu gronu pomocni-
ków, publiczność obecna na premierze Konrada Wallenroda20 
ujrzała „dużo nowych kostiumów i dekoracji umyślnie spo-
rządzonych”21. W recenzji podkreślono, że „stroje i scenerię 
przygotowali kol. e. Majewski, J. Niewiadomski, J. Wallner  
i A. Witkowski”22.

W przygotowania scenografii i kostiumów Piątkiewicz włą-
czał się osobiście. Recenzując Ptaki z 1912 roku23, kronikarz kon-
wiktowy zanotował: „Kostiumy wyglądały na scenie bardzo 
dobrze, a dodać należy, że była to wyłącznie praca o. Piątkiewi-
cza, który całe Święta poświęcił na nie. bocian, flaming, dudek, 
kogut, sowa, papuga-kakadu – oto kilka, które z gromady roz-
poznać mogłem”24. Piątkiewicz nie tylko szył kostiumy, ale rów-
nież budował scenografię. Przed spektaklem Krzysztofa Kolumba 
w 1893 roku „ks. P. [Piątkiewicz – M.P.] mierzył i pracował ze 
stolarzami koło sceny w sali teatralnej i urządzał jakieś masz-
ty i żagle (...)”25. Takie zaangażowanie wynikało z jednej strony 
z przekonania o zespołowej odpowiedzialności za ostateczny 
kształt przedstawienia, z drugiej – z troski o każdy, równy sobie 
co do wartości element rozbudowanego aparatu scenicznego. 
Tak objawiał się artysta inscenizator.

19 XXXVIII Sprawozdanie, 1931/32.
20 Rkps APPP 1172-III nr 195.
21 Kronika Konwiktowa, „Kwartalnik Chyrowski” 1913, z. 79, s. 95.
22 Tamże. Zob. też: Majewski – Łabędź Emilian Stanisław, w: Chyrowiacy. 

Słownik, s. 335–336; Niewiadomski – Turek Jerzy Władysław, tamże, s. 388; Wallner 
(Walner) Jan, tamże, s. 589; Witkowski Antoni Gustaw, tamże, s. 607.

23 Rkps APPP 1172-III nr 177.
24 Kronika Konwiktowa, „Kwartalnik Chyrowski” 1912, z. 76, s. 146–147.
25 Kronika konwiktowa, „Z Chyrowa” 1893, z. 1, s. 22.
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Aleksander Piątkiewicz – dramaturg

Umiejętność myślenia teatrem odnajdujemy również w do-
robku dramaturgicznym A. Piątkiewicza. W Chyrowie wysta-
wiono 35 jego utworów: dzieł oryginalnych, przeróbek i ada-
ptacji scenicznych26. Z bogatej spuścizny Piątkiewicza ocalało 
pięć pełnych rękopisów27. Dziewięć jego utworów scenicznych 
ukazało się w całości drukiem28. Druk większości z nich poprze-

26 były to: A bramy piekielne Go nie przemogą, Adalbertus abo Wojciech, Pru-
sów apostoł, Aktor bez zajęcia, Alpuhara, Anioł Pański, Bohater Tyrolu, Cudowny 
rabin w Sadogórze, Czarnoksiężnik, Czarodziejska laska, Czarowny skrzypek, Dok-
tor Fryc, Do wyższych rzeczy jam urodzony, Drwal lekarzem, Giermek, Jasnogórska 
Królowa, Konrad Wallenrod, Lirnik Najświętszej Panienki, Maciuś czarodziej, Nasza 
Jasnogórska Pani, Obrońcy Olsztyna, Ostatni Dziadunio, Pan Pegaziński, Pan Pe-
gaziński w nowym mieszkaniu, Pieśniarz rycerski, Pod Płowcami, Polowanie, Puła-
scy, konfederaci barscy, Radziwiłł jedzie, Straż, Straż czasów, Szkoła, Śpiewak Maryi, 
Trafił Marek na Marka, W grobie proroka, Zaklęty gród. Wiele z nich odgrywano 
parokrotnie. Powyższe dane ustalono na podstawie programów teatralnych, 
analizy porównawczej zachowanych tekstów, recenzji zamieszczonych w pi-
śmie konwiktorów, sprawozdań szkolnych i konwiktowych wydawnictw ju-
bileuszowych. Z uwagi na luki w materiale źródłowym autorka nie traktuje 
powyższego zestawienia jako ostateczne. Trudno dzisiaj rozstrzygnąć wątpli-
wość, czy komedyjek Czarowny grajek, Czarowny skrzypek i Maciek czarodziej nie 
różni wyłącznie tytuł. Zebrane dane pozwalają jednak zweryfikować informa-
cje, które podaje jeden z następców o. Piątkiewicza na stanowisku kierownika 
teatru chyrowskiego. Zob.: W. Chmura, O chyrowskim teatrze szkolnym i muzyce, 
dz. cyt., s. 116–117. Z uwagi na liczne dostrzeżone błędy opracowanie to wyda-
je się mało wiarygodne. Zob. też: Śp. O. Aleksander P., „Kwartalnik. Chyrowski” 
1920, z. 103; F. Kwiatkowski, Śp. Aleksander P. TJ, dz. cyt., s. 448–453; Z. Zieliń-
ski, Piątkiewicz Aleksander, dz. cyt., s. 831–832; Piątkiewicz Aleksander, w: Encyklo-
pedia wiedzy o jezuitach, dz. cyt., s. 503.

27 Są to: Cudowny rabin. Heca w jednym akcie, Maciek czarodziej. Komedia 
w dwu odsłonach według motywów ludowych oraz Straż. Symfonia Dziejów naszych 
w pięciu szkicach scenicznych z muzyką i chórem obecnie w zbiorach biblioteki Na-
ukowej Księży Jezuitów w Krakowie, sygnatury: R-82, R-85, R-86, R-97 oraz 
Pułascy, konfederaci barscy, rkps APPP 1190-III, s. 1–71.

28 były to: Aktor bez zajęcia. Sceny komiczne w 1 odsłonie (Kraków 1908, Poznań 
1920) – nakładem autora, pod pseudonimem W. Alp.; Lirnik Najświętszej Panien-
ki. Legenda (Kraków 1914); Pan Pegaziński, komedia w 2 aktach (Poznań 1918, 1920, 
1928) – w drugim wydaniu była to „krotochwila w 2 aktach”; Radziwiłł jedzie. Ko-
media w 3 aktach z czasów konfederacji barskiej (Poznań 1920); Trafił Marek na Marka. 
Komedia w 1 akcie, 2 odsłonach według komedii A. Fredry „Nikt mnie nie zna” (Poznań 
1920, 1928) – pod pseudonimem W. Alp; Do wyższych ja rzeczy urodzony. Sceny 
o św. Stanisławie Kostce w 3 odsłonach (Poznań 1920, 1927); Jasnogórska Królowa. Ob-
razek sceniczny w 1 odsłonie (Kraków 1933); Omni die. Obrazek sceniczny (Kraków 
1933); Czarowny grajek. Baśń ludowa w 3 obrazkach, ze śpiewem i muzyką (Kraków 
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dziło wystawienie na chyrowskiej scenie. Konwiktowe źródła 
teatralne ujawniają, że jedynie premiery Do wyższych ja rzeczy 
urodzony i Trafił Marek na Marka nastąpiły już po edycji tekstu. 
Warto podkreślić, że choć wśród zachowanych dokumentów 
pracy chyrowskiej sceny żaden nie potwierdza inscenizacji Omni 
die, jednak, na podstawie recenzji Śpiewaka Maryi z 1904 roku, 
z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że odegrano 
wtedy właśnie ten utwór lub wcześniejszą jego wersję29.

Utwory sceniczne A. Piątkiewicza ukazywały się w trzech 
różnych seriach wydawniczych: Teatr Ludowy i Teatr dla Mło-
dzieńców (Poznań – Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha) 
oraz w Zbiorze Utworów Dramatycznych dla Młodzieży (Kra-
ków – Wydawnictwo Księży Jezuitów)30. Wszystkie wydawnic-
twa przeznaczone były dla amatorów. We wklejce poznańskiej 
edycji Aktora bez zajęcia (Teatr Ludowy) zamieszczono reklamę 
„Niezbędnego podręcznika dla urządzających teatry amator-
skie, obchody uroczyste, zabawy, zebrania etc.” – liczącego 151 
stron opracowania Mariana Zagórskiego pt. Jak urządzać widowi-
ska i obchody uroczyste w stow. polskich. Kilka wskazówek oraz wybór 
pantomin i żywych obrazów z tekstem i bez tekstu (pierwsze wyda-
nie – Poznań 1911). Piątkiewicz, starając się ułatwić amatorom 
wystawienie komedyjki, poprzedził jej tekst dwiema propozy-
cjami urządzenia sceny31. Niestety, nie umiemy dziś odpowie-
dzieć na pytanie, czy były one powtórzeniem chyrowskich spo-
sobów inscenizacji.

W serii Teatr Ludowy Piątkiewicz wydał również Zbiór mo-
nologów i deklamacji żartobliwych32. W zeszycie znalazły się: O hu-
morze i śmiechu. Prolog humorystyczny, Brytan wierny. Psi monolog, 

[br]). Zob. L. Simon, Bibliografia dramatu polskiego 1765–1939, t. 2: N–Ż, oprac. 
e. Heisse, T. Sivert, Warszawa 1973, s. 702, poz. 1–9; Z. Zieliński, Piątkiewicz Alek-
sander, dz. cyt. s. 832; Bibliografia wydawnictw Księgarni Św. Wojciecha 1895–1969, 
w 75-lecie działalności wydawniczej, zestawił i oprac. b. Żynda, Poznań 1970; 
Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1872–1972. Historia, opracowania, bibliografia, 
red. Z. Wilkosz, L. Grzebień, Kraków 1972, s. 211, 409.

29 Kronika Konwiktowa, „Z Chyrowa” 1905, z. 46, s. 25–29.
30 W serii Teatr Ludowy ukazało się wiele utworów dramatycznych zna-

nych widowni konwiktowej.
31 Al. P. [A. Piątkiewicz], Aktor bez zajęcia. Sceny komiczne w jednej odsłonie, 

Poznań 1920, s. 3–4.
32 W. Alp. [A. Piątkiewicz], Zbiór monologów i deklamacji żartobliwych, Po-

znań 1917. Wydane ponownie w 1921 roku.
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Mowa cechmistrza rzeźnickiego Imć pana Macieja Koryty na stypie po-
grzebowej. Monolog, Złote ludziska. Monolog, Zefiryna działać zaczyna. 
Jej uczuć i myśli przejawy i z niewidzialnym chłopem i babą przeprawy. 
Monolog z dialogiem oraz Ideale. Wiersz. Każdy z tych drobiazgów 
poprzedzony został odautorskimi uwagami inscenizacyjnymi. 
W ten sposób, nim amatorzy przystąpili do prób związanych 
z wystawieniem Brytana wiernego, dowiadywali się, że: „Psy zwy-
kle nie noszą kostiumów, więc i odtwórcy nie potrzeba żadnego 
szczególnego stroju, chyba może tylko psiej maski, jeśli jest pod 
ręką, by szlachetną swą facjatę do psiej więcej upodobnić. (...) Głos 
jednak, że to ma być monolog brytana, odpowiedniejszy będzie 
niski, barytonowy”33. Potencjalni wykonawcy monologu cechmi-
strza rzeźnickiego budowali swą sylwetkę sceniczną na podsta-
wie następujących uwag: „Korpulentny obywatel, z wielką gębą, 
dość grubiańską miną, szumnym wąsem, łysą pałką, w krótkim 
kożuchu stoi za stołem. W grubej łapie dzierży kufel, którym od 
czasu do czasu wali w stół dla nadania większej siły oracji i bez 
tego niezbyt delikatnej. Ponadto oczyma ostro słuchaczów mierzy, 
niby ich krótko w ryzach trzymając, często sapie a tu i ówdzie, za-
miast odpowiedniego słowa, które na czas nie przychodzi, chrząk-
nie lub charknie”34. W zachowanych dokumentach, dotyczących 
działalności chyrowskiej sceny szkolnej, brak potwierdzenia in-
scenizacji wymienionych monologów. Jeśli zatem nie powstały 
z myślą o teatrze konwiktowym, byłby to przykład odejścia auto-
rów jezuickich od dotychczasowej praktyki – twórczości teatralnej 
przeznaczonej dla konkretnej sceny Towarzystwa.

Spośród drukowanych utworów dramatycznych Piątkiewi-
cza nie wszystkie ukazały się jako osobne publikacje. Kilka do-
czekało się druku w konwiktowym pisemku35. Interesujące, że 

33 Tamże, s. 7.
34 Tamże, s. 12.
35 W całości, razem z didaskaliami, zamieszczono w nim tekst Pieśniarza 

rycerskiego. Gazetka parokrotnie ogłaszała fragmenty innych utworów scenicz-
nych Alpa. W recenzję po wystawieniu w 1904 roku Śpiewaka Maryi kronikarz 
wplótł urywki tekstu, podobnie stało się w przypadku Straży, W grobie proroka 
oraz widowiska dramatycznego z muzyką i śpiewami Adalbertus abo Wojciech, 
Prusów apostoł. Uczniowska gazetka pozwoliła ocalić także dwa inne teksty, 
które najprawdopodobniej nie pojawiły się na chyrowskiej scenie. W roku 1910 
opublikowano fragment utworu Rycerze Krzyża, a cztery lata później – Przed tro-
nem Królowej Polski. „Z Chyrowa”, 1905, z. 46, 1908, z. 59, 1910, z. 69, 1911, z. 72; 
„Kwartalnik Chyrowski” 1912, z. 77, 1913, z. 80, 1914, z. 83.
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tak bogaty dorobek dramatyczny jest dziełem człowieka, którego 
głównym zajęciem w chyrowskim konwikcie była nauka śpiewu 
i prowadzenie orkiestry szkolnej. być może dlatego udało mu się 
dokonać przełomu w stylu chyrowskich inscenizacji. W kompo-
nowanych szkicach dramatycznych a potem w spektaklach usi-
łował bowiem wykorzystać muzykę, osiągając pełną współpracę 
instrumentalistów, wokalistów i aktorów. W rezultacie w przed-
stawieniach przygotowywanych przez Piątkiewicza śpiew so-
lowy oraz partie chóralne i instrumentalne uzyskały zupełnie 
inny status. Muzyka w inscenizowanych przez niego utworach 
motywowana była akcją i wykonywana na scenie przez postaci 
dramatu. Pojawiały się chóry przebrane w kostiumy teatralne, 
a aktorzy sami śpiewali lub grali na instrumentach. Zamiłowa-
nia muzyczne i teatralne Piątkiewicza najpełniej zespoliły się 
w realizowanych przez niego dramatach muzycznych. Nie tyl-
ko podejmował się inscenizacji popularnych operetek, ale rów-
nież sam tworzył partytury, wykorzystujące jako libretta znane 
utwory literackie. W okresie, gdy sprawował opiekę nad szkol-
ną sceną, teatr konwiktowy wystawił cztery oratoria, operetkę 
i operę36. Żaden z poprzedników i następców Piątkiewicza nie 
wykorzystywał na taką skalę form muzycznych. 

Dramaty A. Piątkiewicza różnią się tematyką i konwencją sty-
listyczną. Autor odnajdywał się w tragedii, w pełnych zaskaku-
jących zmian akcji farsach o różnym typie komizmu i w krótkich 
scenkach humorystycznych, w budowaniu scen realistycznych 
i symbolicznych. Wykorzystywał zarówno motywy historyczne, 
jak i religijne czy obyczajowe. To, co łączy te utwory, to fakt, że 
uzyskały akceptację zwierzchności zakonnej, a ta możliwa była 
pod warunkiem zachowania tendencji religijnej i umoralniającej 
oraz budującej akcji, zachęcającej do poprawy obyczajów i wol-
nej od niestosownych wątków37. Warto podkreślić, że w teatrze 

36 były to: Ostatni Dziadunio, Zmartwychwstanie, Giermek, Powrót taty, Karły 
i Alpuhara. Rkps APPP 1172-III nr 102, 114, 116, 180, 240, 243; Pamiętnik chyrow-
ski, dz. cyt., s. 265, 275–276; „Z Chyrowa”, 1902, z. 35, 36, 1906, z. 53, 1907, z. 56, 
1910, z. 67; „Kwartalnik Chyrowski” 1912, z. 74, 1918, z. 96, 97.

37 Karol Lewicki, absolwent Chyrowa, wspomina: „Największym proble-
mem było obsadzenie ról kobiecych. Radzono sobie często w ten sposób, że 
rolę żony przerabiano na rolę brata. Tak było np. w Makbecie, gdzie rolę Lady 
Makbet przejął przemyślnie rzekomy brat króla (grał go Kruk Schuster). oczy-
wiście takie przeróbki dawały często psychologiczne łamigłówki i łamańce 
(...)”. K. Lewicki, Chyrowskie popioły, Wrocław 1989, s. 36.
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konwiktowym w czasach Piątkiewicza obowiązywała także 
austriacka cenzura prewencyjna, której podstawę stanowiła 
ustawa teatralna z 15 listopada 1850 roku wraz z późniejszymi 
instrukcjami38. Zgodnie z nią zabronione były treści sprzeczne 
z postawą lojalności wobec cesarza i panującej dynastii, obra-
żające moralność lub religię, nawiązujące do aktualnych i zna-
nych wydarzeń dotyczących osób żyjących oraz te, które budziły 
obawy, że w określonej sytuacji mogą wywołać niezadowolenie 
części publiczności i zamieszki na widowni39. W kwestiach oby-
czajowych cenzura zakonna cechowała się o wiele większym 
radykalizmem. Teatr szkolny pozostał wierny przepisowi Ratio 
studiorum wykluczającemu role żeńskie i kobiece kostiumy40.

Aleksander Piątkiewicz – pedagog i reżyser

Aleksander Piątkiewicz wiele czasu poświęcał próbom z adep-
tami sceny, nie był jednak zwolennikiem teatru retorycznego. Inte-
resowało go użycie także pozostałych znaków przynależnych ak-
torowi – mimiki, gestu, ruchu scenicznego. Nie wyręczał uczniów 
wskazówkami czy pokazem, choć sam posiadał znaczne umiejęt-
ności odtwórcze: „(...) świetnie deklamował, potrafił zagrać każdą 
rolę i przestawić się od razu z jednej roli na drugą, był to jeden 
kłębek artyzmu i kultury”41. Tłumaczył, jak ma wyglądać każda 
postać, doradzał pomocniczą lekturę, „słowem, uczył początków 
rzetelnej roboty aktorskiej”42. Na próbach „ks. Aleksander Piąt-
kiewicz potrafił rugać niczym Solski”43. Tępił patos i emfazę. „od 

38 o początkach świeckiej cenzury w Austrii i dziejach kolejnych ustaw 
w tej dziedzinie zob.: M. Szydłowska, Cenzura teatralna w Galicji w dobie autono-
micznej 1860–1918, Kraków 1995, s. 17–52.

39 Tamże, s. 21, 36.
40 „Treść tragedii i komedii, które powinny być wystawiane w języku ła-

cińskim i jak najrzadziej, niech będzie pobożna. Nie należy wtrącać do akcji ni-
czego, co nie jest stosowne i nie dotyczy łaciny. Nie należy też wprowadzać ani 
ról ani kostiumów kobiecych”. Reguły rektora, p. 13, w: Ratio atque Institutio 
Studiorum SJ, czyli Ustawa Szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599), wstęp i oprac. 
K. bartnicka, T. bieńkowski, Warszawa 2000, s. 45.

