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Polsce Ludowej. Te części książki wska-
zują na kierunki i możliwości w kształ-
towaniu myślenia historycznego społe-
czeństwa. Autor analizuje w nich przede 
wszystkim efekty pracy badawczpj hi-
storyków, nie konfrontując ich z pro-
gramami nauczania szkolnego. Czyni to 
natomiast w dwóch rozprawach (VIII 
i IX), odnoszących się do Polski Ludo-
wej, w których dokonujące się prze-
kształcenia świadomości historycznej 
wiąże wyraźnie z przemianami celów 
wychowawczych stawianych przed szko-
łą. Charakter rozpraw poświęconych 
czasom najnowszym jest raczej rejestru-
jący problemy badawcze niż omawiają-
cy efekty oddziaływania społecznego 
historii. Zjawiska przemian świadomości 
historycznej — jak się wydaje — są 
tym trudniejsze do uchwycenia, im 
krótszy dystans dzieli od nich badacza. 
Tym niemniej Autor formułuje pewne 
ogólne oceny zjawisk zachodzących w 
tym zakresie, stwierdzając niewątpliwą 
rolę nauczania historii w kształtowaniu 
myślenia kategoriami materializmu hi-
storycznego, w integrowaniu narodu pol-
skiego po odzyskaniu niepodległości, w 
scalaniu Ziem Odzyskanych z Macierzą 
po wyzwoleniu spod okupacji hitlerow-
skiej. 

Cele zarysowane przez Autora we 
Wstępie pracy i zasygnalizowane w ty-
tule najpełniej zostały zrealizowane w 
tych częściach, w których konfrontuje 

warsztat badawczy historyków i ich do-
robek ze społeczną jego percepcją. Na-
suwa się w tym miejscu sugestia, aby 
Autor poszerzył w dalszych badaniach 
problem bazy źródłowej, wykorzystując 
pamiętniki i korespondencję, które ilu-
strowałyby efekty zamierzeń edukacyj-
nych, zawartych w programach i pod-
ręcznikach, a także recepcję prac histo-
ryków. Warto być może podjąć także 
próbę określenia kultury historycznej 
Polaków, którzy wychowywali się w 
kręgu oddziaływania szczególnie anty-
polskiej polityki szkolnej w zaborze 
pruskim. 

Przyjęta przez J. Maternickiego zasa-
da konstrukcji książki, złożonej z dwóch 
typów studiów, utrudnia śledzenie wątku 
głównego, odciągając chwilami uwagę 
czytelnika na profesjonalne spory histo-
ryków, wtedy gdy pozostaje nadal otwar-
ty problem ich oddziaływania na kształ-
towanie kultury historycznej. Dlatego w 
konfrontacji z tytułem publikacji rodzi 
się uczucie pewnego niedosytu. Podkreś-
lić tym niemniej wypada raz jeszcze 
ważność problemu podjętego przez Je-
rzego Maternickiego i postawionej przez 
niego problematyki badawczej. Jest ona 
niezbędna do rozwiązania zagadnień pol-
skich ideałów wychowawczych i ich 
realizacji. 

Irena Szybiak. 

Bohdan Koziełło-Poklewski, Wojciech Wrzesiński, SZKOLNICTWO POLSKIE 
NA WARMII, MAZURACH I POWIŚLU W LATACH 1919—1939, Pojezierze, 
Olsztyn 1980, s. 268 + '5 nlb. + 52 ilustr. 

Problematyce oświatowej ruchu na-
rodowego ludności polskiej na Warmii, 
Mazurach i Powiślu w latach 1919— 
1939 — gdy ziemie te wchodziły w skład 
prowincji Prus Wschodnich — poświę-
cono już w badaniach sporo uwagi. Pi-
sano na tematy szkolne tych ziem w 
okresie międzywojennym, niemal na go-
rąco, podejmuje się prace również 
współcześnie. Są to opracowania przy-
czynkarskie zarówno naukowe, jak i pu-

