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Piotr Kowolik

Prof. zw. dr hab. Antoni Smołalski — pedagog: 
pedeutolog, historyk wychowania i teoretyk 
organizacji zarządzania szkolnictwem

Profesor urodził się 30 kwietnia 1928 roku 
w Radomsku. Pochodzi z rodziny robotniczej, jest 
narodowości i przynależności państwowej polskiej.

Z wykształcenia uniwersyteckiego i zaintere
sowań naukowych jest historykiem i pedagogiem, 
a w szczególności historykiem wychowania, pedeu- 
tologiem oraz teoretykiem organizacji i zarządza
nia w szkolnictwie. Po skończeniu w roku 1949 
szkoły średniej odbył studia wyższe w zakresie hi
storii na U niw ersytecie W rocławskim  w latach 
1949-1953, następnie w latach 1958-1961 studia 
magisterskie w zakresie pedagogiki na Uniwersy

tecie Warszawskim. W 1968 r. Rada Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego nadała Mu stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie 
pedagogiki. W  kilka lat później, tj. w roku 1957, Rada Wydziału Filozoficzno- 
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego nadała Mu stopień naukowy doktora 
habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Na wniosek Rady 
Wydziału Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu 
otrzymał w 1991 r. tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Z kolei 
w 1994 r. M inister Edukacji Narodowej mianował A. Smołalskiego profesorem 
zwyczajnym.

W zainteresowaniach naukowych Profesora można wyróżnić trzy kręgi za
gadnień: 1) historia wychowania, w szczególności historia idei pedagogicznych;
2) historia zawodu nauczycielskiego; 3) historia i teoria organizacji szkolnictwa.

W zakresie historii wychowania zaczynał od badań nad rozwojem oświaty 
w regionie dolnośląskim. Opracował monografię historii szkolnictwa podstawo
wego po drugiej wojnie światowej (wydane przez Ossolineum). W związku z tym
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przebadał stosy dokumentów archiwalnych J a k ie  udało się jeszcze znaleźć w po
wiatowych i wojewódzkich archiwach oświatowych i związkowych, w regional
nym Archiwum Państwowym oraz w ówczesnym Ministerstwie Oświaty. Następnie 
poszerzył chronologicznie oraz tematycznie swoje zainteresowania, w związku z czym 
powstała monografia ze studiów nad ewolucją ideałów wychowawczych w polskiej 
myśli pedagogicznej w okresie od XVI w. do końca II Rzeczypospolitej.

Również badania nad historią zawodu nauczycielskiego zaczynał Profesor od 
zagadnień regionalnych, a następnie poszerzył je  na cały kraj, uwzględniając coraz 
szersze wymiary chronologiczne. Następnie zbadał dzieje nauczycielskiego związku 
zawodowego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970 (opublikowane przez Osso
lineum). Następnie podjął studia nad metodologią badań nauczycielskich organi
zacji zawodowych. Z kolei podjął się opracowania dziejów nauczycielstwa w Pol
sce w okresie całego bieżącego tysiąclecia, zasadniczo do drugiej wojny świato
wej. Te studia zajęły Profesorowi najwięcej czasu i wysiłku badawczego. W ich 
wyniku ukazały się drukiem cztery książki, zawierające: historyczną ewolucję 
poglądów na osobę i zawód nauczyciela; uposażenie nauczycieli w tysiącleciu; 
stosunki służbowe i warunki pracy nauczycieli; strukturę demograficzną i zawodo
w ą nauczycielstwa w Polsce. Aktualnie znajduje się w druku książka piąta z tego 
cyklu, zawierająca bibliografię adnotowaną do dziejów nauczycielstwa w Polsce. 
W ostatnich latach Profesor skłaniał się częściowo do pedeutologicznych studiów 
futurologicznych związanych z perspektywąjednoczenia się Europy.

Studia z zakresu teorii i historii organizacji szkolnictwa oraz kierowania in
stytucjami edukacyjnymi zrodziły się w związku z pracą nauczycielską. Zaczyna
jąc od pracy nauczycielskiej w wiejskiej szkole podstawowej, potem średniej, 
a następnie w wyższej —  kolejno na stanowiskach zastępcy asystenta, starszego 
asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajne
go, gromadził rozmaite doświadczenia, dobre i złe, które budziły rozmaite refleksje 
i wymagały analizy teoretycznej. Zasadniczo z praktyki wyrastały Jego zaintereso
wania teorią organizacji i zarządzania w oświacie, zwłaszcza z praktyki na stano
wiskach kierowniczych, kiedy był inspektorem szkolnym, wicekuratorem okręgu 
szkolnego, częstym uczestnikiem rozmaitych akcji edukacyjnych i obserwatorem 
wielu dziedzin życia publicznego. Toteż jako magistrant i doktorant Uniwersytetu 
Warszawskiego związał się z Katedrą Teorii i Organizacji Szkolnictwa. Najpierw 
był zwolennikiem adaptowania ogólnej teorii organizacji i zarządzania do funk
cjonowania instytucji edukacyjnych i w związku z tym w połowie lat 70. opraco
wał podręcznik zawierający elementy teorii organizacji dla pedagogów (dwa 
wydania). Później stwierdził potrzebę opracowania wyodrębnionej, edukacyjnej 
teorii organizacji i kierowania szkolnictwem. Jej źródeł Profesor szukał najpierw 
w dziejach polskiej myśli pedagogicznej począwszy od XVI w. Rezultatem tych
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studiów była trzytomowa praca (wyd. 1984-1986) prezentująca historyczne przy
czynki źródłowe do teorii szkoły. Z tych studiów, j ak i z doświadczeń praktycznych 
zrodziła się w połowie lat 70. —  koncepcja szkoły usam orządow ionej (ale nieko
niecznie samorządowej), będąca próbą wymuszenia na władzach przyzwolenia na 
szkołę autonomiczną, wewnętrznie demokratyczną, zdolną do samokontroli, samo- 
diagnozy, samoregulacji i samodoskonalenia.