41 L. Dunin, Tego mundurka mi było żal, w: Chyrowiacy, dz. cyt., s. 19.
42 J. Warnecki, Najdłuższy mój monolog, dz. cyt., s. 26.
43 L. Dunin, Tego mundurka mi było żal, dz. cyt., s. 21.
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młodocianego wykonawcy żądał – bagatela – szczerości i praw-
dy!! Mawiał: – Nie kłam, nie kłam! Nie wierzysz w to, co mówisz, 
a chcesz, by inni uwierzyli? Powtórz! Sztucznie!”44 oczekiwał 
samodzielności. Mawiał: „Jeśli powtórzysz jak papuga za mną, 
zapomnisz, bo to nie będzie twoje własne. (...) Zastanów się i do-
chodź samodzielnie45”.

W prowadzeniu zespołu dramatycznego, w przygotowa-
niach do spektaklu Piątkiewicz początkowo opierał się głównie 
na intuicji, ale też na wiedzy i doświadczeniach zdobytych w la-
tach jezuickich studiów seminaryjnych. Ujawnił talenty organi-
zacyjne, aktorskie, plastyczne, muzyczne, reżyserskie, pedago-
giczne. Rozwijał je później, hospitując prace sceniczne jednego 
z najwybitniejszych w tym czasie reżyserów, Maxa Reinhardta46. 
Zapewne chodzi o próby w Deutsches Theater. W stylu kiero-
wania przez Piątkiewicza zespołami konwiktorów chyrowskich 
wpływy koncepcji inscenizacyjnych i reżyserskich Reinhardta są 
bardzo widoczne. Sposób pracy z aktorem, polegający na prze-
żywaniu roli, utożsamieniu się odtwórcy z postacią, oddaniu na 
scenie prawdy psychologicznej bez afektacji, fałszywego patosu 
i sztucznej deklamacji, rezygnacja z systemu gwiazd inspiro-
wane były prawdopodobnie zdobyczami także innych wielkich 
reformatorów teatru, André Antoine’a i Konstantego Stanisław-
skiego, podjętymi przez teatr krakowski i lwowski za czasów 
dyrekcji Tadeusza Pawlikowskiego. Piątkiewicz starał się nie 
narzucać własnej koncepcji, lecz wyrobić w młodych wykonaw-
cach zdolność całkowitej koncentracji i budowania roli w toku 
żmudnej pracy, poprzez intuicję i przeżycie roli. W jego teatrze 
z naturalistycznym stylem gry: długimi chwilami milczenia, od-
wracaniem się plecami do widowni, powściągliwością i prawdą 
w wyrażaniu emocji, korespondował maksymalny autentyzm 
dekoracji i kostiumów.

44 J. Warnecki, Najdłuższy mój monolog, dz. cyt., s. 26.
45 Tamże
46 Max Reinhardt „to niemal hasło wywoławcze młodopolskich dyskusji” 

o teatrze. Jego dokonania to najbardziej kompleksowe spełnienie postulatów 
Wielkiej Reformy Teatru, to artysta, który z niesłabnącą energią urzeczywist-
niał wizje i projekty niespełnionych praktyków. K. Gajda, Recepcja Wielkiej Re-
formy Teatru w prasie galicyjskiej 1890–1918, Kraków 1991, s. 33; M. Leyko, Te-
atr urzeczywistnionych marzeń, w: Max Reinhardt, O teatrze i aktorze, przekład 
i oprac. M. Leyko, Gdańsk 2004, s. 7.
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Scena szkolna a edukacja

Ks. Aleksander Piątkiewicz opuścił Chyrów w 1919 roku. Do-
świadczenia zdobyte podczas wieloletniej pracy scenicznej z kon-
wiktorami zawarł w artykule pt. Czy teatr potrzebny w naszych 
stowarzyszeniach? Pisał: „(...) po łasce bożej nie znam wdzięczniej-
szego i potężniejszego środka działania na dusze, osobliwie mło-
dzieży – nie tylko chwilowego, ale pozostawiającego ślady nieraz 
po latach – jak szlachetne, podniosłe, a dobrze odegrane przedsta-
wienie sceniczne, zwłaszcza z muzyką i śpiewem złączone”47. od 
utrzymania sceny szkolnej na wysokim poziomie uzależnił Piąt-
kiewicz wypełnianie przez nią zadań edukacyjnych. Wskazał też 
na cztery warunki osiągnięcia sukcesu: odpowiednio urządzoną 
scenę, na której można otrzymać iluzję rzeczywistości, dobrego 
reżysera, odpowiedni repertuar – sztuki „wielkie i tęgie, wesołe 
i wdzięczne, a zawsze zdrowe. Wszystko co chorobliwe, słabe, 
rozmazane, sentymentalne, okropne, moralność obrażające, niech 
będzie na zawsze ze sceny wykluczone”, wreszcie – dobre wyko-
nanie, bo „zdolny amator, osobliwie młody i szlachetny a przy-
gotowany dobrze, wlewa w sztukę całą swą duszę, szczerością 
uczucia porywa i podbija całkiem widza”48.

Ks. Aleksander Piątkiewicz doskonale zdawał sobie sprawę, 
że teatr to medium o potężnej sile przekonywania. Szczegól-
nie, gdy na jego widowni zasiada młody człowiek czy dziecko, 
a sceniczną postać kreuje jego szkolny kolega. Dobra sztuka jest 
„jednym z najznakomitszych środków dodatniego działania tak 
na aktorów, jak i na widzów”49. Zdaniem Piątkiewicza, ze sceny 
szkolnej powinny płynąć prawda i piękno, które „przemawia-
ją do duszy i ogarniają ją z nieodpartą siłą, a mocniej i chyżej 
aniżeli nie wiem jak mądre wywody i morały. (...) Takie chwile 
pamięta się na zawsze, na marne one nie idą, nieraz po latach (...) 
przypomną się w ciężkiej godzinie, na rozstajnej drodze, pod-
niosą, ułagodzą ból i nieraz zawrócą z ciemnej ścieżki niepra-
wości”50. W tym kontekście niemiłe zdziwienie budzi w badaczu 

47 A. Piątkiewicz, Czy teatr potrzebny w naszych stowarzyszeniach?, „Prze-
wodnik Społeczny” 1919/20, R. 1, z. 5, s. 239.

48 Tamże, s. 240.
49 Tamże.
50 Tamże
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konwiktowej sceny szkolnej treść farsy pt. Cudowny rabin z Sado-
góry. Wychowankowie Chyrowa inscenizowali ją pięciokrotnie51. 
Sztuka ośmieszała wiarę społeczności żydowskiej w nadprzyro-
dzone zdolności swojego rabina, barucha Wundermana. Przed 
oczami chyrowskich spektatorów przewijała się żałosna gale-
ria przedstawicieli wyznania mojżeszowego – postaci tchórzli-
wych, zabobonnych, podstępnych, głupawych, ceniących ponad 
wszystko majątek. Język dialogów nie ograniczał się do żydła-
czenia. W rozmowie tytułowego bohatera, określanego różnymi 
epitetami, z których najłagodniejszy to „cebularz”, z karczma-
rzem Jankielem ujawniane są najbardziej stereotypowe, pogar-
dzane cechy żydowskie52. Niestety, Cudowny rabin z Sadogóry to 
nie jedyna sztuka o bardzo czytelnej wymowie antysemickiej, 
którą mogli oglądać chyrowscy spektatorzy53.
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w dwudziestoleciu międzywojennym
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AbSTRAKT

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i pokoju ryskim kończącym wojnę ze Związ-
kiem Sowieckim, terytorium kraju powiększyło się o tzw. Kresy Wschodnie, zamiesz-
kiwane głównie przez ludność ukraińską i białoruską, która w przeważającej większo-
ści nie umiała czytać i pisać. Władze polskie, dążąc do odbudowy państwa i uznając 
konieczność likwidacji analfabetyzmu obywateli, a zwłaszcza wśród dzieci w wieku 
obowiązku szkolnego, wydając stosowne przepisy prawne, musiały utworzyć sieć szkół 
powszechnych. Trudności finansowe odrodzonego państwa, a także rachuby polityczne 
zakładające integrację tych ziem z macierzą, skłoniły społeczne towarzystwa oświatowe 
do podjęcia intensywnej pracy na zaniedbanych pod względem oświatowym terenach. 
Jedną ze społecznych organizacji oświatowych działających przez całe dwudziestolecie 
międzywojenne na Kresach Wschodnich była Polska Macierz Szkolna, która zakłada-
ła i utrzymywała tam szkolnictwo różnych stopni, zwłaszcza szkoły powszechne. Na-
uczyciele tych placówek pracowali w warunkach spartańskich, zarówno pod względem 
materialnym, jak i środowiskowym, o czym świadczyły liczne publikacje w prasie peda-
gogicznej okresu międzywojennego. Początkowa nieufność rdzennej ludności Kresów 
do szkoły polskiej, wraz ze zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi państwa (kry-
zys lat trzydziestych), wzrostem świadomości z korzyści, jakie wypływały z edukacji, 
zaowocowała zwiększonym zainteresowaniem społecznym sprawami oświaty młodego 
i starszego pokolenia. Macierz, tworząc szkoły na Kresach, umożliwiła dzieciom, mło-
dzieży i starszemu pokoleniu nie tylko wyjście analfabetyzmu, ale też wejście w świat 
szeroko rozumianej kultury.

SłoWA KLUCZoWe: analfabetyzm, oświata, szkoły powszechne, Polska Macierz 
Szkolna



250 Hanna Markiewiczowa

AbSTRACT

After having gained the independence and after the 1920 war Poland received east-
ern Having regained independence, Poland received its eastern borderlands under the 
Treaty of Riga after the 1920 war, i.e. the Western part of belarus and Ukraine which 
administratively included five voivodships populated in the overwhelming majority 
by belarussian and Ukrainian minorities. The above areas were characterized by a pro-
found collapse of civilization, the proof of which was a high percentage of illiterate 
people. The educational authorities of the reborn Poland, which introduced compulso-
ry education in 1919, had to tackle this difficult problem. The meagre financial resourc-
es at the disposal of the country influenced the engagement of the Polish educational 
Society – a social education company – in creating a network of common schools in 
the borderlands. Teachers’ work in the borderlands was extremely difficult as a result 
of the unfavourable environment of national minorities, the woeful climate of Polesie, 
a lack of educational infrastructure as well as primitive living conditions which com-
bined to create a mental barrier and reluctance to undertake any educational activities 
there. Despite the adverse circumstances, both common schools and vocational soci-
eties managed to function in the borderlands, while the teachers’ work enabled many 
children and adults to learn to read and write, thus taking them away from a vicious 
circle of illiteracy.

Key WoRD: illiteracy, education, common schools, Polish School Mother

odzyskanie przez Polskę niepodległości oznaczało dla od-
rodzonego państwa pracę nieomalże „u podstaw”, zważyw-
szy na fakt trwałych podziałów terytorialnych, gospodarczych, 
społecznych, mentalnych, spowodowanych długoletnią niewo-
lą. odbudowa kraju wymagała wysiłku wszystkich obywateli. 
Skomplikowana sytuacja polityczna po 1918 roku, brak ure-
gulowanych granic, wojna 1920 roku – wszystko to utrudniało 
stabilizację gospodarczą i społeczną państwa. Na mocy traktatu 
ryskiego kończącego wojnę z sowiecką Rosją Polska otrzymała 
wschodnie rubieże, tj. część zachodniej białorusi i Ukrainy, które 
w II RP administracyjnie obejmowały województwa: poleskie, 
tarnopolskie, stanisławowskie, wołyńskie oraz część lwowskie-
go, zamieszkiwane w przeważającej mierze przez białorusinów 
i Ukraińców – obywateli Rzeczypospolitej. Tereny te były zróż-
nicowane, w stosunku do centralnych dzielnic kraju, nie tylko 
pod względem geograficznym, narodowościowym, ale również 
ekonomicznym i oświatowym. Mieszkańcy dwóch województw 
wschodnich; poleskiego i wołyńskiego w ponad 80% porozumie-
wali się w językach białoruskim oraz ukraińskim1. Zważywszy 
na fakt, iż mieszkali tam również Polacy, i to, że administracyjnie 

1 S. Mauersberg, Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce 
w latach 1917–1939, Wrocław 1968, s. 12–15.
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tereny te należały do II RP, władze państwowe, realizując po-
czątkowo politykę inkorporacyjną forsowaną zgodnie z doktry-
ną narodową, musiały, w ramach wydanego w 1919 roku Dekre-
tu o obowiązku szkolnym, zbudować sieć szkół powszechnych, 
w których kolejne roczniki dzieci miały pobierać naukę w języku 
polskim. Formułowano też zadania, jakie realizować mieli pol-
scy nauczyciele. W odezwie do nauczycielstwa kresowego wy-
danej przez brzeską Komisję oświatową czytamy: 

Szkoła powszechna na Kresach, gdzie zostały głębokie piętna 
długoletniej niewoli, ma spełnić wielkie dziejowe posłannic-
two. Spełnienie tego posłannictwa zależy przede wszystkim od 
nas samych. My nauczyciele kresowcy postawieni na posterun-
kach mamy siać kulturę polską, by przez nią odrodzić społe-
czeństwo. Jeśli chcemy rzeczywiście spełnić ten ciężki obowią-
zek służenia ojczyźnie, jeśli chcemy godnie stać na rubieżach 
Rzeczypospolitej i bronić ducha narodowego, pracujmy i orga-
nizujmy się. Tylko wytrwałą i sumienną pracą w swojej orga-
nizacji możemy się udoskonalać a dla siebie i szkoły polskiej 
wywalczyć lepsze jutro2. 

Apel do nauczycielstwa kresowego, uzasadniony polityką 
oświatową państwa, tylko w swojej części merytorycznej był 
słuszny, aczkolwiek niemożliwy do zrealizowania z powodów 
niebywałego zacofania cywilizacyjnego tych terenów. 

Kwestie szkolnictwa kresowego były wielokrotnie poruszane 
na łamach prasy. W kwietniu 1923 roku w czasopiśmie „Nauczy-
ciel Polski” ukazało się omówienie wystąpienia sejmowego posła 
Jana Korneckiego, który charakteryzował szczególne problemy 
szkolnictwa tamtych terenów. Referent zauważył brak zdecydo-
wanej i przemyślanej polityki władz w tym zakresie. Te wahania 
hamowały, jego zdaniem, rozwój szkół kresowych. Twierdził, 
że obowiązkiem pedagogów jest „usuwać tkwiące braki przez 
podnoszenie wysoko stanu nauczycielskiego, doskonalenie go 
i wszczepianie w szeregi nauczycielstwa ducha chrześcijańskie-
go i narodowego, na którym opiera się polska kultura3”. W na-
wiązaniu do krytycznej opinii Korneckiego co do stanu polskiej 
oświaty na Kresach Wschodnich, autor kolejnego artykułu pod-
kreślał, iż polityka personalna władz jest niewłaściwa, bowiem 

2 „Głos Nauczycielski” 1924, nr 1–2.
3 „Nauczyciel Polski” 1923, nr 5–6, s. 4.
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zamiast ściągać na Kresy najlepsze siły wizytatorskie, posyłały 
one ludzi niewłaściwych, o słabych charakterach podatnych 
na propagandę białoruską, a „nauczycielami mianowano ludzi 
o czteroklasowym i nawet niższym wykształceniu”4.

Stan oświaty na zaniedbanych Kresach Wschodnich był dra-
matycznie niski. Według pierwszego spisu powszechnego z 1921 
roku odsetek analfabetów w woj. poleskim wyniósł 71%, w woj. 
wołyńskim 68,8%5. Przy tak niskim wskaźniku scholaryzacji na-
leżało przedsięwziąć wszelkie działania zmierzające do objęcia 
nauką wszystkich dzieci w wieku obowiązku szkolnego.

Z przyczyn ekonomicznych, odrodzone po 123 latach nie-
woli, państwo polskie nie mogło samo rozwiązać tego palącego 
problemu. Kresom potrzebni byli ludzie wykształceni, którzy 
byliby liderami przedsiębiorczości na tych terenach, dźwigając 
je z cywilizacyjnej zapaści. Przedtem jednak należało stworzyć 
całą infrastrukturę oświatową i zatrudnić kadrę pedagogicz-
ną. Tego rodzaju przedsięwzięcie stanowiło w początkach lat 
dwudziestych nie lada wyzwanie dla całego oświeconego spo-
łeczeństwa. brak budynków szkolnych, pomocy naukowych 
i kadry pedagogicznej zmusił społeczne organizacje oświato-
we do wsparcia wysiłków państwa w tym zakresie. Szczegól-
nie odczuwano brak nauczycieli szkół dla potrzeb szkolnictwa 
powszechnego. Zaniechanie kształcenia bądź pełna rusyfikacja 
kadry pedagogicznej, jaka miała miejsce w Królestwie Polskim, 
nie dawała szansy na szybką obsadę nauczycielską szkół kre-
sowych, tym bardziej, że warunki funkcjonowania szkół były 
bardziej niż trudne. Problem ten dotyczył zarówno powstają-
cych tam placówek państwowych, jak i prywatnych, tworzo-
nych obok nielicznych państwowych przez jedną z wiodących 
organizacji oświatowych, istniejącą od 1905 roku – Polską Ma-
cierz Szkolną. Ta społeczna organizacja oświatowa o zabarwie-
niu narodowym i chrześcijańskim miała w swoim programie 
przywrócenie polskości Kresom Wschodnim. Najłatwiej moż-
na to było zrealizować przez odwołanie się do, i ukształto-
wanie młodego pokolenia w trakcie nauki szkolnej. Stąd też 

4 Szkolnictwo na Kresach Wschodnich, tamże 1923, nr 9, s. 6.
5 Analfabetyzm w Polsce w latach 1931 i 1921 wśród ludności w wieku 10 lat 

i więcej oraz w wieku niewiadomym, w: Mały Rocznik Statystyczny 1937, Warsza-
wa 1937, GUS, s. 29. Wskaźnik ten w kolejnym spisie powszechnym z 1931 r. 
zmniejszył się i wyniósł dla Polesia 48,4%; dla Wołynia 47,8%, tamże, s. 28–29.
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ambicją każdego kresowego Koła PMS było stworzenie szko-
ły powszechnej, do której przyjmowano wszystkich chętnych, 
niezależnie od narodowości i wyznawanej religii. Liczba szkół 
powszechnych Macierzy rosła z każdym rokiem; począwszy 
od 3 w 1921 do 300 w roku 19386. 

Największym problemem był stan budynków szkolnych, 
zniszczonych działaniami wojennymi. Szkoły mieściły się w wy-
najętych pomieszczeniach, często w chatach chłopskich, bez 
podstawowych urządzeń sanitarnych, boisk, szatni, ogrzewania. 
Relacje nauczycieli kresowych zamieszczane w prasie doskonale 
odzwierciedlają ten stan rzeczy. „organizując szkołę, znajduję 
dom pusty, bez podłogi, okien, drzwi i pieców, z przeciekają-
cą strzechą, o izbie mającej 20 metrów powierzchni i tu ma być 
szkoła” – pisał Jan Woliński na łamach „Głosu Nauczycielskie-
go”7. Joter Zet, pisał: „Maluśka izdebka z wejściem tak wysokim, 
iż dziecię się musi jeszcze schylać, o oknach zupełnie zgodnych 
z chatą. Ściany brudne nigdy jeszcze nie bielone, jednym słowem 
obraz nędzy i rozpaczy. Mieszkania nauczycieli stokroć gorsze 
od izb szkolnych”8. Wyposażenie szkół również pozostawiało 
wiele do życzenia. 

(...) A sprzęty szkolne? Najważniejszymi sprzętami w szkole są 
ławki, bez których trudno sobie wyobrazić szkoły, jak żołnierza 
na froncie bez broni – a jednak u nas nawet i to jest możliwym. 
Ilość dziatwy wcale nie gra roli. (….) Tablica to grat całkowicie 
zbędny. Kiedyś posługiwałem się drzwiami, teraz zaś mam do 
dyspozycji tablicę nie większych rozmiarów od łupkowej dla 
dzieci. Zresztą wcale nie narzekam, chwaląc boga i za to, po-
nieważ są szkoły, które i tego nie mają. Stół i jakiś sprzęt do sie-
dzenia to luksus, o którym nawet nie można marzyć. Pomocy 
naukowych nie ma żadnych9. 