blicystyczne, w tym o charakterze kro-
nikarsko-informacyjnym i dokumenta-
cyjnym. Brakowało do niedawna pracy 
syntetycznej, monograficznej, która by-
łaby podsumowaniem dotychczasowych 
badań w tej dziedzinie. Lukę tę wypeł-
niła książka Bohdana Koziełło-Poklew-
skiego i Wojciecha Wrzesińskiego, opu-
blikowana w 1980 г., nakładem olsztyń-
skiego wydawnictwa Pojezierze. Jest to 
praca pionierska, stanowi bowiem nową 
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próbę naukowego, pełnego ujęcia dzie-
jów szkolnictwa polskiego na Warmii, 
Mazurach i Powiślu w latach między-
wojennych, tj. w okresie dominacji nie-
mieckiej na tych ziemiach — do wybu-
chu II wojny światowej. 

Tworzywem pracy są materiały źród-
łowe, zarówno archiwalne, jak i druko-
wane oraz opracowania historyczne obej-
mujące problematykę ruchu polskiego 
na tych ziemiach. Wykorzystano również 
przekazy pamiętnikarskie, a także wy-
wiady przeprowadzone z uczestnikami 
tamtych wydarzeń. Na podkreślenie za-
sługuje umiejętne i trafne wykorzysta-
nie zebranych materiałów, zwłaszcza ar-
chiwalnych, dzięki którym — mimo ich 
niekompletności — udało się w dużej 
mierze z powodzeniem zrekonstruować 
tak wiele szczegółowych spraw i wyda-
rzeń oraz sformułować wyważone i kry-
tyczne oceny. Szczególnie cenne są te 
źródła, które umożliwiły wydobyć na 
światło dzienne tajne mechanizmy dzia-
łań, a które w tamtych latach nie były 
znane ogółowi, lecz miały one istotny 
wpływ na sposoby rozwiązywania wie-
lu spraw i problemów, a także wyda»-
rzeń. 

Problematyka książki została zapre-
zentowana w ujęciu chronologiczno-pro-
iblemowym. W szczególności dzieje szkol-
nictwa polskiego na ziemiach Warmii, 
Mazur i Powiśla w latach międzywo-
jennych pokazano w kilku etapach i pro-
cesach, z których każdy opracowany zo-
stał w oddzielnym rozdziale. 

Punkt wyjścia stanowi krótki etap 
starań o język polski w nauczaniu szkol-
nym, a także o szkołę polską, podejmo-
wanych w okresie plebiscytowym (I). 
Kolejny etap obejmuje tę problematykę, 
która kształtowała się w latach 1920— 
1928, gdy zabiegano o wprowadzenie w 
życie praw szkolnych i językowych, któ-
re wynikały z postanowień konstytucyj-
nych państwa niemieckiego (II). W rów-
noległej pod względem czasowym po-
zycji pokazano trzeci etap, a raczej pro-
ces, w którym skoncentrowano się na 
omówieniu starań o stworzenie nowych, 
prawnych możliwości zakładania szkół 
polskich prywatnych; w nich bowiem 

upatrywano nie foez słuszności podsta-
wowy instrument wychowania narodo-
wego. Zabiegi te zakończyły się uchwa-
leniem tzw. regulacji szkolnej z 31 X I I 
1928 r. (III). Kolejny wątek pracy sta-
nowi analiza struktury organizacyjnej, 
szkoły polskiej, programów nauczania, 
podręczników i metod pracy w szko-
łach (IV). Bozdział ten jest pewnego 
rodzaju odejściem od chronologicznego 
toku wywodów, aczkolwiek antycypuje 
się pewne powiązania zagadnień zwią-
zanych z treściami nauczania z póź-
niejszymi trendami dziejów szkół pol-«-
skich, Następny etap obejmuje sprawy 
powiązane z zakładaniem i początkami 
działalności pierwszych szkół polskich 
W latach 1929—1932 (V). W końcowym 
etapie pokazano zmienne i niejednokrot-
nie dramatyczne losy szkolnictwa pol-
skiego w okresie rządów hitlerowskich 
ido wyibuchu II wojny światowej (VI). 