Dalszym ciągiem studiów historycznych nad teorią organizacji szkolnictwa 
było opublikowanie w 1999 r. trzytomowej pracy pt. Historyczne podstawy teorii 
organizacji szkolnictwa w Polsce. Zawiera ona podstawowe zagadnienia organi
zacji szkolnictwa, m.in. aksjologiczne i teologiczne podstawy szkoły; podmioty 
tworzące szkołę; plany i programy nauczania; materialne podstawy szkoły; dzia
łalność normotwórcza władz szkolnych; klasyfikacja i nazewnictwo instytucji edu
kacyjnych; społeczna krytyka szkolnictwa.

Oprócz wymienionych wyżej kręgów badawczych interesował się także inny
mi zagadnieniami pedagogiki i edukacji, co znalazło wyraz w około 200 publika
cjach (książkowych, artykułach, referatach, recenzjach) ukazujących się od 1955 r. 
do chwili obecnej. Odnosiły się-one m.in. do innowacji pedagogicznych; udziału 
społeczeństwa w decydowaniu o losach szkoły; inicjacji zawodowej nauczycieli; 
momentów osobistych w lekcji; sytuacji dziecka nauczycielskiego w szkole; róż
nicowania programów nauczania; funkcji przepisów edukacyjnych; społeczno-po- 
litycznych postaw nauczycieli; wykorzystania prakseologii w pracy szkoły; orga
nizacji przerw międzylekcyjnych; krytyki szkoły przez społeczeństwo; organizacji 
pracy w szkole; funkcji bibliotek szkolnych; funkcji i organizacji władz szkolnych 
oraz historii naczelnych magistratur edukacyjnych; egzaminów i świadectw szkol
nych; ustawodawstwa edukacyjnego; modeli dyrektorów szkół; przeżyć lękowych 
nauczycieli; nauczycielskiej niezależności; tytulatury służbowej nauczycieli; 
sytuacji szkolnictwa polskiego wobec procesów integracyjnych w Europie oraz 
potrzeby przygotowania nauczycieli do współpracy międzynarodowej; przygoto
wania międzynarodowej ustawy edukacyjnej; koncepcji teorii szkoły jako subdys- 
cypliny pedagogicznej.

A. Smołalski występował jako promotor w trzech obronionych przewodach 
doktorskich, a jako recenzent w 8 przewodach doktorskich oraz w 3 przewodach 
habilitacyjnych.

Był członkiem senatu akademickiego, przewodniczącym komisji dyscypli
narnej dla nauczycieli akademickich, przewodniczącym uczelnianej rady biblio
tecznej, przewodniczącym uczelnianego komitetu wydawniczego. Z ramienia 
uczelni uczestniczył w sekcji Uczelni Pedagogicznych Rady Głównej Szkol
nictwa Wyższego. Jest członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika „Dyrektor 
Szkoły.
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W zakresie dydaktyki Profesor prowadził kolejno ćwiczenia, wykłady oraz 
seminaria magisterskie we wrocławskim oraz opolskim środowisku akademickim. 
Pod Jego kierunkiem przygotowało i obroniło prace magisterskie ponad 500 stu
dentów ze studiów dziennych oraz zaocznych. Wydał dwa skrypty z pedagogiki 
oraz z teorii organizacji. Kierował pedagogicznym doskonaleniem asystentów 
i adiunktów.

Od 1946 r. angażował się w prace społeczne. W tym roku wstąpił do organi
zacji młodzieży Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych (OM TUR) oraz do 
Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Po zjednoczeniu organizacji młodzieżowych 
oraz partii politycznych przeszedł do Związku Młodzieży Polskiej (ZMP) oraz do 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) i w obu tych organizacjach był 
aktywnym członkiem. W 1976 r., po zmianach wprowadzonych do Konstytucji 
PRL, wystąpił z PZPR. Obecnie nie należy do żadnej partii politycznej ani do 
żadnego związku zawodowego. Jest członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Nau
kowego. Posiada odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż 
Zasługi oraz Kawalerski Order Odrodzenia Polski. Od 1998 r. jest emerytem 
i mieszka we Wrocławiu.
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