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Wstęp

Inżynieria społeczna w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z rozmachem 
sięgała po ideologię wychowawczą i zbudowała pas transmisyjny służący przenosze-
niu jej na teren szkoły. Kolejne ekipy rządzące przykładały się do sterowania wy-
chowaniem młodego pokolenia, początkowo po omacku, później w zaplanowany 
sposób, bazujący na pracy rządowych instytutów. Zawsze wtórowało temu głośne 
zadęcie polityczne, a towarzysze z centrum w Warszawie, z Komitetu Centralnego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR), uwierzytelniali swoje miejsce 
na szczycie i pilnowali zgodności ze wskazaniami marksizmu-leninizmu.

Szkoła była najbardziej wiarygodną instytucją w systemie wychowania. Z biegiem 
lat okazywało się jednak, że gdyby system nawet funkcjonował sprawnie, nie byłaby 
w stanie zniwelować wpływów z otoczenia.

Szkolnictwem zarządzało centrum – zbiorowy podmiot. Autorstwo kolejnych 
koncepcji było anonimowe. Czasami tylko głośniejsze stawało się imię ministra 
oświaty, poruszającego się tropem wskazówek. Pierwsi sekretarze KC PZPR chętnie 
i ogólnikowo zabierali głos w sprawach szkoły, wzniosłe deklaracje zawierały także 
uchwały zjazdów oraz konferencji partyjnych. Sporów wokół kolejnych inicjatyw 
partyjnych nie było, a społeczne konsultacje i dyskusje prasowe miały fasadowy 
charakter. Była to więc strategia bez stratega znanego z imienia i nazwiska, a także 
głównego ideologa odpowiedzialnego za pomysły, niekoniecznie posiadające prze-
łożenie na praktykę. W historii politycznej PRL bardziej widoczny był minister 
resortu oświaty, ale na krótko, bo niedługo bez społecznego żalu wymieniał go na-
stępca. Kolejni ministrowie mieli swoje 10 minut podczas inauguracji roku szkol-
nego, gdy wygłaszali przemówienia, transmitowane przez radio, obowiązkowo ser-
wowane uczniom zgromadzonym najczęściej w salach gimnastycznych.

Pod pojęciem strategii wychowawczej rozumiemy tutaj zbiór przedsięwzięć 
służących wprowadzeniu pożądanego systemu wartości, forsowanie ideologii wycho-
wawczej oraz rugowanie niechcianych elementów z systemu szkolnego. Na strategię 
składa się także diagnozowanie przedmiotu oddziaływań oraz uzyskana ocena sy-
tuacji młodego pokolenia.
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Pojęcie to incydentalnie i z określeniem „socjalistyczna” można spotkać w źró-
dłach1.

Praca dotyczy szkolnictwa podstawowego i średniego, oglądanego w większości 
wypadków poprzez pryzmat szkoły ogólnokształcącej. Szkoły zawodowe przywołu-
ję wówczas, gdy rozważam ich związek z całością systemu. Specyfi ka przygotowania 
zawodowego nie ma tu znaczenia. 

Zagadnienia dotyczące treści nauczania poszczególnych przedmiotów, składają-
ce się przecież na proces wychowania, wymagałyby szerszej analizy. Tutaj zostały 
one uwzględnione, gdy okazały się niezbędne dla egzemplifi kacji innych spraw, 
chociażby sposobu kształtowania postaw patriotycznych. Natomiast dłużej zatrzy-
małam się przy kwestii szkolnej religii i laicyzacji nauczania.

Wychowanie młodych ludzi odbywało się na tle wydarzeń politycznych w skali 
makro, kolejnych reform oświatowych, na czele z wprowadzeniem 8-letniej szkoły 
podstawowej i zaawansowanym ustanowieniem 10-letniej szkoły średniej. 
Problematykę tę wzięłam pod uwagę w trakcie rozważań.

Zagajeniem do każdego z wyodrębnionych okresów są dane statystyczne ze 
spisów powszechnych, pokazujące kilka najważniejszych wskaźników odnoszących 
się do młodego pokolenia oraz ustroju szkolnego. Informacje statystyczne mają 
dowieść znaczącego udziału dzieci i młodzieży w całym społeczeństwie. Kreślą stałą 
bolączkę szkolnictwa podstawowego, które z powodu braku kadr i budynków nie 
mogło uciec od sprawy placówek niżej zorganizowanych, zatrudniających jednego, 
dwóch, trzech, czterech, pięciu nauczycieli. Dane obrazują przewagę średnich szkół 
zawodowych w stosunku do szkół ogólnokształcących. 

Kilka razy pytam o kondycję lokalową i materialną szkół. Zastanawiam się 
nad wizerunkiem młodzieży oraz zbiorowym portretem nauczycieli.

Instrumentów strategii wychowawczej było wiele: regulacja statusu zawodowe-
go środowiska nauczycieli, podporządkowanie ruchu związkowego, wykorzystanie 
środków dydaktycznych i środków masowego przekazu, obchody wielkich rocznic 
historycznych, obchody Dnia Nauczyciela, kontrola bali maturalnych, zwalczanie 
alkoholizmu, inicjowanie uczniowskiego ruchu spółdzielczego. Tworzyły one histo-
rię szkolnictwa polskiego.

Ramy chronologiczne pracy to okres PRL, lata 1952–1989. Opisywane procesy 
oczywiście nie rozpoczęły się wraz z wprowadzeniem ofi cjalnej nazwy państwa 
w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, początek miały wcześniej – 
po utworzeniu rządzącej niepodzielnie PZPR, od 1949 r. Zapowiedzi dążenia do 
hegemonii w oświacie było widać jeszcze wcześniej, bo w 1947 r., gdy została wy-
eliminowana opozycja polityczna. Wydarzenia te już wiele razy charakteryzowano 

1 „Socjalistyczna strategia wychowawcza to – moim zdaniem – system celowych, plano-
wych i świadomych działań mających istotne znaczenie dla ukształtowania fundamentalnych po-
glądów, przekonań, postaw i właściwości, mających decydujące znaczenie dla kształtu osobowości 
ludzkich, odpowiadających społecznym zapotrzebowaniom ustroju społecznego w jego poszcze-
gólnych fazach rozwojowych”. Zob. W. Pomykało, Socjalistyczna strategia wychowawcza, Warszawa 
1973, s. 10.
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w literaturze przedmiotu i aby nie powielać znanych twierdzeń, zostały pominięte 
w tej książce.

Bibliografi a dotycząca życia szkoły, zarządzania oświatą, koncepcji pedagogicz-
nych jest bardzo obszerna. Obejmuje ona kilkaset pozycji, które są mi znane. Listę 
pozycji bibliografi cznych zredukowałam do koniecznego minimum, do dzieł cyto-
wanych lub stanowiących bezpośrednią lekturę służącą tworzeniu narracji.

Bazę źródłową stanowią materiały znajdujące się w Archiwum Akt Nowych 
(AAN), Archiwum Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (nazwa z okre su, kiedy 
prowadziłam kwerendę) oraz Archiwum Polskiego Radia. Z prasy najbardziej mia-
rodajne i przydatne okazały się „Głos Nauczycielski” oraz „Oświata i Wychowanie”.

Praca składa się z pięciu rozdziałów: pierwszy wprowadza w atmosferę inaugu-
racji peerelowskiego roku szkolnego, drugi dotyczy fragmentu lat 50., a kolejne 
następnych dziesięciolatek. Problematyzacja treści w podrozdziałach została doko-
nana w oparciu o najbardziej charakterystyczne wydarzenia lub problemy. Aby uniknąć 
nadmiernego rozbicia wykładu książki, niektóre kwestie, np. sytuacja nauczycieli, 
prawo do nauki, drugoroczność, realizacja obowiązku szkolnego, poziom wykształ-
cenia społeczeństwa, zostały naszkicowane tylko raz – w najbardziej newralgicznym 
momencie.



Zbiorowym podmiotem realizującym strategię wychowawczą państwa, sprawu-
jącym centralną administrację oświatową było ministerstwo. Urząd, który w końco-
wym okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nosił nazwę Urzędu Ministra 
Edukacji Narodowej, miał w swojej historii różne nazwy:

1. Urząd Ministra Oświaty – utworzony ustawą z 31 grudnia 1944, opubliko-
wane w DzU, nr 19, poz. 99.

2. Urząd Ministra Szkół Wyższych i Nauki – utworzony ustawą z 26 kwietnia 
1950, opublikowane w DzU, nr 21, poz. 181.

3. Urząd Ministra Szkolnictwa Wyższego – utworzony ustawą z 15 grudnia 
1951, opublikowane w DzU, nr 67, poz. 465.

4. Urząd Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego – utworzony ustawą 
z 11 listopada 1966, opublikowane w DzU, nr 47, poz. 272.

5. Urząd Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki – utworzony ustawą 
z 29 marca 1972, opublikowane w DzU, nr 11, poz. 70. Zniesiony ustawą z dnia 
23 października 1987.

6. Urząd Ministra Oświaty i Wychowania – utworzony ustawą z 29 marca 1972, 
opublikowane w DzU, nr 11, poz. 71. Zniesiony ustawą z dnia 23 października 
1987.

7. Urząd Ministra Edukacji Narodowej – utworzony ustawą z 23 października 
1987, opublikowane w DzU, nr 33, poz. 178. (Z połączenia Urzędu Ministra Oświaty 
i Wychowania oraz Urzędu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

8. Urząd Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – utworzony ustawą z 20 paź-
dziernika 2001, opublikowane w DzU, nr 122 poz. 13281.

W odniesieniu do interesującego nas tutaj szkolnictwa ogólnokształcącego byli 
więc ministrowie oświaty, ministrowie oświaty i szkolnictwa wyższego, ministrowie 
oświaty i wychowania, ministrowie edukacji narodowej. Lista owych osobistości jest 
następująca: 

Stanisław Skrzeszewski (VII 1944 – VI 1945) i (II 1947 – VII 1950)
Czesław Wycech (VI 1945 – II 1947) 

1 Spis rozporządzeń w oparciu o materiały znajdujące się w AMENiS, b.n.

Rozdział I

POWITANIE KOLEJNYCH LAT SZKOLNYCH
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Witold Jarosiński (VII 1950 – VIII 1956) 
Feliks Baranowski (IX 1956 – XI 1956)
Władysław Bieńkowski (XI 1956 – X 1959)
Wacław Tułodziecki (X 1959 – XI 1966) 
Henryk Jabłoński (XI 1966 – III 1972,
Jerzy Kuberski (III 1972 – II 1979) 
Józef Tejchma (II 1979 – IV 1980)
Krzysztof Kruszewski (IV 1980 – II 1981)
Bolesław Faron (II 1981 – XI 1985) 
Joanna Michałowska-Gumowska (XI 1985 – X 1987) 
Henryk Bednarski (X 1987 – IX 1988) 
Jacek Fisiak (X 1988 – VIII 1989)3.
Pierwszego dnia roku szkolnego minister wygłaszał inauguracyjne przemówie-

nie, a obowiązkowo słuchali go uczniowie zgromadzeni w szkole, w sali gimnastycz-
nej, na korytarzu, na boisku lub przed szkołą. Każda z ministerialnych oracji2 to 
zwierciadło swojego czasu, ekstrakt polityki oświatowej. Pierwszowrześniowe słu-
chowisko stanowiło immanentny element obrzędowości. Niektóre jego wątki po-
wtarzały się, inne powracały, jeszcze inne okazywały się efemerydami i krótkotrwa-
łymi zagrywkami. 

O tym, że być uczniem w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej równa się roli 
bojownika postępu i żołnierza wielomilionowej armii walczącej o pokój, dowiedzia-
ła się dziatwa szkolna w 1952 r. Ci, którzy uważniej słuchali, mogli zapamiętać także 
przestrogę przed wrogiem czyhającym na każdą słabość, lenistwo i niedbalstwo. 
Zupełnie inne akcenty odnajdujemy kilkadziesiąt lat później. U kresu PRL, we wrześ-
niu 1988 r. H. Bednarski proponował podległym mu szkołom przygotowanie za-
radnych i przedsiębiorczych obywateli.

Większość przemówień zawierała hasło powitalne. Rozpocznijmy od pokazania 
sposobu, w jaki witano słuchaczy.

Lata 50.
Ideowy motyw wzięty z języka socjalizmu przetrwał jeszcze śmierć Stalina. 

Dłużej się nie dało i od 1954 r. powróciły serdeczne słowa:
Droga młodzieży! Przodownicy nauki, zetempowcy, harcerze, uczniowie wszystkich 

szkół! (1953).
Do nauczycieli i wychowawców! (tytuł pierwszej części przemówienia z 1954).
Do młodzieży. Kochane dzieci. Droga młodzieży! (tytuł drugiej części przemówie-

nia z 1954).
Kochane dzieci! Droga młodzieży! (1955).

2 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu 
na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991. Od 4 sierpnia do 11 października był vacat na Urzędzie 
Ministra Oświaty. Zbiór przemówień stanowiący podstawę do analizy powstał w oparciu o ma-
teriały archiwalne, teksty drukowane w prasie oraz zbiory Archiwum Polskiego Radia SA. Zob. też 
P. Sarzyński, Słuchowisko obowiązkowe, „Polityka” 1994, nr 36, s. 19.

I. Powitanie kolejnych lat szkolnych
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Lata 60. 
Minister W. Tułodziecki, wygłaszający trzy pierwsze z przytoczonych poniżej 

zdań, nie szukał przyjaznych zwrotów i zawsze pamiętał o członkach partii. Natomiast 
H. Jabłoński, autor dwóch ostatnich, po zastosowaniu skrótowej ofi cjalnej formuły, 
w 1968 r. wykazał się wyjątkową czułością.

Drodzy towarzysze i koledzy, nauczyciele, wychowawcy! (1960 i niemalże w iden-
tycznej formie w 1961).

Drodzy towarzysze i koledzy – nauczyciele i wychowawcy! (1963).
Drodzy koledzy i towarzysze nauczyciele – wychowawcy! (1966).
Szanowni koledzy! (1967).
Szanowne koleżanki! Kochani koledzy nauczyciele! (1968).

Lata 70.
Dwa pierwsze powitania wypowiedziane przez H. Jabłońskiego były lakoniczne 

i potwornie ofi cjalne. Natomiast kolejne, padające z ust J. Kuberskiego, to już dłuższa, 
możliwie serdeczna fraza. Do sztywnego partyjnego zagajenia powrócił J. Tejchma, 
kiedy występował w zbiorczej szkole gminnej w Małym Płocku w 1979 r. 

Szanowne koleżanki i koledzy! (1970). 
Koleżanki i koledzy! (1971).
Koleżanki i koledzy – nauczyciele szkół w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej! (1972).
Szanowne koleżanki i koledzy, nauczyciele i wychowawcy szkół i placówek oświato-

wo-wychowawczych. Drodzy rodzice! (1973).
Drogie uczennice i uczniowie, szanowne i drogie koleżanki i koledzy nauczyciele 

i wychowawcy wszystkich szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. Szanowni rodzice! (1975).

Drogie dziewczęta i chłopcy, uczennice i uczniowie, harcerki i harcerze! Szanowne 
i drogie koleżanki i koledzy, nauczyciele i wychowawcy wszystkich szkół i placówek 
oświatowo-wychowawczych! (1976).

Dziewczęta i chłopcy! Koleżanki i koledzy! Szanowni towarzysze! (1979).

Lata 80.
K. Kruszewski we wrześniu 1980 r., gdy protesty polityczne rozsadzały państwo, 

nie mógł powtórzyć ubiegłorocznych słów i „towarzyszy” zastąpił „harcerzami”.
Koleżanki i koledzy. Dziewczęta i chłopcy. Druhny i druhowie!
Pierwsze przemówienie w okresie stanu wojennego, wygłaszane przez B. Farona, 

wyznaczyło kierunek na następne lata. Rozpoczynało się ono:
Koleżanki i koledzy. Dziewczęta i chłopcy. Uczniowie wszystkich szkół w Polsce! (1982).
Był to szczególny rok także dlatego, że szef resortu na wstępie wyjaśniał dla-

czego zerwał z dotychczasową tradycją centralnej inauguracji w upatrzonym miejscu, 
a ściślej, tłumaczył się z jakiego powodu wprowadził nowy obyczaj. Uczniowie 
usłyszeli więc o zaniechaniu ogólnopolskiej inauguracji, ponieważ wszystkie szkoły 
są równie ważnie, jak ta ewentualnie upatrzona, poddana projekcji placówka. Na od-
prawie kuratorzy dowiedzieli się, że chociaż, podobnie jak w ubiegłym roku, nie 
będzie centralnej inauguracji w określonej szkole, to mogą oni zorganizować uro-
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czystości wojewódzkie. Dla zrekompensowania braku ogólnopolskiego przywitania 
nowego roku szkolnego minister wystąpił w telewizji 31 sierpnia po Dzienniku 
Telewizyjnym. W kilkunastominutowym przemówieniu ogólnie naświetlał doniosłe 
zadania szkoły i uchylał się od szczegółów. Na tej samej odprawie nie obyło się bez 
przypomnienia obowiązku dopilnowania terminu inauguracji w szkołach, tak aby 
wszyscy uczniowie mogli wysłuchać wypowiedzi w radiu. Znalazła się także prze-
stroga, aby nie były to uroczystości nudne, nadmiernie przeciągające się, bo wówczas 
efekt będzie odwrotnie proporcjonalny do intencji3. 

Następna mowa ministra rozpoczynała się jeszcze bardziej lakonicznie:
Koleżanki i koledzy, uczniowie! (1983).
J. Michałowska-Gumowska nie przybrała powitania w szczególne kobiece ciepło 

i powtórzyła słowa swojego poprzednika: 
Uczniowie wszystkich szkół w Polsce. Koleżanki i koledzy. Nauczyciele i wychowaw-

cy! (1986).
Wielka polityka zawsze była obecna w tych przygotowanych tekstach. Nie-

ustannie, w podobny sposób wychwalano państwo:
– Jest to kraj, w którym władzę sprawuje lud pracujący miast i wsi pod kierow-

nictwem klasy robotniczej, a prawo zapewnia Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. Państwo wznosi nowe budynki szkolne i remontuje dawne, kształci na-
uczycieli, organizuje kolonie i obozy, pałace młodzieży i parki kultury. Dla uczniów 
państwo wydaje corocznie miliony podręczników i pięknych książek, a fabryki wy-
twarzają pomoce naukowe i przybory szkolne (1953).

– Polska Ludowa jest spadkobiercą wszystkich postępowych dążeń z przeszłości 
i wynikiem walki rewolucyjnych sił o wyzwolenie narodowe i społeczne, jest to okres 
szczytowego rozwoju państwa w całym tysiącleciu (1960). 

– Polska Ludowa raz na zawsze odwróciła złe karty dziejów, kształtuje przyszłość 
młodego pokolenia tak pomyślnie jak nigdy wcześniej w historii, idea socjalizmu 
uczyni z naszej ojczyzny jeden z najbardziej rozwiniętych gospodarczo i kulturalnie 
krajów świata (1966).

– Poznajemy sens pojęć „ojczyzna”, „patriotyzm”, „socjalizm”, „sprawiedliwość 
społe czna”, rozpoczynamy trudną drogę wypełniania obywatelskich powinności wobec 
państwa jako najwyższej formy organizacji narodowego bytu. Najstarsi z was, ci  spośród 
was, którzy przekroczyli już formalny próg dojrzałości 13 października staną przed 
urnami wyborczymi do Sejmu PRL, będzie to pierwszy egzamin dojrzałości oby-
watelskiej – egzamin ważny, obywatelski obowiązek powinności wobec państwa (1985).

Obok słów padały liczby. Mistrzostwo w tym zakresie należało do ministra 
Tułodzieckiego. W 1960 r. informował on o: 

– 28 tys. szkół podstawowych i średnich, w których naukę rozpoczęło ponad 
6 mln uczniów;

– wzroście liczby młodzieży we wszystkich typach szkół w stosunku do poprzed-
niego roku; w szkołach podstawowych było więcej o 226 tys., a w pozostałych 
o 137 tys., w szkołach dla pracujących o 216 tys.;

3 Zapis telekonferencji z kuratorami w dniu 24.08.1982, AMENiS, b.n.
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– nasileniu budownictwa szkolnego, które dostarczyło 711 nowych budynków 
o 5334 izbach;

– drugoroczności, która w ubiegłym roku objęła pół miliona dzieci i  młodzieży; 
– odsiewie dzieci w wieku szkolnym, sięgającym 70 tys. przed ukończeniem 

VII klasy;
– bilansie ostatniego 16-lecia, pokazującym 97,5% dzieci w wieku szkolnym 

mających możliwość uczęszczania do szkoły realizującej program siedmiu klas, 
podczas gdy przed wojną taką szansę miało tylko 25%; 

– 76,2% absolwentów szkół podstawowych uczących się dalej w szkołach śred-
nich w zestawieniu z 14% młodzieży mających tę szansę przed wojną;

– rozbudowie szkolnictwa zawodowego, które przez 16 lat przygotowało ponad 
milion wykwalifi kowanych robotników oraz ponad pół miliona techników.

Na tym jednak nie koniec wyliczanki skierowanej do słuchaczy. Ponadto dowie-
dzieli się oni o wzroście funduszu płac dla nauczycieli o 1430 mln zł w ciągu 
ostatnich czterech lat oraz o podwyżkach płac o 1700 mln w ostatniej pięciolatce.

Sprawa znikomej percepcji danych, stanowiących abstrakcję dla uczniów, nie 
wymaga dłuższego uzasadnienia. Należy jednak dodać, że minister trzymał się tej 
konwencji przez kolejne lata i uparcie serwował przeróżne wskaźniki do końca swojej 
kadencji. Jego następca, H. Jabłoński nie podał żadnej liczby w pierwszym swoim 
przemówieniu w 1967 r. Zdrowy rozsądek w tym względzie zachowali także póź-
niejsi szefowie resortu.

Miejsce centralnej inauguracji, aż do końca lat 70., było umiejętnie wyznaczane, 
dobierano głównie małe miejscowości, aby zaznaczyć związek głównej administracji 
oświatowej w Warszawie z terenem całego kraju.

W teren jeździł nie tylko minister, ale także inni dostojnicy. Spektakularnie 
wyglądało to zwłaszcza w czasach boomu budowlanego. W 1963 r. centralna inau-
guracja odbyła się w Radomsku (woj. łódzkie), tam właśnie uroczyście przekazano 
nową szkołę tysiąclecia, która otrzymała imię Pawła Findera, a wszyscy wysłuchali 
uroczystego przemówienia. Prasa przypominała, że w okresie powojennym na terenie 
woj. łódzkiego zbudowano 470 obiektów szkolnych. Następnie minister i wicemi-
nister dokonali otwarcia tysiąclatki w Troszynie Nowym (gromada Dobrzyków, 
woj. warszawskie). Aby uroczystość nie przebiegała w pustce społecznej, zorganizo-
wano manifestację miejscowej ludności w związku z 24. rocznicą wybuchu II wojny 
światowej. Drugi z wiceministrów odwiedził woj. rzeszowskie, by dokonać otwarcia 
pawilonu Liceum Ogólnokształcącego w Leżajsku, a prasa chwaliła cały powiat za 
zajęcie pierwszego miejsca w czynach społecznych. W woj. katowickim przekazano 
12 nowych szkół, wśród nich sześć tysiąclatek. Szkoła tysiąclecia w Chorzowie, 
wybudowana przy wsparciu chorzowskiego „Konstalu” i kopalni „Prezydent”, otrzy-
mała imię Janka Krasickiego. W Bydgoszczy szkołę tysiąclecia otworzył sekretarz 
Centralnej Rady Związków Zawodowych, bo placówka powstała dzięki wsparciu tej 
instytucji, a wyróżniała się galerią rzeźby i malarstwa, ofi arowaną przez pomorskich 
plastyków. W Warszawie została otwarta szkoła, której nadano imię Francesca Nulla 
– włoskiego generała, jednego z bohaterów powstania styczniowego 1863 r. 
Uroczystość uświetnił sekretarz ambasady włoskiej oraz wiceprzewodniczący 
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Stołecznej Rady Narodowej. W Otwocku k. Warszawy oddano do użytku pierwszą 
zawodową szkołę tysiąclecia – Technikum Nukleoniczne, które miało kształcić 
specjalistów do polskich ośrodków badań atomowych, tę uroczystość zaszczycił 
I sekretarz Związku Młodzieży Socjalistycznej. Natomiast I sekretarz krakowskiego 
Komitetu Wojewódzkiego otworzył tysiąclatkę w Chrzanowie.

Inauguracja roku szkolnego 1973/1974 miała miejsce w Klukowie, gdzie przy-
jechali minister, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (KW PZPR) w Białymstoku, zastępca kierownika Wydziału Nauki 
i Oświaty KC PZPR, sekretarz Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego (ZG ZNP), przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN), 
kurator okręgu szkolnego, przedstawiciele władz powiatu Wysokie Mazowieckie, 
oddział Wojska Polskiego. Grała orkiestra wojskowa, na ręce dyrektora przekazano 
sztandar ufundowany przez mieszkańców gminy, otwarto Izbę Pamięci Narodowej.

W 1979 r. w Małym Płocku szkole nadano imię Jana Kochanowskiego oraz 
przekazano młodzieży sztandar ponoć ufundowany przez społeczeństwo gminy. 
Młodzi złożyli ślubowanie na sztandar. W imieniu mieszkańców głos zabrał jeden 
z rolników. Mówił on o dumie z powodu przekazania mieszkańcom nowoczesnego 
obiektu, jakim jest gminna szkoła zbiorcza. Przypomniał jak mieszkańcy sami po-
magali w jej budowie. Po przemówieniu ministra Tejchmy, rozpoczęły się występy 
artystyczne, zebrani oglądali widowisko To jest Polska. Goście zwiedzili szkołę, odbyło 
się uroczyste otwarcie szkolnej Izby Pamięci Narodowej. Następnie minister oraz 
przybyły z nim kierownik Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR Jarema Maciszewski, 
władze partyjne i administracyjne woj. łomżyńskiego spotkali się z radą pedagogicz-
ną szkoły w Małym Płocku oraz aktywem oświatowym województwa i przedstawi-
cielami kuratorium. Towarzysz Maciszewski, przemawiając do zebranych, stwierdził, 
że czasem słyszy się uwagi o nadmiernym obciążeniu budżetu inwestycjami szkol-
nymi. Jakież błędne to opnie, bo każda inwestycja oświatowa jest inwestycją w rozwój 
człowieka. W trakcie spotkania wyróżniającym się pedagogom wręczono odznacze-
nia państwowe. Potem wszyscy zwiedzili nowy dom nauczyciela, gdzie zamieszkało 
16 rodzin. 

Wśród przewijających się wątków pierwszoplanową rolę pełnił motyw pracy, 
co zupełnie zrozumiałe, bo przecież rozpoczynano kolejny jej etap. Oprócz pracy 
uczniowskiej, mówiono o pracy dla ojczyzny. Często też szkicowano pomost pomię-
dzy indywidualnym wysiłkiem a zbiorowymi osiągnięciami, ujęty chociażby w haśle 
„pracując dla Polski, pracujemy dla siebie”. Praca miała być dobra, rzetelna, obo-
wiązkowa. Dodatkowo padały pojęcia, takie jak kwalifi kacje, inicjatywa, aktywność, 
wytrwałość, zaangażowanie, harmonijny wysiłek, osiąganie dobrych wyników jako-
ściowych i ilościowych.

Łatwe do odnalezienia są także wątki patriotyczne, zwykle krótkie i sprowadza-
jące się do przywołania ojczyzny w kontekście ze stwierdzeniami: radość, siła i duma, 
miłość do ojczyzny, nasza piękna ojczyzna od Bałtyku po Karpaty, od Odry po Bug, 
odpowiedzialność za przyszłość narodu. 

Nie zapominano także o rodzinie. Mówiono o zacieśnianiu więzi z domem 
rodzicielskim, gdyż nowoczesna szkoła pogłębia w ten sposób swoją działalność 
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opiekuńczo-wychowawczą. Podobnie napomykano o trosce rodziców, wdzięczności 
dzieci za trud rodzicielski, no i o tym, że wszyscy uczniowie i nauczyciele tworzą 
jedną wielką rodzinę.

Niespodziewanie rzadkie, bo konsekwentnie przypominane jedynie w latach 80., 
były wspomnienia o przypadającej właśnie wrześniowej rocznicy wybuchu II wojny 
światowej.

Ministrowie niechętnie, znowu z wyjątkiem lat 80., powracali do minionych 
miesięcy. Wówczas mówca rozpoczynał od spraw jeszcze przyjemniejszych niż 
perspektywa 10 miesięcy nauki, a mianowicie od wzmianki o wakacjach. Uczniowie 
mieli być więc wypoczęci, zdrowi. W ocenie ich wypoczynku brano pod uwagę wiele 
czynników. Bo choć minione lato nie skąpiło słońca, a dni wypełniały wycieczki 
krajoznawcze, zabawy przy ognisku, gry sportowe, to były także czyny społeczne, 
obozy przysposobienia obronnego, praca w Ochotniczych Hufcach Pracy, pomoc 
rodzicom. I spotkania z kolegami z krajów socjalistycznych. 

Zawsze nie ulegało wątpliwości, że letnie miesiące przywołano wyłącznie w celu 
uzmysłowienia, iż stanowią one czas miniony i teraz pora przystąpić do nauki. 
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Ludność Polski 31 grudnia 1950 r. wynosiła 25 035 tys., dzieci do 14 lat stano-
wiły 7374 tys. Było wówczas 22,9 tys. szkół podstawowych, do których uczęszczało 
3281,8 tys. uczniów. Przy czym szkoły najniżej zorganizowane, gdzie pracował jeden 
nauczyciel, stanowiły 30,5%, szkoły o dwóch nauczycielach – 23,6%, o trzech na-
uczycielach – 15,3%, o czterech nauczycielach – 9,2%, o pięciu nauczycielach – 4,9%, 
natomiast szkoły najwyżej zorganizowane (o 6 i 7 i więcej nauczycielach) – 16,5%. 
Szkół średnich ogólnokształcących było 764 i uczyło się w nich 194,4 tys. osób, zaś 
zawodowych – 5606, a uczęszczało do nich 634,7 tys. osób1.

Spośród wielu danych statystycznych charakteryzujących szkolnictwo polskie 
dla ogólnej orientacji wybierzmy jeszcze wskaźnik mówiący o uczniach promowanych 
do następnej klasy. Przez całe lata 50. drugoroczność lub tzw. odpad czy odsiew 
szkolny były przykrym problemem. Pod koniec tego okresu w roku szkolnym 
1958/1959 procent drugorocznych w szkołach podstawowych w całym kraju wynosił 
11,7%; w liceach ogólnokształcących – 10,3%, w technikach – 12,2%, w zasadniczych 
szkołach zawodowych – 8,4%. Obrazowo oznacza to, że z samych drugoroczniaków 
można by stworzyć miasto wielkości Łodzi. Ekonomiści obliczali straty gospodarki 
narodowej z powodu drugoroczności, bo na jednego ucznia trzeba było wydać 
przeciętnie w szkole podstawowej ok. 1,3 tys. zł, w liceach ogólnokształcących – 
ok. 2,6 tys. zł, w szkołach zawodowych od 3 do 5 tys. zł. Pedagodzy ubolewali nad 
stratami społecznymi i przeprowadzali badania pokazujące jak uczniowie pozosta-
wieni na drugi rok w zasadzie nie uczyli się lepiej i stanowili źródło trudności dy-
daktycznych. Nauczyciele w drugoroczności upatrywali przyczynę odsiewu szkolne-
go oraz bardzo często początku wykolejenia się wielu młodych ludzi. Sytuacja 
stopniowo poprawiała się. Dane statystyczne były coraz bardziej optymistyczne. 
Wybiegając myślą do przodu, spójrzmy na nie w roku szkolnym 1964/1965. W szko-
łach podstawowych pozostało wówczas na drugi rok 5,8% uczniów, a w szkołach 
ogólnokształcących – 6%. Wtedy jednak pojawiły się inne refl eksje, które nieco 

1 Polska 1918–1988, prace autorsko-redakcyjne pod kierunkiem W. Bohdanowicz, GUS, War-
szawa 1989. Dane dotyczące liczby nauczycieli w szkołach podstawowych pochodzą z roku szkol-
nego 1949/1950, a liczby szkół i uczniów z roku 1950/1951.
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przyćmiewały zadowolenie z redukcji drugoroczności. Punktem wyjścia stały się 
egzaminy na Politechnikę Warszawską, gdzie na ponad 5,6 tys. zdających 3,6 tys. 
osób otrzymało oceny niedostateczne z matematyki. Padło więc pytanie, czy nie są 
to wyłącznie osiągnięcia ilościowe, którym nie zawsze odpowiada lepsza jakość. Czy 
nie stosuje się uproszczonej oceny wyników nauczania, czy nie używa się nacisków 
na dyrektorów szkół i nauczycieli, doprowadzając do wypaczeń, osiągania pozornych 
wyników. Problem miał być ważny nie tylko dla samej szkoły i powinno rozpatrywać 
się go w kontekście dziedzin życia, chociażby przemysłu, któremu zdarzało się 
wypuszczać buble. Za przestrogę posłużyła historia Warszawskiej Fabryki 
Samochodów Osobowych podnoszącej plan produkcji syren bez poprawy ich jakości. 
Do publicznej wiadomości została nawet podana informacja o karach i zwolnieniach 
ze stanowisk pracowników odpowiadających za produkcję, którzy pierwszą serię 
syren 104 oddali do Motozbytu w Warszawie z poważnymi brakami. No i morał: 
w szkole podobnie jak w fabryce trzeba postawić nacisk na jakość i to powinien być 
punkt ciężkości w pracy nauczyciela2.

Przystępując do oglądu działalności władz oświatowych w PRL, rozpocznijmy 
od kwestii ich roli normotwórczej. Już na wstępie przyjmujemy, że opracowywanie 
przepisów stanowi środek upowszechniania ważniejszych decyzji oraz podstawę 
do działalności wykonawczej. Istnieje także twierdzenie o przepisach dostarczających 
wzorów racjonalnego działania. Tuż obok mamy inne mówiące o zbyt dużej liczbie 
szczegółowych przepisów hamujących samodzielność i inicjatywę niższych organów, 
wówczas dochodzi nawet do niweczenia obyczajów organizacyjnych i biurokratyza-
cji systemów oświatowych. Przepisy są bronią obosieczną, mogą spełniać rolę kre-
atywną i destrukcyjną3.

Po wojnie nastąpiła lawina regulacji prawnych w postaci zarządzeń, rozporządzeń, 
instrukcji, zaleceń i pism okólnych. Sytuacji nie można jednak usprawiedliwiać 
trudnościami organizacyjnymi, byłby to nadmiar wyrozumiałości, bo praktyka nie 
potwierdzała słuszności takiego postępowania. Mnożące się przepisy nie stanowiły 
ułatwienia, a wręcz przeciwnie, były powodem do zwiększenia sformalizowania 
administracji szkolnej. Z biegiem czasu, w całym okresie PRL, administracja coraz 
rzadziej dostrzegała rzeczywiste problemy podległych szkół i odczucia pracowników, 
bo pogrążała się w papierach z przepisami prawnymi. Według obliczeń w okresie 
1945–1975 zostało wyprodukowanych ponad 4620 przepisów, co oznacza przecięt-
ną każdego roku w granicach 154 aktów prawnych. Są to liczby przybliżone, ponie-
waż powstały na podstawie dzienników urzędowych resortu oświaty i nie uwzględ-
niają przepisów wydanych w inny sposób.

W pierwszym powojennym 5-leciu opublikowano ponad 1,4 tys. przepisów, 
uchylano wówczas stare przedwojenne rozporządzenia i wprowadzano nowy ład. 

2 Ilość czy jakość, „Głos Nauczycielski” 1966, nr 38, s. 1.
3 M. Balicki, Zarządzanie szkolnictwem w Polsce (studium historyczno-porównawcze), Białystok 

1978, s. 223. Autor powołuje się tutaj na opinie J. Homplewicza i A. Smołalskiego, badaczy zaj-
mujących się prawnymi formami działania władz szkolnych oraz przepisami oświatowymi w Pol-
sce Ludowej. 
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W latach 50. też zostało wydanych wiele przepisów, bo ponad 1,5 tys. Były to lata 
szczytowego centralizmu w dziejach administracji polskiej, kiedy najdrobniejsze 
sprawy podlegały regulacji. W latach 60. reforma oświatowa znowu przyczyniła się 
do twórczości normującej, ukazało się ponad 1,2 tys. przepisów. W pierwszym 5-leciu 
następnej dekady powstało ponad 410 przepisów. Na usprawiedliwienie tak potęż-
nego panformalizmu można przywołać jedynie przykłady innych sfer życia państwo-
wego, gdzie każdy resort miał ambicje tworzenia własnych aktów prawnych. 
Obliczenia pokazywały około 90 tys. resortowych aktów prawnych obowiązujących 
w PRL pod koniec lat 60., z czego tylko 1/3 była przydatna. Pod koniec lat 60. 
specjalna komisja legislacyjna uchyliła 2/3 różnego typu zarządzeń. Jednak przesta-
rzały styl pracy organów administracyjnych pozostał, podobnie nieufność w stosun-
ku do samodzielności organów terenowych, które przyczyniły się do dalszego nie-
kontrolowanego rozrostu przepisów.

Przyczyn nadmiernej formalizacji działalności oświatowej było kilka. Jedna 
z nich miała związek z utrzymującym się przez długie lata niskim poziomem 
wykształcenia kadry kierowniczej i ogółu nauczycieli. Inna to nadmiernie rozbu-
dowany aparat centralny, którego pracownicy nieprzerwanie produkowali nowe 
przepisy i żądali sprawozdań z ich realizacji, chociażby po to, aby wykazać swoją 
niezbędność. Nadmierna liczba przepisów, czyli przeinstruowanie, zbyt często dawała 
o sobie znać w szkolnictwie. Na przykład w 1969 r., kiedy nie było żadnych szcze-
gólnych wydarzeń reformatorskich, w szkolnictwie obowiązywały 792 akty norma-
tywne, z tego 317 nie zostało umieszczonych w dzienniku urzędowym. Przy tak 
ogromnej liczbie przepisów kadra kierownicza nie mogła wyłowić i znać te naj-
ważniejsze. Trzeba także wspomnieć o normotwórczych akcjach na rzecz szkolnic-
twa, prowadzonych przez administrację centralną, prezydia rad narodowych 
szczebla wojewódzkiego i powiatowego, związki zawodowe oraz organizacje par-
tyjne wyższego i niższego szczebla. Cały czas jednak pamiętamy o zdecydowanej 
przewadze przepisów opracowanych w zaciszu ministerialnych gabinetów, które nie 
wymagały akceptacji Sejmu czy Rady Ministrów. Nazbyt drobiazgowe przepisy 
wydawane w latach 50. dotyczyły czapki szkolnej, zmiany obuwia, wzoru sprawoz-
dań ze zbiórki surowców wtórnych4. 

Nie zapominajmy także o ludziach, którzy je konstruowali. Urzędnicy produ-
kujący rozporządzenia byli zwykle nieprzygotowani do pełnienia swojej profesji. 
Z większą łatwością mogli pisać instrukcje poświęcone prostym sprawom, kiedy 
zarządzenie dotyczyło zagadnień wychowania, w pocie czoła tworzyli teksty, pilnu-
jąc jedynie, aby były one poprawne politycznie. Szczególnie trudne i delikatne zadanie 
to ułożenie pogadanki na początek i koniec roku szkolnego. Napisanie wystąpienia 
dla dyrektora placówki z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wymagało nie 
tylko wyczucia politycznego, ale także zdolności literackich. Pogadanka miała swoją 
dramaturgię i obowiązkową dawkę infantylnego dydaktyzmu. 

Prezentowany poniżej, w oryginale mocno pokreślony maszynopis, to kolejna 
wersja udoskonalanego tekstu. Zawierała ona także kilka wklejonych kawałków 

4 Ibidem, s. 223–233.
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innego maszynopisu, fragmentów z poprzedniej wersji, a wszystko po to, aby zaosz-
czędzić energię i w kółko nie odsyłać tekstu do maszynistki. Dokument szlifowano 
z mozołem, bo co roku ulegał aktualizacji. Warto prześledzić cały tekst, gdyż w skali 
mikro pomieścił on w sobie okrutną ideologię I połowy lat 50. Warto odnotować 
zastosowanie strategii wychowawczej w pigułce, w dawce aplikowanej dzieciom tego 
dnia. Wcześniej oczywiście uczniowie wysłuchali radiowego przemówienia ministra 
oświaty.

Pogadanka na rozpoczęcie roku szkolnego dla szkół podstawowych:
„Witam Was drogie dzieci w dniu rozpoczynającego się roku szkolnego. 

Serdecznie się cieszę, że widzę Was zdrowe, wesołe i opalone, że nie zmarnowaliście 
wakacji, że na kolonii dobrze reprezentowaliście honor naszej szkoły (wstawka te-
renowa – podsumowanie prac wakacyjnych dzieci).

Szczególnie serdecznie witam te dzieci, które po raz pierwszy przyszły dziś 
do szkoły, witam naszych nowych uczniów klasy pierwszej. Witam Was, najmłodsi, 
w imieniu nauczycieli, rodziców i starszych kolegów z prawdziwym wzruszeniem. 
Oto po raz pierwszy weszło w nasze progi pokolenie urodzone w czasie, kiedy po 
strasznej wojnie Polska odzyskała wolność pokolenie urodzone w roku 1944, roku 
Manifestu Lipcowego. Przyszliście na świat w tym pamiętnym czasie, kiedy serca 
nasze ożywił powiew wolności i wiary w zwycięstwo dobra i sprawiedliwości, kiedy 
Armia Radziecka i odrodzone wojsko polskie wyzwoliły wschodnią część naszego 
kraju. Życzę Wam, uczniowie klasy I, ażeby szkoła nasza stała się dla Was drugim 
domem, abyście zawsze biegali do niej z radością, abyście w niej nauczyli się kochać 
ojczyznę, służyć jej swą pracą i walczyć o jej szczęśliwy, pokojowy rozwój.

Na naszej uroczystości są przedstawiciele Gminnej Rady Narodowej, Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, Związku Samopomocy Chłopskiej, Komitetu 
Rodzicielskiego, Szkolnego Komitetu Opiekuńczego (wymienić w zależności od 
sytuacji). I tak jest wszędzie w każdej szkole.

Czy zauważyliście, co zmieniło się w naszej szkole w czasie waszej  nieobecności?
W czasie, kiedyście wy hasali jeszcze na wczasach wakacyjnych tutaj w naszej 

szkole pracowali robotnicy i przygotowali dwie nowe klasy na wasze przyjście. Ktoś 
tutaj chodził, myślał, zastanawiał się co zrobić, by było Wam tutaj najlepiej, najprzy-
jemniej, najmilej.

Kto to był taki? Wiecie, że naszym gospodarzem jest Miejska (Gminna) Rada 
Narodowa, że Komitet Rodzicielski uważnie obserwuje przez cały rok jakie są po-
trzeby szkoły i stara się je zaspokoić bądź sam, bądź daje znać Radzie o nich, że 
właśnie w okresie wakacji wszystkie plany remontu, ulepszenia warunków pracy 
ucznia są realizowane pod kierownictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
przez Radę Narodową jako współgospodarza. 

Dobrze będzie jeżeli uświadomicie sobie, że jest to mała część tego, co dla dzieci 
i ich nauki zrobił nasz ludowy rząd. Że od ukończenia wojny upłynęło zaledwie 
siedem lat, a my już możemy poszczycić się tak dużymi osiągnięciami, jak te, 
o których tutaj mówimy. Mamy coraz więcej budynków szkolnych, coraz więcej szkół 
zelektryfi kowanych, coraz więcej szkół zradiofonizowanych. Doszliśmy już do tego, 
że możemy z całą pewnością powiedzieć, że ani jedno dziecko siedmioletnie nie 
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będzie w tym roku poza szkołą. Stworzyliśmy takie warunki, że wszystkie mogą 
i wszystkie będą się uczyć.

Dobrze także będzie, jeżeli sobie uświadomicie, że takich młodych nauczycieli, 
jak tutaj obecny obywatel (wstawka terenowa), który będzie prowadził klasę… albo 
opiekował się organizacją harcerską w naszej szkole (wstawka terenowa) stawiło się 
dziś do pracy w kraju ponad 15 000.

Wiecie co to wszystko znaczy? To znaczy, że nasz prezydent obywatel Bolesław 
Bierut, Rząd i Polska Zjednoczona Partia Robotnicza z głęboką troską myślą o tym, 
żeby wszystkie dzieci w Polsce mogły się uczyć w przestronnych, jasnych izbach 
szkolnych, żeby było i coraz więcej dobrych nauczycieli, aby nauka w tych szkołach 
była z każdym rokiem lepiej prowadzona i radośniejsza.

Wszyscy wiecie o tym, że tak właśnie jest w Polsce, ale dobrze jest też wiedzieć 
o tym jak jest w innych krajach.

W Anglii np. istnieje też ustawa o obowiązku nauczania dzieci. Według niej 
do szkoły powinny chodzić dzieci od 5 do 15 roku życia, a dla wykonania tej ustawy 
trzeba by wybudować trzy tysiące nowych szkół. Ustawa wyszła w roku 1944. 
A wiecie ile wybudowano od 1944 w Anglii szkół z tych 3 tysięcy? – tylko 61.

Zapiszemy sobie na wszelki wypadek na tablicy te dwie liczby – 412 szkół 
oddanych w jednym roku, w dzisiejszym dniu do użytku w Polsce i 61 szkół wybu-
dowanych od zakończenia wojny w Anglii.

Skoro już jesteśmy w Anglii, to przypomnijmy sobie, że do dzisiaj są tam czynne 
szkoły tzw. „czarnego rejestru” tzn. szkoły, które dawno powinny ulec rozbiórce, 
walące się zagrażające życiu dzieci, które się w nich uczą. Tych 644 szkół miano 
rozebrać już w 1925 roku. Możecie sobie wyobrazić jak odbywa się w nich nauka.

A jak jest w kraju, który chełpi się przed całym światem swoją okrzyczaną troską 
o kulturę i cywilizację, o szkołę i naukę. Jak jest w Ameryce? Amerykański minister 
sprawiedliwości Clark zakomunikował, że w Ameryce 6 milionów dzieci nie uczęsz-
cza do szkół. Posłuchajcie dobrze. W tym samym czasie u nas w Polsce postano-
wiono zlikwidować całkowicie analfabetyzm. My wydajemy ogromne sumy na to, 
by każdy człowiek w naszej ojczyźnie miał możliwość zdobywania wiedzy, w Ameryce 
6 milionów dzieci nie uczęszcza w ogóle do szkoły.

A wiecie dlaczego? Bo w tym kraju w którym miliarderzy nie wiedzą w jaki 
sposób zużytkować miliony zarobione na wyzysku robotników, przeznacza się nie 
całą setną część budżetu państwowego na oświatę, a 76 części wydatkuje się na cele 
wojny5.

Moglibyśmy mnożyć przykłady. Jest ich wiele. Bo przecież wiecie, że nowy rok 
szkolny, radosne święto dzieci i dorosłych nie jest świętem dla wszystkich dzieci. 
Nie jest świętem dla dzieci hinduskich, które w kilkunastogodzinnej pracy za nędzny 

5 Do tego akapitu były dwa odsyłacze. Jeden informował, że „w Nowym Jorku przy Piątej 
Avenue znajduje się pałacyk wybudowany na mocy testamentu pewnej Amerykanki. Milionerka 
ta zostawiła 75 mln dolarów do użytku swojego pieska Tobi. Tobi sypia w złotym łóżeczku, ma 
45 służących do swojej dyspozycji, 6 adwokatów pilnuje jego spraw, w tym samym czasie w No-
wym Jorku zdarzają się mieszkania nędzarzy, w których szczury gryzą dzieci w kołyskach”. 
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zarobek, nie wystarczający nawet na dostateczne wyżywienie, marnują zdrowie, często 
tracą życie.

Nie jest nowy rok szkolny świętem dla tych dzieci włoskich, które w sycylijskich 
kopalniach siarki 83 m pod ziemią pracują przy gorących kwasach bez ubrania 
ochronnego i obuwia. Pracują najwyżej dwa lata. Po upływie tego czasu umierają 
lub ulegają ciężkim schorzeniom. I nie może się cieszyć dniem 1 września wiele 
dzieci koreańskich, którym faszyści spalili domy, zamordowali rodziców.

Wiemy, że takich dzieci jak koreańskie, wietnamskie, greckie są jeszcze na świecie 
miliony. Wiemy, że wszędzie gdzie rządzą jeszcze kapitaliści, fabrykanci i bankierzy 
tuczący się ludzką krzywdą los dzieci jest smutny. I wiemy, że klasa robotnicza całego 
świata toczy twardą nieustępliwą walkę o to aby tym dzieciom zapewnić takie same 
warunki życia i pracy jakie wy macie w naszej ludowej ojczyźnie, by im zapewnić 
pokój, prawo do nauki i do szczęśliwego życia. Wiemy też, że w walce tej przewo-
dzi Związek Radziecki, i za to go tak serdecznie kochamy”.

Następnie, w kolejnych akapitach, dyrektor szkoły znalazł tekst o rozbudowie 
Polski i wysiłku robotników, a także o ważnych inwestycjach przesyłowych. 

„[...] W naszym kraju każdy musi uczyć się szanować pracę drugiego człowieka. 
Dziecko oczywiście też.

Państwo planuje, kiedy i ilu nauczycieli musi wykształcić, ażeby zaspokoić po-
trzeby dorastających dzieci. Ale chcemy, ażeby dzieci szanowały wysiłek państwa, 
ażeby nauczyły się korzystać z pracy nauczyciela tak dobrze, by ani jedno słowo 
z tego, co nauczyciel dziecku przekazuje nie zostało zmarnowane”.

Dalej dyrektor mówił o:
– radach narodowych planujących wydatki w budżecie i szykujących budynki 

szkolne;
– spełnianiu obowiązków przez dzieci w rodzinie;
– rocznym planie pracy w szkole;
– uczniach, którzy mieli poprawki w ubiegłym roku;
– harcerzach. 
„Gdy patrzę na was, nie mogę myśleć bez wzruszenia o tym, że w tej chwili 

ubrani w podobne chusty słuchają słów swoich wychowawców pionierzy Związku 
Radzieckiego, którzy są wzorem i przykładem dla dzieci całego świata”.

Następnie wspominał o pionierach z innych państw socjalistycznych. Przeszedł 
do kwestii dyscypliny pracy w szkole, która musi być podobna do rygoru w fabryce, 
a każdy człowiek musi być zdyscyplinowany. Przywołał godne podziwu postaci:

– Aleksandra Meresjewa, beznogiego lotnika radzieckiego, bohatera książki 
B. Polewoja Opowieść o prawdziwym człowieku, który dzięki ćwiczeniom nauczył się 
chodzić;

– Bolesława Bieruta – „naszego kochanego prezydenta”;
– Konstantego Rokosowskiego, marszałka Polski, „sławnego bojownika wielkiej 

wojny wyzwoleńczej”;
– Feliksa Dzierżyńskiego – „największego polskiego rewolucjonistę”;
– Hankę Sawicką i Janka Krasickiego (tych dwoje młodych bohaterów podzie-

mia komunistycznego z czasów okupacji zawsze wymieniano razem).

II. Lata pięćdziesiąte



  23

Mówca wzywał uczniów do odpowiedzialności za cały zespół klasowy.
„Będziemy nie tyko na lekcjach ale i nad lekcjami pracować. Będziemy dalej 

organizować wieczory świetlicowe dla naszej wsi, założymy działkę miczurinowską 
przy szkole, hodowlę… (wstawka terenowa o projektowanych pracach pozalekcyj-
nych). Będziemy dalej oszczędzać i przekazywać młodym kolegom podręczniki 
szkolne, aby zmniejszyć wydatki naszego państwa o wiele milionów złotych, będzie-
my zbierać złom i odpadki, aby dostarczyć surowca potrzebnego do planu sześcio-
letniego, będziemy sadzić drzewa przydrożne i zbierać zioła lecznicze (wstawka 
terenowa o pracach społecznie użytecznych). […] Pamiętać przy tym wszystkim 
potrzeba, że w naszej walce o pokój – o plan sześcioletni stara się nam przeszkodzić 
wróg klasowy, że podżegacze wojenni organizują w naszym pięknym kraju różnego 
rodzaju dywersje, nasyłają szpiegów i innych wrogów naszego narodu. Musimy się 
uczyć czujności aby umieć znaleźć wroga i go zniszczyć. Poznamy go po plotce, 
która zniechęca do lepszej pracy i walki. Poznamy po czynie, który hamuje robotę 
zamiast posuwach się naprzód”.

