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Ferdynand Mielczarek, Ideologiczno-polityczna  indoktrynacja  nauczycieli 
w Polsce w latach 1945-1956, „Studia i Monografie"  nr 247, Opole 1997, ss. 175 

Problemy oświaty i wychowania w Polsce po 1945 r. coraz bardziej przykuwają  uwagę 
badaczy dziejów najnowszych. Zarówno w okresie przed, jak i po 1989 r. powstały prace 
interesujące,  wnoszące  wiele nowego do naszej wiedzy na te tematy1. 

Najnowszą  monografią  mieszczącą  się w tym nurcie jest praca Ferdynanda Mielczarka. 
Jej podstawą  źródłową  — oprócz opublikowanych dokumentów, wspomnień i opracowań — 
stały się materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Akt Nowych (zespoły: Komitet 
Centralny Polskiej Partii Robotniczej, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej, Ministerstwo Oświaty, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Polski Komitet Wyzwole-
nia Narodowego), Archiwum Państwowym w Katowicach (akta Kuratorium Okręgu Szkolne-
go Śląskiego  i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej) i Archiwum Państwowym w Czę-
stochowie (zespół akt Oświata i Kultura). 

Swe rozważania Autor zawarł w czterech rozdziałach ułożonych w porządku  chronologicz-
no-problemowym: I. Kształtowanie  postaw społeczno-politycznych  nauczycieli; II. Kształtowanie 
postaw światopoglądowych  nauczycieli; III. Kształtowanie  stosunku  nauczycieli do  historii 
ojczystej i tradycji  narodowej;  IV Wymagania  polityczne stawiane nauczycielom w ich co-
dziennej  pracy. 

Bez wątpienia  zaletą  książki  Mielczarka jest szersze niż w przypadku innych Autorów 
wykorzystanie dokumentów archiwalnych, w tym szczególnie tych wytworzonych w warszaw-
skim centrum władzy. Dzięki temu możliwe było naukowo poprawne przedstawienie takich 
problemów, jak m.in. indoktrynacja w zakresie kształcenia nauczycieli (tzw. samokształcenie 
ideologiczne, konferencje  sierpniowe, „upartyjnienie"), ideologizacja treści nauczania 
w szkołach (zwłaszcza w szkolnych podręcznikach historii), tworzenie nowej obrzędowości 
(uroczystości szkolne, święta i obchody rocznic itp.). Dzięki temu w pracy zawarty został 
przede wszystkim obraz tego, co stanowiło polityczne „nadanie" w zakresie oświaty tzn. tego, 
co było wprowadzanym w życie odgórnym projektem działań wobec nauczycieli. 

Mimo to obraz ten w niektórych fragmentach  jest niepełny, co wynika nie tylko z niewy-
korzystania niektórych materiałów archiwalnych, ale również dostępnych publikowanych 
opracowań. Dotyczy to przede wszystkim tak ważnego elementu ówcześnej polityki oświato-
wej, jak walka z religią  i laicyzacja. Autor nie powołuje się na prace Hanny Konopki dotyczące 
tej problematyki, w których pokazała również uwikłania nauczycieli w konflikty,  jakie wybu-
chały w związku  z realizacją  stalinowskiej polityki w tym zakresie2. 