Tego rodzaju kłopoty, związane z warunkami, w jakich 
trzeba było prowadzić zajęcia dydaktyczne, nauczyciel musiał 

6 opracowane na podstawie sprawozdań Towarzystwa publikowanych 
corocznie w miesięczniku „Polska Macierz Szkolna” i „oświata Polska”. Licz-
by te są przybliżone, bowiem w niektórych sprawozdaniach nieznacznie się 
różniły.

7 J. Woliński, Moje początki, „Głos Nauczycielski” 1931/32, nr 32, s. 1.
8 „Głos Nauczycielski” 1925, nr 6–7, s. 6.
9 Tamże.
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rozwiązywać samodzielnie, nie licząc ani na pomoc nieoświeco-
nego środowiska, ani na pomoc władz.

W 1928 roku „Głos Nauczycielski” opublikował list nauczy-
cielki kobiety, pisała: „Nie wiadomo, jak się tę kuchnię klasę 
(w pomieszczeniu był piec piekarski. przyp. HM) ogrzeje, bo 
ubiegłej zimy woda zamarzła, mimo że przez cały dzień izbę 
ogrzewano. Podłogi dziurawe, brak ławek, stołów, tablic, bu-
dynek gospodarczy grozi runięciem (...). Z braku kuchni odży-
wiamy się strasznie, nabawiając się chorób. (.…) od miasta po-
wiatowego 19 km drogi bagnistej, po której trzeba jechać nieraz 
12 godzin”10. W szczególnie trudnym położeniu znajdowały się 
nauczycielki – kobiety. „Nauczycielka na Kresach to prawdzi-
wa bohaterka. Walcząc z o wiele cięższymi dla siebie warunka-
mi klimatu, odległości, obcego otoczenia, z brakiem kulturalne-
go mieszkania, prymitywnych wygód, jakże często spotyka się 
nadto z przejawami podłości ludzkiej, szantażu, z podeptaniem 
kobiecej i ludzkiej godności. Wobec licznych form brutalności 
życia niekiedy hartuje się, staje się odporna, odważna i świado-
ma swoich praw. Czasem jednak marnuje się bardziej, jeszcze 
tragiczniej z wyczerpania sił fizycznych, z tęsknoty, samotności, 
z braku wszelkiej opieki”11. 

Przytoczone fragmenty listów do redakcji „Głosu Nauczy-
cielskiego” uświadamiały czytelnikom warunki, w jakich musie-
li pracować nauczyciele.

Niewiele się zmieniło pod tym względem w drugiej połowie 
lat trzydziestych, w czasie kryzysu, który państwo polskie do-
tknął szczególnie. Uderzał bowiem nie tylko w ludność miast, ale 
przede wszystkim w biedną wieś kresową i jak zwykle na oświa-
tę brakowało funduszy. Stąd pomoc sił społecznych zrzeszonych 
w towarzystwach oświatowych była nadzwyczaj potrzebna.

biedę i niechęć mniejszości narodowych do szkoły polskiej 
manifestowano niską frekwencją uczniów – chorych, zatrudnia-
nych do pomocy w gospodarstwach, dorabiających do budże-
tów rodzinnych. „Zdarzają się i takie wypadki, że rodzice żądają 
od szkoły dostarczenia odzieży, niezaspokojone zaś wymagania 
rodziców przez szkołę wywołują w konsekwencji nieposyłanie 
przez nich dzieci do szkoły, co w wysokim stopniu obniża ogólny 

10 Ciernie i głogi, „Głos Nauczycielski” 1928, nr 34, s. 6.
11 Kresy, „Głos Nauczycielski” 1935/36, nr 2, s. 5.
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poziom miesięcznej frekwencji szkoły”12. Potwierdzeniem te-
go stanu rzeczy był artykuł Henryka Kołackiego zamieszczony 
w „Głosie Nauczycielstwa Wołyńskiego” z 1935 roku. Autor wy-
mieniał wszystkie przyczyny niskiej frekwencji uczniów, pod-
kreślając, że „wiele z tych przyczyn usunąć się nie da, a walka 
z nimi to walka z wiatrakami13”. Zdaniem Władysława Roma-
nowskiego, relacja między frekwencją uczniów a poziomem 
szkoły powszechnej zależała od wzmożonej, aczkolwiek mało 
widocznej szerszemu ogółowi, pracy nauczyciela, który pra-
cuje przez cały rok normalnie poza okresem, kiedy frekwencja 
uczniów jest wzmożona i to wymaga od niego pracy w dwójna-
sób, aby wyrównać wszelkie niedomagania i opóźnienia14. Tak 
więc nauczyciel kresowy, spełniał swoje posłannictwo zawodo-
we zmagając się z trudnościami życia codziennego, niechętnym 
mu środowiskiem, fatalnymi warunkami życiowymi.

Społeczeństwo widziało w nauczycielu przewodnika i inicja-
tora życia kulturalnego wsi. Takie stanowisko spotykało się ze 
zrozumieniem ze strony kadry pedagogicznej, jednak nadmiar 
obowiązków, wynikających z działalności dydaktycznej, czy też 
przemęczenie, choroby, powodowały zwolnione tempo pracy 
pozaszkolnej. Narażało to nauczycieli na zarzut uchylania się od 
podjętych obowiązków. A przecież jak pisano na łamach „echa 
Nauczycielskiego” 

(…) choć obowiązkiem naszym jest brać kolegów i koleżanki 
w obronę, to jednak nie możemy ani na chwilę zapomnieć, że 
obowiązek społeczny, państwowy i narodowy wymaga od nas 
przedmiotowego tylko podejścia do tego zagadnienia, tak dziś 
niezmiernie ważnego, zwłaszcza tu na rubieżach Rzeczypospo-
litej. Dochodzą do nas bowiem zewsząd utyskiwania, że praca 
nauczyciela w tej dziedzinie jeżeli nie ustała, to straciła na inten-
sywności i przyczynę tego rzekomego stanu widzi się w braku 
stanowczych nakazów ze strony władz szkolnych i administra-
cyjnych, a jako jedyne antidotum na te dolegliwości aplikuje się 
rządy silnej ręki, a więc groźby, przeniesienia, zwolnienia i tym 
podobne. 

12 J. obrębski, Studia etnosocjologiczne – Polesie, Warszawa 2007, s. 372.
13 H. Kołacki, Frekwencja dzieci w szkole, „Głos Nauczycielstwa Wołyńskie-

go” 1935, nr 3, s. 5.
14 „Głos Nauczycielstwa Wołyńskiego” 1935, nr 3–4, s. 6.



256 Hanna Markiewiczowa

Wcześniej, bowiem już w połowie lat dwudziestych na ła-
mach czasopisma „Szkoła i Nauczyciel” podkreślano: 

Na Kresach Wschodnich nie wystarczy praca dorywcza (a taką 
będzie siłą rzeczy praca nauczyciela, którego przede wszystkim 
absorbuje szkoła), tu trzeba pracy systematycznej, zorganizo-
wanych kadr, wykwalifikowanych pracowników oświatowych, 
którzyby się wyłącznie poświęcali pracy na tym polu; o tym 
właśnie powinny pomyśleć Ministerstwo oświaty i organizacje 
kulturalno-oświatowe.

Poza prowadzeniem dydaktyki nauczyciele szkół PMS obcią-
żeni byli pracą społeczną na rzecz środowiska. Prowadzili kursy 
dla analfabetów dorosłych, świetlice, akcję czytelniczą, chóry, 
czytelnie. Konieczność pełnienia przez nauczycieli różnych obo-
wiązków na rzecz środowiska skłoniła Zarząd Główny PMS do 
poszukiwania kandydatów na nauczycieli – ludzi wyróżniają-
cych się szczególnymi cechami charakteru. Dodatkowo musieli 
oni składać ślubowanie na wierność ideałom upowszechnianym 
przez Towarzystwo. Gratyfikacje za pracę w szkole wahały się 
od 70 do 100 złotych miesięcznie i wypłacane były przez cały 
rok, także w czasie wakacji.

Praca na Kresach wymagała od pedagogów heroicznego po-
święcenia, co potwierdzał wydany przez Zarząd Główny Towa-
rzystwa okólnik z 3 września 1938 roku, w którym informowano 
potencjalnych kandydatów do nauczania w szkołach kresowych 
Macierzy: „działacze i przyjaciele Macierzy powinni werbować 
do pracy nauczycielskiej na Kresach tylko kandydatów obdarzo-
nych usposobieniem misjonarskim, silnym charakterem, skrom-
nymi wymaganiami w zakresie potrzeb osobistych i pionier-
skimi ambicjami”15. „Wysoki poziom moralny, wszechstronność 
zainteresowań, poświęcenie i samowystarczalność towarzyska, 
oto cechy tych sług bożej i polskiej sprawy na wschodnich rubie-
żach Rzeczypospolitej”16.

Apele Zarządu Głównego PMS do kandydatów zamierzają-
cych pracować na Kresach Wschodnich poparte były również 
możliwością uzyskania etatów w szkołach państwowych, co 

15 okólnik Zarządu Głównego PMS z dnia 3 września 1938, „Przegląd 
oświatowy” 1938, nr 4, s. 24.

16 Sprawozdanie ZG PMS z działalności Towarzystwa w 1935 r., „Polska 
Macierz Szkolna” 1936, nr 2, s. 40.
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miało niebagatelne znaczenie w kontekście przyszłości zawo-
dowej. Starano się także o odpowiednie ich kształcenie i stwa-
rzanie właściwej atmosfery. Uruchomiona w Warszawie w ro-
ku 1927/28 Szkoła Pracownic Społecznych w swoim programie 
zawarła, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, psychologię, 
pedagogikę, zadania pracy społecznej i inne, przydatne w dzia-
łalności oświatowej. Jej absolwentki mogły podejmować pracę 
oświatową w różnych placówkach Macierzy. Zachęcano je do 
wyjazdów na Kresy Wschodnie. Mimo tego niewiele z nich wią-
zało swoje plany życiowe i zawodowe z osiedleniem się na Wo-
łyniu czy Polesiu. Znalazły się jednak i takie, które zadowalała 
praca w tych regionach. Jedna z nich, b. Skibińska, pisała: „Praca 
daje mi prawdziwe zadowolenie, ogromnie wdzięczna jestem 
pani dyrektorce17, że na łuck mnie namówiła, tak mi tu dobrze. 
boją się koleżanki wyjeżdżać na Kresy, a ja twierdzę, że nie może 
być nigdzie lepiej”18.

Polska Macierz Szkolna, organizując sieć szkół powszech-
nych na Kresach Wschodnich, nie tylko starała się o własne po-
mieszczenia i wyposażenie, ale także o pozyskanie możliwie 
szerokich warstw społecznych dla pracy oświatowej. biorąc pod 
uwagę problemy związane z infrastrukturą szkolną, nędzą spo-
łeczeństwa, warunkami pracy nauczycieli, stosunkiem mniejszo-
ści narodowych do szkoły polskiej, możliwościami obsadzenia 
etatów pedagogicznych wykwalifikowaną kadrą, można uznać 
pracę Macierzy na Kresach Wschodnich za udaną i wartościową. 
Nauczyciel kresowej szkoły powszechnej Macierzy za względ-
nie ustabilizowaną sytuację materialną płacił utrudnionym lub 
żadnym kontaktem ze światem kultury, skupieniem wyłącznej 
uwagi na pracy oświatowej oraz pogodzeniem i podporządko-
waniem aspiracji zawodowych, poglądów i ambicji osobistych 
ideałom głoszonych przez Towarzystwo.

Mimo trudności bytowych, fatalnych warunków klima-
tycznych Polesia, nieprzychylnej początkowo postawy mniej-
szości narodowych, braków w infrastrukturze szkolnej, dzię-
ki pracy nauczycieli, również tych zatrudnionych w szkołach 

17 Dyrektorką Szkoły Pracownic Społecznych była Maria Śliwińska- 
-Zarzecka.

18 Z listów naszych absolwentek, „echo Szkoły Pracownic Społecznych” 
1931, nr 3–4, s. 4.
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powszechnych Macierzy, wielu dzieciom i dorosłym dane było 
opanować umiejętność czytania oraz pisania i wyrwać się z za-
klętego kręgu analfabetyzmu. 
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AbSTRAKT

Wśród wielu zacnych nauczycieli powiatu kolskiego z okresu II Rzeczypospolitej i lat 
zaraz po zakończeniu II wojny światowej na szczególną uwagę zasługuje Ignacy Zię-
bowicz. był nauczycielem w kilku szkołach, ale najdłużej pracował w Dzierawach pod 
Kołem. Zaangażowany w działalność społeczną i oświatową, założył wiele towarzystw, 
w których mogli się społecznie realizować wszyscy – od dzieci po dorosłych. Poza oświa-
tą interesował się etnografią i regionalizmem, czego wyrazem były jego zbiory i publika-
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AbSTRACT

Among  the many famous teachers of the Koło administrative district from the time of 
the Second Polish Republic and years just after World War II,  Ignacy Ziębowicz deserves 
special recognition. He was a great teacher in several schools, but he worked the longest 
as a teacher in Dzierawy, near Koło. He was interested in social and educational activity 
and founded social organizations for everyone. These were organizations in which every-
one, from a child to an adult, could help one another. besides education, Ignacy Ziebo-
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Nauczyciel w środowisku wiejskim nie tylko poświęcał swój 
czas na prowadzenie zajęć lekcyjnych wśród dzieci i młodzie-
ży, ale także zaangażowany był w działalność społeczną, która 
przybierała różne oblicza. W wielu przypadkach to nauczyciele 
inicjowali zakładanie ochotniczych straży pożarnych czy kółek 
rolniczych. Często również prowadzili kursy rolnicze, ogrod-
nicze czy pszczelarskie. Niektórzy angażowali się także w pro-
mowanie pewnych idei i działań, jak chociażby regionalizm czy 
etnografia.

Do grupy aktywnych i pedagogicznie, i społecznie-oświato-
wo nauczycieli z pewnością należy zaliczyć Ignacego Ziębowi-
cza, który niemal całe swoje życie związał z jedną miejscowo-
ścią – Dzierawami pod Kołem, gdzie przez długie lata pełnił 
obowiązki nauczyciela i kierownika szkoły. Ale nie tylko. An-
gażował się również społecznie w Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Jego pasją były także regionalizm i etnografia. Warto 
zatem przypomnieć tym, co pamiętają, a przybliżyć tym, co nie 
znają, tę szczególną postać, która położyła znaczące zasługi dla 
oświaty w powiecie kolskim.

Kilka faktów z życiorysu

Ignacy Ziębowicz przyszedł na świat 15 stycznia 1890 roku 
w miejscowości Głębokie leżącej wówczas w powiecie kolskim. 
Jego rodzicami byli Walenty i Marcjanna z Ulatowskich1. Wy-
chowywał się w Kłodawie, gdzie jego ojciec prowadził gospodę. 
Ten fakt wpłynął znacząco na jego późniejsze zainteresowania 
etnograficzne2.

W tym małym wielkopolskim miasteczku edukował się na 
poziomie elementarnym. W 1905 roku rozpoczął naukę w Se-
minarium Nauczycielskim w łęczycy. od razu zaangażował 
się w strajk szkolny, który wybuchł tam w listopadzie tegoż ro-
ku. Został wyrzucony ze szkoły, jednakże po dwóch miesiącach 

1 Archiwum Państwowe w Poznaniu, oddział w Koninie, Inspektorat 
Szkolny w Koninie 1918–1939, Akta osobowe Ignacego Ziębowicza, sygn, 283, 
Życiorys, k. 28 (dalej: AAP/K, ISK, AoIZ).

2 K. Kasperkiewicz, Ignacy Ziębowicz, w: Słownik biograficzny nauczycieli 
Wielkopolski Wschodniej, t. 1, red. P. Gołdyn, Konin 2010, s. 292–294.
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mógł powrócić za zgodą władz zaborczych. Nie zaprzestał jed-
nakże swojej działalności, która od tego momentu przybrała cha-
rakter konspiracyjny. Jak sam pisał: 

Gdy w tymże roku na terenie szkoły powstają tajne uczniow-
skie kółka samokształcenia, biorę w nich bardzo czynny udział: 
byłem lektorem historii Polski i bibliotekarzem tajnej biblioteki. 
Do dziś dnia posiadam jako najmilszą i najcenniejszą pamiątkę 
Śpiewnik Historyczny Jana Sowy (M. Konopnicka) z odpowiednią 
dedykacją, ofiarowany mi przez kolegów, gdym opuszczał semi-
narium w 1908 r.3 

W 1906 roku został także członkiem Polskiej Partii Socjali-
stycznej, a jego zadaniem było kolportowanie tzw. bibuły, czyli 
wydawnictw konspiracyjnych. Członkiem tej partii pozostawał 
do grudnia 1918 roku4.

Jak wspomniano wcześniej, łęczycką kuźnię sił nauczyciel-
skich ukończył w roku 1908 i zaraz też rozpoczął pracę w cha-
rakterze nauczyciela. Pierwszą placówką, jaką objął, była szkoła 
w borysławicach Kościelnych. Jednakże w maju 1911 roku prosił 
władze szkolne o przeniesienie go do szkoły w Umieniu. Nieste-
ty nie są znane przyczyny tej decyzji5. W placówce tej pracował 
do stycznia 1919 roku, kiedy również na własną prośbę, ale za 
namową inspektora szkolnego w Kole, przeniósł się do szkoły 
w Izbicy Kujawskiej, w której spędził kolejnych 6 lat życia. Nie 
mogąc ułożyć sobie współpracy ze społeczeństwem Izbicy, które 
nie dzieliło z nim troski o potrzeby szkoły, w tym nowego bu-
dynku, postanowił złożyć prośbę o przeniesienie i w ten sposób 
trafił do szkoły jednoklasowej w Dzierawach, gdzie pracował aż 
do roku 19506.

W czerwcu 1920 roku powołano go do Powiatowego Komi-
tetu obrony, w którym reprezentował nauczycielstwo z terenu 
powiatu kolskiego. Równocześnie współdziałał w komitecie ko-
leżeńskim, którego głównym zadaniem było agitowanie wśród 
nauczycieli, aby wstępowali do armii ochotniczej i bronili Pol-
ski przed sowiecką nawałnicą. Jak sam pisał: „Komitetowi temu 
udało się spełnić zadania, gdyż na jednym zjeździe wszyscy 

3 AAP/K, ISK, AoIZ, Życiorys, k. 28.
4 Tamże.
5 Tamże.
6 Tamże, k. 30
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nauczyciele, bez względu na wiek, zgłosili swoje wstąpienie do 
armii. oczywiście i ja również wstąpiłem”7. Z zapisów książecz-
ki wojskowej wynika, że 10 sierpnia 1920 roku został wcielony 
do 18. Pułku Piechoty. Jego służba trwała kilka miesięcy, bowiem 
już 25 października tegoż roku został przeniesiony do rezerwy. 
Jednakże przy tej ostatnie dacie widnieje adnotacja 4. D[dywi-
zjon] Żandarmerii Wojskowej. Prawdopodobnie już jako rezer-
wista był przydzielony do tej jednostki, która miała swoje po-
wiatowe dowództwo w Kole8.

Po wybuchu II wojny światowej został 2 listopada 1939 roku 
aresztowany i był przetrzymywany w klasztorze w Kole z in-
nymi nauczycielami z powiatu kolskiego. Zwolniono go 25 li-
stopada. Ponownie został zatrzymany jako bezrobotny w sierp-
nia 1940 roku i miał zostać wywieziony na roboty do Niemiec, 
jednakże dzięki interwencji znajomych został zwolniony i po-
wrócił do Dzieraw. Nie mógł jednakże podjąć pracy w szkole, 
którą władze niemieckie zamknęły. Zmuszony był również opu-
ścić swoje mieszkanie i zatrudnił się w firmie budowlanej poza 
Dzierawami9.