Konstrukcja książki odpowiada w 
zasadzie kryteriom pracy historycznej. 
Odnośnie natomiast do wewnętrznej 
struktury pracy można by podnieść spra-
wę braku podrozdziałów. Byłby przecież; 
uzasadniony ze wszech miar tytuł wpro-
wadzenia szczegółowszego, aniżeli to ma 
miejsce w książce, podziału zagadnień, 
co w konsekwencji przyczyniłoby się 
do uwydatnienia zespołów problemów, 
instytucji oświatowych, kierunków dzia-
łań na rzecz szkoły, a (także mogłoby 
pokazać w większym stopniu owe zróż-
nicowania procesów, jakie kształtowały 
się w omawianych w książce regionach, 
a mianowicie na Warmii, Mazurach i na 
Powiślu. 

W prezentacji dziejów szkolnictwa 
polskiego na tych ziemiach daje się wy-
różnić trzy podstawowe trendy wywo-
dów. Pierwszy i zarazem główny wątek 
sprowadza się do pokazania w szeroko-
i szczegółowo rozpracowanych rzutach 
proces permanentnych akcji, starań, za-
biegów, a także walk, niejednokrotnie 
dramatycznych, prowadzonych najpierw 
o język polski w nauczaniu szkolnym, 
w tym także w nauczaniu religii (co 
miało wówczas duże znaczenie, również; 
taktyczne) i o szkołę polską, a wkrótce 
podejmowano boje przede wszystkim o 
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szkołę polską prywatną, widzianą jako 
jedną z głównych instytucji niezbędnych 
do budzenia świadomości narodowej i 
wychowania narodowego młodego poko-
lenia. Te akcje i walki podejmowane 
przez stronę polską obejmować musiały 
niemal wszystko, a więc podstawy praw-
ne, ich realizację, uruchomienie szkół, 
ich utrzymanie, a po likwidacji wielu 
jawił się problem ich reaktywowania; 
a już szczególne wymiary nabierały ba-
talie o pozyskanie każdego dziecka, któ-
rego „być lub nie być" w szkole pol-
skiej rzutowało w poważny niejednokrot-
nie sposób na egzystencję rodziców. A 
to że strona polska zmulszona była do 
podejmowania tych batalii, wynikało z 
faktu udokumentowanych szeroko i wni-
kliwie przez autorów książki, a przed-
siębranych z ogromnym nakładem sił 
ludzkich i środków przez czynniki nie-
mieckie. Jest to druga strona tegoż sa-
mego wątku wywodów pracy pokazana 
równie szczegółowo, na podstawie boga-
tej. bazy dokumentacyjnej, przeanalizo-
wana z dużą wnikliwością i krytyczną 
dokładnością. W ramach tego wątku 
omówiono również zabiegi działaczy po-
lonijnych, starania i pracę nauczycieli, 
działania organizacji polonijnych, jak 
Związek Polskich Towarzystw Szkolnych 
w Niemczech i Związek Polaków w 
Niemczech oraz działalność na rzecz 
sokoły polskiej zwykłych, szeregowych 
Warmiaków, Mazurów i Powiślaków, 
którzy deklarowali w ten sposób swoją 
narodowość polską. Pokazane zostały 
także siły opozycyjne, niemieckie, a rów-
nież i te, które z różnych względów 
były niezdecydowane. 

Szkoda, że ten aspekt walki i zmagań 
batalistycznych niejednokrotnie o byt 
szkoły polskiej nie został w jakiś spo-
sób uwydatniony w tytule książki, a 
zwłaszcza w tytułach tych rozdziałów 
pracy, które obejmują sprawy szkolne 
w okresie plebiscytu (I), następnie w i a -
tach (1929—1932) powstawania pierw-
szych szkół prywatnych i w początkach 
ich działalności (V), a w szczególności 
gdy dzieje tych szkół przypadały na 
okres-rządów hitlerowskich (VI). Wtedy 
przecież walka o szkołę polską, każd,ą 

oddzielnie, i o dostęp każdego dziecka 
do niej przybierała formy nierzadko dra-
matyczne. 