1 Historia  wychowania. Wiek  XX,  pod red. J. Miąso,  Warszawa 1984; B. Potyrała, Przemiany oświaty 
w Polsce w latach 1944-1948, Wrocław 1991; tegoż, Oświata w Polsce w latach 1949-1956, Wrocław 1992, 
„Acta Universitatis Wratislaviensis" No 1229, Prace Pedagogiczne LXXXIV; tegoż, Środowisko  nauczy-
cielskie  w Polsce w pierwszym powojennym dziesięcioleciu,  „Przegląd  Historyczno-Oświatowy" 1991, 
nr 3-4, s. 149-167; C. Lewandowski, Początki  likwidacji  niezależności szkoły  polskiej  po wyborach sejmo-
wych w 1947 r., „Dzieje Najnowsze" 1997, nr 4, s. 57-71; Z. Mazur, Obraz Niemiec  w polskich 
podręcznikach  szkolnych  do  nauczania historii 1945-1989, Poznań 1995; W Theiss, Dzieci i młodzież  — 
przeciwnicy stalinowskiego  reżimu, „Kultura i Edukacja" 1996, nr 1, s. 95-106; A. Radziwiłł, Ideologia 
wychowawcza w Polsce w latach 1948-1956 (próba  modelu),  Warszawa 1981; B. Jakubowska, Przeobraże-
nia w szkolnej  edukacji  historycznej w Polsce w laach 1944-1956, Warszawa 1986. 
2 H. Konopka, Religia w szkołach  Polski  Ludowej.  Sprawa nauczania religii  w polityce państwa (1944-1961), 
Białystok 1995; tam bibliografia  do tego tematu. 
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Za niedostateczne należy uznać również informacje  dotyczące  genezy pomysłu tepedyzacji 
szkół. Co prawda Mielczarek pisze o niektórych konfliktach  wywołanych tą  akcją,  ale z jego 
pracy nie dowiadujemy się, dlaczego właśnie w 1949 r. narodził się pomysł masowego tworze-
nia szkół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz jak się rozwijał. A nie była to akcja bez znaczenia, 
skoro w 1956 r. istniały 573 szkoły różnego typu (w tym licea pedagogiczne) prowadzone przez 
Towarzystwo, w których uczyły się 330 364 osoby3. Równie ciekawa, choć nieco zagadkowa, 
jest decyzja, zapadła w KC PZPR, o stopniowym ograniczaniu działalności Towarzystwa od 
początku  lat pięćdziesiątych.  Warto pamiętać, że do szkół TPD kierowano najchętniej mło-
dych nauczycieli spełniających  odpowiednie kryteria ideowopolityczne (najlepiej członków 
partii, antyklerykałów). Badano również warunki materialne przyszłej szkoły, stan budynków, 
skład socjalny młodzieży i „oblicze środowiska", w którym miała powstać. Wiele materiałów 
do pogłębionej analizy tego zagadnienia dałaby szersza, niż przeprowadzona przez Autora 
kwerenda akt KC PZPR i Ministerstwa Oświaty. Szkoda również, że nie dotarł do dostępnych 
w AAN dokumentów w zespole: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, jak również w odniesieniu do 
analizy postaw religijnych młodzieży i nauczycieli — akt Urzędu do Spraw Wyznań. 

Autor w sposób niedostateczny wyjaśnia cele akcji tworzenia komitetów rodzicielskich 
(s. 147). Miała ona służyć przede wszystkim „zwalczaniu wrogich wpływów ideologicznych na 
młodzież i rodziców", w tym przede wszystkim religijnych4. 

W pracy Mielczarka nie znajdujemy pogłębionej analizy roli harcerstwa w szkole podsta-
wowej, co wynika z niewykorzystania zarówno niektórych istniejących  opracowań5, jak i akt 
organizacji przechowywanych w Archiwum Głównej Kwatery ZHP w Warszawie. Wbrew 
pozorom dotyczą  one nie tylko uczniów, ale również nauczycieli. Odnaleźć tam można 
elementy istotne z punktu widzenia podjętego tematu, m.in. programy kursów organizowa-
nych dla początkujących  przewodników drużyn harcerskich — absolwentów liceów pedago-
gicznych6. 

