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Konferencja: „Atlas historyczny szkół ' 
Od 22 do 24 lutego 2000 odbyła się w 

Pułtusku konferencja nt. „Atlas historyczny 
szkół w Polsce". Konferencję zorganizowała 
prof, dr hab. Kalina Bartnicka - główny po-
mysłodawca inicjatywy opracowania atlasu -
przy współudziale pracowników z Katedry Hi-
storii Oświaty i Wychowania Wydziału Peda-
gogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Za-
kładu Dziejów Oświaty Instytutu Historii Na-
uki Polskiej Akademii Nauk i Wyższej Szkoły 
Humanistycznej w Pułtusku. Do udziału zapro-
szeni zostali historycy wychowania z najważ-
niejszych ośrodków akademickich w kraju. 

Celem prac nad atlasem historycznym 
szkół w Polsce jest opracowanie bardzo ważnej 
pomocy w warsztacie badawczym historyków 
szkolnictwa, czyli uświadomienie rozwoju sie-
ci szkół w Polsce i na ziemiach polskich; zda-
nie sobie sprawy z naszych „korzeni". Warto 
zaznaczyć, że w Polsce - w odróżnieniu od 
wielu państw europejskich - istnieje poważna 
luka w tej dziedzinie. Brakuje atlasu, który uj-
mowałby całość rozwoju dziejowego naszych 
szkół. W dyskusji ustalono, że punktem wyj-
ścia powinny być mapy i materiały do atlasów 
gromadzone między innymi na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, stare atlasy Mariana 
Falskiego, opublikowane szczegółowe opraco-
wania monograficzne, nie opublikowane setki 
prac magisterskich i licencjackich itp. 

Prof. Stanisław Litak (KUL) zaprezento-
wał zebranym wprowadzenie w problematykę 
geografii historycznej i zakresu badań tej nauki 
pomocniczej historii. Zakres badań nad siecią 
szkolnictwa zakonnego - zwłaszcza humani-
stycznego - w epoce nowożytnej w Europie 
przedstawił dr hab. Piotr Gach (KUL). Referat 
prof. Li taka publikujemy w całości. 

Dyskusja koncentrowała się następnie 
wokół zakresu chronologicznego i terytorialne-
go, które winien obejmować atlas, celowości 
aspektu porównawczego sieci szkół polskich i 
szkół na terenie Europy. Zebrani uznali, że 
trzeba tak sprecyzować koncepcję atlasu, aby 
jego opublikowanie było możliwe w perspe-
ktywie kilku lat. Z drugiej strony - zebrani 
opowiedzieli się za atlasem, który byłby po-
mocą warsztatową dla historyka wychowania, 
a nie tylko pomocą dydaktyczną dla uczniów 
szkół średnich i studentów pierwszych lat stu-
diów uniwersyteckich. 

Podczas konferencji omówiono także 
wstępne zadania poszczególnych ośrodków 
kraju: rozeznanie w szczegółowym stanie ba-
dań (prace monograficzne, przyczynkowe -

Polsce", Pułtusk, 22-24 lutego 2000 r. 
opublikowane i nie opublikowane; źródła sta-
tystyczne, wykresy, inne zestawienia szkół w 
wymiarze regionalnym). 

Zastanawiano się również nad zakresem 
chronologicznym atlasu. Zebrani zdecydowali się 
na koncepcję całościowego uwzględnienia dzie-
jów szkół w naszym kraju - od ich powstania w 
epoce średniowiecza aż do czasów najnowszych. 
Powołano w tym celu wstępne zespoły history-
ków badających poszczególne epoki (średniowie-
cze, czasy nowożytne, szkolnictwo na ziemiach 
polskich w XIX w., okres międzywojenny, dzieje 
szkół w Polsce po 1945 roku) i regiony history-
czne (z uwzględnieniem zmian granic terytorial-
nych państwa lub zaborów). 

Wstępnie określono też kwestionariusz ba-
dawczy i omówiono kwestie techniczno-metody-
czne: planowaną liczbę arkuszy map, typów map 
historycznych, ich rozmiarów (podziałki), wiado-
mości, które powinny zawierać, technik kompu-
teorwych, które powinny być zastosowane, ilości 
ewentualnych komentarzy itp. 

Zebrani zaakceptowali także wstępny 
zakres i terminy najbliższych prac: orientacji 
w szczegółowym, lokalnym stanie badań (pra-
ce opublikowane i nie opublikowane), liczba 
osób, które powinny być zaangażowane w re-
alizację zamierzenia, rolę ośrodków koordynu-
jących (UW, PAN), ustalenie zakresu tematy-
cznego i terminu kolejnej konferencji. 

* * * 

Podczas dyskusji nad atlasem historycz-
nych szkół poruszono także sprawę integracji 
środowiska polskich historyków wychowania. 
Prof. Józef Miąso (PAN) zaproponował utwo-
rzenie organizacji grupującej i reprezentującej 
potencjalnie wszystkie środowiska - Towarzy-
stwa Historii Edukacji. Inicjatywy ta spotkała 
się z pełną akceptacją zebranych. Powołano 
komitet założycielski, do którego weszli wszy-
scy uczestnicy konferencji. Środowisku war-
szawskiemu (PAN, UW) polecono przygoto-
wanie statutu Towarzystwa, formalne zareje-
strowanie go w stosownej instytucji państwo-
wej. Prace nad statutem są obecnie w toku. 

* * * 

Lista osób obecnych na konferencji -
członków założycieli Towarzystwa Historii 
Edukacji: 

Prof. dr hab. Kalina Bartnicka (IHN PAN, UW 
WSH w Pułtusku) 
Prof. dr hab. Tadeusz Bieńkowski (IHN PAN, 
WSH w Pułtusku) 
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Prof. dr hab. Danuta Drynda (Uniwersytet 
Śląski) 
Prof. dr hab. Julian Dybiec (Uniwersytet Ja-
gielloński) 
Dr Adam Fijałkowski (UW) 
Dr hab. Piotr Gach ( K U L ) 
Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak (WSP w Byd-
goszczy) 
Prof. dr hab. Stanisław Litak (KUL) 
Prof. dr hab. Czesdław Majorek (Akademia 
Pedagogiczna w Krakowie) 
Prof. dr hab. Adam Massalski (WSP w Kiel-
cach) 
Prof. dr hab. Andrzej Meissner (WSP w Rze-
szowie) 
Prof. dr hab. Józef Miąso (IHN P A N , W S H w 
Pułtusku) 
Dr Iwona Michalska (Uniwersytet Łódzki) 
Dr Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki) 

Prof. dr hab. Lech Mokrzecki (Uniwersytet 
Gdański) 
Prof. dr hab. Karol Poznański (WSPS w War-
szawie) 
Dr Joanna Schiller (IHN P A N , W S H w Pułtu-
sku) 
Dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk (Uniwer-
sytet Śląski) 
Prof. dr hab. Irena Szybiak (UW, W S H w Puł-
tusku) 
Prof. dr hab. Stefania Walasek (Uniwersytet 
Wrocławski) 
Dr Adam Winiarz ( U M C S w Lublinie) 
Dr hab. Dorota Żołądz-Strzelczyk ( U A M w 
Poznaniu) 

oprać. Adam Fijałkowski (UW) 
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