Szkołę, swoje dawne miejsce pracy zaczął reaktywować już 
pod koniec stycznia 1945 roku. Na początku lutego odbyło się 
spotkanie z mieszkańcami celem ustalenia prac nad remontem 
budynku szkolnego, który mocno ucierpiał w czasie wojny10.

Pracował w Dzierawach do roku 1950, kiedy to w wigilię 24 
grudnia zmarł nagle w łodzi na zawał serca. Został pochowany 
na cmentarzu na łódzkich Dołach11.

Działalność pedagogiczna

Jak przebiegała jego praca pedagogiczna w borysławicach 
Kościelnych, Umieniu i Izbicy Kujawskiej, niestety nie wiele 
wiadomo. Zachowały się bowiem szczątkowe informacje na ten 

7 Tamże, k. 29.
8 J. Suliński, Żandrmeria DOK IV – Łódź w latach 1919–1939, Mińsk Mazo-

wiecki 2014, s. 25.
9 Kronika Szkoły Powszechnej w Dzierawach, s. 38–40.
10 Tamże, s. 42.
11 K. Kasperkiewicz, Ignacy Ziębowicz, dz. cyt., s. 293
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temat. Ale wiadomo, że pracując jeszcze w Izbicy, dopuścił się 
stosowania kar cielesnych wobec uczniów, za co został upomnia-
ny przez inspektora szkolnego12. Jeśli chodzi o proces nauczania, 
to wizytujący podkreślali, że zajęcia prowadzone były umiejęt-
nie, przystępnie. Trzymał się konsekwentnie metod nauczania, 
z którymi zapoznał się w czasie nauki w łęczycy, co pozwalało 
mu osiągać dobre wyniki13.

o wiele więcej można powiedzieć o jego działalności pedago-
gicznej w Dzierawach. Informacji dostarczają przede wszystkim 
akta osobowe i kronika szkolna, którą Ziębowicz prowadził oso-
biście. We wspomnianych aktach szczególnie ważne są uwagi 
poczynione przez inspektora szkolnego z obserwacji zajęć pro-
wadzonych przez Ziębowicza w Dzierawach. odnoszą się one 
jedynie do okresu przedwojennego. brak w aktach osobowych 
wpisów z lat po II wojnie światowej. Niemniej możemy się do-
wiedzieć, że przygotowywał się do lekcji. Starał się mieć ze sobą 
materiały poglądowe. Uczniowie prowadzili zeszyty starannie. 
Podczas hospitacji przeprowadzonej przez inspektora szkolnego 
4 grudnia 1937 roku odnotowano: „Nauczyciel pracuje sumiennie 
i dąży do usunięcia braków, na które zwrócona mu została uwaga 
w czasie poprzedniej wizytacji odnośnie metod nauczania”14.

Wczytując się w spostrzeżenia sformułowane podczas kolej-
nej wizytacji z października 1938 roku, można odnieść wrażenie, 
że materiał ludzki, który miał formować w swej pracy pedago-
gicznej, był dość oporny. Wizytator zapisał bowiem, że w klasie 
czwartej dzieci słabo opanowały tabliczkę mnożenia, podobnie 
mało wiedziały na tematy historyczne. W klasie drugiej na dzie-
sięcioro dzieci czworo nie potrafiło czytać. Uczniowie byli też 
mało aktywni na lekcjach. o samej pracy nauczyciela napisał: 
„Metoda pracy trzyma ich [uczniów] mocno na wodzy. Znać jed-
nak pracę sumienną i wyniki dostateczne. Nauczyciel posiada 
duże zbiory – gromadzi je skrzętnie, a w szczególności zajmuje 
się prehistorią”15.

Na polecenie władz szkolnych w lutym 1927 roku urzą-
dził „miesiąc książki”, pozyskując w ten sposób 17 zł, za które 

12 AAP/K, ISK, AoIZ, Arkusz nauczycielski, k. 35.
13 Tamże.
14 AAP/K, ISK, AoIZ, Arkusz spostrzeżeń, k. 32.
15 Tamże.
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zakupił książki do szkolnej biblioteki. Poza tym 63 książki zosta-
ły przekazane przez sejmik powiatowy kolski16.

Z kolei w roku 1931 roku zorganizował zebranie z rodzicami, 
podczas którego zaproponował im zaopatrzenie swoich pociech 
w trepy i pantofle „materialne”. „Chodziło nauczycielowi o to, 
żeby dzieci w klasie siedziały w pantoflach, a poza klasą brały 
trepy. Ustrzeże to dzieci od przeziębień, no i cisza w klasie na 
tym zyska”. Apel ten przełożył się na to, że kilkoro rodziców za-
kupiło swoim dzieciom wspomniane obuwie. Ziębowicz żywił 
nadzieję, że ich przykładem pójdą inni17.

Zachęcał również dzieci do uprawy roślin. I tak na przykład 
w kwietniu 1932 roku rozdał dzieciom 120 sadzonek morwy bia-
łej, pouczając je również o pożyteczności tej rośliny. Poza tym 
rozdawał uczniom nasiona innych kwiatów, jak astrów, iberysu, 
słonecznika ozdobnego czy cyprysów letnich18.

Jego troska o wychowanie zdrowotne i estetyczne przybierała 
różne formy. oto bowiem na początku września 1933 roku za-
łożył w szkole Koło Miłośniczek Piękna i Czystości, do którego 
zapisały się wszystkie uczennice IV oddziału. Zadania koła były 
dość prozaiczne i zamykały się w trzech punktach: utrzymanie 
czystości w klasie szkolnej, jej zdobienie oraz troska o rośliny 
doniczkowe19.

Z kolei wychowanie patriotyczne realizował między innymi 
przez powołanie do życia szkolnego koła Ligii obrony Przeciw-
lotniczej i Przeciwgazowej. Powstało ono w styczniu 1937 roku. 
Zapisało się do niego 42 dzieci20.

Widział piętrzące się problemy wychowawcze, uważał, że 
dzieci z roku na rok są coraz mniej posłuszne, trudniej je opa-
nować, sprawiają coraz większe problemy wychowawcze. Dał 
temu wyraz na kartach kroniki, którą prowadził w Dzierawach, 
pisząc: 

od trzech lat wzrasta rozwydrzenie dzieci. Nie pomagają żadne 
zabiegi wychowawcze. Ma się wrażenie, że dzieci te są pozba-
wione serca, że w ogóle nie posiadają uczuć ludzkich. Co z nich 

16 Kronika, dz. cyt., s. 12
17 Tamże, s. 20.
18 Tamże, s. 21–22.
19 Tamże, s. 28.
20 Tamże, s. 34
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wyrośnie? Smutnie zapowiada się przyszłość Polski, gdy tacy 
obywatele decydować będą o losie ojczyzny. Nic dziwnego, że 
przepełnione są więzienia w Polsce i że skrzypią szubienice!21

Nie łatwiej było i po II wojnie światowej. oczywiście wpływ 
na to miały opóźnienia w nauce wynikające z zamknięcia dostę-
pu do nauki polskim uczniom. Ale i też jakaś niechęć do eduka-
cji, która pojawiła się i wśród uczniów, i wśród rodziców. W ro-
ku 1949 zauważył, że dzieci szkolne nie mają chęci do czytania 
książek. Chcąc zmienić ten stan rzeczy, zaproponował rodzicom, 
że zorganizuje konkurs ładnego czytania z nagrodami, którymi 
oczywiście miały być książki. Rodzice przystali na tę propozycję 
i przekazali środki pieniężne na zakup wspomnianych nagród22.

Nie zapominał o młodzieży starszej. Już we wrześniu 1925 
roku zaproponował dla niej zorganizowanie bezpłatnego kursu 
wieczorowego, który miałby obejmować naukę czytania i po-
prawnego pisania, rachunki, historię i geografię Polski oraz 
przyrodę. W wolnej chwili chciał nauczać także śpiewu. odzew 
młodzieży był pozytywny i już w październiku rozpoczęto za-
jęcia, które trwały przez kolejnych pięć miesięcy. Kurs odbywał 
się trzy razy w tygodniu po dwie godziny, a uczestniczyło w nim 
56 osób23.

Działalność społeczno-oświatowa

Ten obszar działalności był mu niezwykle bliski od samego 
początku. Trzeba pamiętać, o czym była już mowa wyżej, że 
w czasie nauki w Seminarium Nauczycielskim w łęczycy anga-
żował się w działalność konspiracyjną i partyjną. Jako nauczy-
ciel w borysławicach zapisał się do kółka rolniczego działającego 
w Kłodawie. Dzięki temu udał się na Wystawę Krajową do Czę-
stochowy. Dla mieszkańców wsi organizował odczyty ogrodni-
cze, zapraszając do ich prowadzenia, jak sam określał, znanego 
ogrodnika Witalisa Urbanowicza24.

21 Tamże, s. 36.
22 Tamże, s. 48
23 Tamże, s. 7.
24 Tamże.
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Jego działalność społeczna i oświatowa nie ustała, a wręcz 
się nasila po przeniesieniu się do Umienia. W roku 1916 brał 
udział w kursie dla nauczycieli, który zorganizowały władze 
niemieckie. Szkolenie trwało cały miesiąc. W tym samym roku 
zorganizował w Umieniu tajne kursy wieczorowe dla dorosłych. 
Musiały się one odbywać potajemnie, gdyż władze niemieckie 
nie wyraziły zgody na ich organizację. Między innymi dlatego, 
że cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Poza tym 
ich głównym celem było uświadomienie narodowe oraz walka 
z okupantami. Ci ostatni, w 1917 roku pozwolili jednak Polakom 
uczcić Tadeusza Kościuszkę. Fakt ten wykorzystał Ziębowicz, 
inicjując powstanie w Umieniu specjalnego komitetu, który wła-
śnie jemu powierzył przygotowanie uroczystości: wykonanie 
sztandaru, prowizorycznego pomnika i opracowanie harmono-
gramu obchodów. Jak pisał sam Ziębowicz: 

obchód ten, urządzony pod gołym niebem, wypadł nadzwy-
czaj okazale i przybrał charakter manifestacji narodowej. brały 
w nim udział tłumy ludzi z dalekich nawet wiosek25.

Jeszcze w czasie trwania wojny, w sierpniu 1918 roku uczest-
niczył w tygodniowym kursie pszczelarsko-ogrodniczym, któ-
rego odbiorcami byli nauczyciele. Jego organizacją zajął się in-
spektor szkolny26.

od 1919 roku pracował w szkole w Izbicy Kujawskiej, gdzie 
zaczęła się jego aktywna działalność w organizacjach nauczy-
cielskich. Założył w tym miasteczku ognisko Zrzeszenia Nauczy-
cielstwa Polskiego (chodzi o: Związek Polskiego Nauczycielstwa 
Szkół Powszechnych), a także zainicjował konferencje gminne, 
podczas których realizowane były lekcje otwarte dla nauczycieli. 
Przewodniczył również wspomnianemu ognisku związkowe-
mu. Działalność w stowarzyszeniu nauczycielskim kontynuował 
po przeniesieniu do Dzieraw. Jesienią 1925 roku został przewod-
niczącym oddziału powiatowego w Kole i zajmował tę funkcję 
do końca 1928 roku. Ta zmiana podyktowana była najprawdopo-
dobniej tym, że właśnie w tym roku Ziębowicz wszedł do Rady 
Szkolnej Powiatowej27.

25 Tamże, k. 29.
26 Tamże.
27 Tamże.
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W Izbicy założył coś, co nazywało się „ogródkiem Wolności”, 
i przekazał na ten cel pierwszą większą ofiarę. Trudno jednakże 
wywnioskować, czym był ten ogródek. Ale to nie był koniec 
działalności społecznej Ziębowicza. Aktywny był też w Towa-
rzystwie Dobroczynności. Z kolei na podstawie działalności 
w charakterze sekretarza w Towarzystwie „Rozwój” można 
przypuszczać, że jego orientacja polityczna uległa zmianie i z so-
cjalistycznej stała się bardziej endecka. Wspomniane bowiem to-
warzystwo dążyło do unarodowienia handlu. 

Po objęciu posady w szkole w Dzierawach przystąpił do dzia-
łań związanych z wykończeniem budynków. Między innymi 
pokrył słomą stodółkę i doposażył szkołę w szafę czy stojaki do 
map. Zaraz też, 30 sierpnia 1925 roku przeprowadził zebranie 
z rodzicami, na którym uświadomił ich o przepisach oświato-
wych obowiązujących w tamtym czasie, a że był to nowy na-
uczyciel, na zebranie przybyło wielu mieszkańców, chcących go 
poznać. Sam zaś chciał poznać starszą młodzież, dlatego prosił 
zebranych aby przyszła ona do niego w niedzielę28.

Ignacy Ziębowicz działał w różnych organizacjach, promował 
między innymi Ligę obrony Powietrznej Państwa (przemiano-
waną później w Ligę obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej). 
W ramach działań promocyjnych wygłosił 13 września 1925 roku 
odczyt o zadaniach tej organizacji i przeprowadził zbiórkę pienię-
dzy na kwotę ponad 12 złotych. odczytu słuchało około 60 osób29.

Razem z miejscową młodzieżą założył koło Młodzieży Wiej-
skiej. było to 21 lutego 1926 roku. Zaraz też opracowano pro-
gram działania na cały ten rok. Ustalono zaprenumerowanie 
„Siewu”, zorganizowanie chóru i założenie biblioteki. W skład 
dzierawskiego koła weszło 39 młodych ludzi30. Pod okiem Zię-
bowicza młodzież przygotowywała akademie z okazji świąt 
narodowych, a także wystawiała przedstawienia, z których 
dochód przeznaczany był na potrzeby własne koła, jak choćby 
organizację biblioteki. A owe przedstawienia wyglądały orga-
nizacyjnie tak: 

Przedstawienie publiczne odbyło się 26 września na otwar-
tym powietrzu. Wybrano na ten cel łąkę, znajdującą się między 

28 Tamże, s. 6
29 Tamże, s. 7.
30 Tamże, s. 9.



268 Piotr Gołdyn

zagrodą J. ługowskiego, drogą i wygonem. Na urządzenie sce-
ny, garderoby i widowni użyto płótna i desek. Zaznaczyć tu wy-
pada, że cała wieś bardzo chętnie dawała potrzebne materiały31. 

Koło to, w konsekwencji rzetelnego działania, wybiło się na 
czoło w powiecie i było nagradzane w różnych konkursach, zdo-
bywając ponad 30 nagród i dyplomów. Trzeba zaznaczyć, że ta 
działalność przeniosła się na cały powiat i powstał okręg ZMW, 
którego pierwszym wiceprezesem został I. Ziębowicz32.

Za pracę z młodzieżą w tej organizacji Ziębowicz w 1934 roku 
otrzymał nagrodę honorową. Praca ta to między innymi zajęcia 
świetlicowe, które prowadził w każdy czwartek. W pierwszy 
czwartek miesiąca były to zajęcia ze śpiewu połączone z grami 
towarzyskimi, w drugi – zajęcia praktyczne, trzeci – czytanie ga-
zet i książek, i w czwarty – uczył matematyki i prowadził zajęcia 
z rolnictwa i ogrodnictwa33.

Inne organizacje, jakie powstały w Dzierawach z jego ini-
cjatywy, to oddział Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego, a w roku 1926 jeszcze Kółko Rolnicze34. Na począt-
ku 1928 roku kółko zakupiło brony łąkowe, a pieniądze pocho-
dziły z wydzierżawienia terenu wsi Dzierawy na potrzeby my-
śliwych35. W 1930 roku w szkole w Dzierawach powstała Kasa 
oszczędnościowa. Jej powstanie również zostało zainicjowane 
przez Ignacego Ziębowicza36.

Jego działalność społeczna była imponująca i przybierała róż-
ne formy. I tak na przykład 10 września 1933 roku założył koło 
Towarzystwa Popierania budowy Powszechnych Szkół Publicz-
nych. Został sekretarzem zarządu37.

Innym elementem jego działalności oświatowej była troska 
o budynki szkolne. Kierując się nią, na niecały rok przed opusz-
czeniem placówki w Izbicy zwołał specjalny wiec, na którym po-
ruszał kwestię budowy szkoły w tym miasteczku. Rezultatem te-
go spotkania było powołanie specjalnego komitetu, który zbierał 

31 Tamże, s. 10.
32 AAP/K, ISK, AoIZ, Życiorys, K. 31.
33 Kronika, dz. cyt., s. 30.
34 AAP/K, ISK, AoIZ, Życiorys. K. 31.
35 Kronika, dz. cyt., s. 12.
36 Tamże, s. 16.
37 Tamże, s. 28.
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pieniądze na ten cel, jednakże jego członkowie dość szybko stra-
cili zapał do pracy38.

edukował miejscowe społeczeństwo również w duchu pa-
triotycznym. Świadczy o tym choćby fakt zorganizowania przez 
niego obchodów rocznicy koronacji bolesława Chrobrego, jakie 
miały miejsce 15 listopada 1925 roku. W czasie uroczystości Zię-
bowicz przybliżył zebranym sylwetkę pierwszego króla Polski, 
jak i jego czyny i znaczenie koronacji39.

Z kolei w listopadzie 1927 roku wygłosił dwa odczyty dla 
miejscowego społeczeństwa połączone z wyświetleniem prze-
zroczy. Pierwszy dotyczył Tadeusza Kościuszki, a drugi nafty40. 
Szczególnie podniośle wypadały uroczystości organizowane 
w święta państwowe. Wypada tu wspomnieć o listopadzie 1928 
roku, kiedy to obchodzona była dziesiąta rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W Dzierawach organizacja tej uro-
czystości spoczywała na barkach nauczyciela – I. Ziębowicza. 
W kronice szkolnej opisał ją tak: 

Dnia 10 listopada, jako w rocznicę 10-lecia Niepodległości 
Polski, w szkole odbyła się akademia z następującym progra-
mem: Po powrocie z kościoła w przybranej odświętnie izbie 
szkolnej zebrali się mieszkańcy wsi. Akademię rozpoczę-
to hymnem państwowym, śpiewanym przez dzieci szkolne. 
Następnie nauczyciel wygłosił odczyt p.t.: Walki o wolność 
i obowiązki obywateli względem własnego państwa. Po odczycie 
uczennica IV oddz. wypowiedziała okolicznościowy wiersz, 
po którym nauczyciel odczytał z „Płomyka” artykuł Do pracy. 
Później uczennica II oddz. powiedziała wierszyk Modlitwa za 
Ojczyznę A. bogusławskiego. Akademię zakończono hymnem 
Boże, coś Polskę41. 

Jak widać, cały niemal ciężar organizacji tej uroczystości spo-
czywał na Ziębowiczu. Zresztą jeszcze w tym samym miesiącu 
wyświetlił dla dzieci i dorosłych Żywot Chrystusa, a w grudniu 
nawet dwie bajki dla dzieci.

Podobnie było z innymi uroczystościami, jak choćby z ob-
chodami imienin Marszałka Piłsudskiego – aczkolwiek należy 

38 Tamże.
39 Tamże, s. 7.
40 Tamże, s. 12.
41 Tamże, s. 13–14.
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wspomnieć, że o śmierci Piłsudskiego i żałobie po nim Ziębowicz 
w kronice szkolnej nie napisał nic.