Należy żałować, że w monografii  potraktowano bardzo skrótowo lub pominięto ideolo-
giczno-indoktrynacyjną  rolę niektórych rozwiązań  organizacyjnych przyjętych w szkole. Au-
tor co prawda wspomina o roli wprowadzenia i rozszerzania nauki języka rosyjskiego, ale nie 
informuje  o wszystkich trudnościach z tym związanych,  wynikających  m.in. z braku odpowied-
niej liczby nauczycieli. Tymczasem w aktach Ministerstwa Oświaty z 1950 r. można odnaleźć 
informację,  iż w roku szkolnym 1948/1949 nauka języka obcego winna się odbywać w 11 548 

3 S. Tułodziecki, Dwadzieścia  lat  społecznej działalności  Towarzystwa  Przyjaciół  Dzieci (1944-1964), 
Warszawa 1965, s. 29. 
4 A. Podgórska, Współpraca  domu  dziecka  ze szkołą,  „Dzieci i Wychowawca" 1949, nr 8-10. Zarządzenie 
ministra oświaty z 7 X1954 r. (nr SO-6519/54) w sprawie regulaminu komitetów rodzicielskich, Dziennik 
Urzędowy Ministerstwa Oświaty, nr 14, poz. 115, 20 X 1954; Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), 
Ministerstwo Oświaty (dalej: MO) 1321, Regulamin Komitetu Rodzicielskiego przesłany 27 IX 1954 r. 
ministrowi Jerzemu Michałowskiemu do aprobaty przez S. Dobosiewicza; AAN, MO 1321, Załącznik  do 
pisma Ministerstwa Oświaty z 23 IX 1953 r. (nr SO2-5920/53) w sprawie wyborów do komitetów 
rodzicielskich na rok szkolny 1953/1954 — „Pogadanka o zadaniach Komitetów Rodzicielskich", s. 16. 
5 Zob. m.in. K. Persak, Odrodzenie  harcerstwa w 1956 roku,  Warszawa 1996; tegoż, Walka  o harcerstwo w 
latach 1945-1950 „harcerstwo" 1996, nr 4-5; cz. II — nr 6; cz. III — nr 7-8; K. Skusiewicz, Ewolucja 
postaci bohatera drużyny  w latach 1944-1956, „Harcerstwo" 1989, nr 8; tegoż, Przemiany ideowe  harcerstwa 
w latach 1944-1956, praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Łódzkim, Archiwum Głównej Kwatery 
Związku  Harcerstwa Polskiego (dalej: AGK ZHP) w Warszawie. 
6 AGK ZHP, Związek  Młodzieży Polskiej (dalej: ZMP) 5, Program kursu 4-miesięcznego dla początku-
jących  przewodników drużyn harcerskich w Łodzi [1955]. 
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szkołach podstawowych (szkoły z najwyższą  klasą  VI-VII), a faktycznie  odbywała się w 7 519 
(65% szkół). Oznaczało to, iż w 4 129 szkołach języka obcego nie uczono mimo, że przewidy-
wał to program szkoły. Proporcje nauki poszczególnych języków w tych szkołach były nastę-
pujące:  język rosyjski — 3 037 szkół, język angielski — 1 152, francuski  — 2 616, niemiecki — 
714. Rosyjski miało okazję poznać 40% uczniów uczących  się w ogóle języka obcego. Rady-
kalna zmiana pod tym względem nastąpiła  w roku szkolnym 1949/1950: rosyjskiego uczyło się 
wówczas przeszło 800 000 uczniów klas V VI i VII, tj. 66% wszystkich uczących  się w ogóle 
języka obcego w szkole7. 

Elementem indoktrynacji nie tylko uczniów, ale również nauczycieli były przynajmniej 
w zamierzeniu Ministerstwa Oświaty stopniowo rozszerzane egzaminy promocyjne w szko-
łach podstawowych. Zgodnie z intencjami Ministerstwa „dzięki zastosowaniu centralnie opra-
cowanych tematów egzaminacyjnych i ustnych" miały przyczynić się do „dokładniejszego 
wskazania nauczycielowi kierunku pracy (zwrócenie uwagi na zagadnienia światopoglądowe, 
polityczne, wychowawcze, walka z socjologizmem w interpretacji literatury, korygowanie 
przestarzałych poglądów  naukowych)", do „ujednolicenia wymagań i ukrócenia liberalizmu 
nauczycieli w ocenianiu poglądów  uczniów" i systematycznego utrwalania materiału8. 