Drugi nurt wywodów książki obej -
muje prezentację instytucji szkolnych i 
po części oświatowo-kulturalnych. Prze-
b i j a się ten wątek na kanwie nurtu 
podstawowego, stanowiąc z nim orga-
niczną całość. Pokazano więc tu w na j -
szerszych ujęciach szkoły powszechne 
wraz z oznaczeniem miejscowości, w 
których były zakładane, prowadzone, 
bronione przed atakami Niemców. Obok 
występują polskie przedszkola, których 
dzieje toczyły się niemal równolegle z. 
historią szkół powszechnych. Następnie 
omówiono dwuletnie zaledwie dzieje 
polskiego gimnazjum w Kwidzynie (1937 
r—1939), które miało przygotowywać p o l -
ską inteligencję dla tych ziem. Sporo 
też napisano na temat kadry nauczy-
cielskiej; sygnalizowano również sprawę 
harceristwa; uwydatniano także rolę w y -
jazdów wakacyjnych dzieci do Polski. 

Trzeci wątek wywodów obejmuje 
problemy związane z analizą struktury 
organizacyjnej szkół, programów nau-
czania wraz z wytycznymi w zakresie 
ich stosowania w praktyce, podręczni-
ków i metod pracy. Sprawy te zostały 
zaprezentowane sumarycznie i oddziel-
nie w jednym rozdziale (IV) i z tego 
względu stanowią w dużym stopniu w y -
odrębniony passus książki. 

Myślą przewodnią głównych w y w o -
dów książki, będącą klamrą scalającą 
je w całość, a przedstawionych w zasa-
dzie wyczerpująco, jest problem szkoły 
,i jej rola w zakresie budzenia i rozwi-
jania świadomości narodowej Polaków 
z ziem Warmii, Mazur i Powiśla. W e -
dług tej koncepcji trafnie, jak się wyda-
je, sformułowanej, szkoła stanowiła jeden 
z centralnych w tej mierze ośrodków, i 
to nie tyle, jako instytucja de facto 
kształcąca i wychowująca, bo jedynie m a -
ła część dzieci polskich faktycznie u -
iczęszczała do 'szkoły polskiej (inne insty-
tucje odgrywały w tym podstawowym: 
względzie większą rolę — jak organiza-
cje, czytelnictwo). Szkoła polska nato-
miast spełniała to narodowe zadanie sa-
mą swoją egzystencją, tym, że istniała.. 



y 

240 RECENZJE 

Jej walor podnosił fakt, iż o jej istnienie 
toczyły się nawet boje, podejmowane 
przez działaczy polskich wskutek pro-
wadzonych kontrakcji ze strony nie-
mieckich władz terenowych, a zwłasz-
cza organizacji nacjonalistycznych. Szko-
ła urastała na takim tle do rangi pro-
bierza, według którego trzëba 'było ofic-
jalnie deklarować swoją narodowość. 
.Myśl ta zagubiona czasem w obfitości 
przytoczonych szczegółów, zyskuje w 
.gruncie rzeczy właśnie w nich swoje 
udokumentowanie, a co za tym idzie, 
swoją zasadność, co potrafili w 'sposób 
umiejętny pokazać autorzy pracy. 

Są jednakże w książce zagadnienia, 
których sformułowania czy szersze uję-
icia budzą w różnym stopniu niedosyt. 
Tego rodzaju właśnie niedopracowanie 
,budzi sprawa pokazania trendów ogól-
nej polityki polsko-niemieckiej, która 
wywierała istotny wpływ na politykę 
narodowościową i działania podejmowa-
ne w tej dziedzinie zarówno na szcze-
blu centralnym, jak również przez wła-
dze terenowe. Sygnalizowano w pracy 
jedynie sporadycznie tę sprawę, co nie 
•mogło w pełni wyjaśnić niektórych po-
sunięć, zwłaszcza władz niemieckich. Sła-
bo natomiast przedstawia się w książce 
stanowisko naszych służb dyplomatycz-
nych, a ich działalność pokazana zosta-
ła niemal wyłącznie od strony inwigilo-
wania położenia naszej mniejszości w 
Niemczech (tu: w Prusach Wschodnich), 
kompletowania informacji i wydawania 
ocen sytuacyjnych. 

Niedosyt też budzi problem wyliczeń 
statystycznych ludności polskiej w pro-
wincji wschodniopruskiej, w tym liczby 
dzieci w wieku szkolnym. Wprawdzie 
przytacza się w pracy wiele liczb, po-
daje się również zestawienia statystycz-
ne dotyczące stanu liczbowego szkół i 
uczniów polskich (szkoda, że brakuje 
-wykazu tych 10 tabel), lecz nie wyszły 
w trakcie omawiania szczegółów oceny 
uogólniające. Jest rzeczą wiadomą, że 
badacze tej problematyki mają do dy-
spozycji dwie statystyki, polską i nie-
miecką, które różnią się między sobą 
diametralnie. Dla pokazania więc pełne-
go obrazu sytuacji ludnościowo-szkolnej 

należało przytoczyć, obok zaprezentowa-
nych danych obiektywnych, również u-
jęcia przeciwstawne sobie; dla poszcze-
gólnych zaś okresów należało także po-
dać w przybliżeniu stan liczbowy szkół 
i uczniów, uwzględniając przy tym wy-
niki zestawień porównawczych. 

Dyskusyjna jest naszym zdaniem 
sprawa sposobu i zakresu prezentacji 
ludzi, którzy w omawianych w książce 
dziejach odegrali główną rolę. Wydaje 
się, iż brakuje w pracy krótkich i syn-
tetycznych informacji o ich życiu, po-
chodzeniu, przygotowaniu do działalnoś-
ci, która dla utrzymania polskości wielu 
Warmiaków, Mazurów czy Powiślaków 
była może decydującym wydarzeniem. 
To co bowiem można dowiedzieć się o 
nich z książki, z opisywanej tam ich 
pracy czy z cennego skądinąd indeksu 
nazwisk, 3 także z załączonych ilustra-
icji-zdjęć, które przedstawiają zasłużo-
nych nauczycieli, stanowczo nie wystar-
cza. Są przecież znacznie posunięte ba-
dania biograficzne, dotyczące ludzi tym 
•ziem, które mogły być wykorzystane w 
tej materii. Dla przykładu, chciałoby się 
coś więcej wiedzieć o życiu Jana Ba-
czewskiego, zasłużonego dla tych ziem, 
aniżeli to, co podano w książce, oma-
wiając zresztą szeroko jego działania 
w latach międzywojennych. Albo inny, 
może skrajny nieco przykład, interesu-
jącą byłoiby rzeczą powiedzieć w pracy 
coś więcej o Fontangesie, oficerze kon-
trolnym Komisji Międzysojuszniczej z 
okresu plebiscytowego na Warmii, który 
uwzględniał w miarę życzliwie postulaty 
szkolne Polaków. 

Nazbyt fragmentarycznie przedsta-
wiono stanowisko kleru katolickiego w 
.zmaganiach o szkołę i język polski. Wia-
domą jest rzeczą, iż rola Kościoła i du-
chowieństwa była wówczas znaczna w 
życiu społecznym, co zresztą zostało 
opracowane w obszernym artykule pióra 
jednego z autorów książki, Wojciecha 
Wrzesińskiego. To jednakże co zostało 
w tej sprawie powiedziane w pracy, w 
części może satysfakcjonować. Przynaj-
mniej więc kilka zdań więcej w sto-
sunku do informacji podanych w książ-
ce należało dać o zasłużonych dla utrzy-
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mania polskości i szkoły polskiej takich 
duchownych, jak W. Osiński, K. Lang-
,wald czy B. Sochaczewski. Byłoby rze-
czą wskazaną także, toy pokazać tych 
księży, którzy współpracowali w ger-
manizacji ludności, i tych, którzy pozo-
stali obojętni. Problem natomiast pasto-
rów i ich roli w omawianej sprawie 
•szkolnej, w odniesieniu do Mazurów 
związanych z wyznaniem ewangelickim, 
pie został w ogóle zasygnalizowany. 

Znaczny niedosyt budzi również 
sprawa porównania sytuacji szkolnictwa 
mniejszościowego innych narodowości w 
iNiemczech ze szkolnictwem polskim. Ta 
sama uwaga dotyczy także porównania 
pozycji szkolnictwa mniejszościowego 
niemieckiego w Polsce ze szkolnictwem 
polskim w Niemczech, a w szczególności 
ze szkołami na terenie toyłej prowincji 
P r u s Wschodnich. Ta porównawcza me-
toda przedstawienia problematyki dała-
by pełniejszy obraz sytuacji szkolnych, 
a także w pewnym stopniu unaoczniłaby 

z jednej strony zasadność s tarań stro-
ny polskiej, a z drugiej pokazałaby do-
datkowo charakter antypolski działań 
czynników niemieckich. 

Wyłuszczone uwagi nie podważają 
istotnych walorów pracy. Wywody auto-
rów są udokumentowane i t rafne, a są-
dy są wyważone, poprawne i jasne, przy 
zachowaniu krytycyzmu i obiektywizmu. 
W sumie więc książka jest pracą o du -
żych walorach poznawczych i wycho-
wawczych. Jest bowiem doskonałym i 
dotąd najpełniejszym kompendium wie-
dzy o dziejach szkolnictwa polskiego na 
Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 
międzywojennych, ale też uczy, jak t rud-
na toyła droga edukacji w duchu polskim 
naszych rodaków na tych ziemiach. Ma-
jąc na uwadze te wszystkie względy, 
należy sądzić, iż książka znajdzie wielu 
odbiorców. 

tLeonard Grochowski 

Zygmunt Ruta, SZKOLNICTWO POWSZECHNE W OKRĘGU SZKOLNYM 
KRAKOWSKIM W LATACH 1918—1939, Ossolineum, Wrocław 1980, śs. 199, PAN — 
Oddział w Krakowie, Prace Komisji Nauk Pedagogicznych, nr 19. 

Monografia. Zygmunta Ruty przed-
stawia rozwój szkolnictwa powszechne-
go w latach międzywojennych na tere-
nie Okręgu Szkolnego Krakowskiego, a 
właściwie na terenie byłych woje-
wództw krakowskiego i kieleckiego, któ-
re" dopiero od sierpnia 1927 r. stanowiły 
jeden okręg szkolny. Dlatego Autor w 
pierwszych rozdziałach zestawił równo-
ilegle sytuację szkolnictwa w obu woje-
wództwach, zaczynając od przeobrażeń 
,w pierwszych latach Polski niepodległej, 
ą następnie ukazując okres względnej 
stabilizacji w latach 1923—1926. W dru-
giej części znajdujemy jednolity już ob-
raz całego okręgu szkolnego w okresie 
rządów pomajowych, wyraźnie rozdzie-
lony cezurą wyznaczoną przez ustawę 
o ustroju szkolnym z marca 1932 r. W 
tych ramach czasowych, zapewniających 
pracy przejrzystą konstrukcję, pokazane 
zostały etapy kształtowania się ustroju 

prawnego szkolnictwa i rozwoju form 
pracy szkół powszechnych, a przede 
wszystkim przemiany o charakterze or-
ganizacyjnym. 

Omówiono cały zestaw ważnych pro-
blemów szczegółowych, takich jak rea-
lizacja powszechności nauczania, roz-
mieszczenie szkół, stan bazy lokalowej, 
warunki materialne i higieniczno-sani-
tarne, stan zatrudnienia nauczycieli, a 
także zmiany programowe w nauczaniu 
oraz główne kierunki działalności dy-
daktycznej i wychowawczej. Podjęcie te-
go tematu jest tym cenniejsze, że umoż-
liwia nam śledzenie, w jaki sposób od-
bywała się unifikacja polskiego szkol-
nictwa elementarnego, wcześniej różnie 
traktowanego w poszczególnych zabo-
rach; okręg krakowski scalił dwa regio-
ny przez stulecie rozdzielone granicą i 
dlatego prace nad, wyrównaniem pozio-
mu oświatowego i ujednoliceniem ustro-
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