Trzeba nadmienić jeszcze jeden fakt. otóż jako nauczyciel 
szkoły w Dzierawach przejmował się wieloma rzeczami. Kiedy 
w budynku pojawił się grzyb na ścianach, interweniował u władz 
gminy Czołowo (administracyjnie Dzierawy leżały na terenie tej 
jednostki samorządowej). Niestety bez echa. Sprawa oparła się 
o inne władze – oświatowe w osobie inspektora szkolnego, któ-
ry nakazał zamknąć szkołę z powodu niewykonania remontu, 
a wreszcie powiatowe, które nakazały gminie przeprowadze-
nie odpowiednich prac celem ponownego otwarcia budynku 
szkolnego. oczywiście władze gminne remont wykonały, ale 
utrudniając tym niezwykle życie nauczyciela. był szykanowany, 
próbowano wymusić na nim płacenie za prace poszczególnych 
majstrów. Pominięto odnowienie jego mieszkania42.

Tę niezwykłą aktywność społeczno-oświatową przerwał wy-
buch II wojny światowej. Jednakże po jej zakończeniu Ziębowicz 
wznowił działalność, czego przykładem może być choćby po-
wołanie komitetu, którego zadaniem było pozyskanie radiood-
biornika. Ten ofiarowany przed wojną zaginął43. Poza tym pod 
koniec 1948 roku założono w szkole koło wspierające odbudowę 
stolicy44.

Kończąc rozważania dotyczące działalności oświatowej 
Ignacego Ziębowicza, należy jeszcze wspomnieć o dwóch ele-
mentach ściśle się ze sobą łączących. Pierwszym z nich jest 
ogromne zainteresowanie Ziębowicza etnografią. Wyrazem te-
go były między innymi takie prace jak chociażby Wesele ludowe 
spod Koła, która przeleżała w rękopisie do roku 1999 w archi-
wum domowym jego bratanicy (opublikowana została rok póź-
niej)45. Jego zbiory kultury ludowej zostały przekazane do Mu-
zeum etnograficznego w Poznaniu i są często eksponowane46.

Drugim ważnym wątkiem jest regionalizm, któremu dawał 
wyraz i na łamach lokalnej prasy, i w publikacjach książkowych. 

42 Tamże, s. 27.
43 Kronika, s. 50.
44 Tamże, s. 51.
45 I. Ziębowicz, Wesele ludowe spod Koła w województwie poznańskim, Koło 

2000.
46 K. Kasperkiewicz, Ignacy Ziębowicz, dz. cyt., s. 293.
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Wśród tych ostatnich na uwagę zasługują przewodniki po po-
wiecie kolskim47.

Podsumowanie

Ignacy Ziębowicz wpisuje się w grono nauczycieli, o których 
się pamięta, szczególnie w Kole i okolicach. Wydano bowiem za-
chowane dzieło etnograficzne dotyczące wesela spod Koła, na 
budynku szkoły (już niedziałającej) odsłonięto tablicę poświę-
coną jego pamięci. Wydaje się, że jest to trochę mało, bowiem 
taką postać śmiało można stawiać za wzór dla współczesnych 
nauczycieli. był oddany szkole do tego stopnia, że nie założył 
własnej rodziny. był niepokorny, to fakt, ale wynikało to raczej 
z jego chęci działania dla dobra dzieci i społeczności w tych miej-
scowościach, gdzie pracował.
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S. Melchiora Porożyńska (1891–1977).  
Siostra zakonna i nauczycielka

S. Melchiora Porożyńska (1891–1977) A Religious Sister and Teacher

AbSTRAKT

W przedwojennej historii Sióstr Służebniczek Dębickich niewiele sióstr otrzymało wy-
kształcenie pedagogiczne i prowadziło szkoły, ponieważ zgromadzenie nie prowadzi 
działalności stricte edukacyjnej, jak Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu (nazaretan-
ki), Siostry ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (prezentki) lub Siostry Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (niepokalanki). Jedną z nielicznych była siostra 
Melchiora Porożyńska (1891–1977), wyróżniona zarówno przez władze oświatowe, jak 
i państwowe, nauczycielka i wieloletni dyrektor szkoły w Grabinach. Przez trzy lata pra-
cowała w prywatnej edukacji (20.09.1917 – 1.09.1920), następnie przez 27 lat (od 1.10.1920 
do 30.04.1942 i od 1.04.1943 do 31.12.1947) z przerwami uczyła w Grabinach. Społeczność 
Grabin zawdzięcza jej stworzenie i organizację aktualnie prężnie się rozwijającej szkoły 
podstawowej. Została zapamiętana jako dzielna siostra, obdarzająca życzliwością i przyj-
mująca każdego z gościnnością. Nauczyciel „pedantycznie wymagający”, który kosztem 
życia był w stanie negocjować z władzami niemieckimi, aby uczyć młodzież i dzieci po-
mimo niesprzyjających okoliczności.

SłoWA KLUCZoWe: nauczyciel, edukacja, siostry służebniczki, pamięć

AbSTRACT

In the prewar history of the Sisters Servants of Dębica, not many of the Sisters Ser-
vants received a teacher’s education and ran schools, since the assembly does not run 
strictly educational activity, like Sisters of the Holy Family of Nazareth, the Sisters 
of the Presentation of the blessed Virgin Mary or the Sisters of the Immaculate Con-
ception of the blessed Virgin Mary. one of the few was Sister Melchiora Porożyńska 
(1891–1977), recognized by both the educational and state authorities, a teacher and a 
long-standing principal of the school in Grabiny. For three years she worked in private 
education (20.09.1917 – 1.09.1920), then for 27 years (from 1.10.1920 to 30.04.1942 and 
from 1.04.1943 to 31.12.1947) she taught with intervals at Grabiny. The community of 
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Grabiny owes the creation and organization of the currently thriving primary school to 
her. She is remembered as a brave sister, granting kindness and treating everyone with 
hospitality. A “pedantically demanding” teacher who  risked her life to negotiate with 
the German authorities in order to teach the youth and children  despite the adverse 
circumstances.

KeyWoRDS: Teacher, education, sister servant, memory

Niecodzienne osobowości nauczycieli zasługują na pamięć, 
a ich życie staje się niejako paradygmatem, bo jak mawiali staro-
żytni: „elucentissimum est edocendi genus exemplorum subdi-
tio (Najbardziej rzucającym się w oczy sposobem nauczania jest 
podawanie przykładów)”. Czterdziesta rocznica śmierci wie-
loletniej nauczycielki, a także dyrektorki Szkoły Podstawowej 
w Grabinach – Marii Porożyńskiej, służebniczki dębickiej siostry 
Melchiory, niewątpliwie skłania do tego typu refleksji.

Maria Porożyńska w Zgromadzeniu  
Służebniczek Dębickich

Maria Porożyńska, córka Tomasza i Rozalii z Langowskich, 
urodziła się w Lubiewie (20 VII 1891) w powiecie świeckim 
w Prusach Zachodnich1. Patriotyzm, gościnność, pracowitość 
i rzetelność zaszczepioną w domu rodzinnym wniosła wraz z po-
sagiem, wstępując do Zgromadzenia Służebniczek Dębickich 2 
października 1910 roku. Rok później otrzymała habit zakonny 
i imię Melchiora. Po dwóch latach, 28 kwietnia 1913 roku złożyła 
pierwsze śluby zakonne, a w dniu 8 grudnia 1924 roku wieczy-
ste. Jak zapisano w księdze nekrologicznej: „Inteligencja i zdol-
ności zauważone u siostry Marii Melchiory wpłynęły na decyzję 
przełożonych, aby umożliwić jej kształcenie”2. Po odpowiednim 
przygotowaniu w dniu 14 czerwca 1913 roku zdała w Dębicy 
egzamin nadzwyczajny z zakresu materiału naukowego sze-
ścioklasowej szkoły ludowej. Na liście przedmiotów objętych 

1 Archiwum Główne Służebniczek Dębickich w Dębicy (AGSD), sygn. 
Ao 273, metryka wystawiona przez ks. proboszcza Włoszczyńskiego, Lubie-
wo, 26 III 1917.

2 AGSD, Księga nekrologiczna, t. III, 1964–1983, s. 364–369 (bez sygn.).
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egzaminem znalazły się: nauka religii, czytanie, pisanie, język 
polski, język niemiecki, rachunki w połączeniu z nauką o for-
mach geometrycznych, wiadomości z geografii i historii, wiado-
mości z historii naturalnej i fizyki, rysunki, śpiew, gimnastyka, 
kobiece roboty ręczne – ze wszystkich uzyskała ocenę: bardzo 
dobry. W dniu 6 czerwca 1914 roku przystąpiła do egzaminu 
nadzwyczajnego w Szkole Wydziałowej Żeńskiej Trzyklasowej 
w Tarnowie, z którego uzyskała 8 ocen chwalebnych, 4 zadowa-
lające i jedną celującą3.

Mało wiemy o okresie, w którym Maria Porożyńska zdoby-
wała pierwsze doświadczenia w pracy wychowawczej z dziećmi 
i młodzieżą. Wiadomo, że posługiwała w domu dziecka w No-
wym Sączu. Wydaje się, że znała pracę w szkołach prowadzo-
nych przez służebniczki dębickie podczas I wojny światowej, 
m.in. w Domu Polskim we Wiedniu, gdzie zgromadzenie pro-
wadziło szkołę i ochronkę dla dzieci polskich uchodźców i woj-
skowych4. W roku 1917 otrzymała świadectwo dojrzałości jako 
prywatystka w Seminarium Nauczycielskim Męskim w Starym 
Sączu. Na podstawie tego świadectwa uznano Marię za dojrza-
łą do pełnienia obowiązków nauczycielki tymczasowej w pu-
blicznych szkołach ludowych z językiem wykładowym polskim 
i nauczycielki robót ręcznych w szkołach ludowych pospolitych 
z językiem wykładowym polskim5. Początkowo przez trzy lata 
(od 20 września 1917 do 1 września 1920) pracowała w szkolnic-
twie prywatnym, następnie jako nauczycielka i kierownik szko-
ły w Grabinach przez dwadzieścia siedem lat (od 1 październi-
ka 1920 do 30 kwietnia 1942 i od 1 kwietnia 1943 do 31 grudnia 
1947) z przerwą (od 1 maja 1942 do 31 marca 1943), tzw. okre-
sem przymusowej bezczynności. W 1920 roku otrzymała posadę 

3 AGSD, sygn. Ao 273, Świadectwo egzaminu, 6 VI 1914.
4 Polskie Towarzystwo Szkoły Ludowej (PTSL) we Wiedniu zorganizowa-

ne w 1908 roku przez ks. J. łukasiewicza utrzymywało w rozmaitych dzielni-
cach Wiednia 4 szkółki, 2 ochronki, 3 czytelnie, 2 szkoły dla analfabetów dla 
3. Pułku Ułanów i 1 dla 24. Pułku Piechoty. W dwu szkółkach i ochronce znaj-
dującej się w Domu Polskim pracowały służebniczki dębickie, sprowadzone 
w 1912 roku przez ks. łukasiewicza. W. Tajanowicz, Służebniczki Dębickie w spo-
łeczeństwie polskim w latach 1914–1939, Dębica 2017, s. 142.

5 AGSD, sygn. Ao 273, Świadectwo dojrzałości C. k. Seminarium Na-
uczycielskie Męskie w Starym Sączu, 20 IX 1917; Świadectwo uzdolnienia na 
nauczycielkę robót ręcznych w szkołach ludowych pospolitych, 17 IX 1917.
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tymczasowej nauczycielki (wówczas szkoły ludowej) w Grabi-
nach6. Miejscowość Grabiny niedaleko Dębicy i okolice stały się 
miejscem, gdzie siostra Melchiora rozwijała działalność eduka-
cyjną i opiekuńczo-wychowawczą.

Po dwu latach praktyki zdała z wynikiem bardzo dobrym eg-
zamin, przed Państwową Komisją egzaminacyjną dla Nauczy-
cieli w Przemyślu i otrzymała tzw. Patent na nauczyciela szkół 
powszechnych. Przysięgę służbową złożyła na ręce inspektora 
szkolnego w Ropczycach 17 grudnia 1922 roku. Po ośmiu la-
tach nauki w Grabinach otrzymała stanowisko kierowniczki tej 
placówki, którą zarządzała do 31 grudnia 1947 roku. Przez cały 
okres pracy wychowawczej doskonaliła warsztat nauczycielski 
przez udział w różnorodnych kursach koncesjonowanych przez 
Kuratorium okręgu Szkolnego Krakowskiego7. były to kursy 
kroju i szycia, krawiectwa damskiego, bieliźniarstwa oraz tryko-
tarstwa ręcznego i robót ozdobnych w Krakowie. Uczestniczyła 
także w wakacyjnych konferencjach dla nauczycieli organizowa-
nych przez krakowskie kuratorium8.

Nauczycielka i dyrektorka szkoły w Grabinach

Świadkiem i bogatym źródłem informacji na temat ówczesnej 
edukacji szkolnej w Grabinach jest Kronika szkoły9, prowadzona 
przez s. M. Porożyńską od 1920 roku, tj. od założenia ochronki, 
w której została zorganizowana szkoła zgodnie z wolą fundato-
ra Wojciecha Zarychty. We wstępie kroniki zapisano: „Po zakoń-
czonej wojnie w roku 1920 mieszkańcy Grabin, nie mając w gmi-
nie szkoły ani odpowiedniego na szkołę budynku, zwrócili się 
do Sióstr Służebniczek N.M.P. w Dębicy z prośbą o wydzierża-
wienie im ochronki na szkołę i przydzielenie do Grabin siostry 

6 Z aktu nominacji wynika, że Rada szkolna okręgowa mianowała Marię 
Porożyńską tymczasową nauczycielką jednoklasowej szkoły w Straszęcinie dla 
klasy eksponowanej w Grabinach. AGSD, sygn. Ao 273, Rada szkolna okręgo-
wa do Pani Marii Porożyńskiej siostry służebniczki, Ropczyce, 9 XI 1920.

7 AGSD, sygn. Ao 273, Świadectwo Nr 33 (1932), Nr 34 (1934).
8 Przedmiotem jednej z nich (18–30 czerwca 1934) była organizacja pracy 

w klasie I i II oraz w V i VI klasie.
9 Rękopis kroniki znajduje się w archiwum szkoły w Grabinach, nato-

miast kopia w AGSD, sygn. DZ 200, Kronika szkoły w Grabinach.
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nauczycielki, któraby posadę nauczycielki w szkole objęła”10. 
Sprawa była trochę skomplikowana, gdyż na urządzenie szkoły 
w ochronce sióstr zgromadzenie służebniczek musiało uzyskać 
odpowiednie pozwolenie od miejscowego biskupa. Po uzyska-
niu zgody kurii biskupiej w Tarnowie 2 września 1920 roku do 
Grabin przyjechały dwie siostry, aby objąć pracę nauczycielki. 
Jedną z nich była siostra Melchiora.

od początku służebniczki, wraz z miejscowym duchowień-
stwem oraz ziemiaństwem, przejawiały troskę, o stworzenie 
mieszkańcom Grabin możliwości kształcenia na poziomie pod-
stawowym. W zabiegach o edukację tamtejszego środowiska wy-
różniali się hrabiowie Reyowie, właściciele majątków ziemskich, 
znani społecznicy, kultywujący tradycje patriotyczne przodków. 
Pomocą siostrom służył właściciel majątku w Chotowej, Miko-
łaj hr. Rey11 oraz jego córka, późniejsza księżna Helena Jabło-
nowska12. Jabłonowska, jako aktywny członek Akcji Katolickiej, 
propagowała idee stowarzyszenia wśród ziemianek zamieszku-
jących w sąsiedztwie Przyborowa, ponadto uczestniczyła w pra-
cach Sodalicji Mariańskiej Ziemianek. W Straszęcinie zorgani-
zowała oddział Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet i stanęła na 
jego czele, wkrótce utworzyła kolejny oddział w Przyborowie13. 
Współpraca siostry M. Porożyńskiej zarówno z ziemiaństwem, 
jak i z księdzem proboszczem kanonikiem Janem Puskarzem14, 

10 AGSD, sygn. DZ 200, Kronika szkoły w Grabinach, s. 3.
11 Mikołaj hr. Rey (1866–1932) syn hr. Wilhelminy Rey, wdowy po zmar-

łym hr. Stanisławie Reyu. Właściciel Przyborowa i Chotowej ze Słupiem oraz 
Dolinian koło Psar, żonaty z Marią bobrowską, dr praw UJ, poseł do parlamen-
tu wiedeńskiego w latach 1911–1918, działacz PSL i PSL „Piast”, współpracow-
nik Wincentego Witosa. Por. M. Rey, Pamiętniki, w: Reyowie. Wspomnienia XIX–
XX w., wyd. J. Skrzypczak, Mielec 2009, s. 104. Założył ochronkę służebniczek 
w Chotowej, gdzie wraz ze swoją matką zapewnił utrzymanie siostrom, które 
zajęły się „szkółką i chorymi”. Reyowie przebywali głównie w Psarach, ale czu-
wali nad siostrami, które stosunkowo szybko zyskały w środowisku zaufanie 
mieszkańców i władz państwowych. Por. A. Skrzypek, Służebniczki Dębickie 
w diecezji tarnowskiej w latach 1891–1989, Dębica 2016, s. 59–60.

12 Helena Jabłonowska z Reyów (1895–1977), córka Mikołaja Reya i Marii 
z bobrowskich, od 1917 żona Józefa Jabłonowskiego właściciela Przyborowa.

13 Dwór Jabłonowskich w Przyborowie był miejscem spotkań nie tylko 
miejscowego ziemiaństwa, społeczników i polityków, ale także schronieniem 
i ostoją dla potrzebujących w wojennej zawierusze.

14 Jan Puskarz (1879–1959), kapłan diecezji tarnowskiej pochodzący z Za-
wady k. Dębicy. Po święceniach kapłańskich (1901) pracował jako wikary 
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który był jednocześnie proboszczem w Straszęcinie i katechetą 
w szkole, układała się harmonijnie. W kronice znajdują się opisy 
uroczystości szkolnych i państwowych, zwykle połączonych z na-
bożeństwami kościelnymi, przeplatanymi śpiewem pieśni patrio-
tycznych i religijnych. Za przykład może posłużyć opis rozpoczę-
cia roku szkolnego w Grabinach, tak zrelacjonowany w kronice:

W dniu 1 października 1920 r. zebrała się młodzież szkolna i ro-
dzice dzieci w sali szkolnej, skąd udała się do kościoła na nabo-
żeństwo z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Uroczyste nabożeń-
stwo i kazanie okolicznościowe miał ksiądz proboszcz J. Puskarz. 
Na zakończenie przemówił do dzieci i rodziców, wskazując na cel 
i ważność obowiązków szkolnych uczniów jak i rodziców. Podkre-
ślił znaczenie szkoły we wsi oraz [wspólne wysiłki], które powin-
ny iść w parze, aby szkoła osiągnęła zamierzony cel. Na zakończe-
nie odśpiewano hymn: Boże coś Polskę i wrócono do szkoły. (…) Po 
zakończonej akademii przemówił do zebranych p. Hr. Mikołaj Rej 
na temat posyłania dzieci do szkoły i otoczenia opieką tak szkoły 
jak i nauczyciela i łączności szkoły, kościoła i [rodziców]15. 

Na podstawie podobnych opisów zamieszczonych w szkolnej 
kronice można wnioskować, że życie trzech społeczności: szko-
ły, parafii i wioski stanowiło spójne środowisko wychowawcze 
Grabin. Zauważała to także diecezjalna prasa katolicka, w której 
m.in. ukazało się sprawozdanie z akademii z okazji uroczystości 
Chrystusa Króla w Grabinach, zorganizowanej z inicjatywy pro-
boszcza parafii w Straszęcinie i s. Melchiory. Podkreślono w nim 
liczną obecność parafian i ziemiaństwa16.

Z każdym rokiem szkolnym rosła liczba zapisywanych do 
szkoły uczniów; początkowo było kilkudziesięciu, w roku szkol-
nym 1922/1923 zapisało się ponad sto trzydzieścioro dzieci, 
a w roku szkolnym 1927/1928 liczba ta wynosiła już sto sześć-
dziesiąt uczęszczających, na stu sześćdziesięciu ośmiu zapisa-
nych17. Jedna z byłych uczennic szkoły z początku lat trzydzie-
stych tak opisuje naukę w szkole w Grabinach: 

w bolesławiu, w Wojniczu, w Gawłuszowicach, w bielczy. od 1911 roku pro-
boszcz w Straszęcinie.

15 AGSD, sygn. DZ 200, Kronika szkoły w Grabinach, s. 5.
16 L. Kantorówna, Sprawie służ, Nasza Sprawa” 1933, nr 1, s. 10.
17 AGSD, sygn. DZ 200, Kronika szkoły w Grabinach, s. 7–8.
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Lekcje odbywały się od poniedziałku do soboty, czyli nie tak 
jak dziś od poniedziałku do piątku. Trwały mniej więcej tak jak 
dziś od 8.00 do 13.00 z długą przerwą, w końcu też musieli-
śmy się wyszaleć! Lekcje wyglądały różnie. Zazwyczaj w kla-
sie były dzieci w różnym wieku. Siostry zatem dzieliły nas na 
grupy, następnie zadawały coś jednej do pisania, dyskutowały 
z drugą i odwrotnie. (…). Przed rozpoczęciem lekcji zawsze 
odmawialiśmy pacierz, a także wiersz „obudź się Polsko oj-
czyzno Nasza…”. Siostry były wymagające, a dzieci grzeczne, 
podstawą szkolnictwa w tamtych czasach była znakomita dys-
cyplina, wydaje mi się, że dziś jest ona stawiana w zupełnie in-
nym świetle. Nauczyciel był wzorcem, a rodzice nie podważali 
jego autorytetu, tak jak to dzieje się dziś. Dzieci wiedziały, co 
wolno, a czego nie, regulamin był jasny i nieugięty. oczywiście 
skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie zdarzały się jakieś 
wpadki18. 

oprócz nauczanych w szkole przedmiotów (m.in. religii, 
języka polskiego, matematyki, historii, geografii czy śpiewu), 
priorytetem w kształtowaniu osobowości wychowanków, nie 
tylko w Grabinach, było wychowanie patriotyczne i religijne19, 
podobnie jak idea kultywowania tradycji narodowej w ówcze-
snej edukacji, do której przyczyniali się także nauczyciele pi-
szący podręczniki20. Ukazywanie sylwetki marszałka Józefa Pił-
sudskiego jako wzorca osobowego niewątpliwie utrwalało ten 
model wychowawczy, co daje się również zauważyć na kartach 
kroniki, przy notatkach dotyczących obchodów różnych uroczy-
stości państwowych i kościelnych, a także kilkakrotnie opisywa-
ny przez siostrę dyrektor Dzień Imienin Marszałka21.

18 Zbiory własne autorki (ZWA), Relacja Hanny Franczak, Grabiny, 7 X 
2014.

19 Siostry uczyły polskiej historii, pieśni i wierszy patriotycznych, z okazji 
rocznic i świąt narodowych wywieszano flagi i przygotowywano z wychowan-
kami akademie. AGSD, Kronika 1, s. 366–367; Zob. A. Skrzypek, Służebniczki 
Dębickie, dz. cyt., s. 250.

20 Zob. W. Szulakiewicz, Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918–1939. 
Studium historiograficzne, Toruń 2000, s. 192.

21 Akademia z okazji imienin J. Piłsudskiego, 19 III 1928. Kronika szkoły 
w Grabinach, s. 10.
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odważna i ofiarna organizatorka

Przedsiębiorczość siostry Melchiory i sumienna praca w szko-
le oraz praca społeczna zostały zauważone i docenione przez 
władze szkolne i państwowe. Trzeciego lutego 1928 roku mia-
ła miejsce wizytacja szkoły w Grabinach. Wszystkie klasy oraz 
siostry nauczycielki zostały zwizytowane przez radcę szkolne-
go z Kuratorium okręgu Szkolnego Krakowskiego. „Wizytacja 
wypadła bardzo dobrze”, jak zapisała kronikarka: „Radca od-
niósł się z wielkim uszanowaniem do s. M. Porożyńskiej za pra-
cę nad dziatwą szkolną, mówiąc: Dzieci są nie tylko wyuczone, 
lecz i wychowane”22. Po wizytacji siostra otrzymała pochwałę 
i nagrodę pieniężną. W dniu 26 sierpnia 1929 roku Kuratorium 
okręgu Szkolnego Krakowskiego przyznało jej prawo do Me-
dalu Dziesięciolecia odzyskanej Niepodległości, a dnia 7 maja 
1938 roku kurator Józef Stypiński nadał jej brązowy Medal za 
długoletnią służbę, natomiast za honorowe angażowanie się 
w akcję drugiego powszechnego spisu ludności Rzeczypospo-
litej Polskiej w 1931 roku otrzymała od generalnego komisarza 
spisowego odznakę „Za ofiarną Pracę”23.

Druga wojna światowa zastała s. M. Porożyńską w Grabi-
nach. W czasie okupacji hitlerowskiej, dzięki odwadze, biegłej 
znajomości języka niemieckiego i umiejętnościom negocjacji, 
potrafiła skutecznie pomagać miejscowej ludności. Mieszkanka 
Grabin, pani Hanna Franczak, tak relacjonuje postawę siostry: 
„Siostry potrafiły żyć w zgodzie z niemieckimi żołnierzami, 
a siostra przełożona – Porożyńska świetnie umiała niemiecki, 
więc próbowała zawsze z nimi negocjować. Mieszkańcy mówi-
li, że Pan bóg obdarzył ją niebywałą inteligencją, gdyż potrafiła 
dobrać tak delikatne, łagodne, a zarazem dosadne słowa, ażeby 
nie urazić, ale wynegocjować coś u tych złych niemieckich żoł-
nierzy. W ochronce znajdował się telefon, więc Niemcy koniecz-
nie chcieli tam przebywać, gdyż ułatwiało im to komunikację”24. 
być może dobre stosunki z okupacyjnymi władzami ułatwiał 
siostrze fakt, że urodziła się na terenie Prus.

22 AGSD, sygn. DZ 200, Kronika szkoły w Grabinach, s. 8.
23 AGSD, sygn. Ao 273, Zaświadczenie GUS, Warszawa 10 VI 1931.
24 ZWA, Relacja Hanny Franczak, Grabiny, 7 X 2014.
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od 24 października 1939 roku prawie sto siedemdziesię-
cioro dzieci rozpoczęło naukę w miejscowej szkole, mimo że 
w szkole (ochronce) służebniczek wojsko niemieckie zorgani-
zowało swoją kwaterę – nie nauczano jednak geografii i histo-
rii25. Warunki były ciężkie, ale szkoła przetrwała dzięki wspar-
ciu księżnej H. Jabłonowskiej i miejscowej ludności, a zajęcia 
były prowadzone z krótkimi przerwami przez całą wojnę26. 
Można przypuszczać, iż s. Porożyńska poza oficjalną nauką 
w szkole, na którą miała pozwolenie, prowadziła również taj-
ne nauczanie, choć jedynym dokumentem potwierdzającym 
tę działalność mogłoby być orzeczenie komisji weryfikacyjnej. 
Komisja ta, jak podano w uzasadnieniu, „nie zaliczyła [siostrze] 
zgłoszonych okresów niezorganizowanego tajnego nauczania 
z powodu braku podstaw”27. Istnieje także prawdopodobień-
stwo, że w tym czasie s. Melchiora weszła na drogę konspiracji 
i współpracy z Armią Krajową. Z powodu braku źródeł trud-
no określić, jak daleko i jak bardzo była zaangażowana w ten 
rodzaj działalności. Wiadomo, że kierowniczka szkoły w Gra-
binach współpracowała z księżną Heleną. Sama zaś Helena, 
pseudonim „Rzepicha”, była mocno wciągnięta w struktury 
podziemia i działalność konspiracyjną, pomagała m.in. więź-
niom z obozu zagłady w Pustkowie, organizując dla nich zbiór-
ki żywności. Tak zapamiętała tę pomoc wspomniana wyżej pani 
Franczak: „Siostry żyły w dobrych, ale raczej zdystansowanych 
stosunkach z okupantami. Starały się pomóc internowanym 
na tyle, ile były w stanie. obowiązki, które wykonywały na 
co dzień, uniemożliwiały takie przedsięwzięcia. Pamiętam, że 

25 „Kiedy niemieccy żołnierze wtargnęli na nasze tereny, siostry zmuszo-
ne były przyjąć ich pod swój dach. Nie mogliśmy się uczyć prawdziwej histo-
rii, czy geografii, gdyż groziło to rozstrzelaniem. Siostry zatem wybierały bez-
pieczniejsze tematy związane z matematyką czy językiem polskim, nie mogły 
ryzykować naszego i własnego życia. Każdy najmniejszy patriotyczny incy-
dent groził śmiercią – rozstrzelaniem. Wszystko to robiono po kryjomu, w ta-
jemnicy przed nieprzyjacielem. Każdy symbol, który kojarzył się z Polską był 
potajemnie używany”. ZWA, Relacja Hanny Franczak, Grabiny, 7 X 2014.

26 Dużym wsparciem dla sióstr była odważna postawa księżnej Heleny Ja-
błonowskiej, niosącej pomoc materialną (żywność, opał) nie tylko szkole, ale 
i mieszkańcom okolicznych wiosek. ZWA, Relacja Hanny Franczak, Grabiny, 
7 X 2014; AGSD, Kronika szkoły w Grabinach, s. 24.

27 AGSD, sygn. Ao 273, orzeczenie Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej 
przy Inspektoracie Szkolnym w Dębicy, Dębica, 12 XI 1945.
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siostry współpracowały z księżną Heleną Jabłonowską. Współ-
praca ta polegała na pakowaniu i zabezpieczaniu żywności 
dla potrzebujących, powstańców i przetrzymywanych w obo-
zach w Pustkowiu”28. być może siostra Melchiora pomagała 
siostrom służebniczkom z Dębicy, które prowadząc ochronkę 
w mieście, wraz z księżną Jabłonowską ratowały żydowskie 
dzieci z transportów przeznaczonych do obozu zagłady. Cała 
ta sprawa jest obecnie w toku badań historycznych29. Wiadomo, 
że dzięki ofiarnej pomocy sióstr udało się ocalić niektóre dzieci 
od śmierci głodowej, gdyż „w latach okupacji siostry z Grabin 
prowadziły dożywianie dzieci z ochronki jak też dochodzą-
cych, ogółem dożywiano ok. dwustu dzieci dziennie”30.

Po wycofaniu się frontu wojennego z Grabin siostra dyrek-
tor zorganizowała naukę już od 1 lutego 1945 roku. Niestety 
pracowała w oświacie tylko do końca 1947 roku. Państwowe 
prawo redukcji sił zakonnych w szkolnictwie nie pozwoliło jej 
na dalszą pracę. Została zwolniona i niejako „przymuszona” do 
przejścia na emeryturę. Pozostała w Grabinach przez wiele lat, 
pełniąc obowiązki przełożonej, służyła codziennie miejscowej 
społeczności. Niezwykle aktywna społecznie wychowawczyni, 
doczekawszy 91 lat, zmarła w dniu 3 czerwca 1977 roku w Kra-
kowie, zachowując do końca sprawność umysłową i fizyczną.

W roku 2017 minęło sto lat od podjęcia przez siostrę Ma-
rię Melchiorę Porożyńską pracy nauczycielki, siedemdziesiąt 
lat, gdy ją zakończyła i czterdzieści lat od jej śmierci. Pozosta-
ła w pamięci współczesnych mieszkańców Grabin i okolic ja-
ko pierwsza kierowniczka szkoły, osobowość silna, otwarta na 
potrzeby społeczności, która zawdzięcza jej powstanie i orga-
nizację prężnie rozwijającej się dzisiaj szkoły. We wspomnie-
niach sióstr, z którymi przebywała, zapisał się jej życzliwy 
uśmiech i ujmująca wszystkich gościnność, pozostało wspo-
mnienie o „pedantycznie wymagającej” nauczycielce. Współ-
cześnie chyba niewiele służebniczek ma świadomość, że była 
taka zwyczajna w habicie siostra, a jednak niecodzienna – bo 

28 ZWA, Relacja Hanny Franczak, Grabiny, 7 X 2014.
29 Na ten temat szerzej zob. A. Skrzypek, Służebniczki Dębickie, dz. cyt., 

s. 246–382.
30 AGSD, sygn. DZ 201, zapis na luźnej kartce włożonej do Kroniki Domu 

w Grabinach, lipiec 1945 (bez paginacji).
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dyrektorka szkoły, znana i odznaczana medalami nauczyciel-
ka, wyróżniana głównie za pracę wychowawczą i społeczną 
w II Rzeczypospolitej, z którą liczyły się również niemieckie 
władze okupacyjne, podejmująca ryzyko śmierci, by wypełniać 
do końca misję nauczycielki i powołanie służebniczki.
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Agnieszka Suplicka
UNIWeRSyTeT W BIAŁyMSToKU

Stanisław Hałko (1884–1943)  
i Jakub Szapiro (1897–1941) –  

nauczyciele dwóch kultur  
w międzywojennym Białymstoku

Stanisław Hałko and Jakub Szapiro –  
Teachers of Two Cultures in Interwar Białystok

AbSTRAKT

W artykule prezentuję działalność ks. Stanisława Hałko – organizatora polskiego 
szkolnictwa i Jakuba Szapiro – wybitnego białostockiego esperantysty pochodzenia 
żydowskiego. łączyła ich działalność społeczna i oświatowa, propagowanie wiedzy, 
doskonałe umiejętności organizatorskie oraz przygotowanie merytoryczne. Należe-
li do grona wybitnych i cenionych nauczycieli, którzy podejmowali wiele inicjatyw, 
przez co wnieśli swój wkład w rozwój kulturalno-oświatowego międzywojennego 
białegostoku. 

SłoWA KLUCZoWe: nauczyciele, szkoły, esperanto, białystok, II Rzeczypospolita

AbSTRACT

In the article I present the activity of Fr. Stanisław Halko – the organizer of Polish 
education and Jakub Szapiro – a prominent esperantist of Jewish origin from białys-
tok. They were united in their social and educational activities, promotion of knowl-
edge and organizational skills.They belonged to a group of distinguished and valued 
teachers who contributed to the cultural and educational development of inter-war 
bialystok.

KeyWoRDS: teachers, schools, esperanto, białystok, Second Polish Republic
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Międzywojenny Białystok –  
mozaika narodowości, języków i kultur

Kiedy 11 listopada 1918 roku Polska świętowała odzyskanie 
niepodległości, białystok znajdował się jeszcze w granicach pań-
stwa rosyjskiego, pozostając tym samym do 19 lutego 1919 roku 
pod okupacją niemiecką1. Międzywojenny białystok nie miał 
charakteru miasta polskiego. Pierwszy spis powszechny prze-
prowadzony w 1921 roku wykazał, iż w białymstoku mieszkało 
51,6% wyznawców wiary mojżeszowej, 38,6% katolików, 6,2% 
wyznawców prawosławia, 3,2% ewangelików i 0,1% przedstawi-
cieli innych wyznań2. Wiara przyjęta jako kryterium narodowo-
ści nie pokrywała się ze strukturą narodowościową ówczesnego 
miasta, w którym przebywało 46,6% Polaków i 48,7% Żydów, 
1,9% Niemców, 1,8% Rosjan, 0,8% białorusinów i 0,2 innych3. 

Szczególny charakter nadawali miastu Żydzi, którzy cha-
rakteryzowali się bardzo silną identyfikacją lokalną. Podobnie 
jak w całej Polsce, również i tu stanowili wysoki odsetek miej-
scowej inteligencji. Prowadzili głównie własną działalność go-
spodarczą, gdyż z dużą niechęcią przyjmowano ich na etaty 
w państwowych instytucjach4. Społeczność żydowska ekspono-
wała silne poczucie odrębności etnicznej i kulturowej, posiadała 
własne szkoły, placówki opiekuńcze, biblioteki, kluby, sklepy, 
restauracje, stowarzyszenia, banki, partie, kamienice, czy dziel-
nice. W celu polonizacji mieszkańców miasta, szczególnie tych 
wyznania mojżeszowego, pierwsi włodarze białegostoku (w ich 
gronie znaleźli się wyłącznie Polacy) wprowadzili nakaz obo-
wiązkowej nauki języka polskiego w szkołach żydowskich. Mia-
ło to wpłynąć na szybszą asymilację kulturową i polonizację tej 
grupy ludności.

1 A. Miodowski, Próby wyzwolenia Białegostoku na przełomie 1918/1919 r., 
w: Białystok w 80-leciu. W rocznicę odzyskania niepodległości: 19 II 1919 – 19 II 1999, 
red. C. Kuklo, białystok 2000, s. 11; H. Mościcki, Białystok. Zarys historyczny, 
białystok 1933, s. 229–231.

2 Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej polskiej z dnia 30 września 1921 
roku: mieszkania, ludność, stosunki zawodowe. Województwo białostockie, Warszawa 
1927, s. 72–78.

3 A. Dobroński, Białystok, historia miasta, białystok 1998, s. 120.
4 K. Sztop-Rutkowska, Próba dialogu. Żydzi w międzywojennym Białymsto-

ku, Kraków 2008, s. 85, 97.
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W powojennym białymstoku w ogromie potrzeb wymaga-
jących zaspokojenia było stworzenie systemu oświatowego. 
W mieście odczuwano brak szkół, budynków szkolnych i wy-
kwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Dlatego też już w pierw-
szych latach niepodległości zadbano o organizację edukacji. 
Zawdzięczano to grupie działaczy oświatowych, którzy jeszcze 
przed odzyskaniem niepodległości tworzyli podstawy polskie-
go szkolnictwa. Z roku na rok przybywało kolejnych szkół po-
wszechnych, średnich i zawodowych. Sieć szkół państwowych 
i publicznych w białymstoku uzupełniały w znacznym zakre-
sie szkoły prywatne. Dzieci żydowskie korzystały z tych pierw-
szych, ale zdecydowanie liczniej ze szkół prywatnych, a zwłasz-
cza prowadzonych przez Żydów. Szkoły prywatne uwzględniały 
bowiem potrzeby społeczności żydowskiej, nauczały religii, 
języka jidysz i hebrajskiego, przez co zapewniały kształcenie 
w duchu swych zasad, religii i kultury5.

W gronie działaczy oświatowych międzywojennego białego-
stoku znaleźli się zarówno Polacy, jak i Żydzi, osoby duchow-
ne i świeckie, ludzie wolnych zawodów oraz zajmujący posady 
państwowe, intelektualiści, fabrykanci, artyści, notable, osoby 
prominentne i mniej znane. Wśród nich nie sposób pominąć za-
sług ks. Stanisława Hałko – organizatora polskiego szkolnictwa, 
i Jakuba Szapiro – wybitnego białostockiego esperantysty po-
chodzenia żydowskiego.

„Budowniczy” szkolnictwa polskiego –  
ks. Stanisław Hałko

Stanisław Hałko urodził się w Wigilię 1884 roku we wsi Mi-
żany, powiat oszmiana na Wileńszczyźnie. Jego dzieciństwo 
upływało „w atmosferze nieskażonych poglądów i uczuć naro-
dowych”6. Pobierał naukę w szkołach rosyjskich. W 1904 roku 
ukończył rosyjską szkołę średnią w Wilnie i uzyskał świadectwo 

5 A. Suplicka, Szkolnictwo żydowskie na Białostocczyźnie, w: Dziecko w histo-
rii – wątek korczakowski, red. e.J. Kryńska, A. Suplicka, U. Wróblewska, białystok 
2013, s. 252–266.

6 Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1927, red. H. Mościcki, W. Dzwon-
kowski, Warszawa 1928, s. 361.
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maturalne, następnie został przyjęty do Wyższego Semina-
rium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął w Kownie 22 
stycznia 1908 roku z rąk biskupa żmudzkiego Kaspra Felicjana 
Cyrtowta7.