Ideologizacji nauczania i wychowania miała służyć również kilkakrotnie przeprowadzana 
akcja czystek bibliotek, w tym bibliotek szkolnych, z których usuwano książki  „szkodliwe" 
i „zdezaktualizowane"9. 

Bez wątpienia  wierność wobec stalinowskim władz miało gwarantować ślubowanie nau-
czycielskie z 1949 r.10 

Jak sądzę,  najsłabiej został zrealizowany ten cel pracy, który — zgodnie z problemami 
badawczymi postawionymi przez Autora — miał odpowiedzieć na pytanie: „jakie były postawy 
i zachowania nauczycieli wobec intensywnej ideologizacji wychowania i sztucznego upolitycz-
niania" (s. 12). Byłoby niesprawiedliwością  stwierdzenie, iż Autor nic na ten temat nie napisał. 
W całej pracy znajdujemy rozrzucone uwagi na temat postaw i zachowań nauczycieli wobec 
ówcześnej polityki oświatowej i wychowawczej, a czasami — to już bardziej ryzykowne — 
spekulacje na temat, co wówczas myśleli. Słusznie dopatrzył się w nich elementów ambiwa-
lencji, zróżnicowania w zależności od audytorium (zachowania „publiczne" i „prywatne"). 
Myślę jednak, że istniejąca  baza źródłowa pozwala przynajmniej na wyjście poza tę, skądinąd 
trafną,  generalizację. 

W pracy zabrakło ustosunkowania się do niektórych problemów, które są  bez wątpienia 
trudne do wyczerpującej  analizy, ale winny się pojawić przynajmniej w formie  pytań badaw-
czych. Chodzi przede wszystkim o czystki w środowisku nauczycielskim wywołane ofensywą 
ideologiczną  komunistów. Jak udowodnił Czesław Lewandowski — co prawda w niedawno 

7 AAN, MO, s. 14, Protokół nr 12 z posiedzenia Kolegium Ministerstwa Oświaty 21 VIII 1950, s. 227-229. 
Zarządzeniem  Ministra Oświaty z dnia 26 VII 1950 r. Nr II Sr-2940/50 w sprawie nauczania języka 
niemieckiego w szkołach średnich ogólnokształcących  dopuszczono jego nauczanie na terenie całego 
kraju. Zob. AAN, Ministerstwo Oświaty 1261, s. 5. 
8 AAN, Urząd  Rady Ministrów (dalej: URM), 9/18, Notatka [Ministerstwa Oświaty] w sprawie egzami-
nów promocyjnych 171 1956, s. 56-59. 
9 AAN, KC PZPR 237/XIX-53, Okólnik Rady Państwa z 4 VII 1949 w sprawie akcji oczyszczaniabibliotek 
z książek  „złych, wrogich ustrojowi ludowemu i społecznie szkodliwych", s. 4; ibidem, Notatka w sprawie 
oczyszczenia bibliotek [b. d.], s. 8. 
10 Zarządzenie  Ministra Oświaty z 26 VIII 1949 r. (nr I Pers-16931/49) w sprawie ślubowania służbowego 
nauczycieli, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty, nr 14, poz. 239 z 30 IX 1949. 
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opublikowanym artykule, ale na podstawie archiwaliów dostępnych w wykorzystanej przez 
Autora bazie źródłowej — początek  owej akcji represyjnej miał miejsce po wyborach parla-
mentarnych ze stycznia 194711. Czy represje ograniczały się jedynie do wyrzucania nauczycieli 
z pracy, czy — przynajmniej czasami — kończyły się aresztem i więzieniem? 