Ostanie półtorej strony długiego, i z pewnością przerastającego możliwości 
percepcyjne dzieci, maszynopisu zawierało dumne wezwania do pracy szkolnej. 
Jeszcze raz został przywołany Bierut i Związek Radziecki6.

Początek Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Początek pierwszego roku szkolnego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
przypominał poprzednie lata. Ogłoszenie nowej konstytucji w 1952 r., zawierającej 
nową nazwę państwa, nie zmieniało, a wręcz potwierdzało dotychczasową strategię 
wychowawczą.

Zastanawiając się na tym, który z jej nurtów został z największym impetem 
przeniesiony do PRL, spróbujemy wskazać na ścieranie się przeciwieństw: pochwał 
i nagan jako sił napędowych systemu. W dychotomicznym ujmowaniu świata po-
chwały stanowiły mieszankę rytualnych sloganów. Podobnie było z naganami, choć 
w ich przypadku większą rolę odgrywały przykłady czerpane z życia.

Należy rozpocząć oczywiście od pochwał i wyrazów samozadowolenia. Na 
uznanie władzy zasługiwał zapał i entuzjazm do pracy „patriotycznego nauczyciel-
stwa”. Centrala cieszyła się, że nauczyciele biorą udział w popularyzacji konstytucji 
oraz z wielkim entuzjazmem podejmują zobowiązania dla uczczenia 60. rocznicy 
urodzin prezydenta B. Bieruta. Perspektywy, w skali makro, wyznaczał XIX Zjazd 
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego oraz praca J. Stalina pt. Ekonomiczne 
problemy socjalizmu w ZSRR. Nikt jednak nie dawał wskazówek do studiowania 
uchwał zjazdowych i dokładniej nie wyjaśniał, jak należy rozumieć książkę wodza 
radzieckiego.

6 Pogadanka na rozpoczęcie roku szkolnego dla szkół podstawowych, 1951, AAN, MO, sygn. 383, 
s. 12–28.
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Nagany można sprowadzić do kilku głównych spraw. Najważniejszą były wyniki 
nauczania. Już w 1949 r., na ogólnokrajowym zjeździe inspektorów szkolnych 
w Warszawie, został nagłośniony problem podsumowywania wyników osiąganych 
w całym szkolnictwie polskim. Rok później, na następnym zjeździe inspektorów 
nowością stała się analiza danych statystycznych z klasyfi kacji półrocznej w szkołach 
podstawowych. Miała ona wykazać braki w pracy tych szkół. Ogłoszono wówczas, 
że odsetek uczniów z ocenami niedostatecznymi wynosi 30, ale w klasach V–VII 
jest on znacznie wyższy, bo dochodzi do 39. W 1952 r. dobitniej operowano danymi 
statystycznymi zestawiającymi drugoroczność z przedostatnich czterech lat. Dla 
wszystkich klas szkoły podstawowej wynosiła ona przeciętnie:

w roku szkolnym 1947/1948 – 14,2%
  1948/1949 – 12%
  1949/1950 – 8,8%
  1950/1951 – 7,6%
W liceach drugoroczność także zmalała – z 18% w 1948/1949 r. do 13,5% 

w 1949/1950 r. i 13% w 1950/1951 r.
Malejący wskaźnik drugoroczniaków nie mógł jednak powodować radości. 

Wynikami nauczania resort zajął się przecież w jasno sprecyzowanym celu, dalekim 
od zamiaru chwalenia poprawiającej się sytuacji. Specjalistą od analizy rezultatów 
nauczania stawał się wówczas, na długo, dyrektor departamentu w Ministerstwie 
Oświaty, Stanisław Dobosiewicz. W priorytetowym zagadnieniu wspomagali go inni 
urzędnicy, na czele z ministrem W. Jarosińskim. Nie był to ich samodzielny pomysł, 
ale sposób na włączenie szkolnictwa w realizację ogólnokrajowych wytycznych na-
kazujących Polakom walkę o wydajniejszą produkcję. W tym miejscu urzędnicy 
bezpośrednio nawiązywali, a właściwie głosili wierną realizację uchwał VII Plenum 
KC PZPR, które podniesienie wydajności pracy uznało za naczelne zadanie dla 
wszystkich dziedzin życia społecznego. 

Oświatowcy zaraz przypominali, że niepowodzenia dotyczą głównie młodzieży 
chłopskiej i robotniczej, „[…] zatem są zjawiskiem na wskroś politycznym”7. 
Stwierdzenie to pełniło rolę łącznika w stosunku do drugiej gamy spraw, tj. wska-
zywania na istnienie wroga klasowego, którego atak miał być skierowany w pierwszym 
rzędzie przeciwko słabym placówkom szkolnym. Jaki był schemat oddziaływania 
domniemanego wroga, motywu – guru w propagandzie stalinowskiej, którego spo-
tkamy jeszcze kilka razy w tym okresie? Oto jego etapy:

1. Wróg wyszukuje placówki o złej atmosferze wychowawczej, poprzez obser-
wację młodzieży i rodziców.

2. Po stwierdzeniu braku czujności nauczycielstwa, wróg dopasowuje przydatne 
narzędzia pracy destrukcyjnej, niweczące naukę lekcyjną, prace pozalekcyjne, spo-
tkania organizacji młodzieżowych.

3. Wróg wybiera pojedyncze osoby lub grupy młodzieży, kieruje nimi z zewnątrz 
tak, aby po pewnym czasie mogły podejmować samodzielne akcje.

7 Protokół z narady kierowników wydziałów oświaty z Łodzi i Warszawy, przedstawicieli 
WODKO, ZNP i KW PZPR, 11 i 12 XI 1952, AAN, MO, sygn. 50, s. 122–176.
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4. Tam gdzie udało się wrogowi działać w ukryciu przez dłuższy czas, następu-
je obniżenie zainteresowania nauką, spadek frekwencji, załamanie się wyników 
nauczania, zwłaszcza z przedmiotów o dużej doniosłości (literatura polska, język 
rosyjski, nauka o konstytucji, historia, geografi a). Organizacje młodzieżowe wege-
tują lub podążają w fałszywym kierunku, dochodzi do wyraźnego bojkotu nauki 
i terroru wobec pilnych uczniów. „Brak reakcji na którykolwiek z tych przejawów 
działalności wroga pozwala mu rozszerzyć zakres destrukcyjnej pracy dopóty, dopóki 
czujność władz bezpieczeństwa nie otworzy oczu nauczycielstwu na błędy pracy 
szkoły”8.

Schemat dotyczący wroga klasowego oraz przeświadczenie o pomocnej roli władz 
bezpieczeństwa w utrzymaniu ładu w szkołach nie były jedynie spekulacjami. 
Czujność sił bezpieczeństwa ilustrowały przykłady z kraju: 

– W Piastowie nauczyciel fi zyki i dyrektor szkoły kupili pół kilo rtęci od wła-
snych uczniów-sabotażystów.

– W Trzcince zorganizowano zamach z bombą zegarową, a do jego wykonania 
zwerbowano syna działacza byłej Komunistycznej Partii Polski.

– W Bytomiu uczennice VII klasy zabarykadowały drzwi przed nauczycielką 
języka rosyjskiego. W tym samym mieście ojciec jednej z uczennic, upominany za 
to, że jego córka nie uczy się języka rosyjskiego, poradził nauczycielce, aby zanie-
chała rusyfi kowania młodzieży, bo może spotkać ją wielka przykrość.

– W Żarkach na Śląsku ksiądz zapraszał uczennice do swego domu na lekcje 
religii i gry na skrzypcach. W konsekwencji dziewczęta przestały zwracać uwagę na 
przedmioty, takie jak wiedza o społeczeństwie i biologia.

– W Turku, w szkole średniej, hasła antypaństwowe były wypisywane „w ustępie”. 
Dyrektor potrafi ł znaleźć tylko jedno rozwiązanie w postaci zamknięcia szkolnej 
toalety9.

I kiedy wydawało się, że w najbliższym czasie wszystko będzie przebiegało 
w utartym rytmie pod szyldem zwalczania przejawów wroga klasowego – 5 marca 
1953 r. zmarł Józef Stalin. Wydarzenie to było szokiem. Świat od razu zaczął za-
stanawiać się nad skalą nieobliczalnych zmian mogących dokonać się w Związku 
Radzieckim.

Polacy nie spodziewali się tak gwałtownego zniknięcia wschodniego mocarza. 
Celebrowanie ofi cjalnie wyznaczonej, pilotowanej przez prezydenta Bieruta, żałoby 
trwało długo i wedle ścisłych reguł. W zakładach pracy zwoływano ludzi na rytual-
ne masówki, gdzie pod odczytaniu ofi cjalnych odezw wysyłano depesze lub noty 
kondolencyjne do ambasadora radzieckiego w Polsce. W szkołach odbyły się oko-
licznościowe apele, a przy portretach Stalina, które teraz jeszcze bardziej przypomi-
nały ołtarze, ustawiono warty. 

Wielu ludzi uczestniczyło w obrządkach ze strachu i pod presją. W relacjach 
o przebiegu zbiórek, w celu zaświadczenia o zbiorowej rozpaczy, można także od-
naleźć sceny lamentowania, omdleń, histerycznych zachowań wykraczających poza 

8 Ibidem, s. 163.
9 Ibidem.
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obyczajowość związaną z percepcją ludzkiej śmierci. Historyk odnotowujący zjawi-
sko publicznego płaczu nie tylko aktywistów partyjnych, żołnierzy i milicjantów, ale 
także dzieci i nauczycieli, zadaje pytanie o rozmiar bezwolnego poddania się wywo-
łanej atmosferze. Próżny wydaje się jednak trud dociekania, ile w tej histerii było 
poczucia prawdziwego lęku i bezradności, a ile wiary w szlachetność i geniusz 
zmarłego. Dyrektorzy szkół otrzymali teksty pogadanek jako obowiązkową pomoc 
dydaktyczną do przeprowadzania lekcji. Zdarzały się wypadki zmuszania uczniów 
do noszenia czarnych opasek na rękawach oraz pisania listów i wypracowań wspo-
minkowych. 

Już od pierwszych godzin żałoby jasno została wyznaczona treść słów wyrażają-
cych rozpacz. Konwencja obowiązywała wszystkich, którzy wówczas wygłosili lub 
opublikowali swoje deklaracje, niezależnie od pobudek, czy występowali spontanicz-
nie, służbowo, czy zostali zaproszeni do zamanifestowania żalu. Po dawce hołdu dla 
zmarłego należało zaakcentować nieśmiertelność jego dzieła. Dziennikarze, aktywi-
ści społeczni i polityczni, zwerbowani przedstawiciele ludu pracującego zapewniali 
o nieprzerwanej realizacji genialnego dzieła Stalina. Zmobilizowani literaci i poeci, 
na czele z Marią Dąbrowską i Jarosławem Iwaszkiewiczem,  deklarowali gotowość 
do jeszcze większego wysiłku w realizacji testamentu generalissimusa. Przewodnikiem, 
gwarantem wierności naukom stalinowskim zostawał oczywiście jego najpilniejszy 
uczeń – Bolesław Bierut. W tym momencie konstrukcja żałobnych peanów zamy-
kała koło. Od samego początku chodziło przecież o to, aby śmierć protektora ra-
dzieckiego nie naruszyła dyktatury stalinowskiej w Polsce. Bierut czynił jeszcze jeden 
krok więcej, a mianowicie głośno deklarował swoje usługi następnej ekipie w Moskwie. 
Zakładał, iż następcy Stalina pozostaną wierni zmarłemu dyktatorowi, a na dodatek 
poddadzą weryfi kacji szczerość towarzyszy polskich. Delegacja polska najwyższego 
szczebla, zaraz po powrocie z uroczystości pogrzebowych w Moskwie,  zmobilizowała 
aparat partyjny. Zwołano VIII Plenum KC PZPR, które zajęło się wyłącznie hołdem 
dla zmarłego10. Referat-rzeka wygłoszony przez prezydenta Bieruta oraz inne wy-
stąpienia nie wychodziły poza konwencję, a granic kadzenia i służalczości nie dało 
się przekroczyć, bo ich po prostu nie było. Po publicznych dowodach przywiązania, 
przyszła kolej na resortowe zebrania uwierzytelniające prawomyślność władzy.

23 kwietnia kierownik Wydziału Oświaty KC PZPR, Józef Kowalczyk wezwał 
do siebie, do gmachu Komitetu Centralnego, najważniejszych decydentów od spraw 
wychowania: ministra oświaty i wiceministrów, cztery osoby z Centralnego Urzędu 
Szkolnictwa Zawodowego (CUSZ) na czele z prezesem i wiceprezesem, sekretarza 
ZG ZMP, wiceprezesa ZG ZNP, przedstawiciela Instytutu Pedagogiki, reprezen-
tantów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD) oraz Państwowych Zakładów Wydaw-
nictw Szkolnych (PZWS). Zaproszeni goście kolejno składali wiernopoddań cze 
deklaracje mówiące o zmianach, które przeprowadzą, aby udoskonalić prace swoich 
instytucji i dostosować się do najnowszych wymagań. Rozpoczął towarzysz repre-
zentujący związek zawodowy. W pierwszych słowach zobowiązał się rozszerzyć 

10 R. Kupiecki, Natchnienie milionów. Kult Stalina w Polsce 1944–1956, Warszawa 1993, 
s. 157–169.
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samokształcenie ideologiczne o nurt zagadnień poświęconych studiowaniu życio rysu 
wodza, do programu samokształcenia miały być wprowadzone także osobne dwa 
tematy: „Stalin przyjaciel narodu polskiego” oraz „Lenin i Stalin o wychowaniu”. 
Z długiej listy jego zobowiązań można wybrać jeszcze garść przyrzeczeń:

– organizowanie i kierowanie akcją popularyzacji doświadczeń nauczycieli ra-
dzieckich, przewodnikami mają być nauczyciele, którzy brali udział w wycieczkach 
do ZSRR;

– uwypuklanie roli partii w pracy dydaktycznej;
– organizowanie kółka języka rosyjskiego na wzór kółek przedmiotowych;
– umasowienie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej;
– omówienie zagadnienia czujności w szkołach.
Przedstawiciel Instytutu Pedagogiki obiecał m.in.:
– prowadzić ostrzejszą krytykę pedagogiki burżuazyjnej;
– analizować prace Instytutu pod kątem partyjności pedagogiki;
– dokonać krytyki prac Deweya, związanych z jego szkołą pracy. Odnieść się 

krytycznie do prac polskich pedagogów: Pietera, Szumana, Wierzyńskiego, Hessena;
– pomóc nauczycielom w zrozumieniu roli życiorysu Stalina w wychowaniu 

młodych pokoleń.
Reprezentantka PZWS z ubolewaniem donosiła o ostatnim odkryciu pokazu-

jącym, że w elementarzu nie ma nawet jednej czytanki o Leninie i Stalinie. Takie 
stwierdzenie stało się wyzwaniem do skontrolowania wszystkich podręczników 
pod kątem tematyki leninowskiej i stalinowskiej. Na przyszłość obiecywała więc:

– w nowo wydawanych podręcznikach podkreślać mocniej rolę Stalina w odzy-
skaniu niepodległości przez Polskę, pomoc ZSRR w budownictwie socjalizmu, 
znaczenie budowy Pałacu Kultury i Nauki;

– w oparciu o pracę Stalina W sprawie marksizmu w językoznawstwie sprawdzić 
materiał z zakresu gramatyki i składni w podręcznikach;

– skontrolować podręczniki geografi i pod kątem wniosków wypływających z dzieł 
Stalina;

– wykazać jeszcze większą czujność, aby nie dopuścić do ukazywania się książek 
niepełnowartościowych ideologicznie, takich jak chociażby podręcznik Z historii 
świata zwierząt, gdzie przy całym bogactwie materiału ani razu nie powołano się 
na naukę radziecką.

Sekretarz ZG ZMP nie odbiegał od swoich poprzedników, on także  przyrzekał:
– szerzenie sieci kółek studiowania życiorysu tow. Stalina;
– w ogniskach harcerskich dla klas V, VI i VII prowadzenie dyskusji nad książką 

H. Bobińskiej Soso (poświęconej Stalinowi), a dla młodszych dzieci wspólne czyta-
nie książki L. Krzemienieckiej Wielki Stalin;

– propagowanie ruchu timurowskiego w drużynach harcerskich.
Prezes CUSZ powtórzył większość poprzednich zobowiązań. Obiecał ponadto 

zaktywizowanie szkolnych kół Przyjaciół Związku Radzieckiego do utrzymywania 
stałego kontaktu listowego z młodzieżą ze szkół radzieckich, a nauczycieli szkół 
zawodowych do ciągłego korespondowania z nauczycielami w ZSRR. Jego koledzy, 
z pionu szkolnictwa zawodowego, poszli jeszcze dalej. Jeden z nich wyciągnął 
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z lamusa przemówienie Stalina na XIX Zjeździe KPZR i głosił konieczność szer-
szego popularyzowania tego tekstu wśród młodzieży. Drugi kolega zobowiązał się 
pokazywać, w ramach przedmiotów zawodowych, wyższość techniki socjalistycznej 
i radzieckiej nad techniką kapitalistyczną.

Przyszła wreszcie kolej na ministra W. Jarosińskiego, który kłaniając się uchwa-
łom VIII Plenum KC PZPR, zapowiadał walkę o czystość ideologii, ani razu nie 
wymówił jednak imienia Stalina. Co więcej, zamiast chwalić zapał do pracy, dekla-
rowany przez swoich przedmówców, stwierdził, iż obecnie w szkoleniu ideologicznym 
istnieje okres krytycznej przerwy. Analogicznie postąpili jego zastępcy. Wiceminister 
H. Jabłoński zwracał uwagę na wielką rolę teorii marksistowskiej, obiecywał utwo-
rzyć gabinety marksizmu-leninizmu i dopiero w konkluzji jeden raz nadmienił 
o konieczności wyciągania wniosków z ostatnich prac Stalina w szkołach przygoto-
wujących nauczycieli. Wiceminister Zofi a Dembińska nawet nie wspomniała 
o zmarłym i jego spuściźnie. Obrady podsumował gospodarz, który tylko jeden raz 
napomknął o Stalinie i Bierucie, kilka razy obiecał realizować zadania wynikające 
z VIII Plenum. Kowalczyk także wolał mówić o marksizmie-leninizmie11. 

Przyglądając się naradzie w gmachu KC PZPR, dostrzegamy polaryzację sta-
nowisk. Na jednym biegunie znaleźli się towarzysze, którzy przygotowali swoje 
przemówienia w oparciu o propagandę, którą faszerowano społeczeństwo od po-
czątku marca 1953 r. Byli bardzo ortodoksyjni, do samokrytycznego bicia się w piersi 
dodawali kolejne słowa. Niespodziewanie powściągliwi okazali się urzędnicy wyż-
szego szczebla oraz sam gospodarz narady, oni prawdopodobnie opierali się na innych 
przesłankach. Śledzili rozwój wypadków w ZSRR, a przyglądając się walce o władzę, 
doszli do wniosków nakazujących ostrożność w wychwalaniu zmarłego wodza. 
Głoszenie uwielbienia w dawnym stylu zdawało się im wręcz anachronizmem po-
litycznym. Nowa ekipa moskiewska mogła bowiem kiedyś zapragnąć rozliczenia 
najbardziej gorliwych zwolenników dawnego reżimu, tych ślepo wypełniających 
rozkazy namiestnika Stalina.

Na wyższych szczeblach zarządzania odnajdujemy stan dezorientacji, ponieważ 
całkowita bierność była niemożliwa, sprawy popychano więc w kierunku  wymuszonym 
przez życie. Od niedawna dozwolono na krytykę przeciążenia uczniów. Temat był 
dość bezpieczny, bo ocierał się o ideologicznie obojętne zagadnienie higieny pracy.

Plany nauczania z 1949 r. oraz ponad 100 nowych podręczników obowiązywa-
ły bez większych zmian przez kolejne pięć lat. W roku szkolnym 1952/1953 nowy 
przedmiot nauka o konstytucji zastąpił naukę o społeczeństwie w X klasie oraz 
naukę o Polsce w świecie współczesnym w klasach VII i XI. Plany były przełado-
wane, w IX klasie znalazło się nawet 38 godzin w tygodniu, nie licząc zajęć poza-
lekcyjnych i społecznych. Przeciążenie ogólnie odczuwano.

Na łamach „Nowej Kultury” w grudniu 1952 r. wydrukowano „List Miecia” – 
artykuł napisany w formie skargi ucznia IV klasy, skierowanej do ministra oświaty. 

11 Protokół z narady poświęconej omówieniu zadań szkolnictwa i oświaty, wynikających z za-
dań VIII Plenum KC PZPR, Warszawa, 23 IV 1953, AAN, KC PZPR, sygn. 237/XVII–6, 
s. 1–10.
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Ów chłopiec użalał się nad losem swoim i swoich rówieśników zmagających się 
z lekturą opasłego i niezrozumiałego podręcznika historii. Powyższy artykuł należy 
dzisiaj do żelaznego kanonu źródeł przywoływanych przez historiografi ę doszuku-
jącą się wczesnych oznak manifestacji niezadowolenia społecznego. Podobne aluzje, 
ubranie w zdania o przeładowaniu treścią szkolnych książek, pojawiały się na łamach 
„Życia Warszawy” i „Przeglądu Kulturalnego”. W tej sytuacji ministerstwo zdecy-
dowało się na asekurację poprzez zajęcie ofi cjalnego stanowiska. Uprzedzało ono 
ewentualne niedomówienia, które mogłyby pojawić się w związku z artykułami 
w gazetach: „Mówiąc jednak o zmianie programów i o doskonaleniu podręczników, 
bynajmniej nie zamierzamy kwestionować czy rewidować ich podstawowych założeń 
naukowych, ich słusznego ukierunkowania ideowo-politycznego. Chcemy, aby ka-
mieniem węgielnym naszych programów i podręczników był marksizm-leninizm, 
uzbrajający nas w oręż walki o prawdziwą wiedzę przeobrażającą życie narodu. 
Chcemy by główną cechą naszych programów była bojowość i partyjność”12. 
W czerwcu 1953 r. „Nowa Kultura” zamieściła kolejny artykuł, jej tropem poszły 
inne czasopisma, a ministerstwo wystąpiło z ulepszonym oświadczeniem. Zostały 
z niego wyrzucone poprzednie wyznania wiary marksistowskiej, a zastąpiły je za-
pewnienia o podjęciu naukowych konsultacji mających na celu redukcję materiału 
nauczania13. Nic więcej. 

Tym razem rolę przewodnika spełniały uchwały II Zjazdu PZPR, obradujące-
go w marcu 1954 r., głoszące konieczność nasycenia nauki i kultury treściami socja-
listycznymi, umożliwiającymi wychowanie nowego człowieka. W 1955 r. opra cowano 
nowy plan nauczania. W szkole podstawowej zmniejszono obowiązkowe godziny 
z 206 do 184, a w liceum ze 146 do 128 (tygodniowo we wszystkich klasach). 
Program historii w IV klasie, ten, nad którym ubolewał Miecio w swoim liście, został 
zredukowany ze 105 do 74 tematów14.

Wspomniane naukowe konsultacje zainicjowano w Polskiej Akademii Nauk, 
w środowisku historyków literatury, historyków, fi lozofów, zwłaszcza w Komitecie 
Nauk Pedagogicznych. Wypowiedział się prezes PAN prof. Jan Dembowski. 
Oświadczył on, że naczelna instytucja naukowa czuje się współodpowiedzialna za 
programy i podręczniki szkolne. Bardziej ortodoksyjnie postępował czołowy  partyjny 
fi lozof prof. Adam Schaff , proponujący samokrytyczną postawę, piętnującą dotych-
czasowy brak pomocy szkole ze strony świata uczonych15. Dyskusja zaczęła się więc 
ocierać o rytualną samokrytykę16, czyli akty zbiorowej spowiedzi, wprowadzone 

12 O wszechstronną dyskusję nad programami i podręcznikami, „Głos Nauczycielski” 1953, nr 42, 
s. 1.

13 Ministerstwo Oświaty wyjaśnia, „Głos Nauczycielski” 1953, nr 41, s. 2.
14 M. Pęcherski, Szkoła ogólnokształcąca w Polsce Ludowej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, 

s. 118–120.
15 O jednolity front polskiej nauki z praktyką szkolną, „Głos Nauczycielski” 1953, nr 49, s. 1.
16 Samokrytyka to składnik ideologii, dzięki niej partia marksistowska wprowadzała elemen-

ty wewnętrznej dyscypliny. Była zrytualizowanym zachowaniem, częścią komunistycznej obycza-
jowości. Odnalazła swoje miejsce w różnych typach wypowiedzi, także publicystycznych i literac-
kich. Jej optymalny wariant zakładał tropienie błędów i stawianie zarzutów. W samokrytyce 
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do polskiej obyczajowości politycznej na przełomie lat 40. i 50. Zakażone samokry-
tyką były zwłaszcza kręgi polityków i literatów. W szkole obowiązkowe bicie się 
w piersi, np. podczas posiedzeń rad pedagogicznych, miało rozgłos głównie lokalny. 

Z biegiem czasu obrządek samooskarżenia stawał się jednak coraz bardziej 
niebezpieczny. Prowadzić mógł bowiem do negacji dotychczasowego dorobku 
i przekreślenia obowiązujących norm. Na gruncie oświaty niebezpieczeństwo samo-
unicestwienia było szczególnie odczuwalne. Kiedy publicznie zostały potępione 
rozmiary nauczania, mogła przyjść kolej na podważenie materiału lekcyjnego, a stąd 
już tylko krok od zanegowania celów wychowania. Aby temu zapobiec, od chwili 
decyzji o redukcji starych planów nauczania, władze oświatowe postanowiły nałożyć 
hamulce na samokrytykę. Zarzucano jej jednostronność, pomijanie wartościowych 
aspektów lekcji. Samokrytyka miała wprowadzać zamęt w głowach nauczycieli, 
nieodróżniających już pojęć praworządności i wolności sumienia. Dowodem miało 
być bierne zachowanie nauczycieli podczas ostatnich rekolekcji, kiedy nie potrafi li 
oni przeciwstawić się naciskowi kleru i pozwolili na udział dzieci i młodzieży 
w uroczystościach kościelnych17.

Politechnizacja i brygady rolne

Kiedy w 1955 r. skończyły się dotychczasowe motywy związane z poszukiwaniem 
wroga klasowego i czujnością ideologiczną, odświeżono temat kształcenia politech-
nicznego. Zgodnie ze wskazówkami klasyków marksizmu-leninizmu stanowiło ono 
niezbędny składnik wychowania jednostki wszechstronnie rozwiniętej. W rozprawie 
Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR Stalin wskazywał na konieczność ukształ-
towania szerokiego horyzontu politycznego w społeczeństwie komunistycznym, gdyż 
taki horyzont stwarza nieograniczone możliwości wyboru zawodu oraz pozwala na 
łatwe przechodzenie z jednej profesji do drugiej. Politechnizacja przyczynia się 
ponadto do rozwijania psychiki człowieka, jego naukowego poglądu na świat oraz 
wyrabia w człowieku chęć do zmieniania przyrody. Przed Stalinem wypowiadali się 
też inni. Już w 1931 r. uchwała KC WKP(b) z grudnia 1931 r. wskazywała na przed-
mioty: fi zykę, chemię i matematykę, z których lekcje stanowią podstawę kształcenia 
politechnicznego. W Polsce głośniejsze postulaty, wzywające do wprowadzenia treści 
politechnicznych, można było znaleźć na początku lat 50.18 Treści politechniczne 
miały rozszerzyć dotychczasowe ogólne wykształcenie. 

Cóż to takiego były treści politechniczne? Wśród wielu prób określania pojęcia 
odnajdujemy defi nicję o wiadomościach i umiejętnościach pozwalających zgłębiać 

często występował element rozrachunku z przeszłością, związany z porządkowaniem tradycji. 
Zob. M. Zawodniak, Samokrytyka, w: Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. To-
masik, Kraków 2004, s. 302–306.

17 Protokół z posiedzenia Kolegium Ministerstwa Oświaty, 20 IV 1955, AAN, MO, sygn. 22, 
s. 52–53.

18 R. Polny, Czy istnieją możliwości kształcenia politechnicznego w przedmiotach humanistycznych, 
„Głos Nauczycielski” 1953, nr 5, s. 5.
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podstawy współczesnej produkcji zarówno przemysłowej, jak i rolniczej. Dalej, 
 poznawać proces produkcji, co znaczy:

1. Wiedzieć jaka energia służy do produkcji, jak ją wytwarzamy, umieć mierzyć 
wielkość energii.

2. Wiedzieć jak maszyna zastępuje pracę rąk ludzkich, jak stosuje się automa-
tyzację w produkcji, znać zasady mechanicznej obróbki surowca oraz posiadać 
podstawowe umiejętności w tym zakresie.

3. Wiedzieć kiedy stosuje się w produkcji wiadomości z zakresu chemii, jak 
przebiegają podstawowe procesy technologiczne, umieć operować prostymi urządze-
niami laboratorium chemicznego.

4. Wiedzieć na czym polega socjalistyczna organizacja pracy produkcyjnej, 
planowanie, racjonalizatorstwo, aby zauważyć zasadniczą różnicę pomiędzy rolą 
techniki w ustroju socjalistycznym i burżuazyjnym.

Kształcenie politechniczne powinno odbywać się przede wszystkim w ramach 
fi zyki, chemii i matematyki, bo te przedmioty zawierają treści ogólnokształcące 
korespondujące z politechnicznymi. I tak np. na lekcji fi zyki uczymy się o prawie 
Archimedesa (treści ogólnokształcące), a znając to prawo, możemy zrozumieć zasady 
konstrukcji okrętu (treści politechniczne). Uczniowie wyposażani w umiejętności 
politechniczne powinni etapami:

1) zdobywać trwałą wiedzę z zakresu fi zyki, matematyki i biologii;
2) ilustrować przykładami zastosowanie poznanych praw w technice produkcji 

przemysłowej oraz rolnej;
3) systematycznie poznawać podstawowe zagadnienia z zakresu techniki pro-

dukcji oraz wykorzystywać wiadomości (np. z zakresu budowy i działania silnika 
elektrycznego i spalinowego, obróbki metali, uprawy roślin) do wyrobienia umiejęt-
ności potrzebnych w życiu.

Polscy spece od edukacji19, oczywiście śladem towarzyszy radzieckich, do pier-
wowzoru dodawali uzupełnienia. Zajęli się więc politechnizacją przedmiotów hu-
manistycznych. Obserwując przedmioty humanistyczne, odnotowywali jak w małym 
stopniu występują tam treści omawiające podstawy produkcji, w dodatku nie są one 
przedstawione systematycznie. Znaczenia ich nie można jednak negować. Bez wy-
korzystania możliwości tkwiących w przedmiotach humanistycznych, kształcenie nie 
ogarnia całości, a wychowanie traci swój pełny charakter. W tych przedmiotach 
znajduje się duży potencjał przyczyniający się chociażby do łączenia wszystkich 
elementów wiedzy uczniowskiej. W toku nauczania języka polskiego uczniowie 
wzbogacają swoje słownictwo terminami fachowymi, takimi jak np. elektryczność, 
urządzenie mechaniczne, praca człowieka, plan 6-letni. W starszych klasach zazna-
jamiają się z opisami przedsiębiorstw, urządzeń technicznych, postaciami racjonali-
zatorów. Podczas lekcji historii zdobywają wiadomości pozwalające zrozumieć rolę 
techniki w życiu, poznają historyczne etapy rozwoju stosunków produkcji,  nabywają 

19 Podstawową pozycją bibliografi czną było polskie tłumaczenie zbioru radzieckich artyku-
łów. Zob. Politechnizacja. Żywy problem pedagogiki socjalistycznej, red. R. Polny, Warszawa 
1951.
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umiejętności analizy planów gospodarczych, zapoznają się z zasadami funkcjonowa-
nia spółdzielni produkcyjnych. 

Wcielanie w życie odgórnych wytycznych nie było łatwe. Trudności z ich przy-
stosowaniem mieli już metodycy przedmiotów humanistycznych, układający teksty 
dla nauczycieli. Z krytyką spotkała się chociażby interpretacja polonistów. Jeden 
z metodyków zalecał nauczycielom układanie planów i pisanie listów do radia. Na 
dodatek operował pojęciem „nauczania praktycznego”, co okazało się posunięciem 
godzącym w koncepcję organicznego związku wiadomości teoretycznych i umiejęt-
ności praktycznych. Pojęcie „nauczania praktycznego” zostało wyszydzone jako 
kardynalny błąd, obcy socjalistycznej pedagogice, która powinna mieć na celu 
wszechstronny rozwój jednostki20.

W 1955 r. podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w zakresie kształcenia 
politechnicznego zostało przeprowadzone w nastroju umiarkowanego optymizmu, 
choć pojawiły się nowe, poprzednio nieobecne akcenty. Najbardziej realnym zadaniem 
na przyszłość miało być dalsze tłumaczenie tekstów radzieckich pedagogów. Jednak 
nie powinno się brać żywcem rozwiązań z doświadczeń tych naukowców. Ujawnione 
wówczas odważne refl eksje nasuwały kolejne myśli. Przyznawano się, że nadal nie 
wiadomo, jaki ma być zakres treści politechnicznych w programach nauczania na 
najbliższą pięciolatkę21.

Wśród przedmiotów niehumanistycznych wyznaczonych do przestrzegania reguł 
politechnizacji, biologia była zwykle umieszczana na końcu, a w nawiasie jako wy-
jaśnienie znajdowało się słowo „rolnictwo”. Paradoksalnie jednak praca na wsi do-
czekała się szczególnej projekcji. Odnośny slogan brzmiał: „musimy znacznie syste-
matyczniej i pełniej wykorzystać proces dydaktyczny do walki o podniesienie 
produkcji rolnej”. W tym celu należało zakładać przy szkołach na wsi i w mieście 
poletka doświadczalne, które pomogą w upowszechnianiu zasad agrotechniki. 
W ogródkach byłyby uprawiane nie tradycyjne gatunki, ale przemysłowe i wysoko 
wydajne rośliny, tak aby popularyzować nową wiedzę rolniczą. Przyszkolne ogródki, 
nazywane niekiedy wręcz miczurinowskimi, znajdowałyby się pod kontrolą powia-
towych instruktorów rolnictwa oraz nauczycieli ze szkół rolniczych. Dla dalszego 
poszerzania wiedzy, teraz o zagadnienia mechanizacji, należy nawiązać współpracę 
z powiatowymi i gminnymi ośrodkami maszynowymi. Dla uczniów z większych 
miast powinny być organizowane wycieczki do tych placówek. Będzie to do dobry 
wstęp zachęcający do wyboru zawodu agrotechnika, zootechnika, mechanika rolnego, 
cieśli czy kowala22. W myśl takich wskazówek pracowała np. nauczycielka z Gliwic, 
która zorganizowała wycieczkę do Państwowego Ośrodka Maszynowego (POM). 
Dzieci zobaczyły traktory, siewniki, kombajny i kopaczki. Pozwolono im siadać na 
maszynach. Zapoznały się z nazwami urządzeń. Dowiedziały się, że maszyny zostały 
wyprodukowane w Polsce, ZSRR i Czechosłowacji, a następnie wysłuchały poga-

20 R. Polny, op. cit.
21 Protokół z posiedzenia Kolegium Ministerstwa Oświaty, 6 IV 1955, AAN, MO, sygn. 22, 

s. 10–16.
22 E. Kuroczko, Nasze zadania po IX Plenum KC PZPR, „Głos Nauczycielski” 1953, nr 47, s. 1.
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danki o wymianie handlowej pomiędzy krajami demokracji ludowej. Po powrocie 
z wycieczki dzieci wykorzystały zdobyte informacje do ćwiczeń słownikowych, 
gramatycznych i ortografi cznych. Czytały teksty pt. Kopanie kartofl i, Socha, pług, 
traktor, Cudowna spiżarnia, Traktor pracuje. Podczas lekcji matematyki uczniowie 
obliczali, ile maszyn wysłał POM do spółdzielni produkcyjnej, porównywali liczbę 
siewników i traktorów. Obliczali w ciągu ilu dni traktor będzie orać pole, jeżeli para 
koni zaorałaby je w ciągu 20 dni23.

Podczas ogólnokrajowej narady z nauczycielami minister opisywał polską szkołę, 
w której „[…] walka klasowa toczy się niemniej ostro i zacięcie, bez pardonu – niż 
poza szkołą”24. Szkoła ugina się pod naciskiem kułackiego środowiska i reakcyjnego 
kleru, a powinna wzmocnić swoje oddziaływanie na wieś. Padły słowa o wypacze-
niach w szkole i najczęstszych błędach polegających na piętnowaniu dzieci za 
postawę ich rodziców, za opóźnienia w wywiązywaniu się z obowiązkowych dostaw. 
Miały one określony cel. Minister zabiegał przede wszystkim o zachowanie jednoś-
ci kolektywu uczniowskiego i nieodpychanie dzieci bogatych i opornych gospodarzy 
od kolektywu. Równocześnie pojawiały się ofi cjalne zapewnienia, składane przez 
aktyw związkowy, o docenianiu przez nauczycieli konieczności uspółdzielczenia wsi, 
co stanowi warunek zlikwidowania wielowiekowego upośledzenia wsi polskiej. 
Nauczyciele już starają się przekonać chłopów do organizowania spółdzielni, 
 oddziałują na dzieci, a przez nich na rodziców25. Zręcznym posunięciem propagan-
dowym był wydrukowany w dużym nakładzie list otwarty, podpisany przez nau-
czycieli ze szkoły we wsi Wieleń (pow. Trzcinka). List adresowany do kolegów 
z woj. poznańskiego, rozpowszechniony na terenie całego kraju. Nadawcy pisali 
w nim o najpilniejszym zadaniu, którym jest zrealizowanie obowiązkowych dostaw 
przez wieś, gdyż terminowy skup zboża stanowi podstawę wyżywienia narodu. 
Przekonywali o znaczeniu regulującej roli państwa w wymianie towarowej między 
wsią a miastem, którą można wzmocnić poprzez utracenie zamiarów spekulantów. 
Nauczyciele wieleńscy opisywali różne formy swojej pracy uświadamiającej młodzież. 
Były to gazetki z wykazami nazwisk chłopów zalegających z dostawami, witanie 
piosenkami jadących wozów ze zbożem, spotkania przodujących chłopów z ucznia-
mi, udział dzieci klas starszych w posiedzeniach Gminnej Rady Narodowej na temat 
akcji zbożowej. Propozycje zawarte w liście były powielane i rozszerzane w innych 
szkołach. We wsi Budzyń w pow. Chodzież uczniowie pisali listy do rolników. Oto 
ich fragmenty:

„My dzieci klasy VI szkoły podstawowej […] zwracamy się do Ciebie Obywatelu, 
w bardzo ważnej sprawie. Chcemy spytać czy odstawiłeś już zboże na skup? Czy 

23 M. Zdobylak, Zagadnienie Planu 6-letniego w pracy dydaktyczno-wychowawczej (z praktyki 
nauczycieli klasy III), „Głos Nauczycielski” 1953, nr 8, s. 3.

24 Wzrost jakości naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej generalnym wnioskiem z uchwał IX Ple-
num KC PZPR. Przemówienie ministra oświaty W. Jarosińskiego na Ogólnokrajowej Naradzie Akty-
wu ZZNP, „ Głos Nauczycielski” 1953, nr 51, s. 1.

25 Nauczyciel w obliczu I Zjazdu Spółdzielczości Produkcyjnej, „Głos Nauczycielski” 1953, nr 6, 
s. 1.
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wiesz, że sprzedając zboże państwu oddajesz je dla takich samych dzieci jak my, jak 
Twoje dziecko, tylko mieszkających i uczących się w miastach?”

„Czy wiesz, Kochany Sąsiedzie, że oddajesz zboże nie tylko dla ludzi z miast 
ale i dla traktorzystów z naszej wsi, którzy nie mają ziemi i dla tych, którzy miesz-
kając u nas, jeżdżą co dzień do pracy w lasach, spółdzielniach, sklepach spółdziel-
czych26”.

W większości szkół gromadzkich w woj. poznańskim dzieci pisały wypraco-
wania na temat: „Dlaczego oddajemy zboże na skup”. Szkoły były udekorowane 
rysunkami i gazetkami, gdzie widniały nazwiska przodujących gospodarzy i chłopów 
zwlekających z dostawami oraz zestawienia liczbowe robione na lekcji matematy-
ki, pokazujące przebieg skupu. Jedna z placówek przygotowała inscenizację, koń-
czącą się wezwaniem: „rolniku odstaw zboże w stu procentach”. Inna zorganizo-
wała objazdowe przedstawienie, którego dekorację stanowiły karykatury kułaków 
chowających zboże w piwnicy, a następnie pokorne ich miny przed komisją gro-
madzką, wysłuchującą wykrętnych usprawiedliwień. Przedstawienie składało się 
z dowcipnej konferansjerki, tańców zespołowych i solowych, piosenek oraz anegdo-
tek, ośmieszających kułaków – wrogów klasowych. Wszystko wywoływało burzę 
 oklasków27.

Najpoważniejszą akcją, stopniowo, od kilku lat, rozkręcającą się na terenie całego 
kraju były szkolne brygady rolne. Ich idea, duchowo związana z politechnizacją, 
miała oczywiście szerszy kontekst, wywodziła się z hufców pracy „Służba Polsce”. 
Celem było zbratanie młodzieży miejskiej ze wsią oraz dostarczenie pomocy 
Państwowym Gospodarstwom Rolnym, choć oczywiście junacy mogli być tylko 
częściowym ratunkiem dla majątków państwowych w okresie żniw. Początkowo 
panowała dezorientacja w zakresie organizacji i odpowiedzialności za działanie, 
zarządzały tym wydziały oświaty rad narodowych na szczeblu wojewódzkim. Pierwszy 
ofi cjalny dokument w tej sprawie to instrukcja ZG ZMP, która zbiegła się z zarzą-
dzeniem ministra oświaty z 6 IV 1954 r. w sprawie ochotniczego zaciągu do 
Młodzieżowych Brygad Rolnych. Jednym z bezpośrednich powodów prawnego 
uregulowania stała się obawa przed niebezpieczeństwem braku kandydatów na 
dowódców brygad rolnych, bo nauczyciele zaczęli wymawiać się wcześniej zacią-
gniętymi zobowiązaniami w innych akcjach letnich. Lękano się także, czy uda się 
zmobilizować odpowiednią liczbę młodzieży i sprostać wyznaczonym limitom.

Brygady były organizowane przez Komendę Główną „Służba Polsce”, na szcze-
blu wojewódzkim podlegały dodatkowo ZMP. W terenie istniały specjalne komisje 
złożone także z reprezentantów wydziałów oświaty rad narodowych, którzy wcią-
gali do współpracy inne osoby, np. z PZPR. Już w założeniu był to układ, typowy 
dla socjalistycznego dowodzenia, narzucający zbiorowe zarządzanie, powodujący 
rozmycie odpowiedzialności.

Nabór do brygad poprzedziły pogadanki na lekcjach, masówki szkolne, zebrania 
rodziców. W 1954 r. bardziej odczuwalnie włączyły się prasa i radio. Posługiwano 

26 A. N., Patriotyczny obowiązek, „Głos Nauczycielski” 1953, nr 43, s. 1.
27 Ibidem.
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się hasłami: „Realizując wytyczne II Zjazdu, wszyscy do przyspieszenia produkcji 
rolnej”; „Młodzież ochotniczym zaciągiem do brygad SP odwdzięcza się Polsce 
Ludowej za umożliwienie największego dobra – nauki”; „Zgłaszając się ochotniczo 
do brygad, dajesz dowód miłości i przywiązania do Ludowej Ojczyzny”. 312 na-
uczycieli – kandydatów na dowódców brygad – skierowano na czterodniowy wspólny 
kurs, który odbywał się jeszcze w trakcie roku szkolnego. Oderwanie pedagogów od 
pracy nie było najpoważniejszym wstępnym błędem rutynowym, ponieważ dużo 
bardziej niefortunna okazała dwukrotna zmiana limitów młodzieży i kadry dowód-
czej. Pierwotne limity początkowo zmniejszono, a potem, na początku lipca, ponow-
nie podwyższono. Młodzież była już na wypoczynku letnim, gdy wydziały oświaty 
rozpoczęły kolejną rekrutację. Nauczycieli odwoływano z urlopów. Werbowano 
ochotników, docierając bezpośrednio do domów rodzinnych, w ten sposób wcielono 
do brygad, wbrew wcześniejszy zastrzeżeniom, wielu poprawkowiczów. Ogółem 
w 1954 r. do brygad dołączono 3505 dziewcząt i 5532 chłopców.

Zgodnie z planem młodzież i kadra zbierali się 20 lipca w miejscach macierzy-
stych komend organizacji „Służba Polsce”, a następnie byli transportowani do punktów 
zbornych w miastach wojewódzkich lub bezpośrednio wsiadali do ropociągów, jeżeli 
siedziby komend znajdowały się na wyznaczonej trasie. Większość szkół urządziła 
swoim wychowankom uroczyste pożegnania, niekiedy dawano prowiant na drogę. 
Były jednak częste wypadki, kiedy młodzież przyjeżdżała na punkty zborne o godz. 
8.00 lub 9.00 (np. do Warszawy, Bydgoszczy), a odjeżdżała dopiero w godzinach 
wieczornych lub nawet nocnych. Tam gdzie PGR-y znajdowały się w znacznej 
odległości od stacji kolejowych, przysyłano furmanki i samochody po podróżników. 
Pierwszy dzień pobytu upływał na krzątaninie związanej z zakwaterowaniem i umun-
durowaniem młodzieży, czasami odbywały się uroczyste akademie powitalne z udzia-
łem władz partyjnych. Wiele gospodarstw należycie przygotowało się na przyjęcie 
młodzieży, ale były także naganne sytuacje:

– PGR Osino w woj. szczecińskim zostało zaskoczone przybyciem brygady. 
Dyrekcja tłumaczyła się brakiem informacji na ten temat i w ciągu pierwszego ty-
godnia nie potrafi ła zapewnić choćby najbardziej prymitywnych warunków pobytu. 
Nie było umywalni, junaczki myły się w jednym wiadrze przy studni na podwórzu 
PGR lub przy studni na pobliskiej stacji kolejowej. Mimo interwencji nie udało się 
sprowadzić miednic.

– PGR Klinki w pow. Węgorzewo – budynek przeznaczony dla junaczek nie 
posiadał zamknięcia, zdarzały się wypadki, kiedy pijani mężczyźni wchodzili do sal 
sypialnych. Dla całej brygady nie przygotowano nawet jednej miednicy, dziewczęta 
myły się w pobliskim potoku.

– PGR Unin w pow. Wolin – w pomieszczeniach był brud, brakowało szyb 
w oknach, śmietniczek.

Lista gospodarstw poddanych naganie jest znacznie dłuższa, a w uzasadnieniach 
pojawiają się zarzuty także o brak dostatecznej ilości wody, niechlujnie przygotowa-
ne posiłki, pluskwy w pomieszczeniach.

Umundurowanie junaków składało się z: pary drelichów roboczych, pary dreli-
chów zapasowych, dresów, pary butów typu wojskowego, butów gumowych (w razie 
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potrzeby), watowanej kurtki, bielizny osobistej. Nie zawsze jednak były to czyste 
ubrania, spotykano wypadki wydawania mundurów niewypranych po poprzednich 
turnusach i podartych butów, wcześniej używanych. Nie przestrzegano terminów 
prania bielizny. Śniadania składały się najczęściej z zupy mlecznej oraz chleba 
z marmoladą i czarnej kawy. Drugie śniadania – chleb z masłem lub z wędliną – 
młodzież zabierała ze sobą do pracy. Obiady były dość obfi te – zupę można było 
jeść do syta, od dwóch do trzech razy w tygodniu dawano mięso na drugie danie. 
Kiedy brygada znajdowała się na polu, daleko od majątku, obiady dowożono na pole. 
W upalne dni dostarczano zimną kawę i kwaśne mleko. Największe trudności 
sprawiały warzywa i owoce, bowiem dojrzewały one nieco później, no i cena była 
wysoka. Pojawiały się również niedociągnięcia wynikające z wadliwej organizacji 
transportu i niedostarczenia chleba w wyznaczonym czasie. Czasami junacy nie 
dostawali należnych im racji żywnościowych, np. zamiast rzekomo wydanych 20 kg 
śledzi, po sprawdzeniu waga pokazała jedynie 10,5 kg.

Młodzież po przyjeździe na miejsce była przebadana przez lekarza. Raz na 
tydzień organizowano gorącą kąpiel. Można odnotować wiele skarg na opiekę le-
karską. Widać słabą pracę felczerów, nieterminowe badania młodzieży. Apteczki 
nagminnie były źle zaopatrzone w środki dezynfekcyjne. Brakowało kropli żołąd-
kowych, bandaży, waty, płynu Burowa do robienia okładów, jodyny, a w szczególno-
ści octu sabadylowego, co stało się przyczyną epidemii wszawicy w brygadach na 
terenie woj. olsztyńskiego. O należyty stan higieniczny nie potrafi li zadbać dowódcy, 
nie wymagali czystości od junaków, sami świecili złym przykładem.

Młodzież zatrudniano przy różnych pracach: stawianiu snopków i stert, młóce-
niu, zwózce, pieleniu warzyw. Z przebiegiem pracy bywało oczywiście różnie. Przy 
dobrej organizacji i odpowiednio ustalonych normach młodzi ludzie byli zdyscypli-
nowani i zgodnie z socjalistycznym obyczajem te normy przekraczali. Kiedy wystę-
powały niedociągnięcia w warunkach mieszkaniowych i organizacji pracy, to junacy 
szli na pole bez entuzjazmu. Jedynym ratunkiem stawała się wówczas postawa 
dowódcy. Jeżeli chciał i potrafi ł zmobilizować brygadę, to wprowadzał tam należy-
tą atmosferę. Najwyższe zarobki junaków dochodziły do 1650 zł za turnus28.

Spróbujmy spojrzeć na sytuację w 1955 r., kiedy uchwałą rządu z 19 marca, 
Ministerstwo Oświaty zostało zobowiązane do organizowania „szkolnych ekip 
pomocy rolnictwu”, przejmując w ten sposób część zadań Komendy Głównej 
i komórek terenowych organizacji „Służba Polsce”. Ministerstwo wkrótce wydało 
okólnik w sprawie akcji, nakładający obowiązek równomiernego objęcia nią wszyst-
kich szkół. Wyznaczono limit 9065 osób, wykonano go w 75,1%, bo udało się 
zwerbować tylko 6808 osób. Statystykę poprawiła nieco, do 87,3%, rezygnacja kilku 
PGR-ów z przyjęcia ekip. Własnych limitów nie wykonała większość województw. 
W woj. stalingradzkim panowała właśnie epidemia heinemediny, a w Zawierciu 

28 Protokół z posiedzenia Kolegium Ministerstwa Oświaty, 4 XII 1954, AAN, MO, sygn. 20, 
s. 209–229. Poufne. Sprawozdanie z akcji szkolnych brygad społecznej pomocy rolnictwu w 1954 r., 
załącznik do protokołu, AAN, MO, sygn. 20, s. 236–258.
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epidemia odry. Odnośnie opiekunów ustalono, że ekipy liczące do 50 osób będą 
miały jednego opiekuna, ekipy od 50 do 100 osób – dwóch opiekunów, a powyżej 
100 osób – trzech opiekunów.