Lata młodości pogłębiły w nim zainteresowanie polskością 
i katolicyzmem. Z zainteresowaniem czytał dzieła Henryka 
Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, interesował się dziejami oj-
czyzny, kościoła i historią. był członkiem kółek oświatowych, 
w których w sposób konspiracyjny zdobywał wiedzę niedozwo-
loną przez władze carskie8. 

W 1908 roku ukończył naukę w seminarium i mimo utrudnień 
carskich rozpoczął studia na wydziale teologicznym Uniwersy-
tetu w Innsbrucku na terenie Austro-Węgier. Pół roku później 
przeniósł się na studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu 
we Fryburgu w Szwajcarii. Tu ze szczególnym zamiłowaniem 
studiował przedmioty historyczne i pedagogiczne, pracował na 
rzecz polskich uchodźców w Szwajcarii, doskonalił znajomość 
języków francuskiego i niemieckiego. Uwieńczeniem studiów 
była praca doktorska nt. Rycheza, królowa polska, żona Wacława II, 
która z uwagi na wybitną wartość naukową i historyczną w 1914 
roku została we Fryburgu wydana drukiem9.

Po powrocie na rodzimą Wileńszczyznę w 1913 roku ksiądz 
został skierowany do pracy w parafii farnej w białymstoku, 
głównie w celu prowadzenia pracy duszpasterskiej wśród lud-
ności francuskiej i niemieckiej, choć z czasem okazało się, że jego 
pasją i powołaniem jest oświata10.

oprócz pracy kapłańskiej ksiądz aktywnie włączył się w ini-
cjatywę założenia polskiej szkoły elementarnej i średniej, które 
miały zastąpić tajne komplety. W tym celu wraz z grupą biało-
stoczan powołał Komitet Tymczasowy oraz Radę opiekuńczą 

7 Ks. T. Krahel, Ks. Stanisław Hałko (1884–1943), „Czas Miłosierdzia. biało-
stocki biuletyn Kościelny” 1999, nr 12, s. 8.

8 b. Samarski, Ks. dr Stanisław Hałko (1884–1943), w: Znani – nieznani, red. 
b. Samarski, J. Danieluk, białystok 2016, s. 82.

9 J. Dworakowski, Stanisław Hałko (1884–1943) – dr, ksiądz, poseł do Sejmu 
Ustawodawczego, w: Słownik biograficzny białostocko-łomżyński, red. A. Dobroński, 
M. Kietliński, C. Kuklo, J.J. Milewski, J. Snopko, W. Śleszyński, z. 1, białystok 
2002, s. 46.

10 J. Dworakowski, Stanisław Hałko, dz. cyt., s. 46; b. Samarski, Ks. dr Stani-
sław Hałko, dz. cyt., s. 83.
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Szkół Polskich, która z dniem 12 grudnia 1915 roku zmieniła 
nazwę na Towarzystwo Pomocy Szkół Polskich w białymsto-
ku11. białostoczanie doceniali kompetencje, zdolności, wysokie 
przygotowanie merytoryczne oraz umiejętności organizatorskie 
księdza, dlatego też to jego wybrano na kierownika pierwszej 
polskiej szkoły w białymstoku, która mieściła się przy ul. Kra-
szewskiego 1312. 

Jego wszechstronne wykształcenie i znajomość języków ob-
cych spowodowały, że natychmiast stał się czołową postacią 
miejscowej inteligencji. To właśnie 31-letniemu księdzu powie-
rzono zorganizowanie szkoły średniej. W dniu 29 listopada 
1915 roku – nieprzypadkowo w rocznicę wybuchu powstania 
listopadowego – w gmachu przy ul. Warszawskiej 63 otwarto 
w białymstoku polskie Gimnazjum Realne z pięcioma klasami 
żeńskimi i męskimi oraz z koedukacyjną klasą wstępną13. Kla-
sy męskie były zlokalizowane na drugim piętrze. Parter i część 
pierwszego piętra zajmowało gimnazjum niemieckie. Klasy żeń-
skie z przełożoną Marią Kością prowadzono przy ul. Mickiewi-
cza 114. Nauka w gimnazjum była płatna15. 

Kapłan szybko nawiązał kontakty z Główną Radą opiekuń-
czą w Warszawie. Uzyskał poparcie księdza Jana Gralewskie-
go – znanego pedagoga i organizatora polskiego szkolnictwa, 
zatrudnił 12 nauczycieli z Warszawy i Wilna, gromadził pol-
skie książki, poszukiwał funduszy. Zwracał szczególną uwagę 
na wychowanie młodzieży w duchu polskim. Każda klasa mia-
ła swojego nauczyciela – wychowawcę. Gimnazjum, które po-
łożyło szczególny nacisk na wychowanie patriotyczne, bardzo 

11 Więcej na ten temat: M. Goławski, Towarzystwo Pomocy Szkół Polskich 
w Białymstoku, w: Jednodniówka. 29 listopada 1935 roku. Dwudziestolecie istnienia 
Państwowego Gimnazjum im. Kr. Zygmunta Augusta w Białymstoku, s. 3–10.

12 M. Goławski, Szkolnictwo powszechne w Białymstoku, białystok 1934, 
s. 34; A. Lechowski, Białystok. Przewodnik historyczny, b.r., s. 169.

13 e. Szelachowski, Życie i działalność ks. Stanisława Hałki, „Wiadomości Ko-
ścielne Archidiecezji w białymstoku” 1980, nr 4, s. 114–115.

14 S. Hałko, Gimnazjum w latach 1915–1935, w: Jednodniówka. 29 listopada 
1935 roku. Dwudziestolecie istnienia Państwowego Gimnazjum im. Kr. Zygmunta 
Augusta w Białymstoku, białystok 1935, s. 9.

15 W roku szkolnym 1915/1916 do szkoły przyjęto 231 uczniów, w tym 
135 chłopców do oddziałów męskich i 96 dziewcząt do oddziałów żeńskich. 
S. Hałko, Gimnazjum w latach 1915–1935, dz. cyt., s. 9; M. Goławski, Szkolnictwo 
powszechne w Białymstoku, białystok 1934, s. 69.
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szybko stało się centralnym ośrodkiem oświaty polskiej w bia-
łymstoku. Nauka odbywała się w języku polskim, nauczycielami 
byli Polacy, działał ruch skautingowy który z czasem przekształ-
cił się w ZHP, a biblioteka szkolna zaopatrzona była w polską 
literaturą16. 

W maju 1916 roku władze niemieckie aresztowały ks. Hał-
ko za działalność patriotyczną i oświatową, oskarżając go jako 
„niebezpiecznego pedagoga i Polaka”17. W lipcu sąd niemiecki 
skierował go do jenieckiego obozu internowania najpierw w by-
towie, potem w Celle-Schloss koło Hanoweru i w Czersku na 
Pomorzu. W przeddzień odzyskaniu niepodległości ks. Hał-
ko wrócił do białegostoku, który zajmowany był jeszcze przez 
Niemców18. 

Po uwolnieniu miasta spod okupacji niemieckiej 19 lutego 
1919 roku, ks. Hałko kontynuował pracę na stanowisku dyrekto-
ra gimnazjum, a także brał czynny udział w zorganizowaniu pol-
skiego życia społecznego. W wyborach do Sejmu Ustawodaw-
czego w czerwcu 1919 roku został wybrany na posła w okręgu nr 
33 obejmującego powiaty białostocki i sokólski. bardzo aktyw-
nie włączył się do prac parlamentarnych19. Pracował w komisji 
oświaty oraz komisji spraw zagranicznych. Wśród jego wystą-
pień sejmowych doniosłe było wystąpienie wygłoszone 22 lip-
ca 1919 roku w sprawie przyłączenia do systemu administracji 
państwowej trzech powiatów (białostockiego, sokólskiego i biel-
skiego). Mówił wówczas „naród, który od tak długich lat ocze-
kiwał wyzwolenia i łączności z macierzą polską, przede wszyst-
kim pragnie pracować i współpracować z tą macierzą”20. Dzięki 
jego inicjatywom upaństwowiono szkoły średnie na Kresach 
Wschodnich, a także podniesiono w nich poziom nauczania21. 

16 S. Hałko, Gimnazjum w latach 1915–1935, dz. cyt., s. 10–13.
17 Historia Białegostoku, red. A. Dobroński, białystok 2012, s. 325–326.
18 Z. Tomczonek, Ks. Stanisław Hałko (1884–1943), „białostocczyzna” 1991, 

nr 4, s. 19; Ks. T. Krahel, Ks. Stanisław Hałko, dz. cyt.
19 Przynależał do Związku Ludowo-Narodowego a po jego rozłamie do 

Narodowo-Chrześcijańskiego Ruchu Robotniczego. Po wygaśnięciu mandatu 
nie należał do żadnej partii politycznej, Por. Z. Tomczonek, Ks. Stanisław Hałko, 
dz. cyt., s. 19–20.

20 Archiwum Państwowe w białymstoku, Materiały Marii Kolendo, 
sygn. 72, k 2.

21 J. Dworakowski, Stanisław Hałko, dz. cyt., s. 47.
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Ks. Stanisław Hałko pracę w sejmie łączył z obowiązkami 
zawodowymi. Wraz z Józefem Zmitrowiczem przyczynił się 
do upaństwowienia gimnazjum. Nastąpiło to w dniu 20 wrze-
śnia 1919 roku. Wówczas gimnazjum utrzymywane przez To-
warzystwo Pomocy Szkół Polskich w białymstoku przekazano 
MWRioP. Spowodowało to podział szkoły na odrębne gimna-
zja: żeńskie Państwowe Gimnazjum im. Księżnej Anny z Sapie-
hów Jabłonowskiej (otrzymało gmach przy ul. Mickiewicza 1) 
i męskie Państwowe Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta22 
(umieszczono je w starym gmachu szkolnym przy ul. Kościel-
nej 9)23. Mianowanie na dyrektora gimnazjum męskiego otrzy-
mał od władz oświatowych w Warszawie ksiądz S. Hałko24. 

Dostęp do szkoły mieli wszyscy, bez względu na wyznanie 
i pochodzenie, jednak większość uczniów rekrutowała się z Po-
laków katolików i niewielkiej grupy ewangelików, którzy pomi-
mo niemieckich nazwisk przyznawali się do polskich korzeni. 
Nieobecność w szkole w pierwszych latach jej istnienia młodzie-
ży żydowskiej tłumaczy fakt, iż uczęszczali oni głównie do Pry-
watnego Gimnazjum Hebrajskiego25.

Pokojową odbudowę szkolnictwa przerwała agresja bolsze-
wicka w 1920 roku. Po wojnie do szkoły zgłaszało się coraz wię-
cej uczniów. Dlatego w styczniu 1924 roku dyrektor podjął ini-
cjatywę utworzenia filii gimnazjum (oddziały równoległe) przy 

22 Białystok ilustrowany. Zeszyt pamiątkowy, red. A. Lubkiewicz, białystok 
1921, s. 69; S. Hałko, Gimnazjum w latach 1915–1935, dz. cyt., s. 14.

23 obecnie ul. Warszawska 8. budynek wybudowany w 1831 roku był sie-
dzibą władz obwodu białostockiego. od 1843 roku znajdował się w nim szpi-
tal wojskowy. W 1858 roku zajęty przez białostockie gimnazjum, które w 1873 
roku przemianowano na szkołę realną. budynek rozbudowano w 1898 roku, 
w latach 1915–1919 zajmowany przez okupacyjne władze niemieckie. od 20 
września 1919 roku w budynku rozpoczęło działalność Państwowe Gimna-
zjum im. Króla Zygmunta Augusta. W 1926 roku dobudowano reprezentacyjną 
salę widowiskową, która w 1944 roku spłonęła. obecnie w budynku mieści się 
VI Lo im. Króla Zygmunta Augusta. Por.: A. Lechowski, Białystok. Przewodnik 
historyczny, dz. cyt., s. 165–172.

24 J. Kowalczyk, Oświata w Białymstoku w latach 1919–1939, w: Studia i ma-
teriały do dziejów miasta Białegostoku, red. J. Antonowicz, J. Joka, białystok 1968, 
s. 365; Białystok Ilustrowany, dz. cyt., s. 69.

25 M. Kietliński, Szkolnictwo średnie w Białymstoku w okresie międzywojen-
nym, „białostocczyzna” 1999, nr 1, s. 39; K. łaguna-Raszkiewicz, Białostockie 
przedwojenne gimnazja jako przykład wieloetnicznej społeczności. Wspomnienia absol-
wentów, „Pedagogika Społeczna” 2011, nr 3–4, s. 171–183.
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ul. Warszawskiej 63. Z filii rozwinęło się z czasem Państwowe 
Gimnazjum Męskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jako dyrektor wzorcowo urządził gmach szkoły. Dzięki jego 
staraniom, poparciu rodziców uczącej się młodzieży oraz subsy-
diom władz państwowych rozbudowano gmach wzdłuż ulicy 
Kościelnej. Urządzono tam przepiękną aulę na piętrze, a na par-
terze pracownie naukowe oraz zwiększono zbiory biblioteczne. 
odnowiono także elewację zewnętrzną, tworząc elementy stylu 
neoklasycznego. W imponującej auli widowiskowej odbywały 
się koncerty, wystawy, występy znanych i cenionych przedsta-
wicieli świata kultury i nauki26.

Ksiądz Dyrektor starał się o dobrą kadrę nauczycielską. Dbał, 
aby nauczyciele odznaczali się właściwym przygotowaniem me-
rytoryczno-naukowym, zaangażowaniem społecznym i wycho-
wawczym, a także odpowiednią postawę moralną. W tym celu 
organizował konferencje naukowe dla nauczycieli pracujących 
w gimnazjum oraz z innych szkół. Jako nauczyciel posiadał kwa-
lifikacje do nauczania historii i języka polskiego. Nauczał jednak 
wyłącznie historii okresu starożytności i średniowiecza27.

Ksiądz Hałko interesował się uczniami, ich postępami w na-
uce oraz warunkami życia. biedniejszych uczniów zwalniał od 
opłat szkolnych i umożliwiał zdobycie matury. Aktywnie zabie-
gał o krzewienie w białostockiej młodzieży ducha polskości, wy-
chowanie religijne i patriotyczne, a także zwracał uwagę na wycho-
wanie młodzieży i jej społeczne zaangażowanie. Dowodem tego 
są liczne koła zainteresowań oraz organizacje, w których działali 
uczniowie. Na terenie gimnazjum funkcjonowało: Koło Starszych 
Uczniów, przekształcone później w Samopomoc Uczniowską, 
Hufiec Szkolny Przysposobienia Wojskowego, Sodalicja Mariań-
ska, Straż Przednia, Liga obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. 
W ramach Samopomocy Uczniowskiej działały koła zaintereso-
wań: plastyczne, muzyczne, historyczne, literackie, matematycz-
no-przyrodnicze, teatralno-dramatyczne, fizyczno-chemiczne 
i sportowo-kolarskie28. Powszechne uznanie zdobył teatr szkolny, 
orkiestra dęta i symfoniczna. Dużą popularnością cieszył się „Głos 
Uczniowski”, miesięcznik młodzieży gimnazjalnej. W budynku 

26 A. Lechowski, Białystok. Przewodnik historyczny, dz. cyt., s. 172.
27 Z. Tomczonek, Ks. Stanisław Hałko, dz. cyt., s. 20.
28 M. Kietliński, Szkolnictwo średnie w Białymstoku, dz. cyt., s. 43.
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szkoły znajdowała się kaplica, w której w niedziele i święta mło-
dzież gromadziła się na mszy. Podczas nabożeństwa chór szkolny 
przy akompaniamencie wykonywał pieśni religijne. Jeden z absol-
wentów szkoły wspomina, że do kaplicy „codziennie rano szło się 
na modlitwę. Szli wszyscy uczniowie, z tym że innowiercy mogli 
wyjść. Prawosławni i ewangelicy chodzili z katolikami, a Żydzi 
i muzułmanie czekali zwykle przed drzwiami kaplicy”29.

Ksiądz Hałko był propagatorem skautingu, który od 1913 ro-
ku prowadził pracę konspiracyjną. była to jedyna patriotyczna 
organizacja młodzieży, w 1922 roku przekształciła się ona w Dru-
żynę Harcerską im. ks. Józefa Poniatowskiego. Z czasem powsta-
ła II białostocka Drużyna Harcerzy im. Adama Mickiewicza30. 

Ks. Stanisław Hałko był dyrektorem wybitnym, stawiającym 
najwyższe wymagania i potrafiącym zapalić młodzież i pedago-
gów do ich realizacji. Zwracał uwagę na rozwój naukowy gimna-
zjum. Cenił wysoko postępy nauki i techniki, zapraszał z odczy-
tami dla młodzieży znakomitych ekspertów z różnych dziedzin 
nauki. Propagował poznawanie ziemi ojczystej, wycieczki krajo-
znawcze i obozy harcerskie. Za swoje podejście do uczniów był 
„ukochanym przez młodzież”31 pedagogiem.

Ten niezłomny wychowawca młodzieży i orędownik sprawy 
polskiej cieszył się wielkim autorytetem oraz szacunkiem u absol-
wentów i mieszkańców białegostoku. Działalność pedagogiczna 
i administracyjna księdza została nagrodzona podczas jubileuszu 
25-lecia kapłaństwa obchodzonego uroczyście 4 czerwca 1933 ro-
ku. Z okazji tej uroczystości rodzice, wychowankowie i sympaty-
cy gimnazjum fundowali dla niezamożnych uczniów stypendium 
imienia księdza Dyrektora Stanisława Hałki. Zaś w dowód uzna-
nia władze państwowe przyznały mu Złoty Krzyż Zasługi32.

29 Do dnia dzisiejszego zachowały się drzwi z krzyżem ze śladem usunię-
tej poprzeczki krzyża prawosławnego, bowiem za czasów szkoły realnej były to 
drzwi do kaplicy prawosławnej. Teraz prowadzą do sali gimnastycznej. Patrz: 
K. łaguna-Raszkiewicz, Białostockie przedwojenne gimnazja, dz. cyt., s. 178.

30 M. Kietliński, Szkolnictwo średnie w Białymstoku, dz. cyt., s. 43.
31 M. Goławski, Wspomnienia ucznia z lat 1915–1929, w: Jednodniówka. 29 

listopada 1935 roku. Dwudziestolecie istnienia Państwowego Gimnazjum im. Kr. Zyg-
munta Augusta w Białymstoku, białystok 1935, s. 23–26.

32 J. Dworakowski, Ksiądz dr Stanisław Hałko (1884–1943) – Twórca polskiej 
szkoły średniej w Białymstoku, „W Służbie Miłosierdzia” 2010, nr 1, s. 15; J. Dwo-
rakowski, Stanisław Hałko, dz. cyt., s. 48.
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Po wkroczeniu do białegostoku Niemców we wrześniu 
1939 roku ks. Hałko przez tydzień pełnił funkcję tymczasowe-
go burmistrza miasta, głównie dlatego, że biegle posługiwał się 
językiem niemieckim. Po zajęciu białegostoku przez wojska ro-
syjskie władze radzieckie zlikwidowały gimnazjum i zorganizo-
wały szkołę rosyjską. Dyrektor został eksmitowany z mieszkania 
służbowego w budynku szkoły. był nękany przez NKWD, dlate-
go 27 grudnia 1939 roku potajemnie wyjechał z białegostoku do 
Warszawy. Tam pod nazwiskiem Stefan Halicki pracował w Ra-
dzie Głównej opiekuńczej w magistracie miasta, był aktywnym 
członkiem Tajnej organizacji Nauczycielskiej, działał w konspi-
racji. odprawiał msze w kościele Zbawiciela, należał do podzie-
mia i publikował artykuły w prasie podziemnej.

W sierpniu 1941 roku przedostał się przez zieloną grani-
cę i przybył do białegostoku z ramienia konspiracyjnej Komisji 
oświecenia Publicznego. Z jego inicjatywy omówiono szczegóło-
wo organizację tajnej oświaty, ukonstytuowano władze regionalne 
i sieć struktur terenowych, które później nieprzerwalnie działały 
aż do zakończenia wojny33. Po tygodniu konspiracyjnych działań 
wrócił do Warszawy, gdzie został aresztowany przez gestapo. był 
więziony na Pawiaku, potem w Stutthofie, a następnie przewie-
ziony do oświęcimia, gdzie zmarł w 1943 roku34. 

Krzewiciel esperanto – Jakub Szapiro

W historii białegostoku zapisał się animator życia kulturalne-
go, a także nauczyciel, dziennikarz, esperantysta Jakub Szapiro. 
W tym roku białostoczanie obchodzili 120 rocznicę urodzin tego 
niezwykłego człowieka, popularyzatora białegostoku na arenie 
międzynarodowej, jednego z najbardziej znanych na świecie 
polskich esperantystów.

Jakub (Jakób) Szapiro urodził się 29 października 1897 ro-
ku w szanowanej białostockiej rodzinie Arona Szapiro i Marii 

33 M. Kolendo, Oświata i tajne nauczanie w okresie okupacji, w: Studia i ma-
teriały do dziejów miasta Białegostoku, red. J. Antonowicz, J. Joka, t. 2, białystok 
1970, s. 64; Cz. Wycech, Z dziejów tajnej oświaty w latach 1939–1944, Warszawa 
1964, s. 19–20; A. Lechowski, Białystok. Przewodnik historyczny, dz. cyt., s. 172.

34 Z. Tomczonek, Ks. Stanisław Hałko, dz. cyt., s. 20.
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z domu Tropp. Dziadek osip Tropp był inicjatorem budowy, 
a później dyrektorem elektrowni miejskiej. Najmłodszy brat 
matki – Mojsiej – odpowiadał za budowę miejskich wodociągów, 
a w okresie międzywojennym został nawet naczelnym inżynie-
rem białegostoku35. Niestety, z całej rodziny okupację hitlerow-
ską przeżyła tylko siostrzenica Jakuba Szapiro – Felicja Raszkin-
-Nowak36. Po latach tak opisała wujka: „Wysokiego wzrostu, 
szczupły ze zgrabną głową na długiej szyi, okularami na nosie, 
z lekko wysuniętą dolną wargą był wdzięcznym obiektem dla 
rysowników”37.

Jako czternastolatek biegle opanował międzynarodowy 
sztuczny język esperanto opracowany przez Ludwika Zamenho-
fa. Nie wiedział wówczas, że znajomość esperanto zdeterminuje 
dalsze jego życie. 

około 1913 roku rodzina Szapiro przeniosła się na pięć lat 
do łodzi. Młody Jakub od razu nawiązał współpracę z Polskim 
Towarzystwem esperanckim. Zdał egzamin ze znajomości espe-
ranto przed komisją, której przewodniczył sam twórca języka. 
Znając biegle esperanto, udzielał lekcji swoim gimnazjalnym 
kolegom. Zatrudnił się jako dziennikarz w „Gazecie łódzkiej”, 
w której redagował specjalny dział esperancki. W tym czasie ja-
ko młody dziennikarz zaczął pisać zabawne felietony o życiu 
esperantystów, które zebrał i wydał pod tytułem Gawędy weso-
łego esperantysty (Babiladoj de bonhumora Zamenhofano). Książka 
ukazała się w białymstoku dwukrotnie za życia autora, w 1922 
i 1924 roku, oraz po raz trzeci dopiero w 2009 roku, w 150. rocz-
nicę urodzin L. Zamenhofa38.

Działalność esperancka J. Szapiro przejawiała się w aktyw-
ności dziennikarskiej. był autorem antywojennej broszury Woj-
na światowa i esperanto (Saratowo 1915) oraz licznych artykułów 

35 W. Wróbel, Ul. Lipowa 33. Tu mieszkał Jakub Szapiro, „Kurier Poranny” 
z dnia 21 sierpnia 2015 roku, s. 8.

36 Swój pobyt w getcie, a później długie miesiące spędzone w ukryciu 
u gospodarzy w podbiałostockiej wsi opisała w książce Moja gwiazda, która 
ukazała się w 1991 roku po polsku, a następnie została przetłumaczona na an-
gielski, niemiecki i duński. Po wyjeździe z Polski w 1969 roku Felicja Raszkin-
-Nowak zamieszkała i pracowała w Kopenhadze.

37 F. Raszkin-Nowak, Moja gwiazda, białystok 2011, s. 68.
38 T. Chmielik, Jakub Szapiro, https://espero.bialystok.pl/pl/jakub-szapiro/ 

(dostęp: 20.11.2017).
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i komunikatów, które ukazywały się w znaczących pismach eu-
ropejskich esperantystów, takich jak „Niemiecki esperantysta” 
(Germana Esperantisto), „Przegląd” (La Revuo), „Postęp” (Progre-
so), „Głos esperancki” (Esperantista Voĉo), a nawet w najbardziej 
znanej gazecie „esperanto Zwycięży” (Esperanto Triumfonta)39.

Po powrocie do białegostoku w 1918 roku młody Jakub ak-
tywnie włączył się w powojenne, trudne, ale niepodległe życie 
miasta. W 1919 roku dwudziestodwuletni Szapiro objął na dwa 
lata stanowisko sekretarza Rady Miejskiej. W tym też czasie roz-
począł pracę jako nauczyciel kursów handlowych w prywatnej 
szkole buchalterii przy ul. Kilińskiego 13. Właścicielem szkoły 
był Salomon Ginzburg, znany w białymstoku nauczyciel buchal-
terii i rachunkowości, który od 1905 roku prowadził wysokiej 
klasy kursy w tym zakresie40. Wykłady w szkole przynosiły Sza-
piro spore dochody, a on sam miał dużo wolnego czasu na dzia-
łania esperanckie. 

Przez cały okres międzywojenny Szapiro był aktywnym 
dziennikarzem. Aż do wybuchu wojny należał do Syndykatu 
Dziennikarzy białostockich, w którym był przewodniczącym, 
a w latach trzydziestych do zarządu ogólnopolskiego. Publiko-
wał w czasopismach białostockich, krajowych i zagranicznych. 
Współpracował z gazetami białostockimi: „Dziennikiem biało-
stockim” wydawanym po polsku i „Dos Noje łebn” (Nowe Ży-
cie) ukazującym się w języku jidysz, do których pisał głównie 
teksty poświęcone esperanto, oraz z popularnym „Ilustrowa-
nym Kurierem Codziennym”41. 

Działania J. Szapiro miały na celu uczynienie z białegostoku 
stolicy esperanto. Z jego inicjatywy już 11 czerwca 1919 roku 
przemianowano w białymstoku ul. Zieloną (miejsca narodzenia 
twórcy esperanto) na ul. Zamenhofa. W rodzinnym domu Za-
menhofa założono pamiątkową księgę, do której wpisywali się 
przyjeżdżający do białegostoku esperantyści42. 

39 Tamże.
40 biuletyn konserwatorski województwa podlaskiego. Wojewódzki 

Urząd ochrony Zabytków w białymstoku, białystok 2015, s. 97.
41 T. Wiśniewski, Jakub Szapiro wybitny esperantysta białostocki w okresie mię-

dzywojennym, „białostocczyzna” 1988, nr 2, s. 29–30.
42 A. Lechowski, Białystok. Przewodnik historyczny, dz. cyt., s. 478.
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26 listopada 1920 roku podjął nieudaną próbę założenia Towa-
rzystwa esperanckiego im. Ludwika Zamenhofa. Kolejna inicja-
tywa podjęta dwa lata później 17 lipca zakończyła się sukcesem. 
od momentu powstania, aż do wybuchu wojny Szapiro był jego 
prezesem43. Zaangażowany w pracę towarzystwa trzykrotnie 
(w 1927, 1931 i 1937 roku) organizował w mieście Postkongresy 
esperanckie oraz liczne uroczystości rocznicowe, jubileuszowe 
i akademie44. 

Towarzystwo liczyło około 300 członków, a białystok był trze-
cim – po Warszawie i Krakowie – największym skupiskiem espe-
rantystów w przedwojennej Polsce. Celem Towarzystwa było 
organizowanie kursów językowych, otwieranie bibliotek z czytel-
niami, sprowadzanie podręczników do nauki języka. W ramach 
tej organizacji aktywnie działały sekcje: turystyczna, szachowa, 
historyczna oraz Kółko Dramatyczne, które wystawiało spektakle 
teatralne, a nawet rewie muzyczne i operetki w języku esperanto45. 

Dnia 21 czerwca 1927 roku w lokalu towarzystwa odbyło się 
uroczyste otwarcie dwumiesięcznego kursu języka esperanto. 
Na otwarcie przybyło około 60 słuchaczy. Przemówienie powi-
talne wygłosił Szapiro. od września 1928 roku Towarzystwo or-
ganizowało kursy języka esperanto dla nauczycieli białostockich 
szkół powszechnych. Wiązano nadzieje, że język esperanto zo-
stanie wprowadzony do szkół powszechnych, początkowo jako 
przedmiot dodatkowy, a z czasem jako obowiązkowy. W ciągu 
następnych dwu lat na kursy języka uczęszczało 400 osób, 152 
z nich otrzymały świadectwa46.

Szapiro założył małe wydawnictwo esperanckie i własnym 
nakładem w ramach serii wydawniczej „esperancka Książnica. 
Zbiór poczytnych, odpowiednio wybranych tylko oryginalnych 
dzieł w języku esperanto” opublikował trzy książki, w tym jedną 
swoją. brak środków finansowych nie pozwolił na kontynuację 
tej interesująco się zapowiadającej działalności.

43 T. Wiśniewski, Jakub Szapiro wybitny esperantysta, dz. cyt., s. 29–30.
44 A. Lechowski, Esperanto kiedyś. Bonvenon, karaj gastoj, „Kurier Poranny” 

z dnia 30 lipca 2009, s. 9; Towarzystwo esperantystów działa do dziś.
45 W. Jarmolik, Esperantysty Jakuba Szapiro różne przypadki, „Kurier Poran-

ny” z dnia 18 grudnia 2016, s. 10.
46 T. Wiśniewski, Jakub Szapiro wybitny esperantysta, dz. cyt., s. 29–30; 

A. Cz. Dobroński, J. Szczygieł-Rogowska, Białostoczanie lat 20-tych, lat 30-tych, 
białystok 2007, s. 152.
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Jakub Szapiro doprowadził do podjęcia w 1927 roku przez 
Prezydenta Miasta białegostoku decyzji o umieszczeniu tabli-
cy pamiątkowej na domu, w którym urodził się Zamenhof. Je-
go marzeniem było utworzenie muzeum Zamenhofa. Latami 
gromadził różne pamiątki po wielkim białostoczaninie, wśród 
których znalazły się dokumenty przekazane przez rodzinę 
Zamenhofów. Niestety, z powodu braku pieniędzy pomysł 
ten nigdy nie został urzeczywistniony, a zgromadzone zbio-
ry uległy zniszczeniu po wkroczeniu wojsk niemieckich do 
białegostoku. 

był pomysłodawcą budowy niedaleko parku Zwierzynieckie-
go pomnika Zamenhofa. Projekt ten był niezwykle oryginalny, 
ponieważ przedstawiał biblijną wieżę babel. W 1931 roku poło-
żono co prawda kamień węgielny w obecności członków rodzi-
ny Zamenhofa, przedstawicieli władz miasta i licznie zgroma-
dzonych polskich i zagranicznych esperantystów, ale z powodu 
nasilających się nastrojów antysemickich nie udało się tego dzie-
ła zrealizować47.

Jakub Szapiro był członkiem Międzynarodowej Unii espe-
rantystów-Stenografów, od 1919 roku delegatem Światowego 
Związku esperantystów (UeA) w regionie białostockim, a od 
1928 roku delegatem na całą Polskę. był aktywnym uczestnikiem 
polskich i światowych kongresów esperantystów. W dniach 26–
27 października 1929 roku Szapiro zorganizował pierwszy Zjazd 
esperantystów Województwa białostockiego, w którym uczest-
niczyło prawie dwustu esperantystów przybyłych z miasta, re-
gionu i całego kraju oraz włodarze miasta48.

Jakub Szapiro był niezwykle dobrym i cenionym nauczy-
cielem. Prowadził kursy różnego stopnia, udzielał prywatnych 
lekcji w białymstoku, w kraju a nawet zagranicą. Jego uczniami 
byli również przedstawiciele władz miasta. Wygłaszał dziesiątki 
odczytów i prelekcji. W związku z działalnością pedagogiczną 
opracował i wydał podręcznik w języku jidysz Klucz do esperanto 
(Szlissel Esperanto). był tłumaczem na esperanto dzieł literackich 
pisarzy rosyjskich oraz tłumaczem z jidysz. Tłumaczył również 
z języka polskiego na esperanto. Za swoją działalność literacką 

47 T. Wiśniewski, Jakub Szapiro wybitny esperantysta, dz. cyt.; A. Lechowski, 
Białystok. Przewodnik historyczny, dz. cyt., s. 478.

48 T. Wiśniewski, Jakub Szapiro wybitny esperantysta, dz. cyt., s. 29–30.
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kilkakrotnie otrzymał nagrody w międzynarodowym konkursie 
literackim Floraj Ludoj, który odbywał się w Katalonii49.

Kolejną pasją esperantysty była historia białegostoku. Kie-
dy w połowie lat trzydziestych prof. Henryk Mościcki zabrał 
się do pisania monografii miasta, Szapiro znalazł się w jego ko-
mitecie redakcyjnym. Ciekawostkę stanowi fakt, że na końcu 
książki znajdowało się streszczenie w języku esperanto napisane 
przez Szapiro. Co więcej, w nakładzie dziesięciu tysięcy egzem-
plarzy (!) wydał w języku esperanto Przewodnik po Białymstoku, 
mieście narodzin Mistrza (1923, 1931) – jeden z pierwszych prze-
wodników po białymstoku. Pomimo tego, iż nie należał on do 
wzorcowych opracowań tego typu i zawierał szereg mylnych 
wiadomości, władze miejskie wysyłały go za darmo każdemu 
zainteresowanemu50.

Dzięki zasługom Szapiro białystok stał się bardzo silnym 
ośrodkiem esperanckim w Polsce, a jego mieszkanie przy ulicy 
Lipowej 33 znane w całym świecie. Pełno w nim było „fotografii, 
pism i książek z dziedziny esperanckiej. Na ścianach wisiały zie-
lone proporczyki i pamiątki ze zjazdów i kongresów esperanc-
kich. był też J. Szapiro zapalonym filatelistą. Jego żona ewa, jak 
i pozostała rodzina również pasjonowała się esperantem”51. był 
to punkt kontaktowy dla każdego, nawet najsłynniejszego espe-
rantysty, który przyjeżdżał do białegostoku. 

Nie wiadomo, jak potoczyłaby się dalej dynamicznie się roz-
wijająca kariera Szapiro, gdyby nie wybuchła wojna. Przez cały 
okres okupacji radzieckiej (do lata 1941 roku) rodzina Jakuba 
Szapiro przebywała w białymstoku. Jego aktywną działalność 
zakończyło wkroczenie do miasta wojsk niemieckich. Niemcy, 
dążąc do unicestwienia Żydów w regionie białostockim, roz-
poczęli masowe egzekucje osób wyznania mojżeszowego. Dnia 
12 lipca 1941 roku podczas mordu w lasku Pietrasze Jakub 
Szapiro wraz z trzema tysiącami mieszkańców miasta został 
rozstrzelany52. 

49 Tamże.
50 H. Mościcki, Białystok. Zarys historyczny, białystok 1933, s. 271; Z. Roma-

niuk, J. Trynkowski, Michał Goławski – życie dla polskiej oświaty, „bibliotekarz 
Podlaski: białystok, łomża, Suwałki” 2003, nr 7, s. 62, 76.

51 T. Wiśniewski, Jakub Szapiro wybitny esperantysta, dz. cyt., s. 29–30.
52 W. Monkiewicz, Zagłada Żydów w Białostockiem, „białostocczyzna” 1989, 

nr 2, s. 23.
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Wspomina o tym naoczny świadek tamtych dni Felicja 
Nowak: 

W 1941 roku cała rodzina wysiedlona została z domu przy uli-
cy Lipowej 33 i przenieśliśmy się na Nowy Świat 10. 12 lipca 
1941 roku w sobotę nad ranem niemieckie warty zablokowały 
ulicę Polną, Różańską, Nowy Świat i przyległe w celu dokona-
nia rewizji. Na rozkaz oficera wszyscy Żydzi (…) zostali zagnani 
do ciężarówek i wywiezieni. W grupie tej był mój ojciec, Jakub 
Raszkin i Jakub Szapiro. W parę godzin po wysiedleniu ogło-
szono kontrybucję. Niemcy zażądali 5 kg złota, 300 kg srebra, 
dużą sumę pieniędzy i futra (…) chociaż ludzie ofiarnie oddali 
kosztowności, nikt z zabranych nie wrócił do swoich rodzin (…) 
Dopiero po wojnie dowiedziałam się, że wszyscy zostali zamor-
dowani na placu pod białymstokiem, zwanym Pietrasze53.

Żona Jakuba Szapiro, ewa, uzdolniona plastyczka, i jego syn 
Artur, wówczas gimnazjalista, zginęli w 1943 roku na terenie 
getta w białymstoku. Wcześniej zmarł młodszy syn, który uro-
dził się po jego śmierci. Z prawie 300 członków Towarzystwa 
wojnę przeżyło tylko 10 osób54.

Zakończenie

Wszechstronna działalność ks. Stanisława Hałko i Jakuba 
Szapiro spowodowała, iż znaleźli się w gronie najbardziej zna-
nych i cenionych białostoczan okresu międzywojnia. Pochodzili 
z dwóch różnych kultur, ale jeden przyświecał im cel, jakim było 
dobro społeczne. łączyła ich działalność społeczna i oświatowa, 
propagowanie wiedzy oraz świetne umiejętności organizator-
skie. obaj należeli do białostockiej elity intelektualnej, piastowali 
stanowiska państwowe i funkcje społeczne, a przede wszystkim 
byli cenionymi nauczycielami, którzy przyczynili się do rozwoju 
kulturalno-oświatowego miasta. 

Mimo że polityka państwa polskiego w okresie II RP nie 
sprzyjała rozwojowi dobrych stosunków polsko-żydowskich, 
Hałko i Szapiro z zaangażowaniem pracowali „obok siebie” na 

53 „Kurier Polski” 1987, nr 162, s. 15.
54 Siedzibą Towarzystwa esperantystów jest dawna synagoga Piaskower 

przy ul. Pięknej w białymstoku.
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rzecz drugiego człowieka. oddani sprawie i ideom zapłacili za 
nie najwyższą cenę – cenę życia.

Radosław Poczykowski, pisząc o kulturowym zróżnicowaniu 
w województwie podlaskim, stwierdził, że obraz ten „byłby nie-
pełny i w jakiś sposób nieprawdziwy bez Żydów, których śla-
dy materialne i niematerialne (obecne w pamięci mieszkańców) 
spotyka się tu na każdym kroku. Dla kondycji społecznej regio-
nu i jego mieszkańców ważne jest podejmowanie wysiłku budo-
wania wspólnego „rozbrajania” obrazu przeszłości z uwzględ-
nieniem kulturowych różnic”55. opisane powyżej postawy niech 
będą przywołaniem i upamiętnieniem polsko-żydowskiej histo-
rii białegostoku oraz dowodem, jak ważny dla zrozumienia te-
raźniejszych społeczeństw jest ich stosunek do przeszłości56.
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