W pracy stosunkowo najwięcej mamy informacji  dotyczących  konfliktów  wywołanych 
wyprowadzeniem religii ze szkół i laicyzacją.  Mimo to uczucie niedosytu pozostawia analiza 
jedynie zachowań nauczycielskich w tym zakresie. A przecież chodzi również o uczniów, 
rodziców, lokalne władze, duchowieństwo. Skądinąd  wiadomo, że niektórzy nauczyciele, 
zwłaszcza w 1956 r. byli uwikłani w ten konflikty  i postrzegani bardzo negatywnie przez 
lokalne społeczności. Miejscem ostrych wystąpień  przeciwko kierownikom szkół, z których 
usunięto religię, była m.in. Kielecczyzna. Odnotowano je w Bejscach, Gierczycach, Janowi-
cach Poduszowskich, Działoszycach i Nagłowicach. Jak ustalił Ryszard Gryz, na zebraniu 
rodzicielskim w Bejscach 27 listopada tego roku kierownika szkoły „zwymyślano od pachoł-
ków, komunistów, niedowiarków. Za oknami w tym czasie wołano: Precz z nauczycielami-ko-
munistami i niedowiarkami (...) w następnych dniach przed domem kierownika szkoły mani-
festowała  młodzież z hasłami: Precz z komunistami — do Rosji — nie chcemy komunistów 
— wyrżnąć  ich". Zdarzało się, że w podobnych wypadkach interweniowali księża, tonizując 
napięcia w lokalnych społecznościach12. 

Konflikty  powodowała również realizacja innych ideologicznych elementów stalinowskie-
go modelu wychowawczego. Na wsi wiele kontrowersji wywoływała realizacja polityki kolek-
tywizacyjnej. Na tym tle dochodziło do ostrych dyskusji i spięć nie tylko w rodzinach chłops-
kich; nierzadko kończyły się one groźbami wydziedziczenia „marnotrawnych synów i córek, 
wymyślaniem im od komunistów, stalinowców i ateistów13. 

Z tych samych powodów dochodziło do sporów między nauczycielami a chłopami. W po-
wiecie mieleckim rolnicy niejednokrotnie zmuszali dzieci prowadzone przez nauczycieli na 
grunty spółdzielni produkcyjnej w Czerminie do wykonania niektórych prac polowych do 
powrotu do szkoły14. Narzekania rodziców powodowało również zaabsorbowanie wiejskich 
nauczycieli pracami pozaszkolnymi ze szkodą  dla poziomu nauczania15. 

Na koniec należy żałować, iż Autor nie pokusił się o próbę analizy socjologicznej środo-
wiska nauczycielskiego, charakterystyki ich wykształcenia, wieku, kwalifikacji  tp. Być może 
ułatwiłoby to wnioskowanie na temat ich reakcji na indoktrynację. 

Książka  Ferdynanda Mielczarka jest studium ciekawym, ale raczej otwierającym  dyskusję 
nad szkołą  i nauczycielami w latach 1945-1956, prowokującą  do mnożenia pytań i podejmo-
wania nowych badań. 

Dariusz Jarosz 
Warszawa 

11 C. Lewandowski, Początki  likwidacji  niezależności..., op. cit. 
12 R. Gryz, Postawy duchowieństwa  i ludności  wsi województwa  kieleckiego  wobec wydarzeń  politycznych 
1956 roku,  „Studia Historyczne" 1997, z. 1, s. 94. 
13 Zob. m.in. Młode  pokolenie  wsi Polski  Ludowej  (dalej: MPWPL), t. 1, Warszawa 1964, s. 180-183; 
MPWPL, t. 3, Warszawa 1966, s. 209, MPWPL, t. 4, Warszawa 1967, s. 382; Centrum Pamiętnikarstwa 
Polskiego, MPWPL, Pamiętnik nr 3564. 
14 Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Warszawie, Szkoła polska lat 1944-1956 w opinii nauczycieli, 
uczniów i rodziców. Materiały konkursu zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne 
w 1991 r., ankieta nr 105. 
15 Zob. m.in. W. Szczerba, Szkoła  na wsi. Niektóre  zagadnienia  i postulaty,  Warszawa 1957, s. 64; M. Ło-
patkowa, Nauczyciel  i dziecko  wiejskie,  Warszawa 1959, s. 21. 