W myśl przepisów młodzież kierowana do ekip powinna być wcześniej zakwa-
lifi kowana przez lekarzy szkolnych. Na te badania coraz częściej zgłaszali się rodzice 
z zaświadczeniami od specjalistów, zwalniającymi dzieci od ciężkiej pracy. 
Nieprzychylna postawa rodziców cały czas towarzyszyła rekrutacji, co szczególnie 
było odczuwalne w wypadku rodziców dziewcząt. Uczniowie odmawiali udziału 
w ekipach, tłumacząc się uczestnictwem w obozach wychowania fi zycznego i obozach 
przewodników drużyn harcerskich. Wszędzie, zwłaszcza w Warszawie i woj. war-
szawskim, wymówkę stanowił Festiwal Młodzieży. Zdarzały się szkoły, gdzie bra-
kowało zgłoszeń ochotniczych albo były one nieliczne. Powtarzały się wypadki 
wymuszania deklaracji pod groźbą obniżenia stypendium czy stopnia ze sprawowa-
nia. Czasami werbowano uczniów znanych ze złego zachowania podczas roku 
szkolnego, innym razem reklamowano wyjazd jako dalszy ciąg wakacji.

Podobnie jak w 1955 r., majątki dobrze zagospodarowane przeznaczyły na za-
kwaterowanie niemalże luksusowe pomieszczenia. Takim przykładem był PGR 
Zelmowo, gdzie specjalnie dla gości gruntownie wyremontowano pałac. Dużo 
częściej powtarzały się złe warunki mieszkaniowe, np. w woj. przemyskim junacy 
spali na wspólnych pryczach, w woj. ełckim dziewczęta zakwaterowano w szkole, 
gdzie spały na ławkach i na podłodze. Powtarzały się znane poprzednio kłopoty 
z brudnym ubraniem, podartymi tenisówkami, brakiem pościeli, otoczeniem budyn-
ków urągającym najprymitywniejszym warunkom sanitarnym. W 1955 r. PGR-y 
były zobowiązane żywić młodzież według norm przewidzianych dla junaków „Służby 
Polsce” (cztery razy dziennie zgodnie z określoną wysokością i kalorycznością). 
Większość majątków nie wywiązywała się z przyjętych obietnic i żywność serwo-
wała według niższych norm, przewidzianych dla pracowników sezonowych. Wszędzie 
występował niedostatek warzyw i owoców.

Większość ekip wykonała wyznaczone normy w co najmniej 100%, sławę zdobyły 
brygady wyrabiające więcej, np. uczniowie ze szkół w woj. poznańskim zostali po-
chwaleni za wykonanie 500% normy. Gorzej od chłopców wypadły dziewczęta, dla 
których istotnie niektóre rodzaje pracy okazały się za ciężkie. Były osoby zarabiają-
ce ponad 2 tys. zł. Przeciętny zarobek to 800 zł dla chłopców i 600 zł dla dziewcząt. 
W ekipach ze wszystkich województw zdarzały się chuligańskie wybryki oraz sa-
mowolne opuszczenia miejsc pracy.

Junacy, częściej niż w ubiegłym roku, skarżyli się na wadliwą organizację, celowe 
lub wynikające z niedbalstwa obliczanie norm, niewłaściwą postawę załogi, utrud-
niającą i zniechęcającą młodzież do pracy. Odnotowano wypadki, gdy niestawienie 
się do roboty pracowników PGR uniemożliwiało działania junaków. Niekiedy pijani 
robotnicy rolni używali wulgarnych wyrazów w obecności dziewcząt, innym razem 
pijany brygadzista w ordynarny sposób poganiał młodzież do pracy. Stwierdzono 
casus kierownika z PGR, lekceważącego pracę młodzieży i powtarzającego im: „co 
tam Służba Polsce – gdy dostanę wojsko to dopiero będzie praca”. Trzeba wreszcie 
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wspomnieć o przypadkach napastowania dziewcząt przez pijanych robotników, na-
padach na junaków, bijatykach pomiędzy miejscową ludnością a uczniami z miasta29. 

Pobyt brygad odmalowany na podstawie poufnych sprawozdań nakłada się na 
obraz polskiej wsi, jej zacofanie sanitarne oraz niski poziom higieny. Czytając 
o wyjazdach, widzimy także młodzież pracującą w państwowych majątkach, gdzie 
nie było rzeczywistych gospodarzy, robotnicy rolni nie interesowali się pracą, a kie-
rownicy nie radzili sobie z obowiązkami. Dodatkowo w środku żniw zarząd gospo-
darstwa musiał zaopiekować się kilkudziesięcioosobową brygadą. Trzeba było 
przygotować zakwaterowanie i zaopatrzenie odbiegające od dotychczasowych stan-
dardów. Posiłki musiały przyrządzać wiejskie kucharki, które nie znały sposobów 
szykowania zbiorowego żywienia. Pamiętamy, że z miast przyjechali młodzi ludzie 
nieprzyzwyczajeni do wysiłku, którym należało zapewnić pracę 10 godzin dziennie. 
Kilkadziesiąt nowych par rąk do pracy stanowiło nie tylko pomoc, ale i kłopot dla 
PGR-ów.

Prasa propagowała oczywiście świetlany wizerunek brygad rolnych, wzmianki 
o tym, że spóźnił się transport, szwankowało wyżywienie czy zakwaterowanie nie 
zakłócały entuzjazmu z korzyści, jakie przyniesie udział młodzieży w zbieraniu 
plonów ziemi. Sztandarowe stały się zdjęcia junaków pracujących i bawiących się 
wspólnie wieczorami, także z ludnością wiejską. Nauczyciele biorący udział w akcji, 
początkowo byli nazywani dowódcami, potem opiekunami. Przypominano im30, 
że spraw wychowawczych nie należy zostawiać na specjalne wieczorne godziny, 
bo w czasie żniw nie ma wiele czasu na zajęcia o charakterze kulturalnym. Praca 
fi zyczna musi być przeżyciem wychowawczym, a takie korzyści przynosi samo ze-
tknięcie się z nieznaną pracą w rolnictwie i życiem w gospodarstwie wiejskim.

Co działo się za zamkniętymi drzwiami, tam gdzie centrum31 rozpatrywało 
poufne doniesienia przebiegu akcji letniej? Trudno było dalej ukrywać, że trwająca 
kilka lat praca ekip żniwnych pokazuje permanentne niedociągnięcia, które nie sposób 
usunąć. Nadal nie odważono się wprowadzić obowiązku pracy w ekipach. Ubolewano 
z powodu skandalicznych warunków napotkanych przez część brygad oraz wymiaru 
dniówki przekraczającej osiem godzin. Najbardziej ekstremalne głosy nie znajdowa-
ły usprawiedliwienia dla posyłania młodzieży na placówki, gdzie nie chcą pójść 
robotnicy. Istniały obawy, że młodzież patrząca na złą gospodarkę w PGR konfron-
tuje stan faktyczny z wiadomościami o wyższości gospodarki socjalistycznej i do-
chodzi do niewłaściwego wniosku. Mimo wszystko młodzież powinna sobie zdawać 
sprawę z naczelnego celu wyjazdu, którym jest pomoc dla państwa w zapewnieniu 
środków żywnościowych oraz z tego, że wyjazd na wieś nie jest wycieczką na wczasy. 

29 Sprawozdanie z akcji szkolnych brygad społecznej pomocy rolnictwu w 1955 r. Poufne, 
AAN, MO, sygn. 25, s. 224–243.

30 Na przykład w artykule Zanim wyślemy młodzież do PGR, „Głos Nauczycielski” 1955, 
nr 27–28, s. 1.

31 W powiększonym kolegium brali udział wysocy przedstawiciele i urzędnicy z Wydziału 
Oświaty PZPR, Ministerstwa Oświaty, Ministerstwa PGR, ZG ZMP, Ministerstwa Zdrowia, 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, Ministerstwa Kontroli Państwowej.

II. Lata pięćdziesiąte



  39

W tym samym dniu władze przystąpiły do wyznaczenia zadań związanych z przy-
gotowaniem wyprawy kolejnych ekip żniwnych32.

X-lecie Polski Ludowej i dalsze pomysły

Kiedy ucichły echa obchodów33 rocznicy śmierci Stalina, zabrano się do cele-
browania X-lecia Polski Ludowej. Trudno było wykoncypować oryginalną formułę, 
a więc drobnej reinterpretacji zostały poddane ogólnie obowiązujące wytyczne. 
W teren rozesłano listy: „[…] każda szkoła w Polsce, każda placówka oświatowo-
wychowawcza uczci dziesiątą rocznicę największego przełomu w dziejach naszego 
narodu wzmożeniem swych wysiłków wychowawczych i zwiększeniem zasiłku swego 
oddziaływania na środowisko, zwłaszcza wiejskie. Szkoła miała pokazać osiągnięcia 
ludowej ojczyzny, możliwe dzięki wysiłkom klasy robotniczej, pracującego chłopstwa 
i inteligencji pracującej oraz braterskiej pomocy Związku Radzieckiego”34.

Obchody rozpoczęły się 22 lipca 1954 r. w Lublinie, a zakończyły 22 lipca 1955 r. 
w Warszawie. Skoro świętował cały kraj, to także oświata dostosowała się do zapo-
trzebowań. Zostały udekorowane budynki, zorganizowano wystawy, odpowiednie 
referaty włączono do konferencji nauczycielskich, wydrukowano artykuły w czaso-
pismach pedagogicznych. Pod hasłem X-lecia Polski Ludowej odbywały się harcer-
skie igrzyska zimowe i igrzyska letnie, zimowa i letnia spartakiada szkolnych kół 
sportowych. 

Oddzielne wskazówki35 skierowano na wieś, gdzie pod rocznicowe celebrowanie 
zostały podciągnięte nie tylko wystawy rolnicze, ale także zakładanie sadów, obsa-
dzanie dróg drzewami, zalesianie, walka z chwastami, zwalczanie szkodników roślin 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na zlikwidowanie stonki ziemniaczanej.

Mimo wszystko nadal był potrzebny niebanalny pomysł dla miasta i wsi, a przy 
tym wyróżniający oświatę. Już w lipcu 1953 r. pod hasłem „Czynem uczcijmy dzie-
sięciolecie Polski Ludowej” rozpropagowano apel podpisany przez Józefa Halickiego, 
nauczyciela matematyki z Liceum Pedagogicznego w Przemyślu. Halicki pisał 
o dużym znaczeniu poglądowości w podnoszeniu wyników nauczania i wychowania, 
zatem zobowiązywał się opracować, wyprodukować i upowszechnić szereg pomocy 
do nauczania matematyki. Deklarował:

„Po pierwsze. Wykonam 20 suwaków do nauczania dodawania i odejmowania 
w zakresie do dziesięciu, 20 suwaków do nauczania mnożenia w zakresie pierwszej 

32 Sprawozdanie z posiedzenia Kolegium Ministerstwa Oświaty, 15 II 1955, AAN, MO, 
sygn. 25, s. 212–218

33 Zastosowane formy obchodów mieściły się kanonie znanym już z marca 1953 r. Prasa 
donosiła, że wszystkie placówki były przygotowane, aby uczcić rocznicę w czasie zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych. 

34 Okólnik w sprawie obchodów X-lecia PRL, zawierający wytyczne dla szkół i placówek 
oświatowych, 31 VIII 1954, AAN, MO, sygn. 603, s. 57–59.

35 Wytyczne Ministerstwa Oświaty dla wydziałów oświaty rad narodowych w sprawie powia-
towych wystaw rolniczych, 21 IV 1954, AAN, MO, sygn. 603, s. 32.
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ćwiartki tabeli mnożenia. Wszystkie prace prześlę szkołom wiejskim, aby dać przy-
kład do wykonania ich we własnym zakresie, według załączonego modelu i in-
strukcji.

Po drugie. Wykonam zespołowo, razem z dyrekcją, kolegami uczącymi prac 
ręcznych, kółka technicznego i komitetu rodzicielskiego w mojej szkole, pomoce 
wymienione w punkcie pierwszym, przekażę je wszystkim uczniom szkoły ćwiczeń. 
Ponadto wykonam dla tej klasy dalsze pomoce ścienne: suwak do dodawania i odej-
mowania w zakresie do 20, oraz suwak do mnożenia w zakresie zwykłej tabeli 
mnożenia.

Po trzecie. Wykonam dla Zakładu Dzieci Głuchoniemych w Przemyślu model 
liczydła suwakowego pokazującego wszystkie przypadki dodawania i odejmowania 
w zakresie dziesięciu i równocześnie wszystkie formuły cyfrowe”36.

W czwartym punkcie autor umieścił zapowiedź opublikowania wskazówek 
metodycznych w czasopismach. Na tym jednak nie koniec. Dalej wyrażał przeko-
nanie o przymusowym stosowaniu poglądowości w kształceniu politechnicznym. 
Apelował do kolegów pedagogów o podjęcie podobnych zobowiązań, gdyż pomoce 
może wykonać każdy nauczyciel zarówno polonista, fi zyk czy biolog. Radził korzy-
stać w tym względzie z bogatych doświadczeń szkół radzieckich, które osiągają dobre 
wyniki m.in. za sprawą nasycenia nauczania poglądowością. Na koniec umieścił serię 
wezwań, oto ich pełna lista: 

„Czytajmy prace metodyków radzieckich i radzieckie czasopisma pedagogiczne”.
„Konstruujmy pomoce naukowe własnego pomysłu”.
„Wymieniajmy nasze doświadczenia w tej dziedzinie”.
„Nie pozostawajmy w tyle za górnikami, hutnikami, murarzami, tokarzami 

i innymi robotnikami, którzy stosują coraz lepsze metody pracy i osiągają coraz 
lepszą wydajność”.

„Podnośmy naukę w szkołach Polski Ludowej na coraz wyższy poziom”.
„Przygotujmy coraz lepiej kadry budowniczych socjalizmu”37.
Zdejmując z apelu retorykę, możemy zobaczyć ówczesne werbalne lekcje, gdzie 

często jedynymi pomocami dydaktycznymi były tablica i kreda. Nie trudno też 
zgadnąć, co działo się wkrótce po wystosowaniu apelu Halickiego. Wydziały oświaty 
pilnowały, aby na ich terenie nie zabrakło realizatorów wezwania oraz aby nauczy-
ciele prześcigali się w pomysłach pomocy szkolnych. Wśród nauczycielskich zgłoszeń 
były wzruszające deklaracje wykonania liczydeł, modeli trójkątów, zielników, turbinek 
parowych, map, gablotek ze zbiorami minerałów. Musiały się tam znaleźć tablice 
pokazujące osiągnięcia Planu 6-letniego i tablice pomagające w przyswojeniu treści 
konstytucji. 

Szukając ideologii wychowawczej, dostrzegamy jak w 1955 r., w napuszonych 
słowach, kolejny raz powtarzano slogany o młodym pokoleniu. Podczas narady 
poświęconej wychowaniu młodzieży, odbywającej się w KC PZPR, nieugięty był 

36 Apel kol. Józefa Halickiego do wszystkich nauczycieli polskich, „Głos Nauczycielski” 1953, 
nr 29–30, s. 1.

37 Ibidem.
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Jerzy Morawski, kierownik Wydziału Propagandy i Agitacji. Ten ważny decydent 
partyjny dzielił młodzież na piękną, żarliwą oraz na szukającą łatwego życia, chuli-
gańską, uciekającą od wysiłku. Śladem poprzednich przyzwyczajeń widział wroga 
odnoszącego wśród młodzieży większe sukcesy niż w innych grupach wiekowych. 
Wróg to niedobitki podziemia, i reakcyjny kler, mimo jego świętoszkowatej obłudy38. 
Podobnie wroga szukała zastępczyni kierownika Wydziału Oświaty, Pelagia Lewińska. 
Była ona bardziej egzaltowana, bo odczuwała jak wróg „[…] stara się wpoić nieuf-
ność, obrzuca błotem nasze życie, straszy i grozi, pcha do bezideowości i deprawa-
cji, byleby tylko odciąć młode serca i umysły od prawdy”39. Mimo ciągłego obraca-
nia się w kręgu obsesji wszechobecnego wroga, udało się jednak wprowadzić 
głośniejsze elementy do stylu działania. III Plenum KC PZPR zaleciło ograniczenie 
przerostów „planistyczno-sprawozdawczych” w pracy nauczycieli i kierowników szkół 
oraz dalsze zmniejszanie obciążeń młodzieży w celu osiągania lepszych wyników 
nauczania i usprawnienia wychowania. 

Ministerstwo Oświaty powołało specjalną komisję badającą wybrane placówki, 
zasięgającą opinii nauczycieli i administracji szkolnej. Ustalenia komisji40 pokazy-
wały nierównomierne zaangażowanie nauczycieli. Jego natężenie było znacznie 
większe na wsi i w małych miasteczkach niż w dużych miastach. Do najbardziej 
obciążonych należeli kierownicy szkół oraz ich zastępcy, którzy pełnili zwykle kilka 
funkcji. Chociażby kierownik Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie pełniący siedem 
funkcji: członka Komitetu Powiatowego Partii, członka Rady Narodowej, członka 
zarządu związku zawodowego, przewodniczącego Powiatowego Koła Krajoznawczego, 
członka miejscowego Komitetu Odbudowy Warszawy. Kolejnym przykładem prze-
ciążenia była sytuacja kierownika szkoły podstawowej o czterech nauczycielach 
w Ramowie (woj. olsztyńskie). Był on radnym w Gminnej Radzie Narodowej, 
przewodniczącym Rady Spółdzielczej w gminie, członkiem egzekutywy PZPR 
w gminie, członkiem kolegium orzekającego, kuratorem sądowym dla nieletnich, 
lektorem Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy Rolniczej, prowadził zespół czy-
telniczy i szkolenia partyjne. O absorbujących zebraniach związanych z pełnionymi 
funkcjami społecznymi świadczył wykaz zebrań, w których uczestniczył zastępca 
dyrektora jednego z liceów pedagogicznych. W roku szkolnym 1954/1955 brał on 
udział w 68 zebraniach, na co poświęcił ok. 230 godzin (w tym część lekcyjnych).

Częstotliwość prac uświadamiających i propagandowych, w których brali udział 
nauczyciele także była znaczna. W okresie różnych akcji wyborczych nauczyciele 
jednej ze szkół w Krakowie uczestniczyli w nich od sześciu do ośmiu razy. W akcjach 
nad uspółdzielczeniem wsi byli angażowani dwa razy w tygodniu, docierając pieszo 
do wsi oddalonych od 3 do 8 km od ich miejsca zamieszkania. Kolejny element 

38 J. Morawski, Wszyscy odpowiadamy za młodzież, „Głos Nauczycielski” 1955, nr 1, s. 1.
39 P. Lewińska, O przełom w pracy ideowo-wychowawczej, „Głos Nauczycielski” 1955, 

nr 39, s. 1.
40 Sprawozdania komisji zostały zakończone w sierpniu 1955 r. Wnioski końcowe omówiono 

na posiedzeniu 20 sierpnia 1955. Protokół z posiedzenia Kolegium Ministerstwa Oświaty, AAN, 
MO, sygn. 23, s. 183–191.
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obciążenia nauczycieli to obowiązki związane z przygotowaniem imprez i z różnymi 
formami pracy społecznej, angażującej także uczniów. W wielu szkołach dochodzi-
ło do wypaczeń, np. zespół uczniów z Mińska Mazowieckiego ponad 30 razy wy-
stępował ze sztuką Gdzie jest Basia?. Pojechał z przedstawieniem także do Fabryki 
Samochodów Osobowych na Żeraniu w Warszawie.

Dużo kłopotów przysparzały nauczycielom gazetki szkolne. Spotykano trzy typy 
gazetek: ogólnoszkolne, klasowe, przygotowane przez kółka zainteresowań i orga-
nizacje uczniowskie. W jednej z wiejskich szkół podstawowych w ciągu roku zostały 
wykonane gazetki: Warszawa (w związku z miesiącem odbudowy stolicy), przyjaźń 
polsko-radziecka, Ludowe Wojsko Polskie, wybory do rad narodowych, Rok Mickie-
wiczowski, II Zjazd ZMP, igrzyska, sportowe, Międzynarodowy Dzień Kobiet, 
rocznica urodzin Lenina, Apel Światowej Rady Pokoju, 1 Maja, Dni Oświaty, Książki 
i Prasy. Szczególny rozrost gazetek napotkano w liceum w Aleksandrowie, gdzie 
dodatkowo ukazywały się gazetki błyskawice. W szkołach w Aleksandrowie poziom 
estetyczny gazetek stopniowo obniżał się, panowała pstrokacizna i bezład na małej 
powierzchni. Gazetki wisiały zbyt długo, traciły świeżość. Gość odwiedzający szkoły 
polskie w czerwcu 1955 r. mógł spotykać gazetki z całego roku, a nawet z kilku 
poprzednich lat.

Ofi cjalnie podniesione aberracje i zapowiedzi ich zlikwidowania poprzez odcią-
żenie szkoły nie były oryginalnym posunięciem, wiązały się przecież z wcześniejszą 
dyskusją o przeładowanych podręcznikach i redukcją materiału nauczania. Pomińmy 
analizę wytycznych łagodzących niektóre obyczaje41 oraz najnowsze postanowienia 
w sprawie nieodrywania nauczycieli od pracy w godzinach lekcyjnych. Zaobserwujmy 
jak pękały tynki na fasadzie gmachu wychowania, który tylko pozornie stał niena-
ruszony.

Lata pięćdziesiąte szóste

W lutym 1956 r. przez kilkanaście dni obradował w Moskwie XX Zjazd 
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Zerwano wówczas z wieloma funda-
mentalnymi zasadami polityki stalinowskiej, zwłaszcza z przekonaniem o nieuchron-
ności wojen pomiędzy krajami o różnych systemach społecznych oraz z tezą o za-
ostrzającej się walce klasowej w miarę rozwoju socjalizmu. Skrytykowano żelazne 
dzieła: Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR oraz Krótki kurs historii WKP(b). 
Główny punkt stanowił referat Nikity Chruszczowa, zatytułowany O kulcie  jednostki 

41 Jedno z wczesnych, wydanych w sierpniu 1953 r., rozporządzeń dotyczyło organizacji kon-
ferencji sierpniowych. Te, trwające najczęściej trzy dni, obowiązkowe konferencje były organizo-
wane pod koniec miesiąca. Do prezydium zapraszano przedstawicieli partii, wojska, Rady Naro-
dowej. Rozporządzenie regulowało wymiar uroczystego otwarcia, które nie powinno być dłuższe 
niż jedna godzina. Ograniczono czas referatu wygłaszanego zwykle przez kierownika Wydziału 
Oświaty Powiatowej Rady Narodowej, wystąpienie to nie powinno trwać (być czytane) dłużej niż 
półtorej godziny (30 stron maszynopisu z interlinią). Zob. AAN, MO, sygn. 63, s. 62–64.
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i jego następstwach. Nowy lider komunistów radzieckich mówił o nadużywaniu władzy, 
terrorze, egzekucjach bez sądu, masowych deportacjach. Dawał przykłady prowoka-
cji, fałszerstw, tortur podczas śledztw, zbrodni. Oskarżył Stalina o zlikwidowanie 
wojskowej kadry dowódczej i tragiczne w skutkach mieszanie się do operacji fron-
towych. Referat był szokiem dla odbiorców, uczestników zjazdu, a potem dla milio-
nów ludzi. Jednym z pierwszych Polaków, który zapoznał się z miażdżącymi rewe-
lacjami, był Bierut, gość zaproszony wówczas do Moskwy. Prezydent PRL już nie 
powrócił do kraju, zachorował i zmarł w Moskwie.

Treść referatu to jeden z czynników przyspieszających polską odwilż, obejmu-
jącą teraz cały kraj. W oświacie oznaki topnienia strachu były wolniejsze i słabsze 
niż w innych środowiskach. Nauczyciele z natury swej pracy rozproszeni, nie potra-
fi li zjednoczyć się i zaznaczyć sprzeciwu wobec rzeczywistości, w stopniu porówny-
walnym chociażby do literatów.

Jeszcze w marcu narzucono szkołom celebrowanie żałoby po śmierci Bieruta. 
Oczywiście uroczystości tych nie można porównać z wcześniejszą falą ofi cjalnej 
rozpaczy po śmierci Stalina. Teraz wszystko odbywało się szybciej i ciszej. 
Odwzorowano oczywiście poprzednie rytuały na czele z ofi cjalnymi apelami i aka-
demiami. W szkołach pojawiły się portrety zmarłego, a wokół nich kwiaty, wieńce, 
czarne welony, czarne materiały, fl agi państwowe, godła PRL, okolicznościowe napisy. 
Warta, w której skład wchodziło najczęściej dwóch uczniów, zmieniała się zwykle 
cztery razy w ciągu godziny.

Znacznie więcej emocji, niż służbowa rozpacz po odejściu prezydenta PRL, 
wywoływała sprawa zniesienia egzaminów promocyjnych. Już od początku 1956 r. 
była ona świadomie nagłaśniana jako dowód dobrej woli władzy, starającej się uspraw-
nić pracę w szkołach. Zmiana polegała na zlikwidowaniu egzaminów promocyjnych 
z poprzedniej klasy do następnej w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształ-
cących, liceach pedagogicznych i liceach dla wychowawczyń  przedszkoli. W szkołach 
dla pracujących egzaminy promocyjne nadal utrzymano. Egzamin ukończenia szkoły 
podstawowej mieli zdawać uczniowie klas VII z przedmiotów: język polski i mate-
matyka (w obydwu wypadkach pisemny i ustny), historia (ustny). W liceach egzamin 
dojrzałości powinien składać się z pisemnych i ustnych egzaminów z języka polskie-
go i matematyki oraz ustnego egzaminu z historii plus wybrany przedmiot.

Zniesienie zmory, którą były egzaminy promocyjne, nauczyciele przyjęli z ulgą. 
Dotychczas egzaminy te skracały rok szkolny, pochłaniały dużo czasu, prowadziły 
do lekceważenia przedmiotów nieobjętych egzaminami, wymuszały okresowe 
 powtarzanie materiału. Usunięcie egzaminów mieściło się w konwencji odciążenia 
uczniów, nie wymagało dalszego uzasadnienia. Może więc z przyzwyczajenia całość 
znowu uwierzytelniano przykładem zza wschodniej granicy. Sprawa zniesienia egza-
minów promocyjnych łączyła się z protestem opublikowanym na łamach „Literaturnoj 
Gaziety”. W dniu 10 maja 1956 r. dziewięciu uczonych radzieckich – lekarzy wy-
stosowało list do swoich władz szkolnych. Protestowali w nim przeciwko przemę-
czaniu dzieci nie tylko w szkołach, ale także podczas odrabiania prac domowych. 
Wcześniej przeprowadzili eksperyment w jednej ze szkół w Odessie. Polecili na-
uczycielom samodzielne odrobienie lekcji wcześniej zadanych uczniom. Nauczyciele 
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odrabiali lekcje przez sześć godzin. Sygnatariusze listu pisali o pogarszaniu się 
zdrowia uczniów, chorobach nerwowych i psychicznych w okresie przygotowywania 
się do zdawania egzaminów. Apelowali o zniesienie egzaminów promocyjnych 
i promowanie uczniów z klasy do klasy na zasadzie ocen klasyfi kacyjnych. Ponadto 
lekarze radzieccy za konieczne uznawali zredukowanie liczby egzaminów w klasach 
końcowych42.

Zarząd Główny ZNP, składający się z aktywistów PZPR, bezwolny wobec 
władzy, próbował na swój sposób interpretować kolejne posunięcia rządu, zwłaszcza 
wydawane akty prawne43. Ukazujące się rozporządzenia przedstawiał jako sukces 
ruchu zawodowego, który włączył się do krytyki i ogólnego nurtu poprawy życia 
w państwie. Zachwyt dotyczył przede wszystkim Ustawy o prawach i obowiązkach 
nauczycieli z 27 kwietnia 1956 r. Dotychczas obowiązywała ustawa z 1926 r., do-
puszczająca możliwość przeniesienia nauczyciela. Właśnie zniesienie tego przepisu 
stało się powodem do chwały za stabilizację pozycji nauczyciela. Ustawa skończyła 
z praktyką wielu przeniesień, do których dochodziło po wojnie. Zobowiązywała 
administrację szkolną do działania w porozumieniu z ZNP we wszystkich sprawach 
nauczycielskich. Decyzje władz szkolnych były uzależnione od zgody związku 
i samego nauczyciela.

Wprowadzono honorowy tytuł „Zasłużony Nauczyciel PRL”, nadawany przez 
Radę Państwa i służbowe odznaczenie – „Medal Komisji Edukacji Narodowej”. Do 
dotychczasowych uprawnień dochodziły nowe: zasiłek na urządzenie się dla młodych 
nauczycieli zatrudnionych bezpośrednio po studiach, możliwość przejścia w stan 
pozasłużbowy na okres pięciu lat, bezpłatne mieszkanie we wszystkich wsiach 
i osiedlach do 2 tys. mieszkańców, bezpłatna dostawa opału i podwody do lekarza 
dla wiejskich nauczycieli. Dla wzmocnienia pozytywnego nastroju wśród nauczycie-
li, związanego z percepcją ustawy, Rada Ministrów wydała w sierpniu 1956 r. roz-
porządzenie wprowadzające podwyżkę płac dla nauczycieli wszystkich typów szkół. 
Pomijając komentarz, iż nie była to jedyna grupa zawodowa obdarowana wówczas 
większymi poborami, zwracamy uwagę na tryb postępowania. Decyzja o tym nie 
była wyłącznie samodzielnym posunięciem rządu. Stanowiła ona ponoć rezultat 
uwzględnienia postulatów pojawiających się podczas wcześniejszej dyskusji. Nikogo 
nie dziwiło, że sytuacja materialna nauczycieli była ciężka, a uposażenie pracowników 
oświaty znajdowało się poniżej średniej krajowej. Dlatego właśnie Zarząd Główny 
ZNP miał wystosować memoriał do władz państwowych, a głosy związkowców 
zostały wysłuchane.

Placet na nową krytykę rzeczywistości był rozległy. W ofi cjalnym przyzwoleniu 
znalazło się także miejsce na kpinę wobec konferencji sierpniowych. W dobrym 

42 Do pedagogów – apel lekarzy, „Głos Nauczycielski” 1956, nr 21, s. 3.
43 Większych szans na powodzenie nie miała podjęta próba propagandowego wykorzystania 

Dekretu o obowiązku szkolnym, opublikowanego w DzU, nr 9 z 7 IV 1956. Zasadniczym celem 
dekretu było ujednolicenie przepisów. W art. 1 czytamy o obowiązku szkolnym obejmującym 
pobieranie nauki w zakresie siedmiu klas szkoły podstawowej. Kontrola wypełniania obowiązku 
należała do prezydiów gromadzkich (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych oraz do szkół.
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tonie były zwłaszcza rysunki satyryczne przedstawiające nauczycieli śpiących podczas 
obrad konferencji. Satyry takie pojawiły się masowo także w pokojach nauczyciel-
skich. Aby nie lekceważyć głosów krytyki i nie pozostawać obojętnym wobec nie-
zadowolenia swoich pracowników, resort edukacji zerwał z odgórnym narzucaniem 
jednego konferencyjnego tematu dla całej Polski. O wyborze tematyki mieli teraz 
decydować ludzie w powiecie. Sugestie resortu podkreślały jedynie konieczność 
znalezienie tematu mieszczącego się w zakresach: kształtowania zalet charakteru, 
dyscypliny w szkole, pracy organizacji harcerskiej, kształtowania światopoglądu 
naukowego, wychowania przez pracę. Poza tym powiaty miały już „całkowitą swobodę 
w wyborze”44.

Latem 1956 r. społeczeństwo resztkami cierpliwości tolerowało inercję władzy. 
Pragnienia demokratyzacji życia publicznego splatały się z żądaniami ekonomicz-
nymi, najbardziej aktywni byli robotnicy w wielkich zakładach oraz młodzież. 
W czerwcu wybuchło powstanie robotnicze w Poznaniu. Walka rozpoczęta przed 
gmachem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przyniosła ofi ary śmiertelne. Jedną 
z pierwszych ofi ar był 13-letni chłopiec Romek, który przejął polski sztandar od 
rannej tramwajarki, wkrótce padł zabity strzałem w serce. Według ofi cjalnych danych 
zginęło 75 osób. Później były aresztowania, przesłuchania często połączone z tor-
turami, procesy oraz wyroki skazujące na kilka lat więzienia. W kraju zawrzało. 
Groteskowo i ciągle groźnie brzmiała propaganda piętnująca uczestników wydarzeń 
jako bandytów i chuliganów, posłusznych imperialistycznym prowokatorom. 

Jednocześnie, wciąż trwała rywalizacja na szczytach PZPR. Była ona uwikłana 
w polaryzowanie się postaw na tych, którzy chcieli zmienić jak najmniej oraz na 
zwolenników dostosowania systemu do społecznych oczekiwań. Wiele czynników 
złożyło się na październikowy, triumfalny powrót Władysława Gomułki. Wracał 
wraz z wąską grupą towarzyszy, odsuniętych w 1948 r. pod zarzutami „odchylenia 
prawicowo-nacjonalistycznego”. Polacy z nadziejami i naiwnością czekali na zmiany. 
Robotnicy w Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu nawiązali łączność 
z klubami dyskusyjnymi inteligencji i studentów, postanowili stworzyć samorząd 
robotniczy.

W szkole, po październiku, nie mogło być tak samo. Do odwołania zawieszo-
no przedmiot nauka o konstytucji. Szybko dokonywano rewizji programów naucza-
nia i podręczników, zwłaszcza z historii, języka polskiego, geografi i, języków 
obcych.

Po październiku swoją odwagę ujawniły także kręgi dotychczas chwiejne, odwaga 
straciła na wartości. Wreszcie zawrzało w oświacie. Nauczyciele skarżyli się na sa-
motność, której dotychczas nie zaznali. Ubolewali nad brakiem wiary ze strony 
uczniów, oskarżeniami o dwulicowość i karierowiczostwo. Zdarzały się wypadki, 
kiedy miejscowa ludność wprost żądała usunięcia kierowników szkół i niektórych 
nauczycieli, widząc w nich ucieleśnienie szkód doznanych w minionych latach. 
Nauczyciele próbowali się bronić. Jedna z najcelniejszych nauczycielskich ripost 

44 Tegoroczne konferencje sierpniowe. Czy staną się prawdziwym sejmem nauczycielskim?, „Głos 
Nauczycielski” 1956, nr 25, s. 1.
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głosiła, że do tej pory wszyscy, od komitetu powiatowego PZPR, poprzez ZMP, 
prezydia rad narodowych, komitety rodzicielskie, uważali za swój obowiązek spra-
wować pieczę nad szkołą. Teraz wszyscy oni obarczają odpowiedzialnością wyłącznie 
nauczycieli45.

Cały czas osoby i instytucje związane z oświatą pilnowały granic swojej akcji 
rozliczeniowej. Rezygnując w tym miejscu z opisywania postaw umiejętnie ważących 
samokrytykę w celu zachowania obecności w teatrze życia służbowego, spójrzmy na 
układy łączące ekspiację z kokietowaniem nowej władzy. 

Przedstawiciele akademickiej pedagogiki zaczęli przyznawać się do wypaczeń 
zaistniałych w nauce pod wpływem stalinizmu. Wyjaśniając błędy minionego okresu, 
rozpoczynano od wskazania na uproszczoną interpretację walki klasowej, która miała 
przynieść niepowetowane szkody pedagogice. Zamiast zjednywać uczniów do do-
skonalszego ustroju, często wychowywano jedynie potencjalnych przeciwników, z góry 
widząc w młodzieży o pochodzeniu inteligenckim wyłącznie wrogów klasowych. 
Niesłusznie traktowano problem wychowania w kolektywie jako zamknięty system. 
Twórca tego systemu, Makarenko był świetnym wychowawcą praktykiem, utalen-
towanym pisarzem i właściwie poza opis wychowania w kolektywie nie wyszedł. Po 
naszkicowaniu przez Makarenkę konturów wychowania w zespole, badacze radziec-
cy nie potrafi li naukowo opracować sprzeczności zachodzącej pomiędzy  indywiduum 
a zespołem. Winą za taki stan rzeczy należy oczywiście obciążyć Stalina – podąża-
my ciągle śladem ekspiacji polskiego pedagoga – bo to on inspirował dogmatyzm 
i wulgaryzował założenia materializmu. Równie wielkich wypaczeń dokonał dekla-
ratywnie traktując patriotyzm socjalistyczny. Stalin, choć był autorem poprawnej 
defi nicji narodu, to wlał w to pojęcie najbardziej reakcyjną treść. Postawił on znak 
równości pomiędzy pojęciami: „państwo”, „naród” i „ojczyzna”. Modne stało się 
używanie wyrażenia nieistniejącego narodu radzieckiego, zamiast mówić o narodach 
radzieckich. Dotychczas każdy głos sprzeciwu, najlżejszego w tym względzie pro-
testu, był określany mianem „odchylenia nacjonalistycznego”. Konsekwencje pono-
siła także młodzież polska46.

Aktyw ZNP od razu poparł zmiany zachodzące w partii. Już 19 października 
do KC PZPR został wystosowany list wyrażający w imieniu 250 tys. nauczycieli 
radość z powodu powrotu Gomułki i jego towarzyszy. Miesiąc później, przez trzy 
dni trwały poszerzone, plenarne obrady Zarządu Głównego ZNP, uczestniczyło 
w nich ponad 200 osób, a przemawiało aż 68 osób. Przebieg tego spotkania odbie-
gał od schematu znanego z poprzednich lat. Dochodziło do kłótni, przerywano 
wystąpienia, spierano się o sprawy proceduralne i sposób liczenia głosów podczas 
wyborów, domagano się dalszego przedłużenia obrad. Bez litości chłostano czasy 
stalinowskie. Nurt obrad pokazywał gorące nastroje, żądzę do publicznego zabiera-

45 Argumenty takie padały 8 listopada 1956 r. podczas narady w Ministerstwie Oświaty. Spra-
wozdanie z zebrania opublikowano później w prasie. Zob. Z narady w Ministerstwie Oświaty. 
Najpilniejsze sprawy szkolne, „Głos Nauczycielski” 1956, nr 47, s. 2.

46 J. Sosnowski (adiunkt Katedry Pedagogiki UW), Wypaczenia stalinizmu we współczesnej 
pedagogice polskiej, „Głos Nauczycielski” 1956, nr 49, s. 3.

II. Lata pięćdziesiąte



  47

nia głosu, pasję w dyskusji, znacznie rzadziej potrzebę słuchania innych i poszuki-
wania rozwiązań. Dokonano zmian we władzach. Prezesem został Teofi l Wojeński, 
zaangażowany działacz związkowy wywodzący się z PPS. Powrócili odsunięci kilka 
lat wcześniej ludowcy na czele z honorowym prezesem Czesławem Wycechem47 
oraz Kazimierzem Majem, teraz wiceprezesem. Właśnie Maj zdobył się na gorzką 
ocenę postaw nauczycielskich, ale nie w okresie stalinowskim, bo to nie było teraz 
żadnym bohaterstwem, lecz w ostatnich kilu miesiącach przed przewrotem paź-
dziernikowym. Zarzucał całemu ruchowi nauczycielskiemu, że spóźnił się z zabraniem 
głosu w sprawie, którą żyje cały naród. „Wyprzedzili nas robotnicy Żerania, wyprze-
dziła nas młodzież grupująca się wokół czasopisma «Po prostu». Wyprzedzili nas 
studenci. Z wielkim zadowoleniem trzeba stwierdzić, że wyprzedzili nas ci, których 
usiłowaliśmy wychować w oparciu o katechizm stalinowski. I to jest dla nas budu-
jące”48. Do sprawy wykrzyczanej przez Maja uchwalona rezolucja nie nawiązywała.

Rezolucja rozpoczynała się od dłuższego przypomnienia walki ZNP o demo-
kratyczną, jednolitą szkołę polską. Osobno opisywała okres 1929–1934, kiedy bez-
skutecznie próbowano podporządkować nauczycielstwo sanacji. Przypominała 
masowy udział nauczycieli w tajnej oświacie i w walce z okupantem hitlerowskim. 
Dalej ubolewała nad wypaczeniem hasła rewolucji kulturalnej w okresie 1949–1956. 
Wówczas to mechanicznie były przenoszone wzory radzieckie, a łączyły się one 
z nieprzemyślanymi własnymi koncepcjami. Zostało zaniedbane uprzystępnienie 
postępowej twórczości naukowej teoretyków polskich, radzieckich i zachodnioeuro-
pejskich. Masy nauczycielskie miały świadomość niebezpieczeństwa, nie mogły 
jednak swobodnie wyrażać swoich opinii. W dalszej części rezolucja głosiła poparcie 
programu partii, wypowiedzianego przez tow. Gomułkę. Zastrzegała, iż spontanicz-
ny zryw nauczycieli, włączających się teraz do naprawy Rzeczypospolitej, nie powi-
nien być traktowany jako wynik politycznej koniunktury, ale jako kontynuacja po-
stępowych tradycji tej grupy zawodowej49.

Nowy minister oświaty Władysław Bieńkowski nie był obcą postacią. 
Przedwojenny komunista, od samego początku w PPR, na słynnym sylwestrowym 
spotkaniu organizował Krajową Radę Narodową. W 1948 r. wraz z Gomułką został 
usunięty z KC PZPR. Swoje polityczne wygnanie spędził w Bibliotece Narodowej, 

47 Czesław Wycech, ludowiec, był przedwojennym działaczem związkowym. W okresie oku-
pacji sprawował ważną funkcję szefa Departamentu Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na Kraj. 
Właśnie dlatego, w atmosferze gorącego uznania, już w 1945 r. został wybrany honorowym pre-
zesem ZNP. W Polskim Stronnictwie Ludowym początkowo współpracował z prezesem Stani-
sławem Mikołajczykiem. Przez dwa lata był ministrem oświaty w rządzie, gdzie Mikołajczyk 
piastował stanowisko wicepremiera. Po klęsce PSL w sfałszowanych wyborach parlamentarnych 
w 1947 r., zawiązał opozycję antymikołajczykowską, chciał współpracować z komunistami. Wycech 
zajmował później wiele, głównie honorowych stanowisk, zwłaszcza marszałka sejmu w latach 
1957–1971.

48 Kol. Kazimierz Maj (tekst przemówienia z obrad Plenum ZG ZNP), „Głos Nauczycielski” 
1956, nr 48, s. 3.

49 Rezolucja Plenum Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, „Głos Nauczycielski” 
1956, nr 48, s. 1.
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ale na stanowisku dyrektora. Zaproszony na plenarne posiedzenie ZG ZNP, nie 
potrafi ł nic powiedzieć, co wykraczałoby poza usypiającą rutynę. W jego przemó-
wieniu50 dominowały wezwania do rewidowania założeń pedagogiki, zerwania 
z negatywnymi doświadczeniami, zwalczania biurokratyzmu. Nauczyciele mieli 
zmobilizować bierne masy ludzkie, zwłaszcza na prowincji. Powinni mieć wspólne 
cele z aparatem urzędniczym, który musi myśleć kategoriami oświatowymi, a nie 
administracyjnymi. Bieńkowski także później, bo kierował resortem do październi-
ka 1959 r., wiernie powtarzał to, co uchwalono w Komitecie Centralnym, samo-
dzielnie nie rozbudowywał obowiązujących tez.

I wreszcie pod koniec 1956 r. gotowa była ocena wydarzeń w Poznaniu. W przed-
ostatnim numerze „Głosu Nauczycielskiego” otrzymała ona formę listu otwartego 
zatroskanego pedagoga. Wydarzenia w Poznaniu proponowano traktować jako 
świadectwo przeciwko dotychczasowej polskiej szkole, która nie potrafi ła dać mło-
dzieży przykładów do naśladowania. Wydarzenia czerwcowe zostały nazwane „zbrojną 
awanturą w czasie której doszło do napaści na gmachy publiczne”. Ubolewano, 
że właśnie młodzi ludzie stanowili większość napastników. Dla  czego tak się stało? 
Bo młodzież jest zawsze impulsywna, w Poznaniu znalazła okazje do przygód, 
niestety za zbyt wysoką cenę. „Te przykre doświadczenia” (to kolejne okreś lenie 
wydarzeń w czerwcu) powinny zmusić do rewizji poczynań  wychowawczych51.

Zagadnieniem, które dominowało nad pozostałymi sprawami było nauczanie 
religii52. Już od pierwszych powojennych lat stanowiło immanentny element stosun-
ków państwo – Kościół, ekipa sprawująca władzę nie chciała nagłaśniać kłopotów 
z religią na terenie szkół. W 1956 r. wszystko zostało wydobyte na powierzchnię. 
Rozpocznijmy jednak od przypomnienia sytuacji w poprzednim dziesięcioleciu. 
We wrześniu 1945 r. został wydany okólnik zarządzający obowiązkową naukę religii 
we wszystkich szkołach (z wyjątkiem wyższych) państwowych, publicznych, samo-
rządowych oraz prywatnych. Umieszczono przy tym furtkę dla rodziców, którzy 
zadeklarują, iż nie życzą sobie, aby ich dzieci uczyły się religii – wtedy będą one 
zwolnione z tego obowiązku. W rezultacie wszystko przebiegało podobnie jak przed 
wojną, księża uczący religii nadal byli ważnymi personami w szkołach. Dopiero 
z biegiem czasu pojawiły się oznaki dążenia do laicyzacji, a od 1949 r. katecheza 
była poddawana administracyjnym represjom. W 1950 r. doszło do podpisania 
porozumienia pomiędzy rządem a episkopatem. Biskupi zobowiązali się do lojalno-
ści wobec władzy, a ta zgodziła się na utrzymanie dotychczasowego statusu religii 
w szkole. Konstytucja PRL, zawierająca zapis o rozdzieleniu Kościoła od państwa, 
dawała tylko prawny pretekst do dalszych działań, bo nie uchylono poprzednich 
uregulowań i nie wydano nowych przepisów w sprawie nauczania religii. 
Praktykowanym procederem było usuwanie religii ze szkół państwowych i zmiana 

50 Kol. Władysław Bieńkowski (tekst przemówienia z obrad ZG ZNP), „Głos Nauczycielski” 
1956, nr 48, s. 3.

51 Przeciw receptom i gotowym wzorom, „Głos Nauczycielski” 1956, nr 51, s. 3.
52 Zob. H. Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce 

państwa (1944–1961), Białystok 1997.
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ich szyldu na placówki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (z założenia nieprowadzące 
nauczania religii). W pozostałych szkołach państwowych zwalniano katechetów, nie 
zatrudniając w zamian nowych, a także zmniejszano liczbę godzin religii. We wrze-
śniu 1953 r. nie było religii już w ponad 60% szkół. Systematycznie modlitwy przed 
lekcjami zastępowano apelami porannymi. Na początku roku szkolnego 1955/1956 
odsetek szkół bez religii wynosił już 81, a odsetek dzieci i młodzieży nieuczącej się 
religii w szkołach – 78. Zwykle uczęszczali oni na naukę religii w kościołach oraz na 
kompletach organizowanych przez księży, co oczywiście odbywało się bez odpo-
wiednich regulacji prawnych. 

Plenum KC PZPR w październiku 1956 r. zaowocowało także zmniejszeniem 
walki na froncie państwo – Kościół, tydzień później został wypuszczony na wolność 
kard. Stefan Wyszyński. Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu przystąpiła do wy-
pracowania nowego układu. Od tej pory nauczanie religii miało być prowadzone 
jako przedmiot nadobowiązkowy w szkołach podstawowych i średnich dla dzieci, 
których rodzice wyrażą takie życzenie na piśmie. Wkrótce nastąpił wysyp zarządzeń 
ustawiających nauczanie religii w kierunku niekorzystnym dla tego przedmiotu. 
Jedno z rozporządzeń postanawiało, że nauczycielem religii nie może być osoba 
nauczająca przedmiotów świeckich. Inne mówiło o wypisywaniu ocen z przedmio-
tów nadobowiązkowych tylko na świadectwach półrocznych i rocznych, zabraniając 
wpisywania ocen na świadectwa ukończenia szkoły i na świadectwa dojrzałości.

W 1956 r. rozluźnienie nacisku na Kościół mogło być spowodowane brakiem 
lepszych pomysłów na zjednanie społeczeństwa, ale fala powrotu nauczania, praktyk 
i emblematów religijnych była spontaniczna, masowa i przerastająca wyobrażenia 
komunistów. Kościół wykorzystywał w tej walce swoje mocniejsze atuty, chociażby 
wspomnienia o uwięzieniu prymasa i nietolerancji wobec wyznawców wiary. Obydwie 
strony nie miały złudzeń w kwestii trwałości zawartego sojuszu. 

Kiedy ekipa rządząca wystarczająco okrzepła i wzmocniła się po wyborach, 
z premedytacją przystąpiła do reaktywacji świeckiego państwa. Już w sierpniu 1958 r. 
terenowe władze zostały zobowiązane do zwrócenia dyrektorom i kierownikom szkół, 
wychowawcom i wszystkim nauczycielom uwagi o niedopuszczalności udziału 
w organizowaniu praktyk religijnych. Odmawianie modlitwy uznano za prywatną 
sprawę obywatela i nie powinno występować przed i po lekcjach z przedmiotów 
obowiązkowych. Zabroniono dekorowania emblematami religijnymi pomieszczeń 
szkolnych. Oznaczało to początek „wojny o krzyże”, wygranej przez rząd z dużym 
trudem, przy oporze społeczeństwa. Były placówki, gdzie krzyże kilka razy zdejmo-
wano i zakładano53. 

Publiczne dyskusje odbywały się wyjątkowo często, a wszystko po to, aby do-
wodzić świeckości nauczania. W publicystyce zapanowała wręcz antykościelna hi-
steria. Najważniejsi decydenci oświatowi, jeden po drugim, domagali się ogranicze-
nia hegemonii religii. Ogólnopolska prasa obligatoryjnie zamieszczała odpowiednie 
artykuły, oczywiście z wyłączeniem głosów naświetlających słuszność racji episko-
patu.

53 Ibidem, s. 133–293.
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Najbardziej spolegliwe stanowisko społeczeństwa wskazywało na zadowolenie 
dużej części społeczeństwa z pozostawienia religii w szkołach. Rodzice wierzący – 
w myśl tego stanowiska – mieli poczuć się pełnoprawnymi obywatelami, a nauczy-
cielom praktykującym miał spaść ciężar dyskryminacji zawodowej. Nie było tutaj 
obaw o sprzeczność nauki z wiarą, a wręcz radość ze zniesienia aureoli męczeństwa, 
po woli otaczającej nauczanie religii odbywające się poza szkołą, w salach kateche-
tycznych i domach prywatnych54.

Kolejne stanowisko rozprawiało się z indyferentyzmem, czyli brakiem zaintere-
sowania, zobojętnieniem. Indyferentyzm nie musiał wiązać się tylko z religią, mógł 
dotyczyć także moralności i innych dziedzin związanych z wartościowaniem. Co 
więcej, świadome rozbudzanie obojętności wobec religii powodowałoby jednocześnie 
ustalanie się tendencji obojętności wobec wartości społecznych. Za grzech okresu 
stalinowskiego proponowano uznać przekonanie, że uczeń, który szczerze przestał 
uczęszczać do kościoła i uczestniczyć w obrzędach, posiadał już nowy światopogląd. 
Działo się jeszcze gorzej, gdy młodzi ludzie przestawali wierzyć w cokolwiek, ich 
moralność wisiała w próżni. Nie można więc utożsamiać szkoły świeckiej ze szkołą 
ateistyczną. I dalej, usunięcie religii ze szkoły nie wystarczy do zlikwidowania religii 
ze świadomości młodzieży, a pozbycie się jej wraz z wszelkim światopoglądem nie 
jest pożyteczne, bo brak religii jako przedmiotu nauczania nie stanowi gwarancji 
wychowania socjalistycznego. Główny wysiłek powinien być skierowany na wytwo-
rzenie podstaw naukowego poglądu na świat55.

Przeskakując pośrednie stanowiska, dochodzimy do postaw ortodoksyjnych. 
Ze spokojem zachowywały się kręgi laickie, które w 1957 r. zorganizowały się 
w Towarzystwo Szkoły Świeckiej, niejako w odpowiedzi na kres istnienia szkół 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w których właśnie zezwolono na nadobowiązko-
we nauczanie religii. W towarzystwie, obok autentycznych działaczy laickich, 
znaleźli się aparatczycy partyjni i pracownicy organów bezpieczeństwa. Nad całoś-
cią czuwało Biuro Polityczne KC PZPR, które ofi cjalnie, na I Krajowym Zjeździe, 
reprezentował Jerzy Morawski. Przypominał on, że partia zamierza stworzyć 
społeczeństwo ludzi wolnych od niedostatku i zabobonu, kierujących się racjo-
nalnym myśleniem. Racjonalizm miał oznaczać przekonanie, że rozum ludzki 
„mocen jest zrozumieć świat”. Współczesny racjonalizm to materializm dialek-
tyczny56.

Wówczas i w ciągu najbliższych lat obowiązywała historiozofi a nakazująca 
podkreślanie słuszności polityki wyznaczonej w 1956 r. W popaździernikowych 
uzgodnieniach dokonanych przez partię nie popełniono błędów. Decyzje podjęte 
w sprawie religii były prawidłowe, jednak dalsze respektowanie przyjętych zobowią-
zań okazało się niemożliwe, bo Kościół wykroczył poza swoje funkcje.

54 E. Jackiewiczowa, Burza nad szkołą, „Głos Nauczycielski” 1957, nr 6, s. 1.
55 M. Kozakiewicz, Czy indyferentyzm może być celem wychowawczym, „Głos Nauczycielski” 

1958, nr 39, s. 1, 3.
56 W walce o postępową, świecką myśl i socjalistyczne wychowanie. Fragmenty przemówienia wy-

głoszonego na I Krajowym Zjeździe TSŚ, „Głos Nauczycielski” 1958, nr 22, s. 1.
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Szkoła świecka to nie szkoła „antyreligijna”, lecz „areligijna”. Ta gra słów poka-
zywała szkołę areligijną jako instytucję, nieorganizującą życia religijnego młodzieży, 
nienakazującą i niezakazującą praktyk religijnych, nieoceniającą pod kątem wyko-
nywania kościelnych obowiązków (mszy, spowiedzi, modlitw). Aby nie było i nie-
porozumień, od razu dodawano, że postulat świeckości szkoły jest pierwszym wy-
mogiem wszelkiej demokracji57.

Wreszcie mamy najbardziej skrajne przekonania. W jednej z publikacji czytamy: 
„Okres wprowadzenia religii do szkoły stać się może przyczyną poniżania godności 
ludzkiej przez niektórych sfanatyzowanych przedstawicieli ciemnogrodu, którzy już 
w niektórych miejscowościach wytworzyli inkwizytorską atmosferę nietolerancji 
i wrogości w stosunku do dzieci niewierzących i innowierców”58. Dalej są protesty 
przeciwko prześladowaniu dzieci Żydów i protestantów; o utartych mniemaniach, 
że Polak to katolik, prawosławny to Rosjanin, a ewangelik to Niemiec. 

Polskie lata 56. po pierwszym roku weszły szybko w okres schyłkowy, nadzieja 
została zamieniona na obojętność. Inicjatywy uczestników wydarzeń październiko-
wych przecież nie zmierzały do rewolucyjnego odebrania władzy komunistom, 
domagano się raczej naprawy istniejącego ustroju. Nie było oporu na szerszą skalę, 
a społeczeństwo dość szybko przystosowało się do nowych warunków.

Z podziwu godną szczerością proces ten został odnotowany i wprowadzony do 
strategii wychowania. Odzwierciedlono go na łamach prasy, zwłaszcza „Głosu Nau-
czycielskiego”, który w omawianym okresie nadal pozostawał trybuną, z której centrum 
otwarcie przekazywało rzeczywiste intencje. I tak jeszcze we wrześniu 1957 r. na-
uczyciele byli wzywani do wyrażania swojego entuzjazmu dla odnowy październi-
kowej i wiary w słuszność nowej drogi59. Ale wcześniej miało miejsce IX Plenum 
KC PZPR, gdzie Gomułka wskazywał towarzyszom na niebezpieczeństwa grożące 
popaździernikowej odnowie. Nazwał je rewizjonizmem, który występuje wszędzie 
tam, gdzie słuszna krytyka szkodliwego stylu pracy przechodzi w kwestionowanie 
podstawowych zasad marksizmu. Wezwał więc do walki z rewizjonistycznymi ten-
dencjami stanowiącymi dowód wpływu ideologii burżuazyjnej. Jakie były wytyczne 
dla nauczycieli? Mieli oni wspólnie z organizacjami partyjnymi zwalczać przejawy 
nagonki na „kadry ludowego państwa”, zwłaszcza na członków partii60. 

W 1958 r. na krajowej naradzie aktywu oświatowego pojawiły się opinie o po-
październikowym marazmie, który zapanował wśród nauczycieli. Prezes ZNP, 
Wojeński zareagował nerwowo i traktował marazm jako wynik nadmiernie surowej 
krytyki przeszłości oraz niedocenianie dyskusji toczących się po wydarzeniach 
październikowych. Zobowiązał się do pilotowania ulepszonych form kształcenia 
ideologicznego w duchu pedagogiki socjalistycznej61.

57 A. Kozakiewicz, Co rozumiem przez świeckość szkoły, „Głos Nauczycielski” 1958, nr 38, s. 1.
58 R. Dominik, Przeciw dyskryminacji wyznaniowej, „Głos Nauczycielski” 1957, nr 2, s. 3.
59 Nowy rok szkolny, „Głos Nauczycielski” 1957, nr 37, s. 1.
60 Wytyczne pracy polityczno-wychowawczej, „Głos Nauczycielski” 1958, nr 27–28, s. 1.
61 Z dyskusji na Krajowej Naradzie Aktywu Oświatowego, „Głos Nauczycielski” 1958, nr 42, 

s. 1.
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Właśnie ta narada, rozpowszechniona w formie dodatku62 do gazety, ujawniła 
nową obsesję w postaci dążenia do wychowania człowieka w jednakowym szacunku 
do pracy fi zycznej i umysłowej. Całością dowodził sam I sekretarz, jak zwykle 
niechętny szkolnictwu ogólnokształcącemu, przygotowującemu inteligentów. Nie 
lubił on szkół ogólnokształcących, bo widział w nich jedynie jednostronną działalność 
pomagającą uczniom dostać się na wyższe uczelnie. Absolwentów szkół ogólno-
kształcących postrzegał jako ludzi zawiedzonych, gdy nie zostaną przyjęci na uni-
wersytety. Wówczas ich marzeniem staje się zdobycie pracy urzędniczej, „czystej”, 
za biurkiem, aby nie pobrudzić sobie rąk. Są oni także ofi arami pokutującego prze-
konania o niższości pracy fi zycznej. Niejednokrotnie ojcowie posyłający swoje dzieci 
do średnich szkół ogólnokształcących kierują się nadzieją na wyprowadzenie ich 
ze świata pracy fi zycznej, w którym sami pozostają. Świat pracy umysłowej jest dla 
nich lepszy, elitarny i tam pragną umieścić swoje dziecko. Gomułka, jakże trafnie 
oceniający aspiracje dużej części Polaków, być może miał nadzieję na zahamowanie 
procesów, które toczyły się niezależnie od wskazówek wielkiej polityki. Na obronę 
swoich racji nie przytaczał wielu argumentów, a głównie tylko żądanie wyzbycia się 
myślenia w kategoriach przedwojennej Polski, zlikwidowanej przez socjalizm.

62 Szkoła musi lepiej przygotowywać młodzież do życia i pracy, wychowywać w duchu socjalizmu. 
Referat tow. Władysława Gomułki na naradzie partyjnego aktywu oświatowego w dniu 24 IX 1958, 
dodatek do „Głosu Nauczycielskiego” 1958, nr 40.
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Szkolnictwo w Polsce Ludowej zmagało się ze szczególnymi kłopotami wyni-
kającymi ze specyfi cznej sytuacji demografi cznej. W latach 60., po depresji demo-
grafi cznej, tj. zmniejszenia się liczby dzieci w wieku 7–13 lat, należało przygotować 
miejsca w szkole dla wyżu demografi cznego 1953–1960. Ludność Polski na dzień 
31 grudnia 1960 r. to 29 795 tys., w tym dzieci do lat 14 – 9985 tys., czyli 33,5%. 
Istniało 26,2 tys. szkół podstawowych, uczęszczało do nich 4827,6 tys. uczniów. 
Szkół, w których uczył jeden nauczyciel było 17,2%, dwóch nauczycieli – 10,8%, 
trzech – 7%. Przeważały szkoły o czterech nauczycielach – 25,7%, a szkół najwyżej 
zorganizowanych o siedmiu i więcej nauczycielach było 20,7%. Pozostałe 12,3% to 
szkoły o pięciu nauczycielach i 6,3% o sześciu nauczycielach. Średnich szkół ogól-
nokształcących istniało 841, a średnich zawodowych – 5709. Uczęszczało do nich 
odpowiednio 260,4 tys. i 784,2 tys. uczniów1.

Ustawa z lipca 1961 r. była chwalona przez propagandę jako akt niemal równy 
znaczeniem wcześniejszym ustawom o reformie rolnej i nacjonalizacji przemysłu. 
Nawet jeśli z trudnością podzielamy tę opinię, to widzimy w niej akt prawny obej-
mujący całokształt spraw dotyczących nauczania i wychowania w szkolnictwie 
podstawowym oraz ustalający zasady ustroju w szkolnictwie ponadpodstawowym 
i średnim. Łączył on stwierdzenia zawarte w konstytucji oraz obowiązujące przepi-
sy w wielu rozporządzeniach. Spójrzmy na umieszczone tam zapisy. Mówiły one 
o oświacie i wychowaniu jako o jednej z „dźwigni socjalistycznego rozwoju”, służą-
cej także przygotowaniu wykwalifi kowanych pracowników dla gospodarki narodowej. 
Zapisy gwarantowały każdemu obywatelowi prawo do wykształcenia podstawowego 
oraz do dostania się na wszystkie szczeble i kierunki kształcenia w zależności od 
rodzaju zainteresowania i zdolności. System szkolny i dostęp do nauki zostały oparte 
na zasadach jednolitości, powszechności, bezpłatności, świeckości i państwowości.

Koncepcja prawa do nauki ulegała ewolucji od chwili powstania PZPR w grudniu 
1948 r. Partia rządząca pod określeniem demokratyzacji szkolnictwa rozumiała 
politykę udostępniania nauki reprezentantom klasy robotniczej, chłopom małorolnym, 
średniorolnym oraz rolnikom zrzeszonym w spółdzielniach produkcyjnych. Poza 

1 Polska 1918–1988…, dane dotyczą roku szkolnego 1960/1961.
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taką hierarchizacją pozostawała warstwa pracowników umysłowych, którzy posia-
dali najwyższe ambicje i możliwości posyłania dzieci do szkół ogólnokształcących 
i wyższych. Według szacunków liczyła ona około 2 mln osób w 1958 r. 10 lat później 
powiększyła się do 2,9 mln osób, z tego 13,8% posiadało wykształcenie wyższe, 
44,3% – średnie zawodowe i ogólnokształcące, 8,7% – niepełne średnie, 12,2% – 
zasadnicze zawodowe, 20,2% – podstawowe i 0,8% – nieukończone podstawowe.

Szkoła podstawowa miała być dostępna dla wszystkich, zapewnienie wypełnie-
nia obowiązku szkolnego stanowiło priorytet. Już na grudniowym kongresie I se-
kretarz nie ukrywał dwóch funkcji szkoły: podstawy kultury socjalistycznej i instru-
mentu wyboru pracy zawodowej. Instrumentem realizacji miała być polityka 
rekrutacji, traktowana wręcz w kategoriach „bitwy o kadry”, a Komitet Centralny 
zlecił jej kontrolę sekretarzom Komitetów Wojewódzkich. A w szkołach średnich 
organizacje partyjne odpowiadały za prawidłowy dobór uczniów do pierwszych klas.

Zróżnicowane było szkolnictwo zawodowe, a w latach 50. ciągle planowano jego 
rozbudowę. Zorganizowano dwa typy szkół zawodowych: technika i zasadnicze 
szkoły zawodowe, później zaczęto tworzyć technika na podbudowie ZSZ. Ale tak 
właśnie została stworzona sytuacja realizująca zasadę drożności, a jednocześnie za-
mykająca dostęp do dalszego kształcenia. Zasadnicze szkoły zawodowe zaliczane do 
szkół ponadpodstawowych miały służyć przemysłowi, a licea ogólnokształcące, które 
otrzymały niewielki limit miejsc, powinny dostarczać kandydatów do szkół wyższych. 
Władza, cierpiąca na antyinteligencką fobię, nie obdarzała zaufaniem szkół ogólno-
kształcących jako instytucji stworzonych do realizowania obywatelskich aspiracji 
kształcenia. 

W 1958 r. Wydział Oświaty i Nauki KC PZPR określił kierunek dalszej poli-
tyki oświatowej. Pochwalono bogactwo form szkolenia i dokształcania zawodowego 
w zakładach pracy, a szczególne uznanie zyskały wyważone proporcje między kształ-
ceniem zawodowym a ogólnokształcącym, z korzyścią dla zawodowego. Trudniej 
było chwalić szkoły rolnicze, zwłaszcza średnie szkoły rolnicze mające ograniczone 
możliwości kształcenia. Młodzież wiejska nie otrzymała dostatecznych możliwości 
pójścia do szkoły po skończeniu podstawówki; pozostawała także pewna grupa 
młodzieży, która nie skończyła szkoły podstawowej lub nie posiadała żadnego 
zawodu. W skali kraju na przełomie lat 50. i 60. wzrastał wyż demografi czny, któremu 
trzeba było zapewnić naukę. Dodatkowo w miastach malało zapotrzebowanie na 
siłę roboczą. Aby ograniczyć dopływ młodzieży ze wsi do miast, wymyślono doraźne 
rozwiązanie. Powołano szkoły przysposobienia rolniczego dla wsi i szkoły przyspo-
sobienia zawodowego głównie dla miast. Ofi cjalnie miały być one równorzędne 
w stosunku do zasadniczych szkół zawodowych, ale w rzeczywistości były przezna-
czone dla innego rodzaju młodzieży, bo oczekiwały na uczniów z kilkuletnią przerwą 
w nauce i nieposiadających ukończonej szkoły podstawowej, nie stanowiły więc 
kontynuacji szkoły podstawowej, ale odmienną formę wypełniania obowiązku szkol-
nego. Mieściły się pomiędzy szkołą podstawową a szkołą zawodową i tworzyły raczej 
ogniwo pośrednie między nimi.

Kwestia dostępu do studiów wyższych nie była akcentowana przez PZPR. 
Zwykle jako wskazówkę przyjmowano zapotrzebowanie na kadry w gospodarce, 
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szacowane w sobie tylko wiadomy sposób, w dodatku wiele sfer życia gospodarcze-
go ciągle cierpiało na brak wysoko wyszkolonych kadr. Reglamentacja studiów była 
oczywiście w znacznym stopniu uwarunkowana limitowaniem naboru do szkół 
ogólnokształcących i rozbudową tych placówek. W latach 1949–1953 miały być 
rozbudowywane mniej więcej w jednakowych proporcjach szkoły ogólnokształcące 
i zawodowe. Później zmniejszono odsetek przyjęć do pełnych szkół średnich zarówno 
w stosunku do wzrastającej liczby absolwentów, jak i liczby osób rekrutowanych 
do ZSZ. Ukoronowanie stanowił plan na 1960 r., określający nabór w proporcjach 
3:1 na korzyść zawodówek. Przez następne dziesięciolecie istniały rozbieżności 
pomiędzy Komisją Planowania Gospodarczego a resortem oświaty w ustalaniu 
proporcji między szkolnictwem średnim a zasadniczym. Ta centralna instytucja 
planistyczna, wspierana przez Ministerstwo Finansów, optowała za ograniczeniem 
limitów do szkół średnich, co motywowano rzekomym nadmiarem kadr z wykształ-
ceniem średnim. Uparcie powielano założenie mówiące o liczbie uczniów w szkołach, 
która powinna odpowiadać strukturze zatrudnienia w gospodarce narodowej2. Krytyka 
takiego układu nasuwa się sama. Organy gospodarcze zajmujące się planowaniem 
nie były przygotowane do zrozumienia złożonych układów na linii edukacja – spo-
łeczeństwo – rozwój techniki w dłuższej perspektywie, a także skupiały się jedynie 
na poprawnym odczytaniu bieżących wytycznych spływających z KC PZPR.

Należy wspomnieć również o problemie obowiązku szkolnego, którego wymiar 
zwiększył się w 1966 r., kiedy wprowadzono 8-letnią szkołę podstawową. Społeczne 
znaczenie możliwie pełnej realizacji tego obowiązku to sprawa bezsporna, a władza 
też traktowała ją ambicjonalnie. Uzasadnienie ideologiczne opierało się na wykaza-
niu wyższości władzy ludowej nad rządami w II Rzeczypospolitej, a zwłaszcza 
rządami sanacji po 1926 r. Napiętnowane przedwojenne rządy miały nie troszczyć 
się o oświatę ogółu dzieci i nie zapewniać warunków do wypełniania obowiązku 
szkolnego. Sanacja powinna rozszerzyć skalę zaniedbań, kiedy ustawą z 1932 r. 
wprowadziła podział szkół na trzy stopnie. Bo w ten sposób skazała dzieci wiejskie 
na uczęszczanie po dwa, a nawet po trzy lata do tej samej klasy (szkoły I stopnia), 
dając im możliwość zdobycia wykształcenia tylko w zakresie czterech klas szkoły 
powszechnej (szkoły I stopnia).

Dekret z marca 1956 r. przedłużał dotychczasowy obowiązek szkolny o dwa lata, 
czyli z siedmiu do dziewięciu, a zatem do 16 roku życia. Dziewięć lat dotyczyło 
tych młodocianych, którzy w okresie do siedmiu lat nie ukończyli VII klasy. Rok 
szkolny 1966/1967 inaugurował przejście na ośmiolatkę i analogicznie przedłużono 
obowiązek do ośmiu lat i do 15 roku życia, a dla młodocianych, którzy nie ukończą 
VIII klasy do 17 roku życia.

Jak wyglądała praktyka? Odsetek dzieci niewypełniających obowiązku szkolne-
go zmalał z 0,8 w roku szkolnym 1961/1962 do 0,5 w roku 1965/1966, w tym 
niewypełnianie obowiązku bez uzasadnionej przyczyny spadło z 0,3 do 0,1. Jednak 
w kolejnym roku szkolnym, w pierwszym etapie zmian, znacznie wzrosła liczba 

2 E. Erazmus, Prawo do nauki w Polsce Ludowej. Studium polityczno-historyczne, Poznań 1974, 
s. 188–279.
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dzieci nierealizujących obowiązku. Wzrost wynosił blisko 2 tys. (z 25 402 do 27 347), 
w tym z nieuzasadnionej przyczyny o ponad 300 tys. (z 4961 do 5268). Dla uzu-
pełnia spójrzmy na drogę kontroli realizacji obowiązku szkolnego. Kierownik szkoły 
prowadził spis dzieci w wieku szkolnym, zamieszkałych na obszarze swego obwodu 
szkolnego. Podstawą do wpisania dziecka do ewidencji były przesłane szkole przez 
organa prowadzące meldunki imienne z wykazami dzieci zamieszkałych na terenie 
obwodu szkolnego oraz nowo zameldowanych lub wymeldowanych. Kierownik szkoły 
przesyłał spisy dzieci nieuczęszczających do jego placówki do Wydziału Oświaty 
Rady Narodowej. Wydziały oświaty po rozpatrzeniu poszczególnych spraw mogły 
zastosować środki przymusu w stosunku do opiekunów dzieci. Prezydia rad naro-
dowych miały prawo do zarządzenia kontroli powszechności nauczania. Powinny 
też badać przyczyny niechodzenia do szkoły, a następnie ustalić środki zapobiegaw-
cze i środki przymusu3.

Porządkująca reforma

Lata 60. były najspokojniejszą peerelowską dekadą w dziejach szkolnictwa. Nadal 
o wielu ważnych sprawach decydował KC PZPR, a miał on teraz znacznie więcej 
pracy w związku z czuwaniem nad reformatorskimi posunięciami. Na przykład 
w maju 1965 r.4 Komisja Ideologiczna KC PZPR aprobowała przygotowany w mi-
nisterstwie projekt zmian w zreformowanym liceum. Komisja poleciła zwiększyć 
liczbę godzin języka rosyjskiego i dokonać gruntownej rewizji programu przyspo-
sobienia wojskowego.

Do wprowadzenia porządkującej reformy przymierzano się powoli i ofi cjalnie. 
Podobnie jak w ubiegłym okresie, decydujący głos miała partia. Na III Zjeździe 
PZPR w 1959 r. został uchwalony statut deklarujący dążenie do „[…] wychowania 
nowych, wysokokwalifi kowanych zastępów inteligencji oddanej sprawie socjalizmu”. 
Zostało oznajmione „[…] wychowanie młodego pokolenia w duchu ideałów socja-
lizmu, umiłowanie ojczyzny i ofi arności w pracy dla jej dobra, rozwijanie wśród 
młodzieży aktywności społecznej”5. Oczywiście tylko nie wiele więcej można było 
dowiedzieć się z uchwał zjazdowych mówiących o konieczności zreformowania 
szkolnictwa, tak aby każdy „rozpoczynający pracę produkcyjną” obywatel poza szkołą 
podstawową przeszedł przynajmniej przez dwuletnie przysposobienie zawodowe. 
Szkoła oprócz wysokiego poziomu nauczania musi spełniać „[…] doniosłe  obowiązki 

3 Sprawozdanie z kontroli realizacji dekretu z dnia 23 marca 1956 roku o obowiązku szkolnym, 
NIK, Warszawa, czerwiec 1966, AAN, MO, sygn. 890, s. 1–2; K. Wojciechowski, Obowiązek 
szkolny problem numer jeden, „Głos Nauczycielski” 1967, nr 15, s. 1.

4 Protokół z posiedzenia kierownictwa Ministerstwa Oświaty, 15 V 1965, AAN, MO, sygn. 10, 
s. 74–78.

5 Statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uchwalony na III Zjeździe PZPR, w: Pro-
gramy oświatowe polskiej radykalnej lewicy socjalistycznej i polityka oświatowa PZPR. Teksty źródłowe 
z komentarzem 1876–1976, red. K. Dobrzyński, Warszawa 1982, s. 210.
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wychowania socjalistycznego, rozumowymi, racjonalistycznymi kategoriami wyjaśniać 
doniosłość rewolucji, jaką jest wejście naszego kraju na drogę socjalizmu, kształtować 
wśród młodzieży przywiązanie do socjalizmu […] socjalistyczną postawę społeczną 
i socjalistyczną moralność”6.

Trochę czasu potrzebowano na podjęcie ostatecznych decyzji. W styczniu 1961 r. 
zebrało się VII Plenum, aby dokonać krytyki powojennego szkolnictwa. Sprowadzała 
się ona do przeświadczenia o pozostawaniu szkolnictwa w tyle za rozwojem polskiej 
gospodarki, postępem nauki i techniki. W. Gomułka domagał się szkoły uwzględ-
niającej potrzeby kraju. 

Najważniejsza decyzja postulowała wprowadzenie powszechnej 8-letniej szkoły 
podstawowej. Była ona otoczona wieńcem rutynowych zapewnień o dążeniach do 
podniesienia poziomu wykształcenia, stworzenia lepszej bazy dla kształcenia w szko-
łach średnich. Plenum nakazywało wdrażanie programów nauczania do współczes-
ności. Przedmioty humanistyczne miały zostać wzbogacone o treści pozwalające 
lepiej zrozumieć procesy rozwoju społecznego oraz treści kształtujące ideowo-poli-
tyczne postawy młodzieży. Za rozszerzeniem materiału nauczania przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych przemawiały dwa względy:

– światopoglądowy, mówiący o kształtowaniu naukowego poglądu ułatwiającego 
zrozumienie związków zachodzących pomiędzy przyrodą a społeczeństwem,

– praktyczny, głoszący możliwość lepszego zrozumienia i opanowania współczes-
nej techniki.

Ustawa sejmowa z 15 lipca 1961 r.7 o rozwoju systemu oświaty i wychowania 
obejmowała całe szkolnictwo, od podstawowego, poprzez zawodowe i średnie. 
Wyznaczała zasady zarządzania innymi placówkami oświatowymi. Potwierdzała 
obowiązkowość i powszechność kształcenia na szczeblu podstawowym, jednolitość 
i drożność systemu szkolnego, bezpłatność i publiczność na wszystkich szczeblach. 
Ustrój szkolny składał się z: 

– przedszkola dla dzieci powyżej 3 roku życia,
– szkoły podstawowej, 8-klasowej dla dzieci powyżej 7 lat,
– zasadniczej szkoły zawodowej, 2- lub 3-letniej dla absolwentów szkoły pod-

stawowej; jednym z typów zasadniczej szkoły zawodowej były szkoły przysposobie-
nia rolniczego,

– szkoły średniej, 4- i 5-letniej dla absolwentów szkoły podstawowej. Mogła być 
ogólnokształcąca (4-letnie liceum ogólnokształcące), zawodowa (4- i 5-letnie tech-
nikum lub liceum zawodowe), 2- i 3-letnia dla absolwentów zasadniczej szkoły 
zawodowej i szkoły przysposobienia rolniczego.

Analogiczna struktura została zastosowana w szkolnictwie dla pracujących 
i w szkolnictwie specjalnym. Można było ukończyć wszystkie typy szkół na drodze 
egzaminów eksternistycznych. Obowiązek szkolny wynosił 17 lat. Dopuszczano 

6 Z uchwały III Zjazdu PZPR o węzłowych zadaniach polityki partii, w: Oświata, wychowa-
nie i nauka na III Zjeździe PZPR. Wybrane materiały, Warszawa 1959, s. 76.

7 Ustawa z dnia 15 lipca 1961 o rozwoju systemu oświaty i wychowania, DzU, nr 32, 
poz. 160.
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skrócenie do 2 lat nauczania w szkołach zawodowych i 4 lat w technikach i liceach 
zawodowych.

Ustawa określała zadania dydaktyczne całego systemu:
– przedszkole miało zapewnić dzieciom rodziców pracujących opiekę wycho-

wawczą i przygotować je do rozpoczęcia nauki w szkole;
– szkoła podstawowa miała przygotować uczniów do nauki w szkołach zawo-

dowych, ogólnokształcących oraz dalszego zdobywania kwalifi kacji w toku wykony-
wania pracy zawodowej;

– zasadnicza szkoła zawodowa miała zagwarantować przygotowanie do wyko-
nywania funkcji kwalifi kowanego robotnika, pracownika i rolnika oraz wykształcenie 
ogólne niezbędne do dalszego kształcenia się;

– liceum ogólnokształcące powinno zapewnić wykształcenie ogólne i politech-
niczne, niezbędne do podjęcia studiów wyższych oraz przysposobienie do pracy 
zawodowej. Technikum i liceum zawodowe przysposabiają do sprawowania funkcji 
technika lub równorzędnej, dają przygotowanie do podjęcia studiów wyższych. Licea 
ogólnokształcące, technika zawodowe, licea (zawodowe, ekonomiczne, pedagogiczne, 
artystyczne i innych specjalności) są szkołami średnimi.

Całością spraw kształcenia i wychowania kierowało Ministerstwo Oświaty oraz 
w porozumieniu z nim ministrowie i kierownicy urzędów centralnych prowadzących 
szkoły i placówki oświatowe. Ministerstwo zarządzało bezpośrednio lub za pośred-
nictwem organów administracji szkolnej prezydiów rad narodowych. Ustawa nakła-
dała na rodziców obowiązek współpracy ze szkołami i radami narodowymi. Podobnie 
zobowiązywała organizacje młodzieżowe i zakłady pracy do współdziałania ze 
szkołami.

Czytając dalej ustawę, zastanawiamy się nad koncepcją podziału obowiązków 
pomiędzy ministerstwem a radami narodowymi. Rola rad narodowych była niewiel-
ka, a władza wręcz fi kcyjna. Ustawa mówiła, że ministerstwo ustala programy na-
uczania i wychowania, zatwierdza podręczniki i pomoce naukowe oraz ustala zasady 
funkcjonowania wszelkich typów szkół. Ministerstwo określa:

1. warunki przyjmowania uczniów i przechodzenia z jednych typów szkół do 
drugich,

2. zasady tworzenia sieci szkół,
3. normy zaopatrzenia szkół w pomoce naukowe,
4. nomenklaturę zawodów i specjalności, do których przygotowują szkoły za-

wodowe,
5. zasady przyznawania stypendiów,
6. zasady przeprowadzania egzaminów,
7. zasady przyznawania tytułów na podstawie dyplomów stwierdzających kwa-

lifi kacje uzyskane po ukończeniu szkół.
W takiej sytuacji, zwyczajowe i grzecznościowe, określenie rad narodowych jako 

gospodarzy na swoim terenie sprowadzało się jedynie do dwóch zadań:
1. zakładania szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczych oraz zapew-

niania im lokali i wyposażenia w pomoce naukowe, meble sprzęt, potrzebne środki 
fi nansowe;
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2. zapewnienia mieszkań i świadczeń nauczycielom i innym pracownikom szkół.
Rozpoczęła się reorganizacja szkolnictwa, a jej najbardziej newralgicznym 

punktem było wydłużenie o rok nauki w szkole podstawowej. Zgodnie z socjali-
stycznym obyczajem podmioty życia publicznego przystąpiły do wychwalania reformy. 
Podczas debaty sejmowej padały zapewnienia o dostosowywaniu systemu kształce-
nia do mechanizacji, automatyzacji, chemizacji produkcji, zastosowania maszyn li-
czących, rozwoju elektryfi kacji, a następnie o ustawie projektującej szkołę przygoto-
wującą ludzi wszechstronnie wykształconych. Radosne głosy prasy mówiły najczęściej 
o tym, że już wcześniej polska szkoła miała wyznaczone zadanie socjalistycznego 
wychowania, ale dopiero teraz ustawa stwarza korzystniejsze warunki do jego reali-
zacji, zwłaszcza poprzez wydłużenie czasu nauczania. Dłuższa szkoła podstawowa 
to także pełniejsze możliwości poznania treści niezbędnych do zrozumienia współ-
czesnej techniki. 

Jeszcze trwały laudacje, a już Komitet Centralny dostrzegł możliwość wypacze-
nia ducha reformy. W lipcu 1963 r. zostało zwołane XIII Plenum poświęcone ak-
tualnym problemom ideologicznym. W odróżnieniu od ostatnich kilku lat, frazeo logia 
przykazań miała teraz znacznie ostrzejszy charakter. Znalazło się tam przekonanie 
o tym, że jest w Polsce „niemało młodych ludzi”, którzy nie korzystając ze sprzyja-
jących warunków do nauki i pracy, lekceważą swoje obowiązki wobec społeczeństwa, 
hołdują łatwiźnie, dążą do wygodnego urządzenia się za wszelką cenę. Szkoła musi 
być czujna, nie wolno jej ograniczać się tylko do śledzenia postępów młodzieży 
w nauce, nie mogą uchodzić jej uwadze ujemne zjawiska ideowe. Gomułka, który 
na ostatnim zjeździe partii nazywał nauczycieli „szermierzami postępu”, teraz krzy-
czał i oburzał się na niebezpieczne tendencje „neutralizmu” ideologicznego w pracy 
wychowawczej oraz na tolerowanie wyłamywania części młodzieży spod wpływu 
szkoły8.

Wzmożona czujność wymogła opracowanie przez ministerstwo wytycznych 
precyzujących treść ustawy. Dziękowano partii za podjęcie szarży ideologicznej 
wyrastającej z „niezachwianego przekonania o wyższości socjalizmu nad kapitalizmem 
i zwycięstwie socjalizmu w skali światowej”9. Analogiczny banał znalazł się w okre-
śleniu kierunku pracy wychowawczej: „Głównym motywem i naczelną ideą wszelkiej 
działalności dydaktyczno-wychowawczej jest stałe umacnianie ideologii socjalistycz-
nej. Podyktowane to jest obiektywnym istnieniem dwóch odmiennych i przeciw-
stawnych ustrojów społeczno-ekonomicznych w skali światowej, których wyrazem 
są dwie przeciwstawne ideologie – socjalizmu i kapitalizmu”10.

Plany wychowawcze szkół powinny zostać skorygowane w kierunku:
– pogłębienia więzi uczniów z partią;
– wyrobienia socjalistycznych zasad etyczno-moralnych;

8 Referat Biura Politycznego KC PZPR na XIII Plenum KC PZPR, w: Programy oświatowe 
polskiej radykalnej lewicy…, s. 217–219.

9 Zadania szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych w świetle wytycznych XIII Plenum 
KC PZPR, październik 1963, AAN, MO, sygn. 288, s. 4. Cały dokument liczy 36 stron.

10 Ibidem.
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– formowania socjalistycznego stosunku do pracy i własności społecznej;
– kształtowania właściwego stosunku do dzieł artystycznych z zakresu literatu-

ry, muzyki, malarstwa i plastyki.
Nauczycielom nakazywano dalsze zbliżanie się do uczniów w celu pozyskiwania 

ich zaufania i gotowości do wykonywania poleceń, nie ze strachu przed represjami, 
ale z ufności i sympatii do wychowawców. Aby zrealizować ten cel, nauczyciele 
powinni pogłębiać swoją wiedzę psychologiczną, posiąść wiadomości z zakresu 
psychologii rozwojowej. Praca wychowawcza miała charakteryzować się następują-
cymi cechami:

– większą troska o wychowanka,
– optymizmem pedagogicznym,
– atmosferą pogody i radości z pracy,
– wzajemną życzliwością,
– współdziałaniem zespołów uczniowskich i nauczycielskich,
– wzajemnym zaufaniem i szacunkiem, 
– wysokimi wymaganiami i dyscypliną,
– współdziałaniem z organizacjami młodzieżowymi i uczniowskimi,
– współpracą z organizacjami politycznymi i społecznymi.
I jeszcze jedna kwestia dotycząca optymistycznego kierunku pracy wychowaw-

czej. Władza ciągle chwaliła się, że w zakresie problematyki moralnej i światopo-
glądowej akcentuje głównie pozytywne treści nauczania, natomiast w zakresie treści 
społecznych eksponuje konfrontację socjalizmu z kapitalizmem. Cel konfrontacji to 
oczywiście wpojenie uczniom przekonania o wyższości ustroju socjalistycznego nad 
kapitalistycznym oraz stworzenie przeświadczenia o najkorzystniejszych warunkach 
wszechstronnego rozwoju człowieka w socjalizmie.

Porównując godziny lekcyjne w 1959 r. oraz w 1967 r., a więc sprzed reformy 
szkoły i w jej ostatecznie kształcie, widzimy jak ogólny wymiar przedmiotów hu-
manistycznych został zmniejszony z 41,7% do 39,2%. Odsetek godzin języka pol-
skiego został zwiększony o 9, przy czym wynik ten osiągnięto także dzięki włącze-
niu historii do programu języka polskiego w IV klasie. Globalny wymiar języka 
rosyjskiego wzrósł o 22%. Matematyka zwiększyła się o 25%. Zajęcia praktyczno-
-techniczne (dawniej praca ręczna) po zmianie koncepcji przedmiotu i dopuszczeniu 
dalszego rozszerzenia w szkołach dysponujących odpowiednimi pracowniami 
wzrosły o 128%. Przy czym w klasach I i II były prowadzone razem z wychowaniem 
plastycznym11.

Religia do punktów katechetycznych

Centralny punkt ustawy z 1961 r. znajdował się w jej drugim artykule głoszącym, 
że szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze są instytucjami świeckimi. 
Całokształt nauczania i wychowania w tych placówkach ma charakter świecki. 

11 S. Dobosiewicz, Reforma szkoły podstawowej, Warszawa 1971, s. 96–97.
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Te dwa krótkie zdania zamykały zmagania wokół miejsca religii w edukacji 
szkolnej, toczące się od 1945 r. Zawieszenie broni w okresie odwilży po 1956 r. tylko 
pozornie uspokoiło sytuację. W zgodnej opinii partii oraz Urzędu do Spraw Wyznań 
(UdSW) sposób uregulowania sprawy religii szkolnej był wysoce niekorzystny. To 
państwo pokrywało koszty nauczania religii, wynoszące w skali roku ponad 100 mln zł, 
drukowało podręczniki, obniżało wymagania w stosunku do nauczycieli religii, aby 
zapewnić obsadę zajęć. Od takiego przekonania był już tylko krok do rozpoczęcia 
ataku przeciwko Kościołowi i otwartych twierdzeń o pozostawieniu spraw wiary 
w kościele, atak nastąpił chociażby podczas obrad III Zjazdu PZPR w marcu 1959 r. 
W ciągu kilku miesięcy UdSW wypracował już ostateczny plan usunięcia religii ze 
szkół. Opierał się on na kalkulacji wskazującej, że metody wyłącznie administracyj-
ne nie stanowią właściwego rozwiązania. Dotychczasowe działania, na czele z dys-
kryminowaniem rodziców domagających się nauczania religii dla swoich dzieci oraz 
szykanowaniem nauczycieli tego przedmiotu, nosiły znamiona żywiołowości i anar-
chii. Potrzebowano odgórnych decyzji także o usankcjonowaniu powyższych zmagań 
z religią, której w październiku 1960 r. nauczano już tylko w 27% szkół12. Nie było 
złudzeń, że przygotowywana reforma rozprawi się z tym problemem.

Bierności nie sprzyjały wskazówki płynące od wschodniego sąsiada. W paździer-
niku 1961 r. w Moskwie obradował XXII Zjazd KPZR. Chruszczow, który znowu 
oskarżał Stalina o spowodowanie zacofania ZSRR, zapowiadał nowe reformy go-
spodarcze pozwalające na wyprzedzenie Stanów Zjednoczonych w produkcji prze-
mysłowej na głowę mieszkańca. Komuniści radzieccy głosili kres systemu kapitali-
stycznego i świetlaną przyszłość komunizmu. 

W referacie była mowa o sprawach wychowania nowego człowieka. Chruszczow 
zapowiadał długotrwały i skomplikowany proces wychowania, kres mechanicznego 
przenoszenia ludzi z kapitalizmu do komunizmu. Nakazywał jeszcze bardziej zde-
cydowaną walkę z przeżytkami kapitalizmu. Przypominał o konieczności wyzwole-
nia świadomości z religijnych przesądów i zabobonów, które nie pozwalają na 
przejawianie się sił twórczych w całej pełni. Domagał się wprowadzenia przemyśla-
nego i harmonijnego systemu wychowania naukowo-ateistycznego, który będzie 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się poglądów religijnych, zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży13.

Nagonka przeciwko szkolnej religii rozpoczęła się w 1960 r. W tym okresie 
zwoływano zebrania nauczycieli, którym patronował branżowy związek. W jednej 
z ważniejszych konferencji uczestniczył minister oświaty W. Tułodziecki, który 
podkreślał potrzebę ustalenia planu działania zmierzającego do wprowadzenia pełnej 
laicyzacji. Dyskutanci nie tylko zgadzali się, ale wysuwali sugestie na przyszłość 
o tym, że nauczanie religii poza szkołą nie jest ostatecznym rozwiązaniem, równo-
legle powinno prowadzić się działalność zmierzającą do oddziaływania na młodzież. 
Prezydium Zarządu Głównego ZNP wezwało wszystkich członków do czynnego 

12 H. Konopka, op. cit., s. 274–275.
13 Z obrad XXII Zjazdu KPZR. Wychowanie nowego człowieka to jedno z głównych osiągnięć 

partii. (Fragment sprawozdania N. S. Chruszczowa), „Głos Nauczycielski” 1961, nr 44, s. 1.
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udziału w likwidacji dualizmu wychowawczego poprzez stopniowe eliminowanie 
nauczania religii w szkole14.

Ostatniego dnia sierpnia 1960 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek 
Młodzieży Socjalistycznej oraz Związek Młodzieży Wiejskiej podpisały Deklarację 
o współpracy. Obwieszczały w niej chęć zacieśnienia współdziałania, zwłaszcza w celu 
przyspieszenia procesów laicyzacji szkoły i życia społecznego15. Kto miał prowadzić 
akcję wprowadzania świeckości? Oczywiście jedyny podmiot, możliwy do wskazania, 
stanowili nauczyciele. Naiwnością byłoby jednak upatrywanie w tym środowisku 
specjalistów z zakresu technik laicyzacji. 

Najbardziej optymistyczne enuncjacje głosiły wsparcie nauczycieli przez ludzi 
określanych jako „postępowi działacze społeczni”. Postępowcy znaleźli się w kręgach 
programowo zwalczających religię. Od października 1960 r. przy Wolnym Studium 
Pedagogicznym Towarzystwa Szkoły Świeckiej został uruchomiony roczny wieczo-
rowy kurs religioznawstwa i etyki, przeznaczony także dla pracowników kultury. 
Podczas zajęć była wykładana marksistowska etyka normatywna. Na spotkaniach 
dokonywano przeglądu różnych stanowisk etycznych w powszechnej historii mo-
ralności. Następnie zapoznawano słuchaczy ze współczesnymi kierunkami etyczny-
mi w Polsce i za granicą. W ramach religioznawstwa były omawiane dzieje tej 
dyscypliny naukowej w Polsce, na Zachodzie i w Związku Radzieckim. Część hi-
storyczna zawierała wykłady o religiach Starożytnego Wschodu, o wpływie wierzeń 
przedchrześcijańskich na chrześcijaństwo, o herezjach i racjonalizmie w fi lozofi i 
średniowiecznej. Kilka wykładów poświęcono renesansowej krytyce religii, stosun-
kowi przedstawicieli klasycznej fi lozofi i niemieckiej do teologii (Kant, Hegel, Fichte) 
oraz romantycznym teoriom religii (Schleiermacher, Schlegel, Schelling). Jeden 
z cyklów był poświęcony dziejom Kościoła katolickiego w Polsce, ale ujmowanych 
jako walka Kościoła z ruchem narodowo-wyzwoleńczym, ruchem ludowym i ruchem 
robotniczym. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w piątek w Studium Pedagogicznym 
przy ul. Senatorskiej w Warszawie, a warunkiem przyjęcia do studium było posia-
danie dyplomu ukończenia wyższej uczelni. Warszawska placówka stanowiła wzór 
dla kolejnych zakładanych w terenie w oparciu o Towarzystwo Szkoły Świeckiej.

Studium było z natury wąskie i elitarne, natomiast dla rzeszy nauczycieli zapla-
nowano szkolenie ideologiczne i serię artykułów w prasie. Obok znanych antyreli-
gijnych wątków pojawiły się artykuły atakujące postawę kleru wobec planowania 
rodziny, forsujące włączenie się do akcji seksualnego uświadamiania rodziców. 
Inspiracją dla tematu było ogłoszenie przez Kościół roku 1960 – „Rokiem Małżeń-
stwa Katolickiego”. Punkt wyjścia antykościelnej akcji znajdował się w przekonaniu, 
że nikt lepiej od nauczycieli nie wie, z jaką olbrzymią lekkomyślnością i bezmyśl-
nością mnożą się niektórzy ludzie w Polsce. Nikt lepiej od nauczycieli odwiedzają-
cych domy rodzinne swych uczniów nie wie, jak na skutek żywiołowej rozrodczości 
przeludnione rodziny żyją w warunkach urągających wszelkim wymogom nie tylko 
pedagogiki, ale także higieny. Najbardziej odważne teksty atakowały zawodne tech-

14 W. B., Będziemy wychowywać w duchu laickim, „Głos Nauczycielski” 1960, nr 36, s. 1.
15 Deklaracja o współpracy ZNP, ZMS, ZMW, „Głos Nauczycielski” 1960, nr 38, s. 1.
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niki naturalnej antykoncepcji, nawoływały do udostępniania ludziom pewniejszych 
mechanicznych i chemicznych środków, z zastrzeżeniem jednak, że nie ma przymu-
su do ich stosowania. Nowoczesne środki były zalecane wyłącznie ludziom 
chcącym regulować poczęcie, zamieniając środki niepewne, oparte na przesądach 
i nieznajomości anatomii i fi zjologii na środki pewniejsze, podpartych przesłankami 
naukowymi16. 

19 sierpnia 1961 r. Ministerstwo Oświaty wydało zarządzenie w sprawie funk-
cjonowania punktów katechetycznych. Miały one być tworzone w celu udostępnie-
nia nauki religii dzieciom, których rodzice wyrażają takie życzenie. Bez zmian po-
zostawiono zasady stosowane poprzednio w szkołach wobec nauczania religii jako 
przedmiotu nadobowiązkowego. Zajęcia nie przekraczały dwóch godzin tygodniowo, 
a pomieszczenia, gdzie się odbywały, musiały być wyposażone w niezbędny sprzęt, 
spełniać odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne i nie mogły być nadmiernie 
zagęszczone. Kwalifi kacje niezbędne do uzyskania zezwolenia na nauczanie religii 
także zostawiono bez zmian. W myśl tych zasad pozwolenie na nauczanie w punk-
tach katechetycznych mieli duchowni świeccy oraz w uzasadnionych przypadkach, 
gdy w danej miejscowości nie było odpowiedniego kandydata duchownego, również 
osoby świeckie. Zgód nadal nie udzielano duchownym zakonnikom. Zastrzegano 
również odmowę wydawania zezwoleń księżom, którzy wykroczyli przeciw ogólnie 
przyjętym zasadom postępowania wobec młodzieży, tj używali niedozwolonych 
środków przymusu, dopuścili się czynów niemoralnych lub wykorzystywali lekcje 
religii do „wstecznych” celów politycznych.

Punkty katechetyczne miały być zarejestrowane w inspektoratach szkolnych. 
Administratorzy parafi i prowadzący punkty katechetyczne otrzymywali 1000 zł 
miesięcznie od powiatowych rad narodowych. W uzasadnionych przypadkach, 
zwłaszcza kiedy parafi a przewodziła kilku punktom, wynagrodzenie w wysokości 
700 zł dostawali także inni duchowni, kierownicy punktów.

Rozporządzenie wywołało protesty przedstawicieli hierarchii kościelnej. Oskarżali 
oni władze o uszczuplanie prawa rodziców do religijnego wychowania swych dzieci, 
zniewolenie szkolnej religii, ingerencje w sprawy wewnętrzne Kościoła. Sprzeciwy 
nie miały już teraz realnego znaczenia. Nie było polemiki pomiędzy rządem a epi-
skopatem. Odpowiedzi władzy miały wyłącznie rutynowy charakter. Przeważały 
w nich twierdzenia o pozostawieniu odrębnego obszaru, tj. treści nauki religii do 
wyłącznej dyspozycji duchownych i nie wkraczaniu na ten obszar katechizacji. Nowa 
sytuacja ponoć była dowodem dobrej woli państwa, które nie chciało narażać rodzi-
ców na koszty nauczania i samo zdecydowało się pokrywać wydatki.

Z tradycyjnej rutyny niewiele wyłamywał się W. Gomułka, teraz prezentujący 
swoją opinię w nowych okolicznościach. W rozmowie z naczelnym redaktorem 
paryskiego dziennika „Le Monde” I sekretarz odpowiadał na pytania dotyczące 
współpracy między laickim, nawet ateistycznym państwem a narodem głęboko 
wierzącym. Oznajmił dziennikarzowi, że próby dokonania zmian w mentalności 

16 M. Kozakiewicz, Nauczyciel wobec problemów rodziny współczesnej, „Głos Nauczycielski” 
1960, nr 15, s. 1, 5. 
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ludzi za pomocą środków administracyjnych byłyby nonsensem. Partia nie ma 
zamiaru „wchodzić z butami” do sumień obywateli. Naród popiera władzę, wówczas 
kiedy zapewnia ona należyte warunki życia, zwłaszcza gwarantuje demokrację 
i wolność. W tym miejscu dziennikarz zadał krótkie pytanie dotyczące wolności 
religijnej. Gomułka upierał się, że wolność religijna jest respektowana, a za jej 
ograniczenie nie można uznawać przeniesienia nauki religii poza obręb szkoły. Nie 
wolno bowiem wprowadzać dyskryminacji i podziału uczniów na wierzących i nie-
wierzących. Istnieje swoboda nauczania religii w punktach katechetycznych, a wszel-
kie skargi episkopatu na ten temat są nieuzasadnione. Episkopatowi chodzi – kon-
tynuował I sekretarz – o bezpośrednie zwracanie się do wiernych o pieniądze oraz 
o samodzielne wybieranie nauczycieli religii. 

W dalszej części wywiadu były oskarżenia episkopatu o zamiar dopuszczenia 
zakonników, zakonnic i dewotek do nauczania dzieci. Znalazły się również porów-
nania Polski do południowego Wietnamu, Korei Południowej, Portugalii oraz nie-
określonych krajów Ameryki Południowej. Dlaczego Gomułka przywołał te przy-
kłady? Po to, aby oświadczyć, że w przeciwieństwie do Polski ścina się tam głowy 
komunistom, przeciwnikom ustroju. Natomiast komuniści polscy tylko próbują 
zapobiec wykorzystywaniu Kościoła do walki politycznej17.

Ataki na Kościół połączyły się wkrótce z zatargami wokół obchodów Millennium. 
Dla zasady w zwalczaniu religii wykorzystywano inne dziedziny życia, na czele 
z kulturą. Przykładem może być nagłośnienie fi lmu Ewy i Czesława Petelskich 
Drewniany różaniec, zrealizowanego na podstawie powieści Natalii Rolleczek o tym 
samym tytule. Już w założeniu był to utwór dramatyczny, poświęcony bolesnemu 
problemowi dziecięcych losów w sierocińcu. Widzowi ukazywał się dom przycup-
nięty pod stokami gór, w pobliżu miejscowości wypoczynkowej. W domu zakonnym 
mieszkało kilkanaście sióstr, z których w fi lmie poznajemy trzy, bezpośrednio uwi-
kłane w zdarzenia. Siostry opiekowały się grupą dziewcząt w wieku od kilku do 
kilkunastu lat. Dziewczęta, posiadające ciężkie doświadczenia i trudne charaktery, 
otrzymały na razie tytuły „rycerek-sodalistek”. Ich przyszłość nie była określona, 
choć siostry wolałyby, aby podopieczne wstąpiły do zakonu.

Film zalecano do rozpowszechnienia wśród uczniów. Dla uniknięcia nieporo-
zumień nauczyciele otrzymali recenzje dzieła, pisane pod kątem właściwego zrozu-
mienia przekazu artystycznego. Widzom ze starszego pokolenia, którzy otarli się 
o domy dziecka fi lm miał przypomnieć własne dzieciństwo. Natomiast młodzi 
widzowie powinni postrzegać fi lmowe sieroty jako dziewczęta ciekawe życia i świata. 
Nie poddały się one jeszcze otoczeniu, które nie wytrzebiło z nich krytycyzmu 
i wrażliwości. Posiadały wszystkie cechy właściwe okresowi młodości: fantazję, 
skłonność do żartów, niechęć do dyscypliny, jak również sprawiały kłopoty swoim 
wychowawcom. Po drugiej stronie barykady znajdowały się siostry-wychowawczynie, 
których charaktery zostały ukształtowane w surowych regułach klasztoru. Ich umysły 
były odwrócone od świata, uznawanego za siedzibę szatana. Nic dziwnego, że tę 
zasadę usiłowały wszczepić podległym im dziewczętom. Nie można przecież żądać, 

17 Komunizm a katolicyzm, „Głos Nauczycielski” 1961, nr 43, s. 1.
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aby siostra Modesta, fanatyczna i bezwzględna, mogła mieć więcej wyrozumiałości 
dla podopiecznych. Również jej przełożona, siostra dowodząca zakonem, nie potra-
fi ła zrezygnować z przekonania o surowości, której reguły mogą uchronić dziewczę-
ta przed złem w życiu. 

Film Petelskich, reżimowych polskich reżyserów, miał obnażać skutki zniekształ-
cenia psychicznego, wywołane przez reguły życia zakonnego. Kierował sympatię 
widzów jedynie w stronę trzeciej siostry Zenony, pozwalał widzowi domyślać się 
odmienności jej charakteru. Zenona potrafi ła opowiadać dzieciom nie tylko 
o Ewangelii, ale także o swej rodzinnej podlimanowskiej wsi, w której ludzie żyli 
biednie, marnie się odżywiali, a lepiej jedli tylko podczas świąt. 

Wreszcie pora na aktualizację fabuły fi lmowej. Akcja fi lmu, tocząca się w 1936 r., 
to powód do porównań. Wszędzie nastąpiły ogromne zmiany. Teraz wychowanie 
dzieci odbywa się pod kontrolą państwa, sytuacje takie jak sceny fi lmowe nie powinny 
bezkarnie się powtórzyć. Jednak za klasztornymi murami niezmiennie trwa dawny 
sposób życia. Działają siostry deformujące swoje następczynie. Widzowie mieli 
traktować fi lm Petelskich jako przekaz o sprawach dotyczących lat 50. i 60. XX w. 
To artystyczne dzieło potwierdzało słuszność współczesnych opinii domagających 
się zbliżenia zakonów do autentycznego życia18.

Nowy środek dydaktyczny – telewizja

Na początku lat 60. w unowocześnieniu nauczania były pomocne: telewizja, fi lm, 
radio i magnetofon. Rozpoczynając od pierwszego z wymienionych środków dydak-
tycznych, odnotowujemy ponad 300 tys. czynnych telewizorów w domach Polaków 
w 1960 r. W okresie od marca do maja 1961 telewizja nadała w trybie eksperymen-
talnym 36 audycji dla szkół. Audycje te nie były transmitowane przez całą sieć 
nadawczą, ale na skutek trudności technicznych emitowały je jedynie Warszawa, 
Łódź, Katowice i Wrocław. Do odbioru audycji zgłosiły się 802 szkoły podstawowe, 
130 liceów ogólnokształcących, 21 liceów pedagogicznych, 55 średnich szkół zawo-
dowych i 34 zasadnicze szkoły zawodowe19. Rozprzestrzenianiu się fascynacji 
szklanym ekranem w żaden sposób nie były w stanie zapobiec ostrzeżenia. Sceptycy 
ubolewali nad zamienianiem jasnych pokoi w mroczne sale widowiskowe, a ognisk 
domowych w półkola widowiskowe. Telewizor nazwali „złodziejem czasu”, apelo-
wali do rodziców o rozsądek i pilnowanie, aby unieruchomione dziecko nie przeby-
wało przed telewizorem dłużej niż 40–60 minut. Dopatrywali się wielu ujemnych 
cech telewizji: niekorzystnego oddziaływania na wzrok, powodowania zapalenia 
spojówek, wzmacniania napięć nerwowych wywołujących nerwice, odsuwania rze-
czywistego świata od dziecka, rozleniwiania umysłu. Niewielkie tylko pocieszenie 
przynosiły wieści o badaniach angielskich uczonych, pokazujących jak telewizja działa 

18 W. Wanat, Gdzieś w Polsce i blisko nas…, „Głos Nauczycielski” 1965, nr 4, s. 11.
19 M. Żeńczewski, Telewizja w szkołach, „Głos Nauczycielski” 1961, nr 39, s. 3.
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usypiająco na rozwój intelektualny dzieci zdolniejszych, ale za to pobudza dzieci 
mniej bystre20.

Ostrzeżenia i przestrogi nikogo już nie interesowały, w połowie dekady lat 60. 
telewizja bezapelacyjnie została uznana za sprzymierzeńca dydaktyki. Wówczas 
Telewizja Polska nadawała każdego dnia i przyzwyczaiła odbiorców do stałych 
pozycji programowych. Dobranocka dla dzieci była nadawana od 1962 r., oglądały 
one Misia z okienka, Jacka i Agatkę i Gąskę Balbinkę. 

W 1966 r. telewizory były w 7,5 tys. szkół. Do programów studiów nauczyciel-
skich została wprowadzona tematyka nowego środka dydaktycznego. Instytut 
Pedagogiki prowadził wykłady na temat audiowizualnych metod nauczania. Tenże 
instytut podjął badania, które udowodniły dodatni wpływ telewizji na wyniki na-
uczania we wszystkich przedmiotach, uatrakcyjnienie zajęć, zwiększenie efektywno-
ści godzin lekcyjnych. Skoro centrum uznało, że telewizja wyszła z pierwszego okresu 
eksperymentowania w zakresie audycji dla szkół, to postanowiło zasugerować na-
stępne etapy. Oto one:

– Opracowanie niektórych najlepszych tematów na taśmie telekordingowej, co 
umożliwi odtwarzanie audycji większą liczbę razy.

– Redukcję nadmiaru szczegółów w większości audycji, bo uczniowie często 
od czuwają zmęczenie i nie są zdolni do uchwycenia nawet najważniejszych mo-
mentów.

– Skupienie uwagi redaktorów na momentach wychowawczych, zwłaszcza 
podkreślaniu osiągnięć państwa polskiego, wyrabianiu nawyków gospodarności, 
poszanowania mienia.

Z obliczeń fachowców pracujących w ministerstwie wynikało, że minimalna 
liczba szkolnych audycji telewizyjnych powinna wynosić 900, co oznaczało 300 godzin 
emisji w ciągu roku szkolnego, przy założeniu, że na rok szkolny składają się 34 ty-
godnie efektywnej nauki, tj. około 9 godzin emisji tygodniowo, w czasie których 
może być nadanych 27 audycji 20-minutowych. Taka kalkulacja miała gwarantować, 
że w każdej klasie (od I do XII) nauczyciel każdego przedmiotu będzie korzystać 
z jednej audycji telewizyjnej w miesiącu.

Od razu pojawiła się także krytyka bieżącej produkcji telewizyjnej. Oto przy-
kłady:

– W audycji o 1 Maja święto zostało ukazane od strony widowiskowej, a prze-
cież nie to powinno być priorytetem prezentacji. Właściwy cel powinien polegać na 
związku uczuciowym z tradycją walk robotniczych. 

– W audycji Stolica Dolnego Śląska – Wrocław, opartej na treści listu chłopca do 
kolegi z IV klasy, zawierającej migawki z fabryki wagonów, nie było należytego 
wglądu w proces produkcji. 

– W audycji Na ulicy dla II klasy uczniowie, którzy nieprawidłowo przechodzi-
li przez jezdnię, mieli zawieszane tabliczki z napisem „gapa”, co jest nagannym 
zabiegiem wychowawczym. 

20 D. Sokolnicka, Choroba telewizji, „Głos Nauczycielski” 1960, nr 17, s. 3.
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– W innej audycji, także dla II klasy, Od rana do wieczora znowu pojawił się 
niewychowawczy sposób rannego budzenia ucznia przez polewanie go wodą. 

– W audycji dla III klasy Na zbiórce zuchów wprowadzono 6-osobową grupę 
zuchów do pokoju chorej dziewczynki bez rozeznania rodzaju jej choroby. Radosny 
nastrój zuchów i muzyka z radia sprawiały, że chora dziewczynka tańczyła w ko-
szulce. Całość daleka była od obrazka pożytecznej zuchowej zbiórki.

Atmosfera narzekania jednak kolejny raz ustępowała przeświadczeniu o pożyt-
kach płynących z wykorzystania telewizji. Z niespotykaną otwartością wskazywano 
cel audycji, polegający na aktualizowaniu przestarzałych podręczników z biologii 
oraz uzupełnianiu braków w powierzchownej wiedzy kadry nauczycielskiej. Lista 
zagadnień z programu nauczania, wymagających bardziej nowoczesnej wiedzy, 
obejmowała wszystkie klasy i zawierała np.:

– klasa V, przyroda nieożywiona – zjawiska elektryczne, współczesne  elektrownie;
– klasa VI, las jako zbiorowisko roślin – rezerwaty;
– klasa VII, rybołówstwo w Polsce Ludowej – Instytut w Gdyni;
– klasa VIII, zagadnienia dotyczące higieny jamy ustnej, zapobieganie gruźlicy, 

higiena skóry, choroby zakaźne, opieka nad zdrowiem w Polsce Ludowej;
– klasa IX, wirusy – zastosowanie mikroskopu elektronowego, nowoczesne 

sposoby nawożenia, selekcja nasion;
– klasa X, właściwe gospodarowanie zasobami przyrody;
– klasa XI, osiągnięcia współczesnej genetyki, teorie wyjaśniające pochodzenie 

człowieka.
Osobno został wysunięty wniosek o wprowadzenie do programu telewizyjnego 

lekcji języka rosyjskiego, którego nauczano we wszystkich typach szkół i na wszyst-
kich poziomach kształcenia. Język rosyjski obowiązywał na egzaminie dojrzałości 
oraz egzaminie na wyższe uczelnie. Celem audycji telewizyjnych miało być:

– zapoznanie uczniów z prawidłową mową rosyjską, czego nauczyciele w Polsce 
często nie potrafi li zrobić,

– ćwiczenie w rozumieniu tej mowy ze słuchu,
– pokazywanie wycinków radzieckiej rzeczywistości (życia kulturalnego, obycza-

jów, wybitnych uczonych, sportowców), aby przybliżyć ten kraj uczniom21.
Od 1968 r. Naczelna Redakcja Programów Oświatowych nadawała programy 

– lekcje wychowania obywatelskiego dla VII i VIII klasy szkoły podstawowej. 
W okresie od września do końca grudnia uczniowie tych klas obejrzeli po cztery 
audycje emitowane w środy i piątki przez TVP Kraków. Siedmioklasiści zapoznali 
się z działalnością komitetów blokowych, które rozwiązywały kłopoty mieszkańców 
miast. Reportaż transmitowany z fabryki ukazywał im pracę robotników, z podkre-
śleniem udziału robotników w zarządzaniu zakładem i ich wzorowego stosunku do 
własności społecznej. Program poświęcony pracy kółka rolniczego obrazował prze-
miany na wsi, zwłaszcza postęp oświaty rolniczej. Wizyta reporterów w ośrodku 
zdrowia uwypuklała znaczenie powszechnej opieki zdrowotnej i podnoszenie poziomu 

21 Materiał na posiedzenie Komitetu ds. Radia i Telewizji, opracowany w MO przy pomocy 
Centralnego Ośrodka Metodycznego, styczeń 1966, AAN, MO, sygn. 570, s. 1–21.
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sanitarnego ludności. Natomiast ośmioklasiści poznali pracę Sejmu i aktywność 
posłów w terenie, a także prace powiatowych rad narodowych.

Równolegle I klasa licealna otrzymała audycje z przysposobienia obronnego. 
Programy te mówiły o powszechnym obowiązku obrony kraju, losach Ludowego 
Wojska Polskiego, wysiłkach zmierzających do pokojowego wykorzystania przestrze-
ni kosmicznej, niebezpieczeństwie broni jądrowej22.

Kursy języka rosyjskiego i angielskiego nadawano od 1965 r., a od 1966 
Politechnikę telewizyjną. Przybywało ulubionych programów dziecięcych: Zwierzyniec, 
Ekran z bratkiem, Pora na Telesfora, były też fi lmy fabularne i rysunkowe, najczęściej 
amerykańskie. Pod koniec dekady ramówka została już ustalona. Program trwał 
10–12 godzin dziennie, był podzielony na pasma czasowe i programowe, zwykle 
ściśle przestrzegane. Rozpoczynał się pomiędzy 8.00 a 9.00 rano fi lmem dla drugiej 
zmiany lub programem dla szkół, składającym się z bloków odpowiadających przed-
miotom nauczania. Po bloku następowała przerwa. Emisja była wznawiana planszą 
Politechniki telewizyjnej i nadawano zwykle dwa wykłady. W soboty i niedziele 
zamiast Politechniki... był kurs rolniczy. Wykłady jeszcze powtarzano po zakończeniu 
całego programu, po godz. 22.30.

Po południu program zaczynał się o 16.35 przedstawieniem programu dnia 
i krótkim Dziennikiem telewizyjnym, potem dwa razy w tygodniu emitowano program 
dla dzieci, a w inne dni programy cykliczne lub okazjonalne. Pomiędzy 17.30 a 19.30 
znajdowały się programy kulturalne, fi lmy dokumentalne, sportowe itd. O 19.20 
stały punkt stanowiła Dobranocka. O 19.30 główne wydanie Dziennika telewizyjne-
go. O 20.05 rozpoczynał się fi lm fabularny lub spektakl telewizyjny. Następnie wi-
dzowie mogli obejrzeć jeden lub dwa programy publicystyczne i ostatnie wydanie 
dziennika, jak również plansze z programem na następny dzień. Właśnie teraz, kiedy 
program się skończył, była pora na powtórkę bloków edukacyjnych23. 

W 1968 r. Naczelna Redakcja Programów Oświatowych TYP postanowiła 
emitować audycje-lekcje wychowania obywatelskiego.

W styczniu 1965 r. została nadana 50. audycja Telewizyjny program dla nauczy-
cieli. Początek był półtora roku wcześniej, kiedy program emitowano w sobotę 
o godz. 10.35 podczas dużej przerwy. W czasie 50. audycji można było obejrzeć 
wystąpienia chociażby ministra oświaty, profesorów nauk pedagogicznych, znanych 
psychologów oraz nauczycieli dzielących się doświadczeniami.

Wydarzeniem medialnym, kiedy przed telewizorami zasiadały w skupieniu całe 
rodziny, był serial Czterej pancerni i pies. Janusz Przymanowski, autor scenariusza, 
w jednej chwili stał się najbardziej popularnym polskim literatem. Losy załogi 
polskiego czołgu, zbratanej z radzieckimi towarzyszami broni, dzielnie walczącej 
z hitlerowcami, trafi ały w emocje młodego pokolenia. Wypełniały one postulowany 
model przyjaźni polsko-radzieckiej oraz wizję dominującej roli ludowego wojska 
wśród polskich formacji wojskowych toczących walkę z okupantem. Dzieci z zapar-

22 D. B., Na szklanym ekranie, „Głos Nauczycielski” 1968, nr 38, s. 11.
23 K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polity-

ką a widzem, Kraków 2003, s. 59–63.
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tym tchem śledziły czasami smutne, niekiedy zabawne losy bohaterów. Podziwiały 
inteligencję psa Szarika, równoprawnego członka czołgowej załogi. Prawie nikt nie 
zastanawiał się nad indoktrynacją płynącą ze szklanego ekranu.

Wreszcie teraz, jakby przypadkiem udało się stworzyć kolektywnego bohatera. 
Na jego podobieństwo błyskawicznie powstawały załogi, zgłaszane do telewizyjne-
go „klubu pancernych”. Chłopcy szukali czworonożnych przyjaciół. Jedno z zadań 
stawianych przed załogami przez telewizyjny klub nakazywało wykonać nowe psie 
budy oraz sprawdzić wszystkie psie budy w okolicy, opatrzyć je na zimę. Pies Burek, 
Azorek czy Mopsik, który do tej pory tylko pilnował obejścia i był wyłącznie sprzę-
tem gospodarskim, nagle został pokazany jako istota żywa. Załogi pancernych 
otrzymywały także inne zadania, miały wyszukiwać, opisywać i chronić miejsca 
związane z historią24. Wizerunki pancernych, psa, czołgu pojawiły się na koszulkach, 
znaczkach, etykietkach, chustach, plakatach, naszywkach. Wyparły one wszechobec-
ne dotychczas gwiazdy szeryfa, zainspirowane amerykańskimi fi lmami kowbojskimi. 
Do 1968 r. serial był emitowany dwukrotnie w telewizji, miał wersję kinową, w przy-
gotowaniu znajdowały się kolejne odcinki. Książka napisana przez Przy manowskiego 
stała się lekturą szkolną. 

W tyle za szklanym ekranem pozostawał duży ekran. Filmy oświatowe i fabu-
larne nigdy nie były regularnie stosowanymi środkami dydaktycznymi, teraz w czasie 
ekspansji telewizji nasiliły się trudności organizacyjne w ich rozpowszechnianiu. 
Kinooperator docierał do szkoły z różną częstotliwością, bardzo często bez wcześ-
niejszego ustalenia terminu. Uczniowie zwykle czekali na te dni, kiedy lekcje 
przemieniały się w seans fi lmowy. Natomiast nauczyciele mieli wiele kłopotu. Musieli 
przygotować salę, którą była przeważnie jedna z klas, rozlokować dzieci w salach 
zastępczych, powstawało zamieszanie. Sama projekcja pozostawiała wiele do życze-
nia. Bywały wypadki, gdy zawodziła stara aparatura i rwała się taśma, obraz był mało 
ostry, napisy migały. Na dodatek operator spieszył się, bo miał do obsłużenia kolejną 
szkołę. Niejednokrotnie uczniowie wychodzili rozczarowani i niezadowoleni. Zwykle 
dobór fi lmu nie odpowiadał aktualnym potrzebom, co zrozumiałe, bo trudno było 
przewidzieć, które partie materiału zostały już przerobione w poszczególnych szko-
łach. Kiedy fi lm wyprzedzał materiał omawiany w klasie, niewiele pomagały krótkie 
i z konieczności niedokładne wyjaśnienia nauczyciela dawane w trakcie wyświetlania 
fi lmu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zakupienie przez szkołę własnego projek-
tora. Stanowiło to jednak wydatek przekraczający możliwości większości placówek 
oświatowych25.

Radio pozostawało nadal wiernym środkiem dydaktycznym, z którego można 
było korzystać, chociażby za pomocą periodycznej broszury Radio pomaga nauczy-
cielowi. Popularna audycja, pomagająca w nauce gramatyki polskiej, to słuchowisko 
Doktór mów dobrze. Słuchano także udramatyzowanych scenek historycznych oraz 
audycji słowno-muzycznych zapoznających z instrumentami grającymi, zawierających 
także ćwiczenia z zakresu teorii muzyki. 

24 S. Wieśniak, „Czterej pancerni i pies”, „Głos Nauczycielski” 1966, nr 50, s. 11.
25 S. Mielnicki, Film oświatowy – kłopoty i nadzieje, „Głos Nauczycielski” 1960, nr 7, s. 5.
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I wreszcie ostatni z nowoczesnych środków – magnetofon. Jego wykorzystanie 
propagowali zwłaszcza metodycy języków obcych namawiający nauczycieli, aby 
postarali się aktywizować uczniów i nie nauczali, lecz organizowali pracę uczniów 
pod ich kierunkiem. W nauczaniu języka metodą aktywną cenne usługi miał oddawać 
właśnie magnetofon, za pomocą którego można demonstrować dialogi. Jeszcze 
większe znaczenie mogło mieć nagrywanie uczniowskich wypowiedzi, po to aby 
uczniowie samodzielnie odnotowywali popełnione błędy.

Obsesja pracy

Obsesję na punkcie stopniowego zasypywania przepaści pomiędzy inteligencją 
a klasą robotniczą miał oczywiście Gomułka. Na III Zjeździe PZPR w 1959 r. 
zagalopował się daleko, nawet do obietnicy, iż „[…] każdy obywatel otrzyma po 
szkole podstawowej co najmniej dwuletnie przysposobienie zawodowe lub przejdzie 
przysposobienie zawodowe w toku pracy”26. W kolejnych latach droga przemówień 
była już wytyczona: 

– socjalistyczna gospodarka rozwija się w szybkim tempie,
– powstają nowe dziedziny wytwarzania, zmienia się technologia produkcji,
– państwo inwestuje w gospodarkę narodową i wielkie środki przeznacza na 

sprowadzanie nowych, wydajniejszych urządzeń,
– bez licznych, wykształconych kadr najlepsze urządzenia nie będą wydajne.
Odrodzenie kształcenia politechnicznego, znanego z lat 50., nastąpiło już na 

początku dekady. Teraz miało ono postać „wychowania do pracy”. Instrukcja w sprawie 
organizacji roku szkolnego 1960/1961 to znamienny dokument, bo zawierający po raz 
pierwszy wyraźne sformułowanie zadań z wychowania socjalistycznego. A bazą dla 
tego przedsięwzięcia miało być właśnie wychowanie do pracy. Tutaj następowały 
gromkie pouczenia, że młodzież powinna być wdrażana do pracy fi zycznej i umy-
słowej, powinna wykazywać sumienny i rzetelny stosunek do obowiązków szkolnych 
i przyjętych zobowiązań w pracy społecznej. Nie tylko pracownie szkolne, ale także 
zakłady przemysłowe powinny stać się miejscem konfrontacji teorii z praktyką. 
W zakładach pracy młodzi ludzie powinni dokonać komparacji teorii z praktyką, 
zaznajamiać się z podstawami produkcji, zbliżać do załóg pracowniczych, rozwijać 
szacunek dla człowieka pracy i rozumienie doniosłości pracy wytwórczej. Instrukcja 
wyznaczała naukom technicznym ważne miejsce, w jednym szeregu z naukami 
społecznymi i przyrodniczymi. Mówiła o oddziaływaniu na uspołecznienie młodzie-
ży oraz o rozszerzaniu w szerszym niż dotąd zakresie prac społecznie użytecz-
nych. 

Nie były to tylko gołosłowne zalecenia. W szkołach podstawowych o pięciu 
i więcej nauczycielach wymiar prac ręcznych został zwiększony: w klasach I–VII 
do dwóch godzin w tygodniu, z zaznaczeniem możliwości – w okresie wiosennym 

26 Najważniejsze zadania szkoły. Fragmenty referatu W. Gomułki na III Zjeździe Partii, „Głos 
Nauczycielski” 1959, nr 11, s. 1.
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i jesiennym – prac społecznie użytecznych. W liceum w klasach VIII–X także miały 
być po dwie godziny tygodniowo na prace ręczne, społecznie użyteczne lub przy-
sposobienie zawodowe. Organizacja to jednak nie wszystko, należało wyjaśnić samo 
pojęcie prac społecznie użytecznych. W specjalnych wytycznych przypominano, 
że szkoła przygotowująca uczniów do życia i pracy w społeczeństwie socjalistycznym 
musi wiązać naukę z pracą, zwłaszcza fi zyczną. Nie powstał specjalny program prac 
społecznie użytecznych. Wytyczne zawierały jedynie przykłady zajęć wykonywanych 
na użytek domu, szkoły, najbliższego środowiska, wsi, bloku, ulicy i miasta27.

Inspiracji oczywiście należy szukać na wschodzie. Chruszczow na XXI Zjeździe 
KPZR wołał: „Trzeba przede wszystkim, by wychowanie było organicznie związane 
z życiem, z produkcją, z praktyczną działalnością mas. Za główne zadanie pracy 
wychowawczej partia uważa wychowanie ludzi przez pracę, rozwój świadomego, 
komunistycznego stosunku do pracy. Dążymy do tego, aby praca, która jest źródłem 
wszystkich dóbr materialnych i kulturalnych przekształciła się w najważniejszą 
potrzebę człowieka”28. Cały czas uczeni radzieccy przypominali o tym, iż „Robocze, 
pracowite, kulturalne i ciekawe życie! Jakie to wdzięczne zadanie dla pedagoga 
wskazującego swoim wychowankom perspektywy i do tego jakie perspektywy”29. 
Drogowskazem dla uczonych były słowa cytowane z innego przemówienia 
Chruszczowa: „Nie wielkopańskie życie, gdzie króluje lenistwo i próżniactwo, będzie 
w komunizmie, lecz robocze, pracowite, kulturalne i ciekawe życie”30. Pamiętali przy 
tym o postaci Konstantina Dmitrijewicza (1824–1870) – radzieckiego pedagoga, 
którego dwukrotnie zwalniano z pracy nauczycielskiej za głoszenie rewolucyjnych 
przekonań. Dmitrijewicz był także pisarzem i publicystą. Pojmował on wychowanie 
jako proces umysłowego, moralnego, estetycznego i fi zycznego kształtowania oso-
bowości, przy czym miało ono przygotować człowieka do życia, pracy i służenia 
swojemu narodowi. Podnosił rolę języka ojczystego wśród treści nauczania. Z pisar-
stwa Dmitrijewicza cytowano przykazanie: „nie ma bardziej trwałego szczęścia na 
ziemi nad szczęście, jakie daje człowiekowi wolna praca”31.

Aby teoria nie przesłaniała nadto rzeczywistości, niezbędne było odwołanie się 
do życia. Przegląd szkół radzieckich pokazywał placówki, gdzie dyrektorzy opatrz-
nie pojmują słuszne dyrektywy. Chociażby dyrektor szkoły w Charkowie, który po 
wcześniejszych doświadczeniach przyjął własne rozwiązanie. Postanowił on nie 
posyłać uczniów do sąsiedniego zakładu pracy, bo panował tam bałagan organiza-
cyjny, brak porządku i koniecznej higieny. Zbudował więc z pomocą rodziców 
uczniów własny zakład pracy obok szkoły. Młodzież zdobywała tutaj specjalności 
tokarzy i frezerów. Miał własny plan produkcyjny, zatrudniono majstrów. Przyjmowano 
zamówienia na budowę maszyn od charkowskich zakładów pracy. Zarzuty o braku 

27 M. Pęcherski, op. cit., s. 126–128.
28 O wychowaniu komunistycznym i oświacie. Fragmenty referatu N. S. Chruszczowa XXI zjeździe 

KPZR, „Głos Nauczycielski” 1959, nr 6, s. 1.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 E. Kuźniecowa (docent Moskiewskiego Instytutu Pedagogicznego), Przygotowujemy do 

życia i pracy w społeczeństwie komunistycznym, „Głos Nauczycielski” 1960, nr 46, s. 1.
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środowiska robotniczego dyrektor odpierał argumentem o uczniach i nauczycielach 
zawodu, którzy stworzą własne, wzorowe środowisko robotnicze. 

Dyrektor z Charkowa nie był odosobniony w swoim przekonaniu, że nie każdy 
zakład pracy nadaje się do wprowadzenia młodzieży na jego teren. Podobnie myślało 
wielu innych dyrektorów szykujących własne warsztaty przy szkołach. Aby uniknąć 
zarzutów o brak kontaktów młodzieży ze środowiskiem robotniczym, zorganizowa-
li oni system łączności z zakładami pracy. Uczniowie sami jeździli po zamówienia 
i odwozili wykonane produkty. Nie czynili tego mechanicznie, za każdym razem 
wyroby dostarczała inna grupa uczniów, która otrzymywała instrukcje odnoszące się 
do charakteru zamówienia i jego przeznaczenia32. Godne naśladowania były oczy-
wiście inne radzieckie zakłady pracy, te, które przygotowały dla młodzieży osobne 
stanowiska, a do przyuczania wyznaczały najbardziej doświadczonych majstrów. 
Wzorowi uczniowie szkoły to wówczas ci, którzy z powodzeniem zdawali egzami-
ny na wyższe uczelnie, a jednocześnie wyróżniali się jako praktykanci w fabryce. 
Jednak zagraniczny wzorzec był odrębną sprawą od możliwości jego zastosowania 
w warunkach polskich. W 1962 r. w polskim Ministerstwie Oświaty posyłanie 
młodzieży do zakładów pracy traktowano na razie w kategoriach eksperymentu. 
I tutaj pożyteczne okazały się wiadomości płynące z Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej, od zachodniego sąsiada. Tam początkowo szerokim frontem po-
syłano młodzież do oddziałów produkcyjnych bez uprzedniego przygotowania, 
ale później Kongres Pedagogiczny w czerwcu 1961 r. podjął uchwałę, iż „najpierw 
gabinet politechniczny w szkole a dopiero po tym oddział produkcyjny”33. Polski 
resort zarządzający oświatą nie mógł lekceważyć głosów płynących z zagranicy oraz 
z góry od partyjnych zwierzchników, ale też nie miał możliwości na rozwinięcie 
szerokiej ofensywy wychowania przez pracę. W czasie kolejnych narad były inter-
pretowane zalecenia KC PZPR w tradycyjny, głównie werbalny sposób. Po raz kolejny 
mówiono o pokazywaniu uczniom podstaw produkcji, nauczaniu posługiwania się 
narzędziami pracy, zacieraniu przepaści między pracą umysłową i fi zyczną. Kuratorzy 
deklarujący zakładanie specjalnych pracowni przy szkołach byli chwaleni za inicja-
tywę. Nie podjęto zadania odwzorowania doświadczeń przodujących placówek 
w całym szkolnictwie ogólnokształcącym. W rodzimej rzeczywistości ścisły związek 
pomiędzy szkołami a zakładami pracy utrzymywano na poziomie szkół technicznych 
i zawodowych.

Niedostatki w kontaktach pomiędzy światem pracy a szkołami uzupełniała akcja 
opieki zakładów pracy nad szkołami, zapoczątkowana jeszcze w 1949 r. W 1969 r. 
obejmowała blisko 4 tys. szkół, placówek wychowawczych i drużyn harcerskich. 
Wkrótce jednak okazało się, że najbardziej oczywista to pomoc zakładów pracy 
dostarczających maszyny i materiały do branżowych szkół zawodowych. Trudniej 
było nawiązywać kontakty ze szkołami ogólnokształcącymi, zwłaszcza tymi bardziej 
oddalonymi. Najpowszechniej stosowaną formę pomocy stanowiły remonty pomiesz-

32 I. Altszuler, Z doświadczeń szkoły radzieckiej, „Głos Nauczycielski” 1960, nr 31/32, s. 3.
33 Protokół z posiedzenia Kolegium Ministerstwa Oświaty, 12 I 1962, AAN, MO, sygn. 33, 

s. 11.
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czeń szkolnych i boisk, następnie wyposażanie w pomoce i sprzęt, wypożyczanie 
autokarów, wzajemny udział w imprezach organizowanych w szkołach i zakładach 
pracy. Akcji patronowała Centralna Rada Związków Zawodowych oraz Zarząd 
Główny ZNP, które nawet uchwaliły w 1965 r. Wytyczne dla instancji związkowych 
i organów samorządu robotniczego w sprawie społecznego frontu pomocy dla szkoły 
w wychowaniu młodego pokolenia. W 1967 r. 12 tys. zakładów pracy sprawowało 
opiekę nad 17 tys. szkół. Każdego roku przeciętny przyrost placówek objętych opieką 
wynosił 1,1 tys. Tę statystykę można zestawić z 40 tys. szkół i placówek oświatowych 
oraz 48 tys. drużyn harcerskich34. W ofi cjalnych komunikatach odsetek placówek 
objętych patronatem był uznawany oczywiście za niewspółmierny do potrzeb. Rezerw 
dopatrywano się w wielkich zakładach pracy, z których wiele opiekowało się już 
kilkoma szkołami. Ponaglano także małe zakłady i instytucje, zwłaszcza te działa-
jące na wsi. Przykładem dla tych ostatnich mogły być chociażby jednostki Ludowego 
Wojska Polskiego, pomagające pobliskim szkołom.

Millennium

W trakcie sporów z Kościołem o nauczanie religii oraz o szereg innych spraw, 
m.in. krzyże w szpitalach i księgi inwentarzowe, pojawił się kolejny punkt zapalny. 
Nieubłaganie zbliżała się rocznica historycznych wydarzeń z 966 r. Kościół obcho-
dził 1000-lecie chrztu Polski, a rząd 1000-lecie państwa polskiego. 

Sakralny 9-letni cykl obchodów kościelnych zwanych Wielką Nowenną Tysiąclecia 
przewidywał dla każdego etapu odrębne wezwanie. Na przykład dla lat 1958/1959 
– „życie w łasce uświęcającej bez grzechu”, lat 1959/1960 – „stać na straży budzą-
cego się życia”, lat 1960/1961 – „wierność małżeńska”, lat 1960/1961 – „świętość 
ogniska domowego”, a etap na przełomie lat 1962/1963 wzywał do odpowiedniego 
katolickiego wychowania młodzieży35. Wielka Nowenna była przedmiotem cało-
rocznych prac duszpasterskich.

Już na wstępie starły się dwa konkurencyjne ceremoniały, obydwie strony pra-
gnęły maksymalnie wykorzystać obchody dla swoich celów. Episkopat pokazywał 
wielowiekowe tradycje chrześcijaństwa w Polsce, udział Polaków w tworzeniu kultury 
europejskiej. Katecheza oparta o argumenty historyczne mówiła o nierozerwalnych 
i odwiecznych związkach religii z państwem. W zestawieniu z przestrzenią tysiąca lat, 
ostatnie 20 lat panowania komunizmu miało być tylko epizodem w dziejach 
narodu.

Państwowe obchody popadały w schizofreniczne działania, były rozdarte po-
między kampaniami: antykościelną, negatywną a pozytywną, legitymizującą władzę. 
Przekonywano społeczeństwo, że biskupi polscy sprzeniewierzyli się narodowi, kiedy 

34 Akcja opieki zakładów pracy nad szkołami, „Głos Nauczycielski” 1960, nr 35, s. 1; M. Rataj, 
Zakłady pracy szkołom, „Głos Nauczycielski” 1968, nr 35, s. 1. 

35 H. Konopka, A. Konopka, Leksykon historii Polski po II wojnie światowej 1944–1997, War-
szawa 1999, s. 265.
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w okresie przygotowania do Millennium szukali pojednania z biskupami niemiec-
kimi. Podczas poufnej narady Zenon Kliszko, najbliższy współpracownik I  sekretarza 
KC PZPR oraz Andrzej Werblan, kierownik Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR 
nie mieli złudzeń, iż rozpoczęła się nowa walka z Kościołem o to, kto ma prowadzić 
„rząd dusz” w narodzie. Towarzysz zawiadujący nauką i oświatą widział konieczność 
szerszego wykorzystania pracy partyjnych historyków36. Tak też uczyniono. Historia 
tworzona na użytek współczesności jeszcze śmielej wkroczyła do życia publicznego.

W procesie legitymizacji zostały wykorzystane treści narodowe, wręcz nastąpił 
powrót do wielu haseł nacjonalistycznych. Nacjonalizm polski otrzymał, znane już 
z ostatnich lat powojennych, ostrze antyniemieckie. Z tradycji wydobywano jedynie 
wygodne wątki. Pierwszy z nich to wątek piastowski opierający się na aksjomacie, 
że państwo piastowskie zajmowało terytorium, które zamieszkują współcześni Polacy. 
Natomiast chrzest był dziełem państwa, a religia dogodnym narzędziem podporząd-
kowania społeczeństwa. Kolejni władcy za pomocą religii pacyfi kowali masy ludowe. 
I dalej poprzez niechęć do kolejnych etapów historii, krytykę czasów jagiellońskich, 
a zwłaszcza potępienie II Rzeczypospolitej, dochodzimy do apoteozy PRL, państwa 
jednonarodowego, demokratycznego, żyjącego zgodnie z sąsiadami, ale uważnie 
pilnującego swoich granic na zachodzie i północy.

Podczas obchodów podejmowano różne akcje przypominające, co ma być treścią 
wychowania patriotycznego w szkole. Działania toczyły się w myśl odgórnej instruk-
cji nakazującej, aby obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego służyły pogłębieniu pracy 
ideowej, a zwłaszcza kształtowaniu patriotycznej postawy. Dla jasności „znajomość 
postępowych tradycji narodu polskiego, jego chlubnych osiągnięć w zakresie kultury, 
jego walki o wyzwolenie narodowe i społeczne, poznanie i zrozumienie patriotyzmu 
klasy robotniczej, bohaterstwa i poświęcenia partyzantów w walce z okupantem, 
chwały bojowej Ludowego Wojska Polskiego i polsko-radzieckiego braterstwa broni, 
to podstawowe źródła uzasadnionej dumy narodowej i patriotyzmu naszej młodzie-
ży”. Jeszcze kolejne uszczegółowienie wprowadzało do edukacji pojęcie „patriotyzmu 
ludowego”, egzystujące od dawna w polityce. „Patriotyzm ludowy w duchu, którego 
wychowuje nasza szkoła, jest jak najbardziej związany z internacjonalizmem. W pro-
gramach nauczania naszych szkół występuje wiele tematów, które pozwalają na 
pogłębienie uczuć przyjaźni do innych narodów, solidarności z narodami budujący-
mi socjalizm”. Na tym jednak nie koniec instrukcji, osobnym narzędziem kształto-
wania patriotyzmu miał być nowy przedmiot – wychowanie obywatelskie, w szkole 
średniej – nauka o społeczeństwie. Nikogo nie zaskakiwał podstawowy cel naucza-
nia tego przedmiotu (wcześniej obecnego pod nazwą „nauka o Polsce i świecie 
współczesnym”) – „przygotowanie uczniów do czynnego udziału w życiu społecznym 
i politycznym jako przyszłych obywateli, świadomych swych praw i obowiązków 
wobec ojczyzny, doprowadzenie do akceptowania przez uczniów socjalistycznych 
perspektyw naszego rozwoju, ukształtowanie postawy zaangażowania w budownic-
twie socjalizmu”37.

36 P. Osęka, Tysiąc lat komunizmu, „Gazeta Wyborcza”, 22–23 VII 2006, s. 21.
37 Instrukcja w sprawie organizacji roku szkolnego 1966/1967, AAN, MO, sygn. 60, s. 13–14.
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O weryfi kację wiedzy patriotycznej zabiegał od końca 1965 r. szef Głównego 
Zarządu Politycznego Wojska Polskiego (GZP WP) generał dywizji Józef Urbanowicz. 
Na jego wniosek Sejmowa Komisja Obrony Narodowej zleciła w lutym 1966 r. 
zbadanie treści patriotycznych występujących w procesie dydaktycznym szkół. 
Obszerna lustracja zawierała dziesiątki pochwał i cytatów z aktualnie obowiązujących 
programów języka polskiego i historii. Chwaliła także wychowanie muzyczne za 
realizację działu „pieśni patriotyczne i rewolucyjne”, gdzie w repertuarze obowiąz-
kowym znajdowały się, obok hymnu narodowego, Międzynarodówka, Gdy naród do 
boju, Warszawianka 1905, Czerwony sztandar, Marsz Mokotowa, Marsz Gwardii 
Ludowej, Marsz Pierwszego Korpusu. Wśród wielu dowodów pielęgnacji treści pa-
triotycznych związanych z popularyzacją czynów zbrojnych Wojska Polskiego 
wskazywano na akty nadawania szkołom imion polskich patronów: Karola 
Świerczewskiego, Lucjana Szenwalda, Lucyny Hertz, Powstańców Warszawy. 

W pracy pozalekcyjnej drogą popularyzacji roli Polaków w II wojnie światowej 
był ogłoszony w 1961 r. konkurs czytelniczy, gdzie w trzecim etapie uczestniczyło 
ponad 10 tys. szkół i ponad 896 tys. uczniów. Lustracja wskazywała również na 
wielką pracę dydaktyczną związaną z obchodami rocznic: bitwy pod Lenino, wy-
zwolenia Warszawy, wyzwolenia miejscowości, w której znajduje się szkoła oraz 
zakończenia II wojny światowej38.

Wojsko podjęło osobną akcję upowszechniania najnowszej tradycji Ludowego 
Wojska Polskiego, celem zastosowania jej w szkole. Odbywały się spotkania z na-
uczycielami. Na jednym z nich znany historyk i publicysta płk Zbigniew Załuski 
wyjaśniał pożądaną interpretację ostatniej wojny. Miała ona pokazywać, że Polska 
inna wkroczyła w wojnę, a inna z niej wyszła. W latach wojny mieściły się zarówno 
dzieje klęski, narodowego odrodzenia i zwycięstwa, jak i najgłębiej z nimi splecione 
dzieje upadku Polski kapitalistycznej i narodzin ludowej. W czasie wojny – upierał 
się dalej – nastąpiło odsunięcie reakcyjnych klas społecznych, burżuazji i obszarników 
oraz przyszło zwycięstwo mas pracujących. Podstawowym warunkiem efektywnego 
wykorzystania takiej wiedzy mają być zainteresowania nauczycieli. Aby przekonać 
się, jakie są preferencje pedagogów i uczniów, Pracownia Badań Socjologicznych 
Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego w grudniu 1965 r. przeprowa-
dziła badania. Ankieterzy dotarli do 483 nauczycieli i 612 uczniów z klas matural-
nych i przedmaturalnych. Jedno z pytań brzmiało: które z wymienionych bitew 
i akcji zbrojnych żołnierzy polskich w czasie II wojny światowej ceni Pan(i) najbar-
dziej? Oto ranking:

1. Obrona Westerplatte 
2. Powstanie Warszawskie 
3. Bitwa pod Monte Cassino 
4. Bitwa pod Lenino
5. Obrona Warszawy w 1939 r.
6. Szturm Berlina

38 Pismo gen. J. Urbanowicza do ministra oświaty, 26 XI 1965 oraz materiały stanowiące 
odpowiedź na to pismo, AAN, MO, sygn. 579, s. 1–25.
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7. Walki o Wał Pomorski
8. Bitwa o Anglię (lotnicza)
9. Bitwa partyzancka w lasach janowskich

10. Zamach na hitlerowskiego gen. Kutscherę
11. Bitwa nad Bzurą (pod Kutnem) w 1939 r.
12. Bitwa o Kołobrzeg
13. Bitwa pod Narwikiem
14. Bitwa pod Dreznem i Budziszynem.
Wojskowi historycy byli bardzo niezadowoleni z wyników ankiety. Uznali, że 

nauczyciele kierowali się w wartościowaniu bitew nie gruntowną wiedzą, lecz wia-
domościami z literatury pięknej i przekazu ustnego. Ich zdaniem, bitwy zakwalifi -
kowane najwyżej nie miały największej wartości militarnej i politycznej. Wyjątkowo 
niepokoiła daleka lokata szturmu Berlina. Szóste miejsce tego wydarzenia zostało 
zinterpretowane jako brak orientacji historycznej oraz niepokojący sygnał o rezy-
gnacji z faktografi i mającej wyjątkowe znaczenie dla kształtowania postaw patrio-
tycznych i internacjonalistycznych. Rezultaty badań nie były nagłośnione, w dodatku 
poprawiono je trzy lata później39. 

W przeciwieństwie do nich kolejna akcja, zaplanowana na ostatni rok obchodów 
Tysiąclecia, miała już pożądany epilog. Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego, 
współdziałający z Zarządem Głównym ZNP, patronował konkursowi. Mogli wziąć 
w nim udział nauczyciele wychowawcy szkół podstawowych, średnich, zakładów 
kształcenia nauczycieli oraz ofi cerowie i podofi cerowie, którzy sprawowali funkcje 
wychowawcze w szkołach i jednostkach wojskowych. Czasopisma adresowane do 
nauczycieli oraz „Żołnierz Wolności” i „Żołnierz Polski” rozpropagowały konkurs, 
na który należało nadesłać pracę o objętości 20 stron maszynopisu lub pisma od-
ręcznego, opartą na konkretnych przykładach, wykazującą jak poznawanie historii 
rozwija uczucia patriotyczne i internacjonalistyczne, przyczyniając się do zrozumie-
nia zadań i obowiązków młodego pokolenia wobec ojczyzny. Praca powinna uwzględ-
niać formy oddziaływania wybrane spośród podanych możliwości:

39 Wychowanie obronne a tradycje ludowego wojska polskiego, „Głos Nauczycielski” 1969, nr 41, 
s. 11. Trzy lata później nieco zmieniona ankieta została przeprowadzona podczas zlotu współor-
ganizowanego przez Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego. Uzyskany ranking, spośród 
uprzednio przygotowanych i chytrze sformułowanych możliwości, był następujący: 

1. Obrona Westerplatte
2. Bitwa pod Lenino
3. Cenię wszystkie jednakowo
4. Te, które bezpośrednio przyniosły Polsce wolność
5. Operacja berlińska
6. Działania I i II Armii WP
7. Bitwa pod Monte Cassino 
8. Walki marynarzy i lotników na Zachodzie
9. Walki partyzanckie

10. Obrona Warszawy
11. Trudno powiedzieć
12. Inne walki.
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– poznawanie i gromadzenie materiałów dotyczących walk o wyzwolenie naro-
dowe i społeczne, szczególnie z okresu II wojny światowej;

– gromadzenie pamiątek z okresu II wojny światowej, obrazujących braterstwo 
broni żołnierzy polskich i radzieckich;

– poznawanie i gromadzenie materiałów dotyczących życia i pracy postępowych 
działaczy społecznych, politycznych;

– zapoznanie z wielkimi budowlami socjalizmu, zakładami pracy, gospodarstwa-
mi rolnymi;

– organizowanie współpracy szkół z jednostkami wojskowymi, zakładami pracy, 
organizacjami społecznymi.

Jak łatwo zgadnąć, na konkurs napłynęły setki odpowiedzi stymulowanych przez 
dyrektorów szkół i dowódców jednostek wojskowych. Najczęściej autorzy prac 
konkursowych chwalili się swoimi osiągnięciami związanymi z gromadzeniem pa-
miątek. Ale jurorzy najwyżej ocenili prace wykraczające poza zbieractwo. Jedno 
z takich opracowań opisywało jak młodzież szkolna, poprzez listy i komunikaty 
radiowe, szukała w Związku Radzieckim byłego komendanta wojennego swojego 
miasta, a po odnalezieniu zaprosiła go na obchody Tysiąclecia40.

W ciąg podejmowanych akcji wpisywało się jeszcze jedno. Spektakularnym 
wydarzeniem, które ponadto odbiło się szerokim echem wśród emigracji polskiej41 
w Londynie, było seminarium grudniowe w 1965 r., zorganizowane przez ZNP 
i GZP WP, poświęcone zasadom i metodom wychowania patriotycznego. Uczestnicy 
seminarium nie kryli kłopotów na drodze do stworzenia doktryny nowego wycho-
wania patriotycznego. Ich trudności polegały na tym, że patriotyzm socjalistyczny 
w zestawieniu z patriotyzmem burżuazyjnym zakładał wyeliminowanie romantyzmu 
z procesu wychowania. A romantyka stanowi przecież element natury młodości. 
Może restytuować romantykę – kombinowali dalej – ale tak, aby nie przekreślać 
materializmu i nie otwierać wrót do spirytualizmu. A kłopoty są wielokrotne także 
z powodu zakorzenienia przekonań i utożsamiania dobrego Polaka z religijnym 
Polakiem.

Wszyscy wiedzieli, że moda na patriotyzm jest wzmocniona walką z Kościołem. 
Wracając do stosunków państwo – Kościół, widzimy jak podczas przygotowań oraz 
zwłaszcza w trakcie milenijnych świąt przeciw Kościołowi stosowano metody znane 
już wcześniej: represje, prowokacje, utrudnianie udziału w uroczystościach. 
Konkurencyjne widowiska, imprezy, zawody sportowe, koncerty zespołów artystycz-
nych i orkiestr dętych, bogatszy program telewizyjny – wszystko miało odciągać 
wiernych od imprez sakralnych. Do Polski nie wpuszczono papieża Pawła VI oraz 
wielu zagranicznych dostojników kościelnych.

40 Jak rozwijam w swej pracy wychowawczej patriotyzm młodzieży, „Głos Nauczycielski” 1966, 
nr 51, s. 1.

41 S. Mękarski, Reforma szkolnictwa w „Polsce Ludowej”, w: Szkolnictwo wyższe i nauka polska 
na obczyźnie, Londyn 1967, s. 1–19. Z perspektywy emigracji londyńskiej seminarium miało być 
dowodem bezsilności komunistów, którzy zorientowali się w nudzącej i odstraszającej roli propa-
gandy marksistowsko-leninowskiej oraz uświadomili sobie, że nauczyciele nie rozumieją i nie 
potrafi ą uprawiać tej propagandy.

Millennium



78 

Rządowe pomysły wokół uświetnienia Millennium były wysuwane od 1958 r. 
Omawiano je na posiedzeniach Biura Politycznego KC PZPR, w lutym Sejm 
proklamował obchody, wyznaczając ich początek na najbliższy rok. Dnia 29 listo-
pada 1958 r. na rozszerzonym plenum Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności 
Narodu została postawiona sprawa społecznej akcji budowy tysiąca szkół, wymyślo-
na wcześniej przez aktyw partyjny42. Powołano Krajowy Komitet Społecznego 
Funduszu Budowy Szkół Tysiąclecia, którego przewodniczącym został marszałek 
sejmu Cz. Wycech43. Sam koncept był bardzo trafny. Celował w rzeczywiste zapo-
trzebowanie społeczne, zainteresował wiele środowisk, wybiegał w przyszłość ze 
względu na benefi cjenta, czyli najmłodsze pokolenie. Udane było także przewodnie 
hasło: „Tysiąc szkół na 1000-lecie”. Na wstępnym44 i kolejnych apelach operowano 
mocnymi argumentami na rzecz całej akcji. Oto streszczenie kilku z nich:

– Odrodzona budująca socjalizm ojczyzna czci wielkie wydarzenia teraźniejszo-
ści i rocznice historyczne czynem społecznym, który przyspiesza walkę o socjalizm.

– Będzie to najpiękniejszy i najrozumniejszy pomnik na pożytek najmłodszych 
Polaków.

– W różnych okresach dziejów narodowych najpiękniejsze i najtrwalsze w skut-
kach były wysiłki podejmowane dla rozwoju narodowej kultury i oświaty. Jednym 
z najjaśniejszych rozdziałów w naszych dziejach jest Komisja Edukacji Narodowej. 
W okresie zaborów walka o wyzwolenie narodu była także walką o dostęp mas 
ludowych do oświaty.

– Polska Ludowa zrobiła już wiele dla rozwoju oświaty, ale czeka nas jeszcze 
wielki wysiłek. Z pomocą państwu musi przyjść całe społeczeństwo.

W grudniu 1959 r. Ministerstwo Oświaty opracowało wytyczne dla nauczycie-
li i młodzieży. Nakazało w nich „szczególnie żywy” udział i mobilizujące oddziały-
wanie na rodziców. Szkoła miała dawać przykład, inicjatywę i inspirację we własnym 
środowisku. Wszystkie placówki podległe ministerstwu otrzymały teraz jeszcze jedno 
zadanie – muszą przeciwdziałać wypaczaniu idei przewodniej obchodów Tysiąclecia 
i zwalczać tendencje klerykalne. „Szkoła powinna wskazywać na piękne humani-
styczne tradycje postępowej myśli w historii polskiego narodu i wskazywać szkodli-
wość wstecznictwa, ciemnoty i klerykalizmu, które przejawiały się w pewnych 
okresach naszych dziejów”45.

42 Pomysłodawców akcji, zwłaszcza tow. Wiesława, propaganda nie ukrywała, ale też prze-
sadnie nie eksponowała. Ważniejszy był nawet wątek zbiorowego wysiłku narodu wspólnie budu-
jącego tysiąclatki. W pewnym momencie doszło do nadgorliwego przerysowania tego akcentu. 
Znany z czołobitności redaktor „Głosu Nauczycielskiego” potwornie się zagalopował i w uniżonym 
tekście dziękował partii i I sekretarzowi W. Gomułce za podjęcie idei szkół – tysiąclatek, zrodzo-
nej wśród szeregowych nauczycieli. M. Kozakiewicz, 1000 szkół i co dalej, „Głos Nauczycielski” 
1965, nr 35, s. 5.

43 W Prezydium Komitetu byli: Władysław Bieńkowski, Józef Kalinowski, Wacław Schayer, 
Kazimierz Secomski, Józef Sigalin, Karol Strzałkowski, Wacław Tułodziecki, Jerzy Ziętek.

44 Apel OK FJN, „Głos Nauczycielski” 1958, nr 49, s. 1.
45 Wytyczne w sprawie udziału nauczycielstwa i młodzieży szkolnej w obchodach Tysiąclecia, 

10 XII 1959, AAN, MO, sygn. 603, s. 198.
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Kolejne lata, być może na podobieństwo Wielkiej Nowenny, miały swój harmo-
nogram oparty na przypominaniu historii:

Rok 1960 – początki państwa polskiego, polskość Ziem Zachodnich, Grunwald 
jako wspólne zwycięstwo wojsk polskich i litewsko-ruskich w sprawiedliwej wojnie, 
co ma być powiązane z walką ideologiczną na soborze w Konstancji i wystąpieniem 
Pawła Włodkowica. Rocznica Grunwaldu powinna być powiązana z problematyką 
niemiecką, aby wykazać znaczenie ustroju socjalistycznego. Socjalizm jest jedynym 
sposobem na rozwiązanie stosunków polsko-niemieckich, proletariusze z Polski 
i Niemiec połączą się, a wspólne państwo robotników położy kres wrogości obydwu 
narodów. Ponadto ważna jest 130. rocznica powstania listopadowego, z zaznaczeniem 
poparcia zrywu przez postępową Europę oraz stosunku reakcyjnych sił do  powstania.

Rok 1961 – tradycje nauki polskiej w odrodzeniu.
Rok 1962 – tradycje nauki polskiej w oświeceniu.
Rok 1963 – walki narodowo-wyzwoleńcze w latach: 1846, 1848, 1863.
Rok 1964 – rewolucyjne walki klasy robotniczej, Wielki Proletariat i rewolucja 

1905. Ponadto XX rocznica powstania Polski Ludowej.
Rok 1965 – Polska Ludowa, budownictwo socjalistyczne od 1944 r. Ponadto 

rocznica rewolucji 1905 r.46

Ostatnia data harmonogramu – rok 1966 został przeznaczony na uświadomie-
nie uczniom perspektyw Polski Ludowej. Jak widać, wyznaczona problematyka miała 
niewiele wspólnego z dziejami państwowości polskiej, była raczej nieudolną kalką 
wydarzeń z dziejów narodu i marksistowskiej historiozofi i przyjętej przez komuni-
stów polskich. Trochę więcej inicjatywy znalazło się w programie realizowanym 
w ciągu wakacji. Wycieczki piesze, rowerowe, kajakowe oraz obozy wędrowne orga-
nizowano na „szlakach tysiąclecia”. Uwzględniały one przeszłość regionów, znaną 
także z wielu poprzednich wypraw. Dotychczasowe ogniska rozpalane na koloniach 
i obozach uzyskały teraz miano „ognisk Tysiąclecia”, pilnowano przy tym zasady 
rozpalania ich polanem z ubiegłego roku, dla podkreślenia ciągłości świętowania.

W lutym 1960 r. minister oświaty podpisał list otwarty skierowany do nauczy-
cieli. Na ośmiu stronach pisał o konieczności wzmożenia pracy wychowawczej, aby 
ugruntować wśród młodzieży rozumienie, że ojczyzna jest spadkobiercą „wszystkich 
postępowych i twórczych dążeń naszej przeszłości i wynikiem zwycięskiej walki 
rewolucyjnych sił o wyzwolenie narodowe i społeczne”47. Zrozumienie takie możliwe 
będzie poprzez ugruntowanie wiedzy faktografi cznej. Kiedy młodzież lepiej pozna 
przeszłość, lepiej zrozumie „bezsporną prawdę historyczną” pokazującą naród, który 
w okresie Polski Ludowej realizuje wszystkie swoje marzenia. Dzięki pracy wycho-
wawczej młodzież będzie miała wyobrażenie Polski Ludowej jako szczytnego 
osiągnięcia w całym tysiącleciu dziejów państwowości. W liście składającym się 
z wielu frenetycznych uniesień znalazł się także odmienny akcent. Minister naka-
zywał zwalczanie rewizjonistycznej propagandy odradzającego się faszyzmu 

46 Ibidem, s. 198–199.
47 List ministra oświaty do nauczycieli w sprawie udziału szkół i innych placówek oświatowo-

-wychowawczych w obchodach tysiąclecia państwa polskiego, luty 1960, AAN, MO, sygn. 606, s. 227.
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w Niemieckiej Republice Federalnej. Nauczyciele mieli pokazywać historię ziem 
zachodnich w kontekście ich ciągłego zagrożenia przez niemieckiego sąsiada. 
Wzmianka o zagrożeniu faszyzmem i rewizjonizmem wpisywała się w antyniemiec-
kie wątki eksponowane przez PZPR, obsesyjnie lansowane przez Gomułkę. Natomiast 
minister nie podjął kwestii religii, co można wyłącznie tłumaczyć chęcią ekspono-
wania tylko wątków pozytywnych.

W kolejnych rozporządzeniach, przeznaczonych dla nadzoru szkolnego i dyrek-
torów szkół, program negatywny także zastępowano programem pozytywnym. Tak 
więc zamiast walki z religią, proponowano krzewienie świeckiej wizji losów narodu 
polskiego. Minister zalecał:

– popularyzować wśród młodzieży „naukową, postępową i laicką” interpretację 
formowania się państwa polskiego;

– pogłębiać znajomość rewolucyjnych przemian, zwłaszcza osiągnięć Polski 
Ludowej w budowie socjalizmu;

– ukazywać dorobek nauki polskiej i jej wkład do kultury ogólnoludzkiej;
– podkreślać znaczenie powrotu piastowskich ziem zachodnich i północnych do 

Polski, przyjaznych stosunków ze Związkiem Radzieckim i innymi państwami so-
cjalistycznymi dla nienaruszalności granic na Odrze, Nysie i Bałtyku48.

Brak akcentów antykościelnych w rozpowszechnianych ofi cjalnie wystąpieniach 
nie oznaczał ich usunięcia z akcji milenijnej. Było inaczej. Wyciszenie urzędowej 
propagandy rekompensowano sobie w roboczych spotkaniach i w bezpośrednim 
działaniu. Rocznice historyczne, warte podkreślenia w ciągu sześciu lat, zostały 
podzielone na religijne i świeckie. Nauczyciele byli zobowiązani do pokazywania 
obchodów rocznic religijnych jako próby klerykalizowania dziejów, oddziaływania 
w duchu wstecznictwa i obskurantyzmu. Obchody rocznic świeckich organizowały 
kuratoria, zwłaszcza w czasie uroczystości religijnych. Kuratoria śledziły, czy wy-
cieczki szkolne nie kierują się w stronę miejscowości, gdzie odbywają się święta 
kościelne. I tak szkolne imprezy celebrujące 45. rocznicę III powstania śląskiego 
zostały zorganizowane 3 maja 1966 r., a więc w dniu najważniejszych kościelnych 
uroczystości milenijnych w Częstochowie. Podobnie było w następnych dniach, kiedy 
wierni zbierali się na okolicznościowe nabożeństwa. W dniach 15 i 16 maja wyższe 
szkoły pedagogiczne obowiązkowo organizowały sesje naukowe poświęcone 
Tysiącleciu. Specjalną oprawę otrzymały Dni Oświaty Książki i Prasy oraz Tydzień 
Ziem Zachodnich (w dniach 8–15 maja). Także obchody regionalne z okazji stule-
cia urodzin Juliana Marchlewskiego (17 maja) oraz Święta Ludowego (17 maja) 
były wyznaczone w celu przeciwdziałania udziałowi nauczycieli i dzieci w świętach 
kościelnych.

Tryb zarządzania akcją zaczynał się w Warszawie, w KC PZPR i w Ministerstwie 
Oświaty, na kolejnym szczeblu kuratoria były w stałej łączności z wydziałami pro-
pagandy komitetów wojewódzkich PZPR. Dodatkowo powoływano specjalnych 
pełnomocników (spośród wicekuratorów), tam gdzie organizowano największe 

48 Okólnik w sprawie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w 1966 r., AAN, MO, sygn. 11, 
s. 243.
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uroczystości kościelne, w woj.: poznańskim, katowickim i krakowskim. Kuratorzy 
wszystkich okręgów szkolnych pilnowali dyrektorów i kierowników szkół, szczegól-
nie wymagali masowego udziału młodzieży w świeckich imprezach. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego został postawiony w stan 6-letniej gotowości na wszystkich 
szczeblach. Podstawowe organizacje partyjne czuwały, aby nauczyciele bezpartyjni 
stawili się na specjalnych zebraniach poświęconych omówieniu stosunków państwo 
– Kościół49. Wszyscy współdziałali ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Związkiem 
Młodzieży Socjalistycznej i Związkiem Młodzieży Wiejskiej. Te organizacje upodo-
bały sobie kilka rocznic:

– 100. rocznicę urodzin Juliana Marchlewskiego oraz centralną akademię z tej 
okazji we Włocławku,

– uroczystości w Cedyni i Siekierkach dla upamiętnienia zwycięskiej bitwy 
Mieszka I z „najeźdźcami niemieckimi” oraz sforsowania Odry przez I Armię 
w bojach z „wojskami hitlerowskimi”,

– 500. rocznicę pokoju toruńskiego oraz uroczystości w Toruniu, imprezy w woj.: 
olsztyńskim, gdańskim i koszalińskim, mające upamiętniać przywrócenie Pomorza 
Gdańskiego i włączenie Warmii do państwa polskiego.

Ponadto organizacje ogłosiły akcję czynów społecznych i produkcyjnych pod 
hasłem „młodzież swojej ojczyźnie”50.

Komitet Centralny nie był jednak całkowicie zadowolony z przebiegu obchodów. 
Doceniał wypracowanie technik działania na niższych szczeblach, ale wypominał 
niedostateczne wypełnienie ich treściami. Ganił niedobór piosenek, wierszy, scenicz-
nych montaży. Zdecydowane żądanie dotyczyło rozwinięcia propagandy wpajającej 
młodzieży przekonanie o tym, że przypada jej w udziale wyjątkowa okazja uczest-
niczenia w obchodach okrągłej rocznicy powstania państwa polskiego. A taka okazja 
możliwa jest raz na sto lat. Teraz trzeba podsumować przeszłość i wyciągnąć wnioski 
na nowe tysiąclecie.

Dlatego właśnie, tuż przed kulminacyjnymi uroczystościami, przedstawiciel 
KC PZPR podkreślił konieczność bardziej zdecydowanego przeciwstawienia się 
duchownym, którzy twierdzą, że mają poparcie młodzieży. Towarzysz Henryk 
Świątnicki przekazał w imieniu KC PZPR komunikat, że „udział nauczycieli w uro-
czystościach organizowanych przez kler jest ze wszech miar niepożądany”51. Więcej, 
zalecał zdecydowane działanie i mobilizację w celu niedopuszczenia do udziału 
w uroczystościach. Okazja do niepokoju z powodu braku gorliwości zdarzyła się już 
16 kwietnia 1966 r. Tego dnia były zaplanowane przez Kościół uroczystości „Te 
Deum” dla młodzieży starszej. Niedostatecznie czujni towarzysze z komitetów 
wojewódzkich zadowolili się projektami kontrakcji, w których znalazły się rutynowe 

49 Protokół z rozszerzonego kierownictwa Ministerstwa Oświaty, 15 III 1966, AAN, MO, 
sygn. 11, s. 223–232.

50 Wytyczne Ogólnopolskiego Komitetu Współpracy Organizacji Młodzieżowych w sprawie 
udziału młodzieży w obchodach w 1966 r., marzec 1966, AAN, MO, sygn. 602, s. 4–13. W ramach 
czynów społecznych były przewidziane prace przy porządkowaniu obiektów szkolnych, internatów, 
przy budowie dróg, parków, boisk itd.

51 Ibidem, s. 230.
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scenariusze zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza zawody sportowe, wycieczki, zabawy, 
oglądanie fi lmów.

Priorytetowe znaczenie miały oczywiście tysiąclatki. Akcja budowania nowych 
gmachów została zręcznie zaplanowana i szeroko rozpropagowana, a co ważniejsze 
stanowiła uzupełnienie dla zapowiedzianej reformy szkolnictwa. Władza pochwala-
ła wezwanie: „wysiłkiem całego narodu budujemy tysiąc szkół na tysiąclecie”, od-
najdując w nim uzupełnienie przygotowywanej reformy szkolnictwa. Planowane 
przedłużenie obowiązkowej nauki o rok w oczywisty sposób wymagało nowych izb 
lekcyjnych. Podobnych warunków żądano w innej głośnej deklaracji mówiącej 
o stopniowym objęciu systemem kształcenia całej młodzieży, która ukończyła szkołę 
podstawową, a jeszcze nie zaczęła pracować. 

Cechę charakterystyczną propagandy tych lat stanowiła szczególna magia liczb. 
Padały więc przeróżne zawrotne cyfry określające ciężką sytuację lokalową, a później 
sukcesy społecznego wysiłku. Gładkie dane statystyczne trudne były do wyobrażenia 
i nikt ich nie kontrolował. W listopadzie 1958 r., kiedy powołano Krajowy Komitet 
Budowy Szkół, Aleksander Zawadzki, przewodniczący Rady Państwa, poinformował 
o własnym, rządowym planie wybudowania 3,5 tys. szkół. Tego samego dnia, w ogól-
nopolskim apelu została umieszczona prośba o pomoc dla państwa, które wybudu-
je 4 tys. szkół. Rok później rozpowszechniono wiadomość o zatwierdzeniu przez 
Radę Państwa ramowego programu obchodów, przewidującego zasadzenie 100 mln 
drzew i 60 mln krzewów52, część z nich powinna znajdować się wokół nowych 
obiektów.

Pierwsza szkoła została oddana do użytku już w 1959 r. w Czeladzi na Śląsku. 
Na uroczystość otwarcia przybył sam I sekretarz PZPR. Przemawiając podawał wiele 
liczb. Przytoczył informację o konieczności zwiększenia liczby dotychczasowych izb 
szkolnych o 14%. Następnie przekazał wiadomość, że państwo w ciąg siedmiu lat 
wyda 16 mld zł na budowę i wyposażenie 30 tys. izb szkolnych. Zaproponował 
wybudowanie ze zgromadzonych wkładów społeczeństwa około 15 tys. izb szkolnych 
za 7 mld zł. Gomułka chciał, aby śladem górników z Czeladzi, którzy postawili sobie 
szkołę, poszło całe społeczeństwo. Powinni brać z nich przykład zwłaszcza chłopi. 
Gomułka był niezadowolony z postawy ludności wiejskiej, ganił chłopów za brak 
społecznej inicjatywy.

Do ożywienia akcji zabrał się premier Józef Cyrankiewicz. Napisał list do 
przewodniczących prezydiów rad narodowych ze wskazaniem na rozpropagowanie 
go w miejscowych środowiskach. Premier ganił błędy, a najpoważniejszym był brak 
aktywności społecznej w rozwijaniu produkcji materiałów budowlanych z przezna-
czeniem na szkoły. Za wzór stawiał młodzież szkolną, która w całym kraju zgroma-
dziła 13 mln zł za zbiórki makulatury i innych surowców53.

W 1960 r. było 17 szkół-pomników Tysiąclecia, a w budowie znajdowało się 150. 
Odgórnie sterowana akcja mobilizowała zakłady pracy, które oprócz roli fundatorów, 
przyjmowały obowiązki stałych komitetów opiekuńczych dla wybudowanych przez 

52 K. Makowski, Nasze zadania na Tysiąclecie, „Głos Nauczycielski” 1960, nr 13, s. 1.
53 Budujemy szkoły Tysiąclecia, „Głos Nauczycielski” 1959, nr 33, s. 1.  
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siebie szkół. Wybiegając w przyszłość, dodajmy, że siłą rozpędu takie komitety 
działały jeszcze przez najbliższe kilka lat. 

Póki co lawinowo pojawiali się nowi sponsorzy. Na przykład poznańska 
Spółdzielnia Spożywców przekazała przewodniczącemu Miejskiej Rady Narodowej 
czek na 40 tys. zł. Pieniądze te początkowo były przeznaczone na bankiet z okazji 
40-lecia ruchu spółdzielczego w Poznaniu. Inny, już bardziej typowy przykład, to 
Zakłady Przemysłu Gumowego, które dały 3 mln zł na miejscową szkołę, czwarty 
milion dołożyło pięć okolicznych instytucji, w zamian za możliwość wykorzystywa-
nia szkoły na kolonie letnie w czasie wakacji.

Pieniądze zbierano w różny sposób, na publicznych kwestach, z darów wielu 
środowisk. Innym pomysłem było kolekcjonowanie zobowiązań deklarujących 
określone kwoty pieniężne, które później powinny zostać przesłane na konta bankowe. 
Egzekwowanie masowej ofi arności nie było łatwe. Działacze Społecznego Funduszu 
Budowy Szkół wizytowali teren, odwiedzali komitety rodzicielskie zbierające pie-
niądze na budowę swoich obiektów. Napotykali także oporne społeczności, chociaż-
by w Olsztynku, gdzie 113 rolników wpłaciło razem tylko kilkaset złotych na budowę 
szkoły. Były również formy agitacji bezpośredniej. W Brzegu w woj. opolskim trójki 
zbiórkowe na specjalnych listach wypisywały i wywieszały nazwiska rolników, którzy 
wzorowo wykonali świadczenia na czyn Tysiąclecia. Organizowano wycieczki na 
budowę szkół w Kościerzynach i Brzegu. Kiedy te środki nie zdołały zmobilizować 
opornych rolników, wysyłano telegramy o treści: „Cały naród buduje szkoły – pomniki 
Tysiąclecia. A Ty Obywatelu, zalegasz z opłatą […] zł na SFBS. Nie opóźniaj budowy 
szkół-pomników i jak najszybciej wpłać zaległą sumę. Powiatowy Komitet SFBS”54. 
Na rezultaty nie trzeba było długo czekać, zmobilizowani chłopi w tym powiecie 
nadesłali 150 tys. zł. Uplasowali się na drugim miejscu w województwie, tuż za 
chłopami z pow. prudnickiego, którzy wpłacili 52% swoich zobowiązań. Nadal jednak 
woj. koszalińskie, podobnie jak inne województwa, wykazywało dysproporcję po-
między wpłatami chłopów a robotników i pracowników umysłowych. Chłopi z tego 
regionu wpłacili 27% zadeklarowanych sum, a robotnicy i pracownicy umysłowi 
znacznie więcej, bo 65%. 

Agitacja zastała nasilona na ziemiach zachodnich i północnych. Jeżeli w kraju 
budowa gmachów była bezspornie pilną sprawą, to na tych ziemiach nabrała ostro-
ści z uwagi na większy napływ młodych roczników. Na dziesięcioro polskich dzieci, 
co czwarte urodziło się właśnie tam, a w ciągu piętnastolecia przybyło ich aż 3 mln. 
W kraju na jedną izbę lekcyjną przypadało 54 uczniów, a dla porównania we 
Wrocławiu – 63 uczniów. Dane nie były wystarczającym dowodem w agitacji. 
Argument chętniej stosowany głosił ważność budowy szkół-pomników na ziemiach, 
które przez wieki dawały odpór niemieckim, a potem faszystowskim zakusom. 

Obok agitacji pojawiły się nawoływania do gospodarnego wydawania pieniędzy. 
Niezadowolenie sprawiało stawianie budynków według dokumentacji indywidualnych, 
a nie typowych, podrażających koszty. Mimo odgórnych poleceń, w pierwszych latach 

54 W. Michalski, O większą ofi arność społeczeństwa na budowę szkół tysiąclecia, „Głos Nauczy-
cielski” 1960, nr 2, s. 1.
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nie można było otrzymać wzorów typowych budowli. Później, aby budować taniej 
i uzyskać maksymalne rezultaty, udoskonalano typowe projekty, usuwając z nich zbyt 
drogie elementy. Podłogi z dębowych klepek były wymieniane na tańsze z tworzyw 
sztucznych. Innym razem wyposażenie szatni w boksy ze stalowej kantówki zastę-
powano drewnianymi ściankami. 

Budownictwo szkolne, będące pod specjalnym nadzorem, cierpiało, choć w mniej-
szej skali, na dolegliwości charakterystyczne dla całej branży. Dyscyplina pracy była 
tutaj podobna do innych socjalistycznych budów borykających się z absencją robot-
ników, „szewskimi poniedziałkami” i spożywaniem alkoholu w miejscu pracy. 
Przedsiębiorstwa budowlane nie przestrzegały harmonogramu robót, zwykle podra-
żały koszty.

Po czterech latach, do końca pierwszego kwartału 1963 r., bilans SFBS podawał 
sumę 5 mld zł zebranych w gotówce. Robotnicy i pracownicy umysłowi wpłacili 
łącznie 2,5 mld zł, podczas gdy wieś zebrała 1 mld 100 mln. Ponadto wartość 
materiałów i robocizny wynosiła 120 mln zł, a jeszcze Polonia zagraniczna dała na 
nie 38 tys. dolarów. Młodzież szkolna zebrała 120 mln zł. Różni fundatorzy (w tym 
Polacy z zagranicy) złożyli 750 mln zł. Spółdzielcy wpłacili 400 mln zł, a rzemieśl-
nicy, prywatni handlarze i drobni przemysłowcy – 125 mln zł.

Do końca pierwszego kwartału 1963 r. wybudowano 581 obiektów szkolnych 
o 4990 izbach lekcyjnych. Były wśród nich 233 szkoły w miastach i 348 na wsiach. 
Spektakularna okazała się inicjatywa wydawnictwa Nasza Księgarnia, sponsorujące-
go małą, składającą się ze 100 książek, biblioteczkę dla każdej szkoły na wsi. 

Spoglądając mimochodem w stronę poprzedniego roku i państwowych, tj. re-
sortowych pieniędzy, widzimy jak fundusze terenowe resortu oświaty na 1962 r. 
zostały wykorzystane w 88,1%, a te przeznaczone na szkoły-pomniki w 89,5%. 
Wybudowano za nie 52 obiekty, w tym 31 szkół tysiąclecia55.

20 stycznia 1965 r. zebrał się Krajowy Komitet SFBS pod przewodnictwem 
marszałka sejmu Cz. Wycecha i dokonał podsumowania 6-letniej działalności pod-
ległych mu 43 614 komitetów. W ciągu tych lat wybudowano 980 szkół, z czego 
565 na wsi. Było w nich 53,3 tys. izb lekcyjnych i 10,5 tys. pracowni dla szkół 
podstawowych oraz 9 tys. izb i pracowni dla szkół średnich. Wybudowano 5544 izby 
mieszkalne dla nauczycieli. Społeczeństwo zebrało 7 mld 300 mln zł. Najpoważniej-
szymi pozycjami były tutaj składki z uposażeń pracowniczych, świadczenia wsi, 
fundacje związków zawodowych i wpływy od Polonii zagranicznej. Młodzież szkolna 
systematycznie wpłacała na fundusz, corocznie ponad 30 mln zł. Czyny społeczne 
zostały także oszacowane i podsumowane na 2 mld zł. Równocześnie z bilansem 
pojawiły się plany na przyszłość. Na 1965 r. przewidziano zebranie 1 mld 150 mln zł. 
Zaprojektowano 197 szkół i 1546 izb mieszkalnych56.

I wreszcie 1 września 1965 r. tysiąclatka z numerem 1000 została otwarta 
w Warszawie przy ul. Ożarowskiej na Woli. Nadano jej imię Hugona Kołłątaja. 
W inauguracji wzięło udział wiele ważnych osób, a PZPR reprezentował sekretarz 

55 Wielki czyn, „Głos Nauczycielski” 1963, nr 17, s. 1.
56 Rok tysięcznej 1000-latki, „Głos Nauczycielski” 1965, nr 5, s. 5.
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KC PZPR – W. Jarosiński. Nad szkołą patronat mieli sprawować budowlani stolicy. 
Tysięczna tysiąclatka posiadała 18 izb lekcyjnych, 5 pracowni, dużą stołówkę. Nie 
trudno zgadnąć, że wedle prasowych zapowiedzi miało się w niej uczyć oczywiście… 
tysiąc dzieci.

Towarzysz Jarosiński wygłosił przemówienie, które w większości było poświę-
cone sylwetce patrona nowej szkoły. Długo opisywał bohatera. Według jego słów 
Kołłątaj był reformatorem oświaty, wielkim patriotą epoki Oświecenia, przedstawi-
cielem sił przeciwstawiających się szlacheckiej anarchii oraz unowocześniających 
stosunki społeczne, współautorem Konstytucji 3 maja, faktycznym kierownikiem 
nawy państwowej, współtwórcą oblicza ideowego nowożytnej i obywatelskiej szkoły. 
Kołłątaj – dalej głosił sekretarz KC PZPR – dążył do tego, aby szkolnictwem kie-
rowała świecka władza państwowa, nie ukrywał nigdy niechętnego stosunku do 
poczynań Kościoła, przynoszących szkodę sprawie polskiej i ograniczających swobodę 
władz. Kołłątaj miał także potępiać wszelkie próby ingerencji papiestwa w sprawy 
polskie. „Ideałem Kołłątaja […] była szkoła świecka”57.

Można oczywiście dalej relacjonować przemówienie tow. Jarosińskiego, wybierać 
kolejne stwierdzenia o racjonalistycznych i świeckich poglądach Kołłątaja, składa-
jące się na pełną zakłamania wizję myśli oświeceniowej. Nie podejmując polemiki 
z instrumentalnym potraktowaniem fragmentów dziejów ojczystych, trzeba jednak 
stanowczo zauważyć pominięcie istotnej informacji faktografi cznej. Towarzysz 
z KC PZPR zapomniał powiedzieć, że Hugo Kołłątaj był pijarem, członkiem zakonu 
pijarów. 

14 stycznia 1966 r. zebrał się Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu 
(FJN) i postanowił kontynuować społeczną zbiórkę na budownictwo szkolne, pomimo 
wystawienia dotychczas 1,2 tys. szkół-pomników. W miejsce dotychczasowych dwóch 
funduszy, Społecznego Funduszu Budowy Szkół oraz Społecznego Funduszu 
Odbudowy Kraju i Stolicy, utworzono Fundusz Budowy Szkół i Internatów. Nowemu 
przedsięwzięciu miało przyświecać hasło: „naród swojej młodzieży”.

Zachwyty nad czynem obywatelskim i ofi arnością społeczną były w dobrym 
tonie. W wystąpieniach publicznych oraz w prasie cieszono się z zebrania wielkich 
sum pieniędzy, nie w rezultacie zrywów i wyrzeczeń, ale w efekcie masowości 
i spontaniczności. I tu można odnaleźć niewielki zgrzyt. Specjaliści od oświaty mieli 
pozwolenie na krytykę ukazującą nadmierną koncentrację na budynkach dla szkół 
podstawowych, bo spośród 1000 szkół tylko 32 budynki zostały przeznaczone na 
szkoły zawodowe, 21 – na licea ogólnokształcące, 3 – na szkoły specjalne, 5 – na 
przedszkola. 

Rok 1968

Wydarzenia w marcu 1968 r. historycy ukazywali z wielu perspektyw. Doszukiwali 
się w nich znamion puczu dokonanego przez Mieczysława Moczara w celu wzmoc-

57 Za ofi arny trud dziękuję ludziom pracy. Przemówienie Sekretarza KC PZPR – Witolda Jaro-
sińskiego na otwarciu tysięcznej szkoły-pomnika w Warszawie, „Głos Nauczycielski” 1965, nr 37, s. 3.
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nienia swojej pozycji w aparacie partyjnym. Pokazywali stracone złudzenia studen-
tów i intelektualistów, heroicznie protestujących przeciwko rozpasaniu władzy. 
W czasie tych marcowych dni młodzi ludzie dali się wciągnąć w grę. Była ona 
spektakularnie rozpoczęta zamieszkami przeciwko zdjęciu przedstawienia Dziadów 
w Teatrze Narodowym. Studenci w Warszawie, a potem w innych miastach żądali 
zaprzestania represji politycznych i przestrzegania swobód demokratycznych. W od-
powiedzi na protesty władza inicjowała antysemicką nagonkę, a milicja używała 
pałek i gazów łzawiących. Wytartym chwytem, jakoby spontaniczną odpowiedzią 
na studenckie protesty, miały być demonstracje w zakładach pracy, odgórnie stero-
wane i uchwalające rezolucje potępiające „syjonistów” i „warchołów”. Były też re-
presje, liderzy studenccy zostali uwięzieni, wielu studentów skreślono z list i wyrzu-
cono z uczelni, zamknięto kilka kierunków studiów (m.in. ekonomię, fi lozofi ę, 
socjologię). 

Ofi cjalna histeria rozpoczęła się już 11 marca na naradzie aktywu stolicy. I se-
kretarz KW PZPR tow. Józef Kępa omawiał wydarzenia z ostatnich trzech dni, 
rozpoczynając od 8 marca, od wiecu na głównym dziedzińcu Uniwersytetu 
Warszawskiego. Piętnował je jako awantury o dużej zawartości antypaństwowych 
haseł, inspirowane przez nieliczne, lecz bardzo rozwichrzone grupy studentów. 
Później, do studentów – twierdził – dołączyli chuligani oraz (co szczególnie zasmu-
ciło I sekretarza) wielu uczniów szkół średnich. W prasie aż huczało od sugestii, aby 
władze uniwersytetu wysunęły niezbędne wnioski. Ich śladem powinny pójść także 
wszystkie szkoły średnie w stolicy, bowiem szkodliwa działalność polityczna więk-
szości prowodyrów zamieszek miała zacząć się już w czasie nauki szkolnej.

18 marca Zarząd Główny ZNP ogłosił rezolucję w imieniu półmilionowej rzeszy 
pracowników oświaty. Znalazły się w niej wyrazy:

– Niepokoju, że siły wrogie Polsce socjalistycznej i narodowi polskiemu wyko-
rzystały do swych niecnych i antysocjalistycznych celów część młodzieży studenckiej 
oraz uczniów niektórych szkół średnich. Wydarzenia ujawniły – czytamy dalej – braki 
i niedomagania pracy ideowo-wychowawczej. Nauczyciele przeżywają je głęboko, 
bo większość z nich zawsze ofi arnie wypełniała swe obowiązki. 

– Głębokiego oburzenia z powodu wykorzystania szlachetnych uczuć młodzie-
ży do egoistycznych celów, sprzecznych z interesami budującego socjalizm narodu 
polskiego. 

– Potępienia inspiratorów oraz żądania usunięcia ich z odpowiedzialnych 
 stano wisk.

ZNP wzywał nauczycieli do walki z próbami przeciwstawienia młodzieży partii 
i władzy ludowej, a młodych ludzi do zachowania dyscypliny i spokoju oraz dema-
skowania wrogów i wichrzycieli. Związkowcy zapewniali KC PZPR, że dla polskich 
nauczycieli nie będzie sprawy droższej niż Polska Ludowa i bliższej niż socjalizm58. 
W terenie nauczyciele zostali wezwani na zebrania kończące się uchwaleniem po-
chodnej rezolucji, obowiązkowo potępiającej inicjatorów zajść akademickich i de-
klarującej wzmożenie pracy wśród młodzieży. W niektórych rezolucjach były apele 

58 Rezolucja Zarządu Głównego ZNP, „Głos Nauczycielski” 1968, nr 12, s. 2.
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do profesorów i pracowników naukowych, aby swoją postawą i perswazją wpływali 
na uspokojenie nastrojów. Każda z rezolucji miała indywidualne akcenty. I tak 
w Słupsku pisano o wstrząsie wywołanym wypadkami w Warszawie; w Strzyżowie 
o uczuciowej pracy związanej z partią i tow. Wiesławem; w Jarosławiu żądano 
wyrzucenia związkowców biorących udział w ekscesach; w Przemyślu nakazywano 
usunięcie syjonistów z partii59.

Osobną, wyjątkową wymowę miały opublikowane wypowiedzi nauczycieli liceów 
warszawskich, które to szkoły według władzy były bastionami dla bogatszej mło-
dzieży, z prominenckich domów, a ich absolwenci stawali się późnej sfrustrowa-
nymi studentami uniwersytetu60. Do dyskusji zaproszono nauczycieli z Liceum 
im. Władysława IV, Liceum im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Liceum 
im. Tadeusza Rejtana, Liceum im. Klementyny Hoff manowej. W dyskusji było kilka 
wątków. Punkt wyjścia znajdował się w przekonaniu o młodzieży warszawskiej, 
głęboko patriotycznej, ale nie zawsze dojrzałej politycznie. Odpowiedzialność za taki 
stan rzeczy spada na szkoły, które nie potrafi ą wychowywać. Skład socjalny mło-
dzieży to kolejny znamienny problem. Do szkół warszawskich uczęszczało tylko 
14% młodzieży pochodzenia robotniczego. Ponadto było wiele „złotej młodzieży”, 
nieskalanej pracą fi zyczną, terroryzującej kolegów. Nauczyciele stwierdzali, że nie 
należy się łudzić, iż uczniowie nie brali udziału w zamieszkach. Uczniowie posia-
dali nielegalne ulotki i żywo reagowali na wszystkie wydarzenia. Jeden z wniosków 
w dyskusji dotyczył zwiększenia dyscypliny w szkole, chociażby poprzez wyelimi-
nowanie własnych ubrań. Część osób poparła pomysł wprowadzenia mundurków. 
Zwolennicy ujednoliconego stroju widzieli w nim sposób na zerwanie z „wyścigiem 
ciuchów komisowych”, z terrorem wywieranym przez bananową młodzież na mniej 
zamożnych kolegów. Terror taki miał zaczynać się od górowania strojem i stylem 
życia, aby później sięgać głębiej w sferę moralności i światopoglądu. Inny wniosek 
mówił o konieczności zwiększenia wymagań zarówno w stosunku do młodzieży, jak 
i rodziców. Przekonanie, że „młodzieży się należy”, musi być zastąpione wymaganiem, 
aby młodzi ludzie więcej dawali krajowi i społeczeństwu61.

10 i 11 kwietnia została zwołana debata sejmowa. Zgodnym głosem posłowie 
stwierdzali, że wydarzenia marcowe wykazały niedostatki pracy wychowawczej 
w polskim systemie oświatowym. Wybijało się przeświadczenie o ujemnych skutkach 
strat, które system ten poniósł w minionym okresie, w latach 1956–1960. Jaki był 
kontekst przypominania tego wydawać by się mogło zamkniętego okresu? Kontekst 
był banalny, raptownie pojawiło się współczucie dla nauczycieli najboleśniej zaan-
gażowanych w pracę polityczną i ideową w 1956 i 1957 r., którzy ucierpieli z powodu 
niedostatków systemu pozbawionego ideowości w latach 1956–1960.

59 Wyrazy solidarności z linią polityczną partii, „Głos Nauczycielski” 1968, nr 13, s. 2.
60 I sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR 11 marca 1968 r. mówił o młodzieży „z nie-

których, dobrze notowanych” warszawskich szkół średnich. Uznał, że organizowano tam uczniow-
skie kluby „poszukiwaczy sprzeczności” i „raczkujących rewizjonistów”, a jednym z czołowych 
przywódców całego ruchu klubowego miał być Adam Michnik. I sekretarz dokładniejszych in-
formacji o klubach nie podawał.

61 W poszukiwaniu dróg naprawy, „Głos Nauczycielski” 1968, nr 16, s. 6–7.
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Studenci, choć represjonowani i ukarani, nie byli jednak obwiniani za sprzenie-
wierzenie się państwu ludowemu. Propaganda uznała ich za łatwe do manipulowa-
nia narzędzie dla wrogów socjalizmu. Po wydarzeniach marcowych trwała ofi cjalna 
sztuczna histeria, ocierająca się również o szkołę. W miastach akademickich, gdzie 
walczyli studenci, dyrektorzy szkół otrzymali tekst notatki, którą polecono podyk-
tować uczniom do dzienniczków. Notatka zawierała odpowiednie spreparowane 
informacje o chuligańskich zamieszkach w centrum miasta. Następnie przykazano 
rodzicom, aby nie pozwalali dzieciom na udawanie się do zagrożonej dzielnicy 
i szczególnie ostro egzekwowali ich przebywanie w domu.

Gra pozorów długo przechodziła przez publiczne wystąpienia. Kolejne gremium 
dyskutowało w czerwcu 1968 r. na Plenum KW PZPR w Gdańsku. Był tam przede 
wszystkim Zenon Kliszko, sekretarz KC PZPR, sternik życia politycznego, mani-
pulujący zwłaszcza Gomułką. Obradom przewodniczył Stanisław Kociołek – I se-
kretarz miejscowego komitetu. 

Refl eksja dotycząca spraw wychowawczych zawierała obszerną dawkę krytyki 
młodzieży polskiej. Nadal, zgodnie ze wszelkimi pedagogicznymi standardami, winą 
obarczano nie wychowanków, ale otaczające ich środowisko. Teraz karierę robiło 
pojęcie „młodzieży bananowej”. Określenie, szlagier polityczny ostatnich miesięcy, 
oznaczało dzieci „kombinatorów, spekulantów i nieuczciwych elementów spośród 
inicjatywy prywatnej”. Ale nie tylko, od marca 1968 r. godna kary była bliżej nie-
sprecyzowana, niewielka grupa rodziców zajmujących „poważniejsze stanowiska 
zawodowe i społeczne, nie wyłączając wysokich urzędników państwowych”62. 

Czym narazili się nieodpowiedzialni rodzice? Przede wszystkim dwulicowością, 
zmieniali swoje poglądy, co innego mówili ofi cjalnie w pracy, a co innego w domach. 
Dzieci słyszały jak ich rodzice zmieniali poglądy w zależności od tego, z kim roz-
mawiali. Rezultat to zakłamanie oraz niezgodność słów i czynów. Szkodliwość ro-
dziców była szczególna także ze względu na ich bardziej eksponowane miejsce 
w hierarchii społecznej63. 

Wkrótce rozpoczęły się przygotowania do V Zjazdu PZPR, jak zwykle zostały 
opracowane tezy, w których tym razem dominowały akcenty mówiące o przezwy-
ciężeniu zaniedbań w szkolnictwie średnim i wyższym. Powtarzano wytarty zarzut 
o rewizjonizmie, jakoby wpływającym na nauczanie. W uchwale V Zjazdu czytamy: 
„Troszcząc się o dalsze zwiększenie sprawności kształcenia, o wiedzę i umiejętno-
ści uczniów, szkoła polska powinna znacznie więcej uwagi poświęcić kształtowaniu 
socjalistycznego światopoglądu młodzieży i jej postaw ideowo-moralnych [...]. Dla 
pogłębienia ideowo-wychowawczej pracy szkół konieczne jest dokonanie wersyfi -
kacji treści programowych, zwłaszcza przedmiotów humanistycznych i wyraźne 
podniesienie walorów wychowawczych i poziomu dydaktycznego podręczników 
szkolnych. Niezbędne jest również opracowanie jednolitego systemu wychowania, 
który by określał nie tylko konkretne zadania ideowo-wychowawcze szkoły, lecz 

62 B. Hillebrandt, PZPR a ruch młodzieżowy w latach 1948–1976, Warszawa 1979, s. 290–291.
63 Ibidem.
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również kierunek działania wszystkich instytucji kształtujących świadomość mło-
dzieży”64.

Rzeczywistym posunięciem, wybijającym się z powodzi deklaracji, były nowe 
warunki rekrutacji do szkół wyższych. Miały one naprawić skutki niedoceniania 
kryteriów klasowych w akcji rekrutacyjnej, które ujawniły wydarzenia marcowe. 
Marzec miał pokazać jak kryterium zdolności nie sprawdziło się, ponieważ  brakowało 
odpowiednich narzędzi do weryfi kowania, a wszystko razem prowadziło do na-
ruszenia zasady równości i sprzyjało kształtowaniu poglądów dalekich od  marksizmu.

Zatrzymajmy się tutaj na chwilę przy problemie, określanym mianem „prawa 
do studiów”, bo rok 1968 niespodziewanie ukazał jego oblicze polityczne. Na po-
czątku lat 60. towarzysze zastanawiali się nad mechanizmami selekcji na I rok 
studiów, tak aby dopuścić na uczelnie od 15 do 30% absolwentów szkół średnich65. 
XI Plenum KC PZPR w listopadzie 1962 r. nie potrafi ło podjąć ostatecznej decyzji: 
czy selekcjonować podczas egzaminów wstępnych, czy na I roku studiów, czy też 
tradycyjnie, w czasie egzaminu wstępnego. Zastosowali stary chwyt i zaaprobowali 
dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie udostępniania studiów młodzieży robotni-
czej i chłopskiej, następnie pochwalili proporcje między studentami w szkołach 
technicznych i przyrodniczych a studentami na kierunkach humanistycznych i praw-
niczych. Dla własnego uspokojenia (chyba) postanowili, że szanse młodzieży na 
studia wyższe zwiększy skrócenie studiów na niektórych kierunkach, powołanie 
studiów zawodowych oraz rozbudowanie studiów zaocznych. Życie społeczne uparcie 
ujawniało jednak swoje mechanizmy. Wkrótce rozpoczął się wzmożony napór 
młodzieży na studia dzienne. Zauważyli to chociażby posłowie obradujący w Sejmowej 
Komisji Oświaty i Kultury, ale nie widzieli sposobu na zwiększenie limitu miejsc na 
I rok studiów z uwagi na trudności ekonomiczne w kraju. Uznawali potrzebę pre-
ferowania najzdolniejszych kandydatów i takich, którzy dają gwarancje ukończenia 
uczelni66. 

Do 1968 r. głównym kryterium doboru przyszłych studentów była wiedza 
sprawdzana podczas egzaminu wstępnego. Kolejny rok akademicki był już inny, 
po marcu 1968 r., poza punktacją podstawową za wyniki egzaminów wstępnych, 
obowiązywały dodatkowe kryteria egzaminacyjne:

a. Z tytułu co najmniej dobrych ocen z przedmiotów egzaminacyjnych na dany 
kierunek studiów, uzyskanych w dwu ostatnich klasach i na świadectwie maturalnym 
z liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych, kandydat mógł wówczas uzyskać 
maksymalnie trzy dodatkowe punkty.

64 Tekst uchwał w sprawach wychowania szkolnego i roli organizacji młodzieżowych. 
Zob.  ibidem, s. 299.

65 Weźmy za przykład proporcje ustalone dla maturzystów z rocznika 1966. Szkoły ogólno-
kształcące ukończyło wówczas 84,4 tys. absolwentów. Przygotowano dla nich 27 tys. miejsc w szko-
łach wyższych, 28 tys. – w pomaturalnych. Plany mówiły, że 10 tys. maturzystów zostanie skierowa-
nych przed zatrudnieniem na różne krótkoterminowe kursy szkoleniowe organizowane przez 
zakłady pracy, spółdzielnie i inne. Zob. Zakończył się rok szkolny, „Głos Nauczycielski” 1966, 
nr 26, s. 1.

66 E. Erazmus, Prawo do nauki w Polsce Ludowej…, s. 274–275.

Rok 1968



90 

b. Z tytułu udokumentowanego, co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy zawo-
dowej przed studiami i konsekwentnego ubiegania się na ten sam kierunek były 
zaliczane dwa dodatkowe punkty.

c. Kandydatom pochodzącym z rodzin chłopskich lub robotniczych dodawano 
w toku postępowania kwalifi kacyjnego pięć dodatkowych punktów67.

W wypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów pierw-
szeństwo przyjęcia na studia wyższe miały dzieci robotnicze i chłopskie, następnie 
dzieci osób „szczególnie zasłużonych w walkach o utrwalenie władzy ludowej”, dzieci 
nauczycieli, inteligencji technicznej itp.68 Postępowanie kwalifi kacyjne przeprowa-
dzały komisje wydziałowe, w których skład oprócz pracowników uczelni wchodzili 
nauczyciele szkół średnich, wyznaczeni przez kuratorów okręgów szkolnych, jeden 
przedstawiciel uczelnianej organizacji partyjnej PZPR oraz jeden przedstawiciel 
organizacji młodzieżowych. Komisja wydziałowa sporządzała listę kandydatów 
według kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów, ale mogła wykorzystać nie 
więcej niż 90% miejsc ustalonych na I rok studiów na danym wydziale. Dalej po-
stępowanie kwalifi kacyjne należało do komisji uczelnianej, a jej przewodniczącym 
był rektor. W skład komisji uczelnianej wchodzili, obok przedstawicieli kadry uczel-
nianej, także reprezentant kuratorium okręgu szkolnego, przedstawiciel komitetu 
uczelnianego PZPR, przedstawiciel związków zawodowych i przedstawiciel uczel-
nianej organizacji młodzieżowej. Komisja uczelniana, obok zatwierdzenia listy 
kandydatów, przeprowadzała dalsze postępowanie kwalifi kacyjne w ramach pozo-
stałych 10% miejsc. Ten limit, według założeń, miał być wypełniany w pierwszym 
rzędzie przez kandydatów pochodzenia robotniczo-chłopskiego, dzieci wojskowych 
z tzw. zielonych garnizonów oraz podofi cerów Milicji Obywatelskiej69. Preferencja 
wymienionych kategorii rodzicielskich zawodów była częściową iluzją. W praktyce 
lista rektorska służyła tym, którzy potrafi li znaleźć znajomości i dojście do władz 

67 Dla porównania podajmy skalę ocen i punktację z matematyki i fi zyki, stosowaną na stu-
diach technicznych:

 skala ocen matematyka fi zyka
 bardzo dobry 12  8
 dobry + 9 6
 dobry 7 5
 dostateczny + 5 3
 dostateczny 4 2
 dostateczny –  1 1 
 niedostateczny 0 0 
Kandydaci, którzy podczas egzaminów pisemnych uzyskali z dwóch przedmiotów oceny 

 niedostateczne, nie mogli być dopuszczeni do egzaminu ustnego. Kandydaci, którzy otrzymali 
z któregokolwiek przedmiotu na egzaminie wstępnym ocenę niedostateczną lub z dwóch przed-
miotów kierunkowych oceny dostateczne minus, odpadali z dalszego postępowania kwalifi kacyj-
nego.

68 Informacja w sprawie kwalifi kowania kandydatów na I rok studiów dziennych w szkołach 
wyższych w roku szkolnym 1969/1970, AAN, MO, sygn. XI/979, k. 151–155.

69 Ibidem.
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uczelni. Komisja uczelniana wiele razy wypełniała także odgórne zalecenia, nakazu-
jące umieszczenie wskazanego kandydata.

Sposobem na właściwe ukształtowanie przyszłej inteligencji miała być praca 
fi zyczna, dawkowana na wstępie studiów w postaci praktyk robotniczych. Za naj-
bardziej korzystną uznano pracę w wielkich zakładach przemysłowych. Premier 
wydał w tej sprawie wytyczne kierownictwom poszczególnych resortów i prezydiom 
wojewódzkich rad narodowych oraz powierzył przewodniczącemu Komitetu Pracy 
i Płac koordynację całej akcji. 

Współorganizatorami praktyk były Ochotnicze Hufce Pracy ZMS i ZMW, 
posiadające wcześniejsze doświadczenia w kierowaniu pracy dla studentów. 
Poszczególne podmioty zgłosiły do Komendy Głównej OHP zapotrzebowanie na 
prace studentów w czasie wakacji. I tak:

Ministerstwo Rolnictwa – 20 tys. osób
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych – 15 tys. osób
Ministerstwo Komunikacji – 6 tys. osób
Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego – 5 tys. osób 
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej – 5 tys. osób
Centralny Urząd Gospodarki Wodnej – 1,3 tys. osób.
W 1969 r. Komenda Główna przystąpiła do szkolenia komendantów zgrupowań 

studenckich. W tymże roku praktyki objęły studentów roku zerowego, tzn. dopiero 
przyjętych na uczelnie. Na poczet praktyki robotniczej zaliczano również praktykę 
produkcyjną, przewidzianą w programach nauczania, w których elementy pracy fi -
zycznej stanowiły przewagę, chodziło o część kierunków politechnicznych i rolni-
czych. Zaplanowano objęcie wszystkich studentów praktykami robotniczymi w ciągu 
2–3 lat. W 1969 r. postanowiono gromadzić doświadczenia, aby na ich podstawie 
znaleźć rozwiązania organizacyjne dla objęcia obowiązkiem praktyk wszystkich 
studentów w okresie każdych wakacji, co oznaczało otwieranie frontu robót dla 
70 tys. młodzieży (według liczby studentów z 1969 r.)70.

Kolejnym kierunkiem dyscyplinowania środowiska studentów był rozwój zajęć 
z przedmiotu podstawy nauk politycznych. W systemie ideowo-politycznego przy-
gotowania studentów ważne były trzy przedmioty: ekonomia polityczna, główne 
zagadnienia marksistowskiej fi lozofi i i teorii rozwoju społecznego oraz podstawy 
nauk politycznych. Ekonomię polityczną realizowano na I lub na II roku studiów 
w wymiarze od 90 do 180 godzin (w zależności od kierunku studiów) na wszystkich 
kierunkach studiów szkół ekonomicznych, pedagogicznych, rolnych, technicznych 
oraz części kierunków studiów uniwersyteckich. Zajęcia z przedmiotu główne za-
gadnienia marksistowskiej fi lozofi i i teorii rozwoju społecznego przeprowadzano 
w wymiarze 180 godzin na kierunkach humanistycznych na uniwersytetach i we 
wszystkich szkołach pedagogicznych, 120 godzin na kierunkach matematyczno-
-przyrodniczych na uniwersytetach i w wyższych szkołach pedagogicznych, w wyż-
szych szkołach ekonomicznych, rolniczych, akademiach medycznych i wyższych 

70 Notatka w sprawie pracy fi zycznej studentów, kwiecień 1969 r., AAN, MO, sygn. XI/979, 
s. 164–169.
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szkołach wychowania fi zycznego oraz w wymiarze 45 godzin na politechnikach. Był 
on usytuowany w większości na wyższych latach studiów. Brakowało kadry dydak-
tycznej do wykładania tego przedmiotu, w 1966 r. pospiesznie rozwinięto system 
fi lozofi cznych studiów doktoranckich, z którego dopływ kadr przewidziano na 
początek lat 70.71

Inne elementy

W latach 60. wzmocnienie uzyskał Dzień Nauczyciela, który od 1957 r. stał się 
powszechnym świętem nauczycieli. Jeszcze w 1961 r. zabiegi wokół obchodów były 
traktowane jako „dążenie do stabilizacji” uroczystości. Pojawił się pomysł, aby cele-
browaniem objąć również pracowników nauki i przyjąć ofi cjalną nazwę Dzień 
Nauczyciela i Pracownika Nauki. Ponadto jednocześnie obchodzono Międzynarodowy 
Dzień Karty Nauczyciela. Zaplanowano: centralną akademię w Warszawie; uroczy-
stości wojewódzkie w dniu 18 listopada, powiatowe, miejskie, dzielnicowe i gro-
madzkie w dniach 18–20 listopada; uroczystości środowiskowe i szkolne – również 
18–20 listopada. Kuratorzy okręgów szkolnych wydelegowali na centralną akademię 
w Pałacu Kultury i Nauki po 4–5 osób. Nazwiska delegatów wraz z podaniem 
zajmowanego stanowiska przesłali do Wydziału Prezydialnego Gabinetu Ministra 
Oświaty. Do organizowania obchodów powoływano komitety, pod przewodnictwem 
członków Frontu Jedności Narodu, składające się z przedstawicieli terenowych 
działaczy pochodzących z różnych organizacji, instancji partyjnych, szkolnych ko-
mitetów rodzicielskich i opiekuńczych72.

W październiku 1962 r. premier Józef Cyrankiewicz otrzymał list od aktywu 
ZNP. Pismo zawierało narzekania na brak ściśle określonego organizatora Dnia 
Nauczyciela. Dotychczasowy protektorat FJN został uznany za niewystarczający 
i stwarzający wrażenie braku ofi cjalnego gospodarza. Premiera proszono o wydanie 
odpowiedniego rozporządzenia zobowiązującego prezydia rad narodowych do orga-
nizowania uroczystości oraz upoważniającego je do wydzielenia w swoich budżetach 
i wydatkowania na ten cel funduszów. List kończył się słowami: „Nauczyciele pra-
cujący z pełnym poświęceniem nad wychowaniem naszej młodzieży na świadomych 
obywateli Polski Ludowej, są grupą inteligencji najbardziej związaną z ideologią 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz budownictwem socjalizmu i coraz 
aktywniej uczestniczą w procesie przeobrażeń socjalistycznych w naszym kraju”73. 
Kilkanaście dni później premier przychylił się do prośby aktywu nauczycielskiego 
i wyznaczył organizatorów. Były to prezydia właściwych terenowych rad narodowych 

71 Informacja o aktualnym stanie realizacji nauczania podstaw nauk politycznych na wyższych 
uczelniach, AAN, MO, sygn. 978, s. 262–268.

72 Propozycje ZG ZNP w sprawie obchodu Dnia Nauczyciela i Pracownika Nauki, AAN, 
MO, sygn. 557, s. 2. Wytyczne w sprawie obchodów Dnia Nauczyciela w 1961 r., w: ibidem, 
s. 8–9.

73 Pismo do premiera rządu PRL J. Cyrankiewicza, 1 X 1962, AAN, MO, sygn. 557, 
s. 13–14.
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przy współudziale instancji ZNP. Koszty związane z organizowaniem akademii 
wojewódzkich, powiatowych, miejskich i dzielnicowych (wynajęcie sali, jej dekoracja, 
oświetlenie, występy artystyczne) pokrywały właściwe rady  narodowe. 

W szkołach i innych placówkach oświatowych uroczystości były organizowane 
przez komitety rodzicielskie i opiekuńcze, przy współudziale samorządów uczniow-
skich oraz organizacji młodzieżowych. Dzień Nauczyciela to dzień częściowo lub 
całkowicie wolny od obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Nauczyciele otrzymywali 
nagrody pieniężne w wysokości od 400 do 1000 zł. Ofi cjalne uroczystości odwzo-
rowywały schemat zarysowany wcześniej, poczynając od napuszonej akademii w Sali 
Kongresowej PKWN. Udoskonalano także cykl przygotowań. W 1965 r. Komisja 
Ideologiczna KC PZPR wyznaczyła wysokich partyjnych reprezentantów na cen-
tralną akademię: E. Ochaba, I. Logę-Sowińskiego i W. Jarosińskiego. Przewodniczący 
Rady Państwa tow. Ochab cztery godziny wcześniej w Belwederze wręczył odzna-
czenia zasłużonym nauczycielom. 

Projekt dekoracji Sali Kongresowej był zatwierdzany na wysokim szczeblu 
ministerialnym. W 1965 r. dekorację stanowiły fl agi czerwone i biało-czerwone. 
Następnie znajdowało się tam logo ZNP oraz dwie daty 1905 i 1965, z racji ob-
chodzonego właśnie 60-lecia związku. Widniało też hasło: „Nauczyciel to nie tylko 
pracownik szkolny, to szermierz rewolucji kulturalnej i postępu społecznego”. 
Harmonogram centralnych uroczystości był następujący:

– godz. 9.00 – zbiórka zasłużonych nauczycieli w Ministerstwie Oświaty, zała-
twienie formalności (sprawdzenie listy obecności, wydanie delegacji);

– godz. 10.00 – spotkanie zasłużonych nauczycieli z ministrem;
– godz. 11.15 – przewiezienie zasłużonych nauczycieli do Belwederu;
– godz. 12.00 – odznaczenie zasłużonych nauczycieli przez przewodniczącego 

Rady Państwa PRL;
– godz. 14.00 – obiad dla odznaczonych nauczycieli w ZG ZNP;
– godz. 16.00 – początek centralnej akademii.
Odgórnie też został ustalony skład prezydium centralnej akademii:

1. E. Ochab – przewodniczący Rady Państwa PRL
2. W. Jarosiński – sekretarz KC PZPR
3. I. Loga-Sowiński – przewodniczący CRZZ
4. M. Spychalski – marszałek Polski
5. Cz. Wycech – marszałek Sejmu PRL, prezes NK ZSL
6. S. Kulczyński – przewodniczący CK SD
7. P. Jaroszewicz – wicepremier
9. Z. Nowak – wicepremier

10. J. Groszkowski – prezes PAN
11. A. Werblan – przewodniczący Sejmowej Komisji Oświaty i Nauki
12. H. Garbowski – z-ca kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR
13. W. Tułodziecki – minister oświaty
14. H. Golański – minister szkolnictwa wyższego
15. L. Motyka – minister kultury i sztuki
16. J. Sztachelski – minister zdrowia i opieki społecznej
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17. M. Jagielski – minister rolnictwa
18. M. Walczak – prezes ZG ZNP
19. S. Hasiak – przewodniczący ZG ZMS
20. K. Barcikowski – przewodniczący ZG ZMW
21. W. Kinecki – naczelnik ZHP
22. J. Kwiatek – przewodniczący RN ZSP
23. S. Zawadecka – przewodnicząca ZG LK
24. S. Kociołek – I sekretarz WKW PZPR
25. M. Jaworski – I sekretarz WKW PZPR
26. J. Zarzycki – przewodniczący prezydium ST. R.N.
27. A. Mierzwiński – przewodniczący WRN
28. J. Kuberski – kurator OS m.st. Warszawy
29. M. Migdalski – kurator OS Warszawskiego
30. S. Turski – rektor UW
31. B. Redlich – prezes Zarządu Stołecznego ZNP
32. S. Jeziorski – Zarząd Okręgu Wojskowego ZNP74.

Do powyższej wyliczanki ofi cjeli naznaczonych do uświetnienia święta nauczy-
cielskiego dołączono 60 nauczycieli wybranych do prezydium spośród osób wyde-
legowanych przez kuratoria.

Przeglądając kierunki strategii wychowawczej operującej corocznymi szkolnymi 
imprezami, na przeciwnym biegunie w stosunku do Dnia Nauczyciela można spró-
bować umieścić politykę wobec uczniowskich studniówek. Inaczej niż w siermiężnych 
latach 50., teraz młodzież licealna miała lepsze warunki życia, zarysowywało się jej 
zróżnicowanie ze względu na sytuację materialną rodziców. Tendencja do dyscypli-
nowania i demokratyzowania (pozorna przecież) życia szkoły spowodowała urzęd-
niczą akcję uregulowania studniówek i balów maturalnych, imprez tradycyjnie za-
korzenionych w obyczajowości najstarszych licealistów, a więc elity uczniowskiej. 
W 1964 r. opierając się na informacjach, że nie wszyscy uczniowie mogą brać udział 
w zabawach organizowanych w lokalach gastronomicznych, ze względu na możli-
wości fi nansowe swoich rodziców, ministerstwo wskazało kuratorom niedopuszczal-
ność takich praktyk. Nakazało odbywać wszelkie imprezy szkolne, również poże-
gnalne dla maturzystów i absolwentów, na terenie szkoły – nigdy w restauracji 
i kawiarni. Należało przestrzegać zakazu spożywania napojów alkoholowych. 
Ewentualne składki miały być możliwie najniższe, aby w imprezach mogli brać udział 
wszyscy absolwenci75.

Rok później zalecenia te zostały ułożone w trzy punkty i rozesłane do kuratoriów 
i szkół:

1. Zabawy szkolne, w tym studniówki i bale maturalne mogą być organizowa-
ne wyłącznie na terenie szkoły bądź w lokalu innej placówki oświatowo-wychowaw-
czej, a fi nansowane ze środków komitetu rodzicielskiego.

74 Notatka w sprawie uroczystości obchodów Dnia Nauczyciela w 1965 r., AAN, MO, 
sygn. 557, s. 150–176.

75 Pismo do kuratorów okręgów szkolnych, 27 IV 1964, AAN, MO, sygn. 632, s. 8.
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2. Specjalne składki na ten cel mają być przez komitety rodzicielskie uchwala-
ne i zbierane od rodziców uczniów tylko za ich zgodą, w wysokości umożliwiającej 
udział w imprezie wszystkim uczniom. Przyjęcie należy ograniczyć do kanapek, 
herbaty, kawy, ciasteczek, słodyczy i owoców.

3. Wszelkie wpływy i wydatki na imprezy należy szczegółowo udokumentować 
w księgowości komitetu rodzicielskiego76.

Osobom winnym naruszenia tych przepisów grożono pociągnięciem do odpo-
wiedzialności służbowej. W kilku następnych latach imprezy odbywały się na terenie 
szkół, ale w latach 70. można już było bawić się w restauracjach, kawiarniach, remi-
zach strażackich, klubach. Jeszcze jedna refl eksja dotycząca spożywania napojów 
wyskokowych. Wspomnienia o butelkach przemycanych na salę balową pod pazuchą 
garnituru to stały element opowieści wszystkich pokoleń maturzystów. Zakazów 
centralnych i dyrekcji poszczególnych placówek nie dało się oczywiście zrealizować 
i naiwnością byłoby wierzyć w sens ich wydania. Do wielu rodzinnych tradycji 
przeszły wspomnienia o wspólnym, pomaturalnym piciu alkoholu nie tylko z kole-
gami, ale także z niektórymi nauczycielami, dotychczas wielkimi autorytetami dla 
uczniów.

Pozostając w kręgu ostatniej z poruszonych spraw, spójrzmy na sposób realiza-
cji ustawy o zwalczaniu alkoholizmu. Resortowe rozporządzenie okólnika nr 15 
z 12 lipca 1956 r. (DzU Min.O.W., nr 9, poz. 81) w sprawie przezwyciężania alko-
holizmu wskazywało na odpowiedzialną rolę szkoły i nauczyciela w walce z tym 
nałogiem. Było ono później regularnie przypominane w postaci zaleceń prowadze-
nia systematycznej pracy propagandowo-wychowawczej, zapoznającej ze szkodami, 
jakie przynosi alkohol. Obowiązywał bezwzględny zakaz używania napojów alko-
holowych na terenie placówek szkolnych oraz urzędowy nakaz, aby młodzież stro-
niła od alkoholu także poza szkołą. Tematyka przeciwalkoholowa została wprowa-
dzona do różnych przedmiotów nauczania. W szkole podstawowej:

– na przedmiocie wiadomości o przyrodzie w IV klasie, w dziale „człowiek 
i zachowanie zdrowia” był temat „higiena odżywiania, szkodliwość alkoholu”;

– na przedmiocie biologia w VII klasie przy omawianiu czynności i budowy 
komórki nerwowej należało wskazywać na zależność zdrowia psychicznego od wa-
runków pracy i atmosfery środowiska rodzinnego, szkodliwy wpływ alkoholu i ni-
kotyny na system nerwowy oraz na leczenie alkoholików. 

W liceum ogólnokształcącym, liceum pedagogicznym i liceum dla wychowawczyń 
przedszkoli:

– na przedmiocie higiena zostały wprowadzone zagadnienia: właściwe wyko-
rzystanie czasu wolnego, wypoczynek bierny i czynny, czynniki wywołujące ujemny 
wpływ na zdrowie psychiczne i powodujące przedwczesne wyczerpanie sił, starzenie 
się a nikotyna, alkohol, narkotyki, konsekwencje chorób wenerycznych i alkoholizmu 
dla potomstwa, programowanie zasad kulturalnego współżycia w rodzinie, w zakła-
dzie pracy oraz innych formach kontaktów społecznych.

76 Pismo do kurator okręgów szkolnych, 25 XI 1965, AAN, MO, sygn. 632, s. 15.
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W zasadniczej szkole zawodowej i technikum:
– na przedmiocie higiena – poruszano problem jednostkowego i społecznego 

działania alkoholizmu z wyraźnym poleceniem do przedstawiania tego nałogu jako 
klęski społecznej i jej zgubnego wpływu na rozwój fi zyczny i moralny młodzieży.

Do bibliotek szkolnych wprowadzono kilka książek i czasopism, np.: J. Fast, 
Zapalisz, a może napijesz się, Warszawa 1956; M. Kacprzak, Pogawędka w szkole 
o alkoholizmie, Warszawa 1958; K. Mikulska, Walka z pijaństwem wśród młodzieży, 
Warszawa 1955; Zdrowie i Trzeźwość – wydawnictwo ciągłe Głównego Komitetu 
Przeciwalkoholowego. 

W celu zapewnienia dzieciom z rodzin alkoholików wypoczynku na koloniach 
letnich wydziały oświaty rad narodowych wspólnie z terenowymi społecznymi ko-
mitetami przeciwalkoholowymi starały się kierować dzieci na organizowane przez 
siebie turnusy. Akcja szła opornie. Jedyny wzór stanowiło Kuratorium Oświaty 
w Zielonej Górze, które prowadziło stałą całoroczną placówkę wczasową dla dzieci 
z rodzin alkoholików. Dom wczasów dziecięcych „Leśna Górka” w Przemkowie 
posiadał 60 miejsc, w ciągu roku na 6-tygodniowych turnusach z nauczaniem prze-
bywało około 400 dzieci. W skali kraju na pomoc materialną dla dzieci najbardziej 
potrzebujących wsparcia, chociażby na dożywianie, brakowało oczywiście pieniędzy. 
W dodatku nie istniały dokładne dane, ile dzieci musi uzyskać pomoc77.

Ostatnią akcją, o której trzeba wspomnieć, był coroczny konkurs, ogłaszany 
od 1960 r. o tytuł najlepszej spółdzielni uczniowskiej w szkole wiejskiej. Organizowała 
go Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w porozumieniu 
z Ministerstwem Oświaty, ZNP, redakcjami czasopism młodzieżowych: „Płomyczek”, 
„Płomyk” i „Przyjaciel Młodego Spółdzielcy”. Cel konkursu to aktywizacja spół-
dzielni uczniowskich w szkołach wiejskich poprzez inicjowanie prac usługowych, 
hodowlanych, uprawowych oraz rozwijanie ich działalności kulturalnej i społecznie 
użytecznej. Konkurs miał formę współzawodnictwa ogólnokrajowego między spół-
dzielniami uczniowskimi. W 1965 r. uczestniczyło w nim 7689 spółdzielni. Zakres 
konkursu to:

– prowadzenie wielobranżowego sklepiku szkolnego;
– komisowa sprzedaż książek;
– usługi, np. fryzjerskie, fotografi czne, introligatorskie, elektrotechniczne, ślusar-

skie, stolarskie, nabijanie długopisów, naprawa piór, pogotowie krawieckie, repasacja 
pończoch oraz prowadzenie szkolnych kas oszczędnościowych;

– poletka doświadczalne i uprawy warzyw, kwiatów ozdobnych, drzewek owo-
cowych oraz dodatkowo uprawy zalecanej przez służbę agrotechniczną w danym 
rejonie;

– hodowle: królików, pszczół, jedwabników, nutrii, ptactwa domowego, ryb;
– ochrona przyrody: dokarmianie zwierząt, ptaków, budowa domków lęgowych, 

zadrzewianie, walka z chwastami i szkodnikami, likwidacja sideł;

77 Sprawozdanie z realizacji ustawy o zwalczaniu alkoholizmu, AAN, MO, sygn. 630, 
k. 25–34.
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– zbieranie odpadków użytkowych, runa leśnego, owadów, żab, ślimaków, ziół 
lekarskich, kamieni na polach;

– opieka nad grobami, zabytkami kultury, małymi dziećmi;
– podnoszenie estetyki budynku szkolnego oraz terenów przyległych do szkoły, 

urządzanie kwietników, zakładanie ogrodzeń, zasiewanie trawników, dekorowanie 
pomieszczeń, sprzątanie;

– udział w budowie obiektów komunalnych i kulturalnych, naprawa i budowa 
dróg, prace na polach PGR, samopomoc koleżeńska, w tym komplety  korepetytorskie;

– wytwarzanie prostych przedmiotów codziennego użytku, wyrobów artystycz-
nych i rzemiosła ręcznego, pomocy naukowych, zabawek, przedmiotów z wikliny;

– organizowanie szkoleń w zakresie umiejętności praktycznych, kółek teatralnych, 
estradowych, muzycznych, redagowanie gazetki spółdzielczej;

– urządzanie imprez sportowych, spotkań z działaczami, wystaw fotografi cznych.
Komisje konkursowe punktowały każdy wykonany czyn według dokładnego 

rozdzielnika. Sprawdzały jak wygląda sprawozdawczość spółdzielni, bo każda z czyn-
ności powinna być szczegółowo udokumentowana. Nagrody były fundowane przez 
zarządy spółdzielcze w województwach i powiatach, a liczba nagrodzonych nie mogła 
przekroczyć 1/4 wszystkich uczestników konkursu78.

78 Regulamin i pismo wprowadzające ogólnokrajowego konkursu o tytuł najlepszej spółdziel-
ni uczniowskiej w szkołach wiejskich na rok 1965/1966, AAN, MO, sygn. 10, s. 1–5.
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31 grudnia 1970 r. w Polsce mieszkało 32 658 tys. ludności, w tym 8662 tys. 
nie przekroczyło 14 roku życia. Szkół podstawowych było 22 tys. Szkoły podstawo-
we o jednym nauczycielu stanowiły aż 22,2%, o dwóch nauczycielach – 4,1%, o trzech 
– 0,6%, o czterech – 9,5%, o pięciu – 12,3%, szkoły zatrudniające 6 nauczycieli to 
24%, szkoły o siedmiu i więcej nauczycielach to 31,9%. Do szkół podstawowych 
uczęszczało 5257 tys. dzieci. Średnich szkół ogólnokształcących było 858, a zawo-
dowych ponad 10 razy więcej, bo 8704, odpowiednio uczyło się w nich 401,3 tys. 
i 1710,7 tys. osób1.

Narodowy Spis Powszechny przeprowadzony w grudniu 1970 r. ukazał ciekawy 
obraz wykształcenia społeczeństwa. Zastosowano w nim następującą klasyfi kację 
poziomu wykształcenia:

– wyższe dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej, także 
pierwszego stopnia,

– niepełne wyższe dla osób, które ukończyły co najmniej dwa lata studiów 
wyższych lub właśnie studiowały na wyższej uczelni,

– pomaturalne dla absolwentów szkół zawodowych, do których przyjęcie odby-
wało się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej,

– średnie dla osób legitymujących się najwyżej świadectwem ukończenia szkoły 
średniej,

– zasadnicze zawodowe dla osób, które ukończyły ponadpodstawowe szkoły 
zawodowe,

– niepełne średnie dla osób, które ukończyły co najmniej trzy lata szkoły śred-
niej lub uczyły się jeszcze w szkole średniej,

– podstawowe dla osób legitymujących się najwyżej świadectwem szkoły pod-
stawowej,

– niepełne podstawowe dla osób, które nie ukończyły szkoły podstawowej, ale 
się w niej uczyły.

Były także kategorie: „bez wykształcenia szkolnego”, „umie tylko pisać”, „umie 
tylko czytać”, one jednak stanowiły margines całości i nie miały znaczenia w ana-

1 Polska 1918–1988…; dane dotyczą roku szkolnego 1970/1971.
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lizach statystycznych. Ocena wiarygodności wyników dokonana przez Główny Urząd 
Statystyczny, poprzez porównanie spisu powszechnego i spisów kadrowych, wyka-
zała, że dane odnoszące się do wykształcenia średniego były zawyżane w około 15%, 
a zasadniczego zawodowego w 5%. Natomiast zaniżano w spisie wykształcenie: 
niepełne średnie, podstawowe i niepełne podstawowe, dotyczyło to 10% w grupie 
mężczyzn i 5% w grupie kobiet. Zastrzeżenia co do wiarygodności danych spisowych 
odnosiły się w większej mierze do osób starszych, które zmieniały informacje prawdo-
podobnie ze względów ambicjonalnych. Młodsze osoby postępowały rzadziej w ten 
sposób, być może z powodu niedawnego ukończenia szkoły i obawy przed możli-
wością łatwego sprawdzenia danych.

Kiedy przyglądamy się analizie informacji spisowych ze względu na płeć popu-
lacji, zaznaczają się prawidłowości:

– nieznacznie wyższy odsetek mężczyzn posiadających wykształcenie wyższe,
– znacznie wyższy odsetek kobiet mających wykształcenie pomaturalne i  średnie,
– większy odsetek mężczyzn z wykształceniem na poziomie szkoły zawodowej,
– wyższy odsetek kobiet z wykształceniem podstawowym.
Komentarze odnoszące się do tych informacji wskazywały na dynamiczny rozwój 

zasadniczych szkół zawodowych, do których uczęszczali głównie chłopcy, aby zdobyć 
zawód tradycyjnie męski. Przyczyny poprzestawania na wykształceniu podstawowym 
były różnorodne, chociażby brak miejsc w szkołach średnich, niedostateczny rozwój 
sieci komunikacyjnej, internatów, pomocy materialnej dla ubogiej młodzieży. Wybór 
szkoły średniej bardzo często uzależniano od lokalizacji w pobliżu miejsca zamiesz-
kania, a nie od zainteresowania ucznia zawodem. W rezultacie takiej selekcji po-
wstawały komplikacje na rynku pracy, powodowane nadmiarem pracowników po-
siadających takie same kwalifi kacje, które z powodu możliwości racjonalnego 
spożytkowania skazywano na marnotrawienie. Dalszą konsekwencję wymuszonego 
wyboru zawodu stanowiła niechęć do jego wykonywania. Część młodzieży, zwłasz-
cza z rodzin uboższych i wielodzietnych, wolała szkoły stwarzające szanse na szybki 
zarobek. Podobnie było w rodzinach bez obyczaju i aspiracji do kształcenia dzieci 
poza wymuszone minimum. Tradycyjnie poziom i kierunek wykształcenia rodziców 
przemożnie wpływał na szkolne kariery dzieci.

Gdy spojrzymy na młodzież w wieku od 20 do 24 lat, to tutaj jedynie 3,4% męż-
czyzn i 4,8% kobiet deklarowało wykształcenie niepełne średnie. Ogółem dla 
roczników młodszych mniejszy udział osób bez wykształcenia podstawowego i z wy-
kształceniem podstawowym wynosił 37,5% dla grupy 20–24 lata; 52,6% dla grupy 
25–29 lat; 59,5% dla grupy 30–34 lata. Chociaż systematycznie zmniejszał się odsetek 
młodzieży wstępującej na rynek pracy bez kwalifi kacji, to cały czas był on wysoki. 
Z młodszych roczników ponad 1/3 nie posiadała kwalifi kacji do wykonywania 
zawodu, a starszych – więcej niż połowa. Taka obserwacja nasuwała dyrektywę 
znacznej rozbudowy szkolnictwa ponadpodstawowego i różnych form dokształcania 
ze względu na perspektywę 30–40 lat, kiedy to wymienione grupy ludności miały 
być w wieku zdolności do pracy.

Wśród ludności z wykształceniem średnim przeważały kobiety i to kobiety 
mieszkające w miastach. Ogółem wykształcenie średnie posiadało 22% populacji 
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w wieku 20–24 lata, w tym kobiety 26,7% i mężczyźni 17,7%. Dla kobiet mieszka-
jących w mieście odsetek wynosił 33,4, a dla kobiet ze wsi – 17,3; dla mężczyzn 
z miasta 23,8, a ze wsi – 10,3. W wypadku starszej populacji odsetki osób ze średnim 
wykształceniem obniżały się i wynosiły w grupie 25–29 lat – 16, a w grupie 30–34 lat 
– 15,7%. Przy uwzględnieniu podziału na płeć oraz miejsce zamieszkania jeszcze 
bardziej się pogłębiały. Kiedy zastanawiamy się nad wykształceniem zasadniczym 
zawodowym, to widzimy przewagę mężczyzn, dla których najwyższy wskaźnik był 
w grupie 20–24 lat i wynosił 34,5%, niższy – dla roczników starszych – 22,8% dla 
mężczyzn w wieku 25–29 lat i 17,6% dla wieku 30–34 lata. Najwyższy odsetek 
mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym był w miastach.

Najwyraźniejsze zróżnicowanie poziomu wykształcenia widać, gdy zastosowano 
podział – według miejsca zamieszkania – na wieś i miasto. Dane wykazywały, że na 
wsi mieszkało najwięcej ludzi nieposiadających wykształcenia podstawowego, 
bo 38,3%. Na mapie województw wskaźnik był największy w woj.: białostockim – 
56,5%, lubelskim – 50,1%, kieleckim – 49,2%, szczecińskim – 42,4%, a najniższy 
w woj.: opolskim – 17,2%, w katowickim – 18,3%, gdańskim – 25,5% W miastach 
ludność bez pełnego wykształcenia podstawowego stanowiła 12,8%. Wśród wielkich 
miast największy odsetek miała Łódź, bo 18,7. W Poznaniu wynosił on 3,4, 
a w Krakowie 7,12. Kryzys życia w państwie pod koniec poprzedniej dekady był 
widoczny we wszystkich dziedzinach. Na szczytach władzy toczyły się przepychan-
ki frakcyjne, szalała infl acja, podaż artykułów rynkowych nie wystarczała na zaspo-
kojenie podstawowych potrzeb, kulała gospodarka. Nikt już nie wierzył w strofy 
gomułkowskiej propagandy. Dramat skołatanego społeczeństwa rozegrał się podczas 
masakry na Wybrzeżu. Wydarzenia grudnia 1970 r., według wewnętrznych danych 
policyjnych i partyjnych, kosztowały życie 45 osób, w tym 29 robotników i 7 uczniów 
szkół zawodowych i ogólnokształcących. 12 spośród zabitych miało mniej niż 20 lat. 
Ranne były 1164 osoby. Zatrzymano 3161 osób biorących udział w zamieszkach, 
wiele z nich pobito. Od 14 do 20 grudnia prewencyjnie w aresztach zatrzymano 
6,5 tys. osób3. Wyliczenia historyków szacują liczbę zabitych nawet na 800 osób4. 
20 grudnia Biuro Polityczne wyznaczyło nowego I sekretarza. Był nim Edward 
Gierek. Desygnowaną czołówkę stanowili także Edward Babiuch, Józef Tejchma, 
Franciszek Szlachcic. Potem dołączyli do nich m.in. Henryk Jabłoński, Wojciech 
Jagielski, a premierem został Piotr Jaroszewicz. Depeszę gratulacyjną dla towarzyszy 
z Polski nadesłał Leonid Breżniew z Moskwy. 6 i 7 lutego 1971, kiedy pamięć 
o tragicznych wypadkach była jeszcze świeża, obradowało VIII Plenum KC PZPR. 
Zdezorientowani pracownicy oświaty, podobnie jak społeczeństwo, wsłuchiwali się 
w komunikaty radiowe i prasowe, chcieli poznać dążenia nowej władzy w pozornie 
zmienionej sytuacji. Czego mogli dowiedzieć się od przywódców państwa, zwłaszcza 
od partyjnego lidera? Usłyszeli, że dalszy rozwój budownictwa socjalistycznego 
w Polsce jest nierozłączny od demokracji socjalistycznej, ta ostatnia oznacza współ-

2 Młodzież w procesie przemian, red. A. Jasłowska, B. Gotowski, Warszawa 1977.
3 A. Friszke, Polska Gierka, Warszawa 1995, s. 12.
4 W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945–1980, Warszawa 2003, s. 591.
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uczestniczenie mas w rządzeniu krajem. Kłopoty z wyciągnięciem konstruktywnych 
wniosków z dyskusji na plenum mieli także nauczyciele skupieni w swoim związku 
zawodowym. I sekretarz uznał bowiem związki zawodowe za nieodłączny element 
demokracji socjalistycznej, który po wydarzeniach grudniowych powinien być 
poddany ostrej krytyce. Zgadzał się z zarzutami, które można było usłyszeć w za-
kładach pracy, że związki pełniły jedynie rolę pasa transmisyjnego przenoszącego 
uchwały partii do załóg pracowniczych. Więcej, widział konieczność określenia na 
czym ma polegać kierownicza rola partii w stosunku do związków zawodowych. 
Tutaj jednak kończyły się intrygujące momenty dotyczące podziału ról w państwie. 
Wyjaśnienie podziału obowiązków to zlepek komunałów znanych z poprzednich 
lat. Według tej wykładni partia jako kierownicza siła powinna:

– wyznaczać cele społeczno-gospodarcze i polityczne,
– prowadzić nieustanną głęboką pracą ideologiczną opartą na marksizmie-leni-

nizmie,
– kierować szeroko pojętymi sprawami kadrowymi,
– sprawować kontrolę nad realizacją wyznaczonych zadań w praktyce i dokony-

wać ich weryfi kacji.
Natomiast związki zawodowe, w tym także interesujący nas tutaj ZNP, muszą 

troszczyć się o warunki pracy oraz właściwe stosunki międzyludzkie. Mają prawo 
dyskutowania i współdecydowania we wszystkich problemach dotyczących „bytu” 
i „produkcji”. Nawet komunały nie potrafi ły ukryć, że związek, prasa związkowa, 
wreszcie sami nauczyciele nadal mają być spolegliwym pasem transmisyjnym.

I sekretarz był spektakularnie zaniepokojony płynącymi do niego wieściami 
o chuligaństwie, łapownictwie, pasożytnictwie, nieuczciwym bogaceniu się, braku 
poszanowania dla mienia społecznego. W ciągu ostatnich burzliwych miesięcy miały 
one wystąpić ostrzej, pomimo wysiłków milicji, aparatu bezpieczeństwa, prokuratu-
ry i sądów. Do kompleksowej walki o porządek, ład społeczny i dyscyplinę mobili-
zował pracowników oświaty, bo szkoła to główny ośrodek kształtowania charakterów 
i postaw. W akcji wychowawczej – to kolejne postulaty wysunięte przez partię – 
chodzi o włączenie młodzieży do pełniejszego współuczestnictwa w pracy dla rozwoju 
ojczyzny. Kierownictwo partii postawiło teraz przed młodzieżą zadanie wzięcia 
w swoje ręce budownictwa mieszkaniowego. W tym miejscu przemowy zostały 
przywołane szklane domy wymarzone przez Żeromskiego, a także kolejne wezwanie: 
„Stańcie do budowy Polski słonecznych domów! Pomóżcie państwu i sobie! Weźcie 
tę wielką sprawę w swoje ręce”. Na taki pozew partii odpowiedź aktywu nauczyciel-
skiego mogła być tylko jedna. Związkowi przywódcy zapewniali, że podzielają opinie 
o kryzysie grudniowym oraz zgadzają się z wizją rozwoju kraju5.

Instrukcje wysyłane do podstawowych organizacji partyjnych jeszcze długo 
posiłkowały się fragmentami tez programowych z VII Plenum KC PZPR: „Młode 
pokolenie tylko wtedy sprosta swym powinnościom jeśli zostanie wychowane w duchu 
aktywności społecznej, wysokich wymagań, jeśli cechować je będzie twórcze dążenie 
do osiągnięcia coraz lepszych rezultatów pracy. Jedynie pokolenie wyrosłe z poczu-

5 Program naprawy, „Głos Nauczycielski” 1971, nr 7, s. 1.
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cia dyscypliny i obowiązku, przygotowane do przezwyciężania słabości i walki 
z trudnościami, przejawiające rozmach i odwagę w dążeniu do ambitnych celów jest 
w stanie zagwarantować pomyślną przyszłość narodu i ojczyzny. Socjalistyczne 
wychowanie – to kształtowanie ludzi odważnych, zahartowanych i pracowitych, 
rzetelnych i samodzielnych”6. Oczywiście zasadniczym celem instrukcji było przy-
pomnienie członkom organizacji partyjnych, że są oni współodpowiedzialni za kie-
runek rozwoju szkoły. Powinni inspirować prace szkoły w oparciu o wytyczne władz 
partyjnych oraz współdziałać z kierownictwem placówki w realizowaniu właściwej 
polityki kadrowej i ocenianiu personelu nauczającego.

Henryk Jabłoński, minister oświaty i szkolnictwa wyższego, niezwłocznie ustawił 
interpretację wydarzeń na wybrzeżu w strategii resortu. Zwołał naradę kuratorów 
i podał pożądany komentarz. Dostrzegał dramatyzm wypadków i widział w nich 
jeszcze „jedną lekcję historii, jakich nam przecież losy nie skąpiły. Od 20 grudnia 
[…] systematycznie krok za krokiem wyciągamy nauki z tej lekcji, porządkujemy 
życie naszego kraju”7. Na tej naradzie jeszcze większym przykładem błazenady było 
wystąpienie wiceministra tego resortu, E. Zachajkiewicza, który w napiętej sytuacji 
politycznej podjął się zadania potępienia najbardziej ujemnych zjawisk w szkole. Oto 
one:

– wiedza zdobywana przez uczniów jest powierzchowna, a nie pogłębiona; szkoła 
nie rozwija przekonań i poglądów uczniów, a zatem nie stwarza warunków do ich 
wszechstronnego rozwoju,

– dorobek najlepszych szkół i placówek nie jest upowszechniany,
– system oceniania i egzaminów jest nastawiony na badanie zasobu wiadomości,
– zjawisko zawyżania ocen szkolnych jest często obserwowane, bo nauczyciele 

traktują swoja pracę w sposób formalny; w niektórych szkołach nie docenia się sa-
morządności i samodzielności młodzieży,

– nadzór pedagogiczny jest nastawiony na badanie sprawności pracy szkół, 
odsetka drugoroczności i odsiewu szkolnego – co nie pomaga nauczycielom8.

Przerwijmy w tym momencie wyliczankę błędów szkoły, zaniechajmy także 
przytaczania banałów – wskazówek dla kuratorów i dyrektorów szkół, postawionych 
wobec dokonujących się zmian. 

Modernizowany wizerunek kontaktów władzy ze społeczeństwem rozpoczął się 
już w momencie, kiedy Gierek zakazał wywieszania swojego portretu w urzędach 
i szkołach, co było nowością. I sekretarz podróżował po kraju, spotykał się z robot-
nikami, rozmawiał z ludźmi swobodnie i niemalże przyjacielsko. Obiecywał poprawę 
warunków życia i racjonalne gospodarowanie, ale tylko wówczas, gdy otrzyma po-
parcie ze strony goszczących go zakładów pracy. Aby pytanie o pomoc nie okazało 
się retoryczne, ludzie chóralnie odpowiadali: „pomożemy” i w ten sposób narodził 
się nowy publiczny obyczaj, charakteryzujący początek dekady lat 70. 

6 Wytyczne do pracy podstawowych organizacji partyjnych w szkołach i placówkach oświa-
towo-wychowawczych, 3 VIII 1973, AAN, MO, sygn. XI/974, s. 131.

7 Jakość pracy szkoły, „Głos Nauczycielski” 1971, nr 10, s. 1.
8 Ibidem. 
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Reprezentanci różnych profesji także przybywali do stolicy. 10 marca przyjecha-
li nauczyciele – byli umiejętnie dobraną reprezentacją wszystkich typów szkół 
z całego kraju. Według standardowego komunikatu Polskiej Agencji Prasowej pe-
dagodzy niecierpliwie oczekiwali na takie spotkanie, bo chcieli usłyszeć, czy po 
tragicznych wydarzeniach grudniowych nowe kierownictwo partii i rządu, przystę-
pując do naprawy kraju, nie zapomni o postulatach nauczycieli. Edward Gierek 
prowokacyjnie podziękował całemu środowisku za patriotyczną postawę podczas 
wydarzeń grudniowych i obecnie. Nie precyzował jednak dokładniej, na czym owa 
godna pochwały postawa miałaby polegać. Zachęcał do „dobrej roboty” we wszyst-
kich placówkach oświatowych. Uwierzytelnieniem szczerych intencji miało być 
zwłaszcza:

– powołanie po raz pierwszy w Polsce Ludowej ministra oświaty i szkolnictwa 
wyższego do nowego kierownictwa partii; minister został zastępcą członka Biura 
Politycznego KC PZPR,

– wyznaczenie jednemu z wicepremierów zakresu spraw oświaty, nauki i kultury,
– postanowienie o powszechnym kształceniu na poziomie szkoły średniej.
Dyskutowano także o warunkach socjalnych nauczycieli. Jaroszewicz przyrzekł, 

że dalsza poprawa bytu nauczycieli będzie możliwa w miarę osiągania satysfakcjonu-
jących efektów ekonomicznych w całej gospodarce. Póki co rząd postanowił m.in.:

– wydzielić część pieniędzy z SFBSiI na budowę mieszkań dla nauczycieli na wsi,
– przyznać 200 zł dodatku wszystkim grupom nauczycieli,
– zapewnić nauczycielom studiującym zaocznie prawo do zwrotu kosztów 

podróży do uczelni w dniach wolnych od pracy,
– objąć część obecnych pedagogów-emerytów dodatkami do emerytur z tytułu 

stażu w Polsce Ludowej9.
Nowa ekipa z wielkim rozmachem rozkręcała gospodarkę – jak się wkrótce 

okazało – sztucznie i głównie w oparciu o zagraniczne kredyty, nie pomijała także 
innych sfer życia w państwie. Szerokim frontem budowała założenia wychowania, 
tutaj jednak nie korzystała z zachodniej pomocy, przeciwnie gmach szkolnictwa 
polskiego, złożony ze starych cegieł, miał jeszcze bardziej stabilnie stać w bloku 
państw socjalistycznych. Nawet w nielicznych momentach, kiedy zaistniały okolicz-
ności sprzyjające na złapanie światowego oddechu, wygrywała rutyna. Przykładem 
mogą być przedsięwzięcia w ramach Międzynarodowego Roku Oświaty, którym 
decyzją UNESCO był rok 1970.

Wprawdzie o spektakularnej okazji przypomniano sobie dopiero na wiosnę 
1971 r., kiedy uspokoiły się przepychanki personalne, ale nie przeszkadzało to 
w ponownej animacji Krajowego Komitetu Międzynarodowego Roku Oświaty. 
A wszystko po to, aby oznajmić Polakom zaangażowanie ich kraju, ponoć dorów-
nujące najbardziej aktywnym potęgom ekonomicznym. Do UNESCO zostały 
zgłoszone polskie inicjatywy:

– popularyzacja zagadnień oświaty i wychowania wśród ogółu społeczeństwa,

9 Nauczycielskie poparcie i zaufanie, „Głos Nauczycielski” 1971, nr 12, s. 1.
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– dokonanie gruntownej analizy stanu oświaty i podjęcie dyskusji nad perspek-
tywami jej rozwoju,

– poszerzenie jednolitego frontu wychowania z uwzględnieniem rodziny,
– przyspieszenie rozwoju badań pedagogicznych i ich integracja z innymi dzie-

dzinami nauki,
– popularyzacja w kraju i za granicą polskich tradycji oświatowych.
Z perspektywy 1971 r. uznano, że zadanie zostało wykonane. Dowodem było 

m.in. 50 publikacji książkowych ze znaczkiem Międzynarodowego Roku Oświaty 
oraz międzynarodowa konferencja poświęcona współczesnej rodzinie. W konferen-
cji wzięło udział 230 osób z 22 krajów, w ciągu sześciu dni wysłuchano 50 referatów. 
Zestawienie wyników badań pokazywało kryzys współczesnej rodziny. Strona polska 
rozpropagowała spotkanie także w kategoriach konfrontacji dwóch odmiennych 
systemów społecznych. Więcej, porównanie form pomocy i opieki nad rodziną 
w krajach kapitalistycznych i w Polsce miało wypaść zdecydowanie na korzyść 
państwa socjalistycznego. Nie oznaczało to jednak, że procesy dezintegracji rodziny, 
typowe dla wysoko uprzemysłowionych krajów kapitalistycznych, całkowicie nie 
występowały w kraju socjalistycznym. Przeciwnie, polscy specjaliści mieli odnoto-
wywać podobne zjawiska w gwałtownie rozwijających się ośrodkach: Płocku, 
Turoszowie, Nowej Hucie. Zapoznanie się z ostrością patologii na Zachodzie miało 
im ułatwić rodzime zmagania.

Inne zagadnienie wyeksponowane w związku z Międzynarodowym Rokiem 
Oświaty to kształcenie ustawiczne. Nie była to nowa sprawa, bo w Polsce dobrze 
znano kursy eksternistyczne, nauczanie zaoczne, uniwersytety robotnicze. Uzyskały 
one teraz wysoką ocenę od zagranicznych ekspertów. W nawiązaniu do Między-
narodowego Roku Oświaty została zainicjowana akcja doprowadzenia do świado-
mości społecznej przekonania, że kształcenie ustawiczne nie jest tylko sprawą pry-
watnych ambicji czy zamiłowań, ale stanowi niezbędny czynnik warunkujący rozwój 
kraju. Już wcześniej, w lipcu 1970 r. Rada Ministrów wydała uchwałę wprowadza-
jącą obowiązek podnoszenia kwalifi kacji pracowników zajmujących określone sta-
nowiska. Uruchomiono kilkadziesiąt nowych studiów podyplomowych, znacznie 
rozszerzono kursy doskonalenia zawodowego.

Ostatnia spośród zgłoszonych inicjatyw to rozpropagowanie polskiego dorobku 
oświatowego, zwłaszcza z okresu po II wojnie światowej. Okazją do nagłośnienia 
ich na świecie miały być 200-lecie Komisji Edukacji Narodowej oraz 500-lecie 
urodzin Mikołaja Kopernika10.

Nowy styl łączności ze społeczeństwem to także wykorzystanie telewizji do 
bezpośrednich kontaktów z obywatelami. 17 września 1971 r. w programie Trybuna 
Obywatelska pojawili się m.in. minister i wiceminister oświaty i szkolnictwa wyż-
szego oraz kierownik Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR. Osobą autorytatywnie 
wypowiadającą się w sprawach edukacji był członek Biura Politycznego, sekretarz 
KC PZPR Stefan Olszowski. Przedstawiciele władzy odpowiadali na pytania nade-
słane wcześniej w listach oraz na pytania zadawane przez widzów telefonujących 

10 Oświata proces nieustający, „Głos Nauczycielski” 1971, nr 19, s. 1, 8.
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w czasie emisji programu. Spójrzmy jak wyglądały granice szczerości tej bezpośred-
niej rozmowy. Pierwsze z dopuszczonych pytań brzmiało: „Czy warto się uczyć?”. 
Minister Jabłoński odpowiadając, mówił o wzroście płac, przewidzianym na najbliż-
sze 5-lecie, który będzie promować wyższe kwalifi kacje i bardziej odpowiedzialne 
stanowiska. Ponadto trzeba się uczyć, aby sprostać wymaganiom rewolucji technicz-
nej właśnie dokonującej się w naszym kraju. 

Kilka pytań dotyczyło możliwości dostania się na studia i preferencji punktowych 
dla młodzieży robotniczej i chłopskiej. Olszowski przyznał wprawdzie, że system 
punktowy przyjmowania na uczelnie nie jest doskonały, ale poprawia on skład 
socjalny studentów. Natomiast kłopotów partii przysparzało zapewnienie na studiach 
składu odpowiadającego strukturze narodu. Sekretarz KC PZPR udzielił odpowie-
dzi także na pytanie dotyczące nauczania religii. Tutaj również nie powiedział nic 
zaskakującego, bo jedynie przypomniał widzom, że w Polsce istnieje zasada oddzie-
lenia religii od szkoły. Jest ona słuszna, bo gwarantuje nieistnienie konfl iktów 
światopoglądowych. Religia może być nauczana w specjalnych punktach kateche-
tycznych, którym państwo przychodzi z pomocą fi nansową. Przesadzając w ostatniej 
sprawie, oczywiście mijał się z rzeczywistością, zwłaszcza w stwierdzeniach o polskiej 
szkole unikającej ateistycznej propagandy. I jeszcze jeden fragment z tego dialogu 
pomiędzy telewidzami a przedstawicielami władzy. Oceniając wydarzenia politycz-
ne z ostatnich lat Olszowski oświadczył, że dla partii jedynym kryterium warto-
ściowania zjawisk społecznych jest stosunek do nich klasy robotniczej. Jego zdaniem 
robotnicy negatywnie ocenili wydarzenia marcowe z 1968 r., których przyczynę 
stanowiły niedomagania wyższych uczelni oraz niepohamowane ambicje osób 
o orientacji rewizjonistycznej. Natomiast w grudniu nastąpił „ruch klasy robotniczej”, 
w wyniku którego partia dokonała zwrotu w swej polityce, wyciągnęła i nadal 
wyciąga z niego wnioski11.

Kiedy w grudniu 1971 r. spektakularnie obradował VI Zjazd PZPR, nie było 
już niespodzianek. Partyjni aktywiści cieszyli się, że w szeregach nauczycielskich 
znajduje się aż 45% członków PZPR, co miało świadczyć o olbrzymim potencjale 
politycznym tego środowiska, które odpowiednio zmotywowane stworzy właściwą 
atmosferę pracy w szkołach12. Gierek w przemówieniu podczas zjazdu rysował wizję 
przyszłej Polski zapewniającej społeczeństwu dobre warunki życia, ale jej realizacja 
miała zależeć od jakości i wyników pracy każdego obywatela. Ta zasobna i socjali-
styczna Polska musi posiadać jeszcze jedną cechę – pod przewodnictwem partii 
powinna jednoczyć całe społeczeństwo: robotników, chłopów i inteligencję, starszych 
i młodzież, wierzących i niewierzących. Rola nauczyciela to podejmowanie starań 
o wyższy poziom ideowy i warunki życia pracowników oświaty.

W następnym roku na VII Plenum zostało dokończone dzieło eksplikacji celów 
wychowania „na okres budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego”. Przez 
kolejne lata prorządowe ośrodki powoływały się na 10 grup sformułowanych tam 

11 Oświata – wychowanie – sprawy młodzieży w „Trybunie Obywatelskiej”, „Głos Nauczycielski” 
1971, nr 39, s. 1–2.

12 Po VI Zjeździe, „Głos Nauczycielski” 1971, nr 51, s. 2.
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celów. Zespoły badawcze pedagogów włączały je do założeń projektów naukowych, 
ale ostrożnie, aby wtrącone rozwinięcia nie naruszały pierwowzoru. Oto kolejne 
odczytanie oryginału, oczywiście tutaj znacznie skrócone i obdarte z wielu slogano-
wych zdań: 

1. Ugruntowanie wśród młodzieży świadomości znaczenia i słuszności wyboru 
socjalistycznej drogi rozwoju Polski oraz ustrojowej wyższości socjalizmu.

W tej grupie zwraca się uwagę na kierowanie zapału młodych ku problemom 
socjalizmu i partii, kształtowanie ludzi odważnych, zahartowanych, pracowitych, 
rzetelnych, samodzielnych, o wysokiej aktywności społecznej, zdyscyplinowanych 
i obowiązkowych.

2. Kształtowanie przekonania, że Polska i socjalizm to wartości nierozłączne, 
a patriotyzm socjalistyczny to „zasadnicze tworzywo” i główny cel wychowania.

Patriotyzm socjalistyczny zawiera w sobie wszystkie postępowe wartości dotych-
czasowego patriotyzmu polskiego: miłość do kraju, gotowość poświęceń dla ojczyzny, 
przywiązanie do kultury narodu, duma z jego przeszłości. Patriotyzm socjalistyczny 
to powinność młodego Polaka, polegająca na poświęceniu wszystkich sił dla urze-
czywistnienia socjalizmu. Ten patriotyzm manifestuje się w pracy pomnażającej 
materialny i kulturalny dorobek narodu.

3. Nierozerwalne wiązanie współczesnego patriotyzmu polskiego z internacjo-
nalizmem.

4. Kształtowanie przekonania o przyszłości, pomyślności i bezpieczeństwie 
Polski, uzależnionych od współdziałania ze Związkiem Radzieckim i innymi pań-
stwami socjalistycznymi. „Głównym probierzem” internacjonalizmu jest stosunek do 
Związku Radzieckiego.

5. Wychowanie w duchu moralności socjalistycznej poprzez upowszechnienie 
socjalistycznego wzoru osobowego, charakteryzującego się udziałem jednostki 
w przeobrażeniach kraju, bo warunki społeczne określają los i szczęście każdego 
człowieka.

6. Kształtowanie postaw zgodnych z socjalistycznym wzorem osobowym. Postawy 
związane z tym wzorem to: godność własna i godność innych, właściwie pojęta 
solidarność, skromność, wielkoduszność, zaangażowanie społeczne, odważne wyra-
żanie swoich przekonań, uznanie dla weteranów walk klasowych.

Oznacza ono potrzebę zwalczania burżuazyjnych wzorców moralnych wyrasta-
jących z egoizmu i wyrachowania, nieliczenia się z potrzebami społecznymi, karie-
rowiczostwa, konsumpcyjnego nastawienia do życia.

7. Kształtowanie świadomości społecznej w oparciu o zasady marksizmu-leni-
nizmu.

8. Wychowanie przez pracę, która jest głównym źródłem rozwoju społeczeństwa 
i jednostki. Wyzwalanie dążeń do mistrzostwa w wykonywanym zawodzie, równania 
do najlepszych, przodownictwa. Wyrobienie przekonania, że nie ma prac mniej 
i bardziej ważnych. Wszystkie prace są społeczeństwu potrzebne, jeśli celowo się je 
organizuje i dobrze wykonuje. Pobudzanie chęci doskonalenia się w każdym zawo-
dzie, starannego wypełniania obowiązków, krytycyzmu w ocenie rezultatów własnej 
pracy i najbliższego kolektywu.
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9. Aktywizacja młodzieży w życiu społecznym. Przygotowanie do rządzenia 
krajem i rosnącej odpowiedzialności za jego losy. Profi lowanie postawy wysokiej 
dyscypliny w życiu rodzinnym, szkole, miejscu pracy i zamieszkania, gotowości do 
organizacji i coraz wyższej wydajności pracy. Wpajanie cnót obywatelskich, poczucia 
odpowiedzialności za losy kraju, poszanowania władzy ludowej i umiejętności 
współdziałania z nią, nieprzejednania wobec wszelkich przejawów zacofania i sta-
gnacji, kolektywnego działania w grupach rówieśniczych.

10. Ścisłe powiązanie wychowania i działania, ideologii i praktyki. Praca wy-
chowawcza w oderwaniu od praktyki staje się pustosłowiem i abstrakcją, a praktyka 
pozbawiona dopływu treści ideowych jałowieje i ulega wypaczeniu13.

Złote myśli inspirowane powyższym dekalogiem wiele razy służyły naukowcom, 
kiedy na zamówienie tworzyli wzorce osobowościowe Polaków w okresie rozwinię-
tego społeczeństwa socjalistycznego. A tezy, wypowiedziane w hermetycznym języku 
nauki i polityki, były następujące:

„1/ Nie można procesu rozwoju osobowości, tworzenia i wdrażania wzorców 
osobowych odrywać od naukowo przewidywanych przemian społecznych, warunków 
życia i działania jednostek.

2/ […] Dociekania nad doskonaleniem metod wychowawczych skierowanych 
na realizację określonych wzorców osobowych nie mogą być odrywane od dociekań 
nad sposobami akceleracji działalności wychowawczej z przemianami układów 
wychowawczych.

3/ […] Sam proces kształtowania wychowanków według przyjętych wzorców 
osobowych winien być tak pomyślany, aby zespolić przekazywanie określonych treści 
wychowawczych z działalnością praktyczną sprzyjającą ich przyjęciu i utrwaleniu”14.

Publikacje pedagogiczne prześcigały się w wiernopoddańczych deklaracjach: 
„Stajemy na stanowisku ideału wychowania zdeterminowanego historycznie i poli-
tycznie przez teraźniejszość i przyszłość rozwojową naszego społeczeństwa, ideału 
człowieka socjalistycznego”15. Z tym było związane stwierdzenie, że w precyzowaniu 
zadań socjalistycznego wychowania pedagodzy zbyt często ograniczają się do ogól-
nikowych sformułowań, a teoria i praktyka socjalistycznego wychowania nie zbudo-
wała dotąd zadowalającego ideału wychowania. Cóż więc miał robić reżimowy 
pedagog? Powinien przestać posługiwać się sformułowaniami polityków, zamiast 
powtarzać miał je przełożyć na język teorii i praktyki. Droga do zbudowania pro-
gramu wychowania ciągle wydawała się daleka i żmudna, i jakiekolwiek poszukiwa-
nia miały być lepsze od bezczynności16. Sztandarowa, ciągle odświeżana koncepcja 
jednolitości oddziaływań wychowawczych, mająca doprowadzić do ukształtowania 

13 Wychowawcza i kształcąca rola organizacji młodzieżowych w szkole, raport z badań opraco-
wany przez zespół: B. Ratuś (przewodniczący), E. Hajduk, J. Jerzak, maszynopis, Instytut Badań 
nad Młodzieżą w Warszawie, Zielona Góra 1979, AAN, IBPM, sygn. 1/151, s. 3–11.

14 Prof. T. M. Jaroszewski (z-ca dyrektora IFiS PAN), Teoretyczne i metodologiczne założenia 
pracy nad formułowaniem wzorców osobowościowych Polaków rozwiniętego społeczeństwa socjalistycz-
nego, referat wygłoszony na posiedzeniu Rady do Spraw Wychowania, maszynopis, dat. 1977, s. 7.

15 H. Muszyński, Ideał i cele wychowania, Warszawa 1974, s. 9–11.
16 Ibidem. 
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pożądanych społecznie postaw i cech osobowości poprzez upodobnienie oddziaływań 
wszystkich środowisk i instytucji: rodziny, szkoły, organizacji młodzieżowych, środków 
masowego przekazu. Trudno było oczekiwać, że integracja oddziaływań wychowaw-
czych dokona się spontanicznie, niejako w sposób naturalny. Dla scalenia wywiera-
nych wpływów wszystkich ośrodków potrzebowano jednego ośrodka, a jego wska-
zanie to prosta sprawa – „centralną instytucją integrującą, tworzącą jednolity front 
oddziaływań wychowawczych, jest Partia”17.

Polityczny serwilizm miał także inne odsłony. W okresie obowiązywania mody 
na poszukiwanie rezerw, które powinny ujawnić ukryte zapasy i niewykorzystywane 
możliwości gospodarcze, fala powszechnej mobilizacji dotarła też do oświaty. 
Natomiast wzorów udanych poszukiwań dostarczała prasa, np. „Polityka” opisywała 
sytuację w Zakładach Mechanicznych „Ursus”. Przez kilka lat produkowano tam 
traktory z błotnikami ochronnymi, które to błotniki do niczego nie służyły, bo mon-
towano także budkę dla traktorzysty. Błotniki siłą inercji pozostały z czasów, gdy 
nie było szoferek. Dopiero dzięki zastosowaniu nowoczesnej metody analizy eko-
nomicznej, ujawniono ten wydawałoby się oczywisty fakt i zaprzestano marnotra-
wienia robocizny i materiału na produkcję zupełnie zbędnych błotników. Wspomniana 
metoda analizy ekonomicznej nosiła nazwę „metody analizy wartości” i publicysty-
ka pedagogiczna odkryła możliwości zastosowania jej także w oświacie. Oto kilka 
przykładów „rewelacyjnych” rezerw wraz z opublikowanymi  uzasadnieniami:

– Feminizacja zawodu nauczyciela. Przyczyny tego zjawiska są różne. Nie bez 
znaczenia jest swoista atrakcyjność zawodu dla kobiet. Wynika ona z mniejszej liczby 
godzin pracy w tygodniu (tzn. godzin, które trzeba spędzić w szkole) oraz urlopu 
znaczenie dłuższego niż w innych zawodach. Ponieważ uczniowie to w połowie 
dziewczęta i w połowie chłopcy, najkorzystniejszą pod względem wychowawczym 
strukturę stwarzałaby sytuacja: 50% kobiet i 50% mężczyzn lub przynajmniej 60% 
i 40%. Brak mężczyzn w szkole powoduje, że żywo odczuwana przez chłopców 
(nastolatków) potrzeba męskiego autorytetu nie jest zaspokajana. Wobec koniecz-
ności zastępowania przez szkołę w coraz większym stopniu funkcji rodziny, możli-
wość spełniania tego pragnienia będzie rosnąć. Mała liczba nauczycieli-mężczyzn 
hamuje także wprowadzanie na szerszą skalę zdobyczy współczesnej techniki do 
procesu nauczania. Nauczyciele-kobiety z większymi oporami korzystają z technicz-
nych środków dydaktycznych. Jakie może być wyjście z tej sytuacji? Oczywiście 
w miarę polepszania się sytuacji ekonomicznej państwa można proponować podno-
szenie płac nauczycielskich w celu zwiększenia atrakcyjności zawodu. Doraźne 
wyjście to planowa stymulacja rekrutacji kandydatów do zawodu poprzez regulację 
składu pod względem płci.

– Brak zasady awansu nauczyciela w uznaniu realnych osiągnięć w pracy. 
Pracownicy oświaty powinni zostać włączeni w oddziaływanie odpowiednio usta-

17 S. Mika, Integracja szkolnych i pozaszkolnych oddziaływań wychowawczych na dzieci i młodzież 
w społeczeństwie socjalistycznym, w: Oświata i wychowanie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Do-
robek 30-lecia i perspektywy rozwoju. Referaty z ogólnopolskiej sesji naukowej w dniach 16–17 IX 
1975, Warszawa 1975, s. 158–159.
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wionych bodźców ekonomicznych. Natomiast obecnie mamy do czynienia z typo-
wymi antybodźcami. 

– Absencja nauczycieli pracy. Do wyjątku w dużych szkołach miejskich należą 
dni, gdy pracują wszyscy nauczyciele. Zmorą dla kierowników szkół jest konieczność 
organizowania zastępstw i osobistego zastępowania nieobecnych.

– Klanowa postawa nauczycieli. Przejawia się ona w swoistym pojmowaniu 
autorytetu. Wystarczy jeżeli pojawi się ktoś odrobinę odważniejszy i wystąpi tylko 
z oględną krytyką, a natychmiast rusza lawina obrońców autorytetu nauczyciela. 
Trzeba więc uświadomić ogół nauczycieli, że oprócz doniosłej roli społecznej ich 
zawodu, mają prawo do błędu i obowiązek liczenia się ze słuszną krytyką.

– Marnowanie czasu lekcyjnego na uspokajanie uczniów (pedagogika hamowa-
nia), chociażby na początku lekcji. Zamiast nauczającej rozmowy z całą klasą, można 
tutaj stosować pracę w grupach. Małe zespoły same będą się kontrolować, a dla 
prowodyrów będzie mniej możliwości do zakłócania spokoju, do popisywania się 
na forum całej klasy.

– Bierne przeczekiwanie lekcji przez całą klasę, bo nauczyciel jest zajęty odpy-
tywaniem jednego ucznia. Lepsze gospodarowanie zasobami ludzkimi oznacza tutaj 
zastosowanie zmysłu organizacyjnego i objęcie kontrolą równocześnie wszystkich 
uczniów18.

Kwitła także twórczość słowna wokół znanego tematu wychowania przez pracę. 
Ciągle przypominano, że człowiek zgodnie z marksistowską teorią rozwoju społecz-
nego jest twórcą siebie i otaczającego go świata, a pedagogika marksistowska wska-
zuje jak jednostka rozwija się w działaniu. Polska refl eksja pedagogiczna nie potrze-
bowała wsparcia, ale dla zdecydowanego uwierzytelnienia odwołała się nawet do 
Sekretarza Generalnego KC KPZR, zabierającego głos z okazji półwiecza państwa 
radzieckiego, o czym informowała „Trybuna Ludu” w grudniu 1972 r. Ekspresywne, 
na swój sposób bardzo szczere słowa wypowiedziane przez tow. Leonida Breżniewa 
brzmiały: „Nie budujemy towarzysze, królestwa nierobów, kraju rzek mlekiem 
i miodem płynących – budujemy najlepiej zorganizowane, najbardziej pracowite 
społeczeństwo w dziejach ludzkości”19. Patriotyzm pracy to również codzienny sposób 
przejawiania miłości do ojczyzny. 

Nadeszła chwila konkretnych rozporządzeń. W roku szkolnym 1973/1974 został 
wprowadzony obowiązek pracy fi zycznej, społecznie użytecznej dla uczniów wszyst-
kich typów szkół, w wymiarze 40 godzin w klasach od I do IV i 60 godzin w klasach 
od V do VIII szkoły podstawowej oraz 80–100 godzin w szkołach ponadpodstawo-
wych. Uczniowie mieli realizować ten obowiązek w zorganizowany sposób, uczest-
nicząc w takich akcjach jak żniwa, wykopki, melioracje, budowa dróg, porządkowa-
nie miast, wsi i osiedli, rozbudowa i remonty obiektów oświatowych, sportowych 

18 M. Z. Małyjasiak, W poszukiwaniu rezerw, „Głos Nauczycielski” 1970, nr 25, s. 5.
19 Doc. dr S. Kaczor (Instytut Kształcenia Zawodowego), Wychowanie młodych robotników 

w warunkach socjalizmu, w: Komunistyczne wychowanie młodzieży. Materiały z posiedzenia eksper-
tów krajów socjalistycznych, Puławy 1977, maszynopis powielony, AAN, IBPM, IBn/M, sygn. 1/238, 
s. 134–135.
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i turystycznych, zadrzewianie kraju, zagospodarowanie i porządkowanie otoczenia 
szkół itp. Zajęcia powinny odbywać się w ramach programu szkolnego i zajęć po-
zalekcyjnych. Decyzje w tych sprawach to powinność dyrektora. Także wówczas 
wprowadzono obowiązek wystawiania oceny ze sprawowania jako oceny rozszerzo-
nej. Przy jej wystawianiu należało brać pod uwagę: stosunek ucznia do obowiązków 
szkolnych, aktywność społeczną i kulturę osobistą. Skala ocen była następująca: 
wzorowe, wyróżniające, dobre, poprawne, niezadowalające, naganne, niedostateczne20.

Powracając do kwestii obowiązku pracy fi zycznej, odnotowujemy kolejne komu-
nikaty o jego realizacji. Na szczebel centralny docierały dwie kategorie komunikatów: 
optymistyczne sprawozdania oraz wieści o zaniedbaniach. Przykładem pierwszej 
kategorii niech będzie zbiorcza informacja o akcji zbioru płodów rolnych, może 
dlatego udanej, że już prowadzonej wcześniej, gdy nie stanowiła formalnego obo-
wiązku szkolnego. Jesienią 1973 r. 920 tys. (około 250 tys. więcej niż w poprzednim 
roku) uczniów szkół ponadpodstawowych i ostatnich klas szkół podstawowych 
uczestniczyło w kampanii ziemniaczanej, zbierali także buraki cukrowe, warzywa 
i owoce. Teraz akcja została włączona do planów dydaktycznych w szkołach21. 
Do kategorii komunikatów donoszących o lekceważeniu obowiązku należały infor-
macje o formalnych zaliczeniach odpowiedniej liczby godzin, wykonywaniu czyn-
ności pozornych lub bezużytecznych, zaliczaniu uczniom udziału w akademii lub 
przygotowania referatu jako pracy fi zycznej. Niespodziewanie pojawiła się jeszcze 
nowa przeszkoda – trudności interpretacyjne polegające na odróżnieniu pracy obo-
wiązkowej od pracy społecznej. Decydenci oświatowi zwalczali pomówienia o trak-
towanie pracy społecznej jako obowiązku lub wymuszanie pracy społecznej22. Według 
ofi cjalnej wykładni różnica była następująca: obowiązkowe i wykonywane przez 
wszystkich uczniów miały być godziny pracy określone w rozporządzeniach, a absolut 
pracy społecznej pozostawał nienaruszony.

Sferą strategii wychowawczej, która w przeciwieństwie do innych podlegała 
łatwemu przenoszeniu na użytek dydaktyki, była wewnętrzna obrzędowość szkolna. 
Spróbujmy prześledzić tok wskazówek dydaktycznych. Rozpoczynały się one od pod-
kreślenia znaczenia tych momentów życia zbiorowego, które zwiększają poczucie 
przynależności do wspólnej gromady. Wówczas każda jednostka przeżywająca 
uczestnictwo w życiu zbiorowym jednocześnie ma świadomość doznawania analo-
gicznych uczuć przez inne osoby. Takie efekty wywołuje podtrzymywanie szkolnych 
tradycji, obrzędów i symboliki, a wszystko wytwarza jej mikrokulturę. Najważniejsze 
elementy tradycji, które należało rozwijać na terenie szkoły to: dzień patrona szkoły, 
święto pierwszego dzwonka, powierzenie klasom opieki nad salami lekcyjnymi, dzień 
samorządności, dzień pracownika administracji szkolnej, udział aktywu uczniow-

20 Zarządzenie ministra oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego 
1973/1974, sierpień 1973, AMENiS, b.n.

21 Informacja Ministerstwa Oświaty i Wychowania o udziale młodzieży w akcji zbioru ziem-
niaków, 25 I 1974, AMENiS, b.n.

22 Stenogramy z dwóch telekonferencji z kuratorami okręgów szkolnych w dniach 26 III 
i 9 IV 1974, AMENiS, b.n.
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skiego w niektórych zebraniach rady pedagogicznej, prowadzenie kroniki szkoły, 
wydawanie jednodniówki, spotkania z ciekawymi ludźmi. Wśród obrzędów zaleca-
no: wręczenie sztandaru szkole, przyjęcie nowych członków do społeczności szkol-
nej, zwłaszcza pierwszoklasistów, ogłoszenie hasła roku, przekazanie dyżuru innej 
klasie, przekazanie władzy nowej radzie samorządu uczniowskiego, mianowanie na 
sztubaków i żaków. Obok ogólnonarodowych symboli – godła, fl agi i hymnu pań-
stwowego – symbolika obejmowała zwłaszcza sztandar i patrona szkoły, hymn szkoły, 
tekst ślubowania na sztandar, wyróżnienia wewnątrzszkolne – odznaki i medale, 
popiersie patrona, pieśń sztandarową, skrzynkę pytań, wniosków i propozycji, tekst 
zaprzysiężenia rady samorządu uczniowskiego. 

Do celebrowania pierwszego z wymienionych elementów tradycji niezbędny był 
patron. Jeżeli jeszcze szkoła go nie posiadała i nie został odgórnie zasugerowany lub 
wręcz narzucony, to powinien być wybrany. We wskazówkach proces typowania 
patrona został opisany z dużym zadęciem dydaktycznym. Oto one: patron powinien 
być bohaterem, a jego wybór to nie jest tylko formalność, należy wytwarzać więzi 
uczuciowe pomiędzy patronem a uczniami, wywoływać określone emocje moralne. 
Wybór powinien się odbywać przy możliwie największym udziale uczniów. Etap 
wstępny przebiega pod hasłem „szukamy osobowości”. Nie umniejszając godności 
sylwetkom z historii narodowej, lepiej znaleźć kogoś z otoczenia. I sugestia, aby 
poszukiwania obejmowały ludzi zasłużonych dla regionu, a nawet najbliższego 
otoczenia szkoły.

Przyjrzyjmy się także, jakie treści zawierały wskazówki odnoszące się do ostat-
niego z wymienionych przykładów tradycji, tj. spotkań z ciekawymi ludźmi. Ten 
zabieg dydaktyczny miał dostarczyć dzieciom dużo przeżyć, uczyć szacunku dla ludzi 
i ich wysiłków, podsuwać dobre wzory do naśladowania, uczyć patriotyzmu. Spotkania 
mogły być organizowane w domu lub w pracy ciekawego człowieka. Można było 
także rozpocząć akcję szukania ciekawych i zasłużonych ludzi, sporządzić ich listę 
oraz ustalić kogo uczniowie chcieliby zaprosić na spotkanie w szkole. Niektóre osoby 
można zapraszać corocznie, z innymi spotykać się rzadziej. Wykaz osób oraz krótkie 
informacje o nich powinny być umieszczone w Izbie Pamięci Narodowej. Kontakty 
z wybranymi ludźmi miałyby służyć zbliżeniu ich do szkoły oraz włączeniu w proces 
wychowania młodego pokolenia. Wzajemne kontakty powinny być bliskie, odna-
wiane i systematyczne. Uczniowie mogą odwiedzać ludzi zasłużonych z regionu 
z okazji świąt i uroczystości państwowych, pamiętać o urodzinach lub imieninach, 
gratulować odniesienia sukcesu zawodowego. Wśród wytypowanych postaci, z którymi 
szkoła nawiąże kontakty i rozwinie współpracę powinny znaleźć się osoby starsze 
i młodsze, jak również zasłużone w różnych dziedzinach życia. Będą tutaj komba-
tanci II wojny światowej, pierwsi działacze „postępowych” organizacji na danym 
terenie, pierwsi i aktualni wójtowie gminy, absolwenci szkoły odnoszący sukcesy lub 
zajmujący wysokie stanowiska, twórcy i artyści ludowi w środowisku. Plan wzorco-
wego spotkania, już sprawdzony w praktyce podczas obchodzenia rocznicy powsta-
nia Ludowego Wojska Polskiego, był następujący:

1. Część artystyczna.
2. Wypowiedzi uczestników walk i młodych ofi cerów.
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3. Pytania uczniów.
4. Mecz ofi cerowie kontra uczniowie, w którym udział biorą 5-osobowe zespoły, 

obejmujący konkurencje:
– opowiedzieć wesołą scenkę z życia wojska i szkoły,
– zaśpiewać przy akompaniamencie piosenkę żołnierską,
– jak najszybciej wyszukać w encyklopedii hasło „Lenino” i odczytać je,
– wykonać wydzierankę na temat „Święto Ludowego Wojska Polskiego”,
– zbudować ze 100 kawałków kredy model pomnika Bohaterów II Wojny 

Światowej.
Wszystkie elementy tradycji łączyła Izba Pamięci Narodowej, która mogła 

przybierać różne nazwy: „Izba Pamięci Narodowej”, „Gabinet Tradycji”, „Izba 
Regionalna”, „Ekspozycja Pamięci Narodowej”. W latach 70. w poradnikach meto-
dycznych można było przeczytać, że każda szkoła podstawowa powinna podjąć 
starania o zorganizowanie takiego miejsca na swoim terenie. Wstępne ustalenia 
muszą zapaść na spotkaniu dyrekcji szkoły z aktywem uczniowskim, następnie 
zostaną przedstawione uczniom na specjalnym apelu i przedyskutowane na naradach 
klasowych. Wszyscy uczniowie mają zastanowić się nad lokalizacją izby, najbardziej 
odpowiednie byłoby nawet najmniejsze oddzielne pomieszczenie. W przypadku 
braku takiego pokoju, można wydzielić część pracowni wychowania obywatelskiego, 
gabinetu historii lub harcówki. Gromadzenie eksponatów także powinno być zapo-
czątkowane w uroczysty sposób. Należy wystosować apel lub specjalny list do ro-
dziców, zakładów pracy, różnych instytucji w regionie, z prośbą o pomoc w pozy-
skiwaniu wartościowych pamiątek. Eksponaty powinny być gromadzone w pierwszym 
etapie w klasach, a najbardziej wartościowe u dyrektora szkoły. Potem następuje ich 
selekcja i opisywanie. W izbie mogą być składane różne rodzaje eksponatów, oto ich 
przykłady:

– dokumenty archiwalne z kampanii wrześniowej, okresu 1939–1945 (ulotki, 
prasa podziemna, odezwy, plakaty, odznaczenia),

– pamiątki z okresu okupacji (listy, legitymacje, strój obozowy, spisane wspo-
mnienia i dzienniki więźniów obozów jenieckich),

– dokumenty i materiały związane z tajnym nauczaniem,
– wybrane pozycje z literatury okupacyjnej oraz najbardziej charakterystyczne 

pozycje dla okresu budowy państwa ludowego,
– materiały, dokumenty, eksponaty ilustrujące dorobek Polski Ludowej w różnych 

dziedzinach,
– eksponaty związane z historią regionalną,
– sztandary, np. powstańcze, szkolne, harcerskie,
– kroniki szkoły, księgi pamiątkowe, kroniki klasowe,
– odpisy dyplomów przyznawanych uczniom, protokoły i wzory wręczonych 

odznaczeń, 
– dokumenty życia szkoły, prawo szkolne, fotografi e z najważniejszych wydarzeń.
Otwarcie izby powinno być uroczystym momentem dla nauczycieli i uczniów, 

trzeba zaprosić także gości, w tym ofi arodawców. Izba będzie wykorzystywana 
w różny sposób, m.in. z okazji:

IV. Lata siedemdziesiąte



  113

– organizowania corocznej akcji wzbogacania izby o nowe eksponaty, np. w kwiet-
niu – miesiącu Pamięci Narodowej czy w tygodniu nasilonej pracy związanej 
z patronem szkoły,

– przeprowadzania niektórych lekcji języka polskiego, historii, wychowania 
obywatelskiego,

– odbywania spotkań z kombatantami,
– udziału uczniów w podniosłych momentach, np. apel z okazji rocznicy wrze-

śnia, przyrzeczenie harcerskie, rocznica wyzwolenia miejscowości spod okupacji 
hitlerowskiej, zaprzysiężenie uczniowskiej rady klasy23.

Rada do Spraw Wychowania

Posiłkując się fragmentami indykacji zjazdowych i plenarnych, w styczniu 1973 r. 
Prezydium Rządu zastanawiało się nad sposobami aktywizowania oświaty. Dwa 
miesiące później gotowy był Ramowy program działania rządu w dziedzinie wycho-
wania młodzieży, odwzorowujący poprzednie enuncjacje. Rząd przedłożył Sejmowi 
PRL projekt Uchwały o zadaniach narodu i państwa w wychowaniu młodzieży i jej 
udziale w budowie socjalistycznej Polski. W kwietniu Sejm PRL uchwalił przed-
stawiony projekt, więcej – odbyły się sesje wojewódzkich i powiatowych rad naro-
dowych, na których podjęto analogiczne uchwały w dziedzinie wychowania mło-
dzieży. Później to samo zrobiły rady gminne. 

18 grudnia 1973 r. zarządzeniem nr 101 Prezesa Rady Ministrów została po-
wołana Rada do Spraw Wychowania. Był to spektakularny twór, który w nierealnych 
obietnicach otrzymał uprawnienia do wyrażania opinii o sprawach dotyczących 
wychowania dzieci i młodzieży. W celu uniknięcia nieporozumień od razu powstał 
krąg hipotetycznych opinii i zostały określone następujące sprawy nadające się do 
opiniowania:

– jednolite wychowanie w szkole, rodzinie i środowisku,
– inicjatywy instytucji i organizacji społecznych w zakresie spraw opiekuńczych 

i wychowawczych,
– pogłębianie uzdolnień młodzieży oraz kształtowania postaw twórczych,
– wychowanie w duchu socjalistycznej moralności, zasad współżycia społeczne-

go, szacunku do pracy, poczucia odpowiedzialności i dyscypliny społecznej,
– podnoszenie poziomu higieny szkolnej i opieki zdrowotnej, rozwijanie uzdol-

nień sportowych,
– polepszanie warunków pracy i wypoczynku w okresie wolnym od zajęć szkol-

nych,

23 Z. Sułek-Borzyszkowska, Tradycje, obrzędowość i symbolika ogólnoszkolna: główne formy pra-
cy wychowawczej, Warszawa 1974, s. 1–43.
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– zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy materialnej młodzieży uczącej się 
i opieki nad dziećmi wymagającymi szczególnej troski,

– przeciwdziałanie zjawiskom niedostosowania społecznego, demoralizacji 
i deprawacji,

– zaspokajanie potrzeb kadrowych dla różnych dziedzin wychowania,
– upowszechnienie kultury pedagogicznej,
– rozwijanie bazy materialnej.
Według regulaminu Rada powinna zbierać się co najmniej dwa razy do roku, 

a jej przewodniczącym był minister oświaty i wychowania, który mógł także zapra-
szać na posiedzenia osoby niebędące jej członkami24. Oznajmiono, że w skład Rady 
weszli przedstawiciele resortów, naukowcy i wybitni pedagodzy praktycy, działacze 
partyjni i społeczni oraz działacze kultur. Przyjrzyjmy się jej składowi, aby dowiedzieć 
się, które persony zostały uznane za reprezentację narodu, godną miana opiniotwór-
czego gremium. Oto skład niewymagający przecież komentarza:

Przewodniczący – Jerzy Kuberski, minister oświaty i wychowania

Z-cy Przewodniczącego: 
Irena Sroczyńska, sekretarz CRZZ
Jan Szczepański, wiceprezes PAN 
Heliodor Muszyński, dyrektor Instytutu Pedagogiki UAM w Poznaniu

Członkowie Prezydium Rady: 
Bolesław Grześ, prezes ZG ZMP
Zygmunt Huszcza, podsekretarz stanu w MOiW
Leszek Kasprzyk, podsekretarz stanu w MNSWiT
Romuald Jezierski, kierownik Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR
Jerzy Wołczyk, podsekretarz stanu w MOiW, Prezes ZG TPD

Sekretarz Rady – Włodzimierz Saran, zastępca dyrektora Gabinetu MOiW

Członkowie: 
Czesław Banach, zastępca kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR
Henryk Białczyński, podsekretarz stanu w MPPiSS
Józef Grenda, podsekretarz stanu w MZiOS
Władysław Loranc, zastępca przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji,
Włodzimierz Reczek, przewodniczący GKKFiT
Włodzimierz Sawczuk, szef GZP WP
Tadeusz Skóra, podsekretarz stanu w MS
Józef Fajkowski, podsekretarz stanu w MKiS
Halina Auderska, wiceprzewodnicząca ZG ZLP
Stanisław Bohdanowicz, naczelnik ZHP

24 Regulamin Rady do Spraw Wychowania, III 1973, AAN, MO, sygn. XI/939, s. 72–73.
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Henryk Burczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa
Stanisław Cieśliński, dyrektor Liceum Ogólnokształcęcego im. J. Kochanowskiego 

w Radomiu
Stanisław Ciosek, przewodniczący Rady Naczelnej ZSP
Bernard Gawlina, pracownik nauk dydaktycznych UJ
Tadeusz Haładaj, przewodniczący ZG ZSMW
Maria Kostańska, sędzia Sądu dla Nieletnich w Koninie
Jakub Kozdruj, agronom Spółdzielni Produkcyjnej w Burkatowie, w pow. Świd nica
Jerzy Kwaśniewski, dziennikarz „Trybuny Ludu”
Kazimierz Królasik, mistrz Stoczni im. J. Warskiego w Szczecinie
Tadeusz Łomnicki, aktor, rektor PWST w Warszawie
Kazimierz Masalski, dyrektor Zakładu Wychowawczego w Malborku
Stanisław Mika, dyrektor Instytutu Badań nad Młodzieżą
Zofi a Napiórkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży
Wojciech Pomykało, naczelny redaktor „Wychowania”
Jan Rupiński, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie 

Mazowieckim
Zdzisław Sieradzki, dyrektor Domu Dziecka w Warszawie
Leon Śliwiński, pułkownik Komendy Głównej MO
Bogdan Waligórski, przewodniczący ZG ZMS
Alina Wdowiak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie
Józef Wesołowski, nauczyciel Technikum Mechanicznego w Toruniu
Roman Wizner, brygadzista młodzieżowej brygady w Bielskiej Fabryce Armatur 

„BEFA”
Kazimierz Wojciechowski, redaktor naczelny „Głosu Nauczycielskiego”
Maria Woyczyńska, dyrektor Okręgowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej 

w Łodzi
Zbigniew Załuski, literat, poseł na Sejm PRL
Albin Żyto, generał, zastępca szefa GZP, przewodniczący Rady Młodzieżowej 

LWP25.
Czytelnicy prasy polskiej mogli się dowiedzieć, że powołanie rady stanowiącej 

szeroką reprezentację różnych środowisk jest wyrazem szerszego zainteresowania 
losami młodzieży, które wzrasta w miarę rozwoju gospodarczego kraju. Na tym 
jednak nie koniec wytworów dziennikarskich towarzyszących propagandzie sukcesu. 
Prasa przekonywała o wielości i złożoności problemów wychowawczych, z którymi 
nie może się uporać sama szkoła i dlatego muszą ją wspierać inne środowiska 
i instytucje. Periodyki nauczycielskie wręcz nie bały się wmawiać nauczycielom, że 
spełniły się postulaty tysięcy pedagogów, aby powołać wysoki kompetentny organ 
wspomagający ich profesję. Wyrazem troski rządu był również udział jego najwyż-
szych przedstawicieli w inauguracji obrad.

25 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie składu Rady do Spraw Wychowania, 
13 III 1973, AAN, MO, sygn. XI/939, s. 68–71. W tym miejscu podaję wcześniejszą wersję 
składu personalnego. 
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8 kwietnia 1974 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Wychowania, 
na którym premier Piotr Jaroszewicz witał zgromadzonych jako reprezentantów 
szerokiej opinii publicznej zainteresowanej sprawami młodego pokolenia. Oceniając 
ówczesną sytuację gospodarczą, cieszył się z wysokiej dynamiki rozwoju kraju. 
Jedność polityki gospodarczej i społecznej, zawarta w lansowanym haśle: „Aby Polska 
rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej”, miała także przyświecać członkom Rady, którzy 
będą zastanawiać się jak wyzwolić siły twórcze młodzieży. Chodzi o to – mówił 
dalej – aby w jednolitym oddziaływaniu na młodzież uczestniczyły środki maso-
wego przekazu, instytucje rekreacji kulturalnej i fi zycznej, organizacje młodzieżowe 
zjednoczone w Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej i inne 
organizacje społeczne oraz poszczególne resorty rządowe. Na początek premier 
wyznaczył Radzie do rozważenia problem ochrony młodzieży przed demoralizacją 
oraz obiecał bliższe zainteresowanie się rządu „rynkiem młodzieżowym”, przez co 
rozumiał zbadanie potrzeb młodych nabywców i rozbudowanie specjalistycznej sieci 
sklepów. Obiecanki dotyczyły także zwiększenia dostaw na rynek artykułów poszu-
kiwanych przez młodzież – obuwia, odzieży, sprzętu turystycznego, sportowego 
i muzycznego26.

Kolejne lata przyniosły regulację przepisów obowiązujących Radę. Ostatecznie 
jej funkcje, w znacznej mierze przecież iluzoryczne, zostały ujęte w punkty:

1. Funkcja kontrolna – czuwanie nad polityką wychowawczą państwa we wszyst-
kich środowiskach.

2. Funkcja inspirująco-programowa – poszukiwanie i inspirowanie skutecznych 
metod i środków wychowawczego oddziaływania na młodzież.

3. Funkcja opiniodawcza – opiniowanie aktów prawnych dotyczących dorasta-
jącego pokolenia, przedstawionych do decyzji najwyższych organów państwo-
wych.

12 kwietnia 1976 r. zarządzeniem nr 24 dokonano zmian w składzie Rady 
i poszerzono jej skład do 88 osób. Znaleźli się w niej m.in.:

Waldemar Baszanowski, starszy asystent AWF w Warszawie
Mieczysław Bączek, kapitan, pilot I klasy 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 

„Warszawa”
Edward Fijałkowski, prezes Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Gerard Horak, naczelny dyrektor Kopalni Węgla Kamiennego „Siemianowice”
Jan Mietkowski, zastępca przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji
Piotr Rządca, kierownik działu oświatowego w redakcji „Trybuny Ludu”
Zbigniew Szyroki, główny specjalista Biura Projektów Ochrony Atmosfery 

„Proalt” w Szczecinie
Krzysztof Zanussi, reżyser
Stanisław Żaczkowski, pułkownik, zastępca komendanta głównego MO27.
Przekrój środowiskowy całej Rady przedstawiał się wówczas następująco: 

26 Tezy wystąpienia Prezesa Rady Ministrów na posiedzeniu Rady do Spraw Wychowania, 
kwiecień 1974, AMENiS, b.n. 

27 Zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z 12 IV 1976, AMENiS, b.n.
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1. Nauczyciele i wychowawcy placówek oświatowych bezpośrednio pracujący 
z dziećmi i młodzieżą – 10 osób.

2. Uczeni, pracownicy instytutów naukowych i wyższych uczelni – 11 osób.
3. Działacze organizacji młodzieżowych – 7 osób.
4. Pisarze, reżyserzy, twórcy kultury – 7 osób.
5. Działacze organizacji społecznych (FJN, związki zawodowe, Liga Kobiet (LK), 

TPD, Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej (TKKŚ), spółdzielczość miesz-
kaniowa, rodzice z komitetów rodzicielskich w szkołach) – 10 osób.

6. Przedstawiciele zakładów pracy, wychowawcy młodzieży pracującej w prze-
myśle oraz w rolnictwie (dyrektorzy, mistrzowie, brygadziści) – 6 osób.

7. Dziennikarze – 4 osoby.
8. Wojsko i Milicja Obywatelska – 5 osób.
9. Przedstawiciele nadzoru pedagogicznego (kuratorzy, inspektorzy oświaty, 

gminni dyrektorzy szkół) – 4 osoby.
10. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości – 1 osoba.
11. Przedstawiciele instancji partyjnych – 4 osoby.
12. Przedstawiciele resortów zajmujących się sprawami młodzieży – 17 osób.
Pracą Rady kierowało 15-osobowe prezydium, działała ona w zespołach oraz na 

posiedzeniach plenarnych, jeden lub dwa razy do roku. W ciągu pierwszych czterech 
lat omawiano następujące zagadnienia:

I. Wzór osobowy młodego Polaka w okresie rozwiniętego społeczeństwa socja-
listycznego, rozważany w pięciu zespołach tematycznych: 

– wzór osobowościowy dziecka,
– wzór osobowościowy ucznia,
– wzór osobowościowy studenta,
– wzór osobowościowy młodego robotnika,
– wzór osobowościowy młodego rolnika.
Zespoły pracowały w oparciu o wskazania wynikające z dokumentów partyjnych, 

zawarte w uchwałach VII Plenum oraz VI i VII Zjazdu PZPR. Po zestawieniu 
tekstów oddanych przez zespoły dokonano syntezy i materiał dostarczono do pre-
zydium.

II. Współczesna rodzina w procesie wychowania dzieci i młodzieży, zagadnienie 
rozważane w sześciu zespołach:

– problemy związane z ochroną macierzyństwa,
– podnoszenie kultury pedagogicznej w społeczeństwie,
– partnerstwo rodziców i szkoły, 
– przedmiot nauczania: przysposobienie do życia w rodzinie,
– przysposobienie studentów i młodzieży pracującej do życia w rodzinie,
– praca z dziećmi i młodzieżą w miejscu zamieszkania.
5 grudnia 1975 r. prezydium wysłuchało zbiorczego sprawozdania i na jego 

podstawie przyjęło szereg zaleceń w sprawie podniesienia społecznej rangi 
rodziny. Ponadto został powołany nowy zespół pod przewodnictwem Teresy 
Elmerych,  sekretarza Zarządu Głównego LK, do czuwania nad realizacją przyjętych 
zaleceń.
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III. Efektywność działania w zakresie czterech płaszczyzn aktywności młodzie-
ży: wiedzy, techniki, pracy, ochrony środowiska, uznanych przez VII Plenum 
KC PZPR za najważniejsze w przygotowaniu do samodzielnego życia. Zostały 
określone cztery zespoły:

– przyswajania najnowszej wiedzy i zdobyczy nauki,
– opanowania techniki i rozwijania aktywności twórczej,
– pracy i społecznej działalności produkcyjnej,
– kształtowania i ochrony środowiska naturalnego.
Synteza na podstawie materiałów cząstkowych została przedstawiona Radzie na 

jej siódmym plenarnym posiedzeniu w lipcu 1977 r. w Bieszczadach, kiedy wizyto-
wano harcerską operację „Bieszczady – 40”. Członkowie Rady uznali za szczególnie 
pożyteczne omawianie tego tematu w połączeniu z możliwością oglądania praktycz-
nego działania młodzieży.

IV. Warunki do aktywnego udziału młodzieży w życiu kulturalnym i lepszego 
oddziaływania instytucji kulturalnych na młodzież. Opracowanie na ten temat było 
sporządzone w MKiS na podstawie kilku raportów dostarczonych przez członków 
Rady. Tekst został zaprezentowany na posiedzeniu Rady w Poznaniu w listopadzie 
1976 r. Obrady poprzedzono spotkaniem z poznańskimi działaczami oraz młodzie-
żą – uczestnikami różnych form działalności kulturalnej.

V. Ocena sprawności istniejącego systemu resocjalizacyjnego w Polsce. Na bazie 
analizy sytuacji wśród młodzieży zamieszkałej na terenach podmiejskich wokół 
Warszawy został opracowany szerszy program, stanowiący podstawę do zgłoszenia 
uwag do projektu Ustawy o ochronie młodzieżowej działalności kulturalnej i na-
ukowej (Proscenium, Pro Sinfonika, Prolibris, Kluby X-ej Muzy, Młodzieżowe 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk). Rezultatem był materiał adresowany do różnych 
instytucji i organizacji, zatytułowany Zadania w zakresie tworzenia warunków do 
aktywnego udziału młodzieży w życiu kulturalnym oraz wzorców kulturalnego spędza-
nia wolnego czasu.

VI. Sytuacja wśród młodzieży zamieszkałej wokół dużych aglomeracji miejskich 
oraz jej ochrona przed niedostosowaniem społecznym.

VII. Współdziałanie szkoły z ideowymi organizacjami młodzieżowymi, rozwi-
janie samorządności, wdrażanie zasad samowychowania28.

Zatrzymajmy się nad pierwszym z wyszczególnionych zagadnień. W lutym 
1975 r. Rada zajęła stanowisko w sprawie wzoru osobowego Polaka i przekazała 
swoje zalecenia. Konieczność stworzenia wzoru osobowego, który miał być pomocny 
w pracy nad ukształtowaniem jednolitego młodego pokolenia, uzasadniano przeko-
naniem, że tylko jednorodna generacja potrafi  stworzyć rozwinięte społeczeństwo 
socjalistyczne. Pożądane cechy zostały pogrupowane na związane:

a. ze stosunkiem człowieka do pracy,
b. ze stosunkiem człowieka do Polski Ludowej,
c. z ideologią socjalistyczną,

28 Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Wychowania za okres od jej powstania do 
końca 1977 r., grudzień 1977, AMENiS, b.n.
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d. z innymi krajami,
e. ze stosunkiem do innych ludzi,
f. ze stosunkiem do samego siebie.
Ad a.
Ważnymi warunkami wykonywania określonej pracy są: wiedza, kwalifi kacje, 

odpowiednie umiejętności. W dobie trwającej właśnie rewolucji naukowo-technicz-
nej muszą być one rozwinięte, ponadto wzmacniane twórczą i aktywną postawą. To 
jednak nie wystarczy, istotny powinien być samokrytycyzm, z którym wiąże się dalsza 
potrzeba samodoskonalenia. Wszystko należy uzupełnić poprzez takie cechy jak 
pracowitość, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powie-
rzonej pracy.

Ad b.
Podstawową cechą jest patriotyzm, może on być defi niowany i rozumiany w różny 

sposób. Współczesny patriotyzm zawiera w sobie elementy emocjonalne: miłość do 
ojczyzny, poszanowanie dla postępowych tradycji. W okresie szybkiego rozwoju 
społeczeństwa socjalistycznego ujawnia się on także w:

– ofi arnej i pełnej poświęcenia pracy dla kraju, wzorowym wypełnianiu swoich 
obowiązków w pracy zawodowej, organizacji politycznej, a także w rodzinie,

– myśleniu kategoriami państwa, polegającymi na tym, że rozpatruje się własną 
działalność w kategoriach państwowych,

– prawidłowym wypełnianiu wszelkich obowiązków obywatelskich i przestrze-
ganiu prawa,

– przysposabianiu się do gotowości obrony kraju i zdobyczy socjalizmu,
– szacunku dla kultury narodowej i uczestnictwie w jej pomnażaniu,
– poszanowaniu i mądrym gospodarowaniu środowiskiem człowieka.
W skrócie patriotyzm rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego polega na 

silnie zintegrowanym poczuciu odpowiedzialności za kraj.
Ad c.
Do najważniejszych cech związanych ze stosunkiem do ideologii socjalistycznej 

należą:
– znajomość i akceptacja marksizmu-leninizmu, roli klasy robotniczej i jej partii, 

naukowego światopoglądu,
– umiejętność samodzielnego interpretowania zjawisk zgodnie z zasadami ide-

ologii socjalistycznej,
– odporność na wrogą propagandę i aktywne jej zwalczanie.
Ad d.
Z socjalistycznego charakteru stosunków międzynarodowych wynikają określo-

ne cechy, jakie powinni posiadać obywatele. Podstawa to internacjonalizm wyraża-
jący się w przyjaźni do Związku Radzieckiego i innych krajów socjalistycznych. 
Następnie powinien być wymieniony pozytywny stosunek do postępowych ruchów 
na świecie, np. w Wietnamie, Chile.

Ad e.
Wraz z urzeczywistnianiem zasad socjalistycznej moralności w życiu codziennym 

należy pamiętać o:
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– umiejętności pracy zespołowej jako warunku porządnego wykonywania każdej 
pracy,

– solidarności ze współtowarzyszami pracy,
– sprawiedliwości w ocenianiu innych osób, przeciwstawianiu się krzywdzącym 

ocenom i wszelkiego rodzaju krzywdom spotykającym współtowarzyszy pracy,
– życzliwości wobec innych ludzi i poszanowaniu ich godności.
Ad f.
Pożądane cechy związane ze stosunkiem do samego siebie ułatwiają wykonywa-

nie wszelkich ról i zadań stojących przed jednostką oraz współdziałanie z innymi 
ludźmi. Pozwalają one na pewien stopień zadowolenia z samego siebie, co jest 
warunkiem twórczego rozwoju osobowości. Pomagają mądrze gospodarzyć w inte-
resie społecznym i własnym. Poczucie własnej godności umożliwia adekwatną ocenę 
samego siebie, ułatwia konsekwencję w działaniu, polegającą nie tylko na wytrwa-
łości w dążeniu do celów, ale także na zgodności postępowania z głoszonymi zasa-
dami. Aczkolwiek człowiek powinien umieć oceniać siebie zgodnie z rzeczywistością, 
to powinien również unikać samozadowolenia, które może uniemożliwiać mu dalszy 
rozwój. Ciągle pamiętamy o samokrytycyzmie i samodoskonaleniu, związanych ze 
stosunkiem do pracy. System społeczny powinien sprzyjać podnoszeniu sprawności 
fi zycznej i dbaniu o zdrowie.

Po przedstawieniu cech osobowościowych młodego Polaka w okresie rozwinię-
tego społeczeństwa socjalistycznego, kolejne dyrektywy mówiły o tym, jak należy 
skutecznie je kształtować. Zgodnie z marksistowsko-leninowską nauką człowiek 
rozwija się przede wszystkim w działaniu. Kiedy pracuje, uczestniczy w rozwiązy-
waniu problemów, nabywa określone cechy psychofi zyczne. Wykonywanie pracy 
zwiększa wiedzę, kwalifi kacje, uczy współdziałania, pokonywania trudności. Istnieje 
szereg rodzajów działania, które mogą prowadzić do ukształtowania się cech  zgodnych 
z charakteryzowanym wzorcem osobowościowym. Rada wskazała na kilka z nich, 
uznając, iż odpowiadają wskazówkom VII Plenum KC PZPR, a mianowicie na:

– zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifi kacji,
– opanowanie i stosowanie techniki,
– praca we wszystkich postaciach,
– aktywne uczestnictwo w kulturze,
– uprawianie sportu i turystyki,
– ochrona naturalnego środowiska człowieka.
Rada przypominała, że czynnikiem kształtującym pożądane cechy u wychowan-

ków jest postępowanie wychowawców – nie tylko nauczycieli, ale także rodziców, 
dowódców, kierowników, majstrów. Powinni oni udowadniać, że głoszone zasady 
łączą z praktycznym postępowaniem. 

Na młodego człowieka wpływa wiele czynników pochodzących z różnych śro-
dowisk. Tylko niektóre z nich mają charakter intencjonalnych środowisk wychowaw-
czych. Intencjonalne są: rodzina, przedszkole, szkoła, wyższa uczelnia, wojsko, orga-
nizacje polityczne, a także – choć w nieco inny sposób – zakład pracy, środki masowej 
informacji, agitacji i propagandy oraz żywiołowo funkcjonujące grupy rówieśnicze. 
Wielość środowisk może prowadzić do braku jednokierunkowości, co dość skutecz-
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nie utrudnia kształtowanie cech zgodnych z wzorcem osobowościowym i dlatego 
do osiągnięcia pożądanego rezultatu konieczny jest jednolity front wychowawczy. 
W konkluzji jeszcze raz potwierdzono zasadność sformułowania socjalistycznego 
wzoru osobowego młodego Polaka w oparciu o wskazówki VII Plenum KC PZPR 
i kolejne dokumenty partyjne. Uzupełnieniem wyznaczonych tam zasad miało być 
jednak pogłębione rozpoznanie aktywności, faz rozwoju psychicznego i fi zycznego 
oraz miejsc zamieszkania wychowanków29.

W połowie lat 70. Rada wypełniała postawione przed nią zadania, autoryzowa-
ła ideologię wychowawczą. Członkowie Rady nie potrafi li zdobyć się na większą 
śmiałość, nawet wówczas kiedy wydawali wyrok w sprawie nowoczesności wiedzy 
przyswajanej przez młodzież. W opiniach przygotowanych przez ekspertów i przy-
jętych przez Radę było wiele iluzorycznych hipotez. Oto one. Fachowcy uznali, że 
treści historyczno-literackie w ówczesnym programie to wielki wyciąg z dorobku 
nauki o literaturze, a nie z ostatnich osiągnięć. Zgadzali się, że o doborze treści 
przedmiotów, takich jak literatura, historia, propedeutyka nauki o społeczeństwie, 
decydują względy ideologiczne oraz przystępność. W postrzeganiu zagadnień teorii 
literatury najważniejsze jest oparcie się na kierunkach postpozytywistycznych bez 
uwzględnienia najnowszych tendencji w tej dziedzinie, zwłaszcza strukturalizmu. 
Wyrażało się to m.in. w pominięciu w programie istotnych pojęć teoretyczno-lite-
rackich, takich jak tradycja, konsekwencje literackie, życie literackie. W zakresie 
nauki o języku ojczystym istnieje potrzeba wiązania wiedzy z praktyką językową. 
W stylistyce za mało było zainteresowania językiem mówionym, stylem potocznym. 
Rozpatrywano zazwyczaj język tzw. literacki i styl artystyczny.

Nauczanie języków obcych jak dotychczas, tak i teraz było krytykowane za słabą 
efektywność. Przyczyny jak zwykle znajdowały sie w kiepskim przygotowaniu na-
uczycieli i braku warunków do indywidualizacji procesu dydaktycznego, następnie 
w priorytecie języka mówionego nad pisanym.

Program historii w szkole podstawowej i średniej nie podobał się ekspertom, 
gdyż zawierał uogólnienia niepodbudowane odpowiednią bazą faktografi czną, a dobór 
faktów nie zawsze był reprezentatywny dla omawianego zjawiska.

Przy recenzowaniu nauczania przedmiotów artystycznych opiniodawcy ubole-
wali nad niewielkim wyeksponowaniem nowoczesnych form aktywności, zwłaszcza 
gry na instrumentach. Następnie nad brakiem narzędzi i materiałów dla plastycznej 
aktywności ucznia.

Program matematyki został oceniony jako przestarzały w najmłodszych klasach 
i nowoczesny w klasach V–VIII. Nowoczesność oznaczała tutaj posługiwanie się 
literami oznaczającymi liczby i kwantyfi katorem ogólnym wyrażonym słowami, 
co pozwala dzieciom inaczej zrozumieć działania arytmetyczne i ich własności oraz 
klasyfi kację podstawowych zbiorów liczbowych. Dzięki znajomości liczb wymiernych 
i niewymiernych młodzież kończąca szkołę podstawową ma poprawny ogólny obraz 

29 Wzór osobowościowy Polaka w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym. Opracowany 
przez zespół powołany przez Prezydium Rady do Spraw Wychowania, Warszawa, luty 1975, 
AMENiS, b.n.
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zbioru liczb rzeczywistych i jego geometrycznej interpretacji. Niedociągnięciem 
programu jest brak elementów kombinatoryki, rachunku prawdopodobieństwa 
i statystyki. W szkole średniej ścierały się podobne argumenty za i przeciw.

Jeszcze bardziej przestarzały był program chemii. Został on zganiony za brak 
aktualnej wiedzy o budowie materii, kinetyce, dynamice i termodynamice reakcji 
chemicznych.

Pozostałe przedmioty szkolne potraktowano równie ogólnikowo. Geografi a nie 
wywołała uwag krytycznych. Nikt nie odważył się zganić propedeutyki nauki o spo-
łeczeństwie, a przeciwnie, program tego przedmiotu, bazujący przecież na socjali-
stycznych sloganach, pochwalono za postęp w zakresie przekazywania najnowszej 
wiedzy o wielu problemach nurtujących współczesny świat30.

Podejmując próbę wyjaśnienia sensu powołania przez rząd zbiorowego grona, 
którym była Rada, można spróbować potraktować ją w kategoriach Sejmu do Spraw 
Wychowania. Otrzymujemy wówczas obraz organu przedstawicielskiego w ustroju 
realnego socjalizmu, a taki parlament był przecież karykaturą ciała ustawodawczego. 
Władza wyobrażała sobie, że mając dyspozycyjny areopag, przy jego pomocy jeszcze 
zręczniej usankcjonuje własny typ jednolitego wychowania. 

Scenariusz zaczął jednak ujawniać słabości paralelnie do kłopotów gospodarczych 
w państwie. Wraz z fi askiem propagandy sukcesu także członkowie Rady mniej 
optymistyczne interpretowali swoją rolę. Pojawiły się więc samokrytyczne wątpli-
wości mówiące o tym, że materiały przygotowywane na posiedzenia prezydium były 
tworzone przez zespoły składające się zwykle nie tylko z ekspertów z danej dzie-
dziny. Rada nie stała się zapleczem naukowym, a odwoływanie się do społecznej 
pracy fachowców nie było możliwe na dłuższą metę. Kolejna autokrytyka dotyczy-
ła nawet składu rady. Prezydium dyplomatycznie zwracało uwagę na sprawy perso-
nalne. Chwaliło wprawdzie grupę najbardziej aktywnych członków, ale przyznawa-
ło, że wiele osób nie potrafi ło podołać obowiązkom. Szereg osób wyznaczonych 
odgórnie z racji urzędu nie miał czasu i motywacji do pracy. I na koniec prezydium 
ogólnopolskiej Rady odważyło się na podważanie swojego centralnego szczebla. 
Narzekało na brak uprawnień egzekutywy w stosunku do terenu31.

Na przełomie 1972/1973 r. gotowa była spójna koncepcja systemu edukacji, 
a władza spokojnie ją realizowała. Popatrzmy na jej dwa skrajne punkty: przedszko-
le i wyższą uczelnię. Na początku znalazło się dalsze upowszechnianie wychowania 
przedszkolnego. W 1972 r. wychowaniem w przedszkolach i oddziałach przedszkol-
nych w szkołach podstawowych objęto ponad 541 tys. dzieci, co stanowiło 27,3% ogółu 
dzieci w wieku 3–6 lat, w tym w miastach i osiedlach – 42,3%, a na wsi – 13,7%.

Kolejny punkt to unowocześnienie struktury szkolnictwa na wsi. Prognozy 
demografi czne mówiły, że w skali kraju w szkołach wiejskich będzie kształcić się 
60% dzieci. Stąd uzasadnione były twierdzenia w postaci haseł: „losy szkoły roz-

30 M. Maciaszek, pismo i załącznik: Przyswajanie sobie przez młodzież wiedzy i najnowszych 
zdobyczy nauki, maszynopis przesłany do Biura Rady do Spraw Wychowania, 2 III 1977, 
 AMENiS, b.n.

31 Ibidem.
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strzygną się na wsi”, następnie zarządzenie ministra oświaty i wychowania z dnia 
17 marca 1973 w sprawie organizacji zbiorczej szkoły gminnej. Na tej podstawie 
w skład szkoły gminnej mogły wchodzić: placówki wychowania przedszkolnego, 
szkoły podstawowe, zasadnicze szkoły zawodowe (w tym rolnicze), szkoły przyspo-
sobienia rolniczego, ogólnokształcące licea zawodowe. Celem zbiorczej szkoły 
gminnej miało być stworzenie uczniom możliwości zdobycia wykształcenia w wysoko 
zorganizowanej szkole, wyrównanie braków w dojrzałości szkolnej, stworzenie wa-
runków do upowszechnienia sportu i zajęć kulturalno-artystycznych itd. Otworzenie 
takich placówek wymagało czasu i pieniędzy, często także pokonania oporów miej-
scowej ludności przywiązanej do małych szkół wiejskich, wybudowanych wspólnie 
i stanowiących lokalną dumę i jedyną placówkę kulturalną we wsi. Obrona szkół, 
oprócz sentymentów, była powodowana także praktycznymi względami związanymi 
z koniecznością dowożenia dzieci, co stanowiło trudną, a niekiedy wręcz niemożli-
wą do pokonania przeszkodę w wielu miejscowościach. W 1974 r. istniały 723 zbior-
cze szkoły gminne, a w 1976 było ich 1585, co stanowiło 75,9% ogólnej liczby gmin 
w Polsce32.

Spojrzenie na wyższe uczelnie pokazuje dalsze udoskonalanie programów 
przedmiotów społeczno-politycznych. W 1973 r. został wprowadzony jednolity blok 
tych przedmiotów, na który składała się ekonomia polityczna (I rok), marksistowska 
fi lozofi a i teoria rozwoju społecznego (II rok), wybrane zagadnienia szczegółowej 
fi lozofi i lub socjologii oraz podstawy nauk politycznych (III rok), logika (IV rok). 

W tym miejscu interesujący jest dla nas jeszcze jeden aspekt polityki oświatowej, 
także związany ze szkolnictwem wyższym, a mianowicie postanowienie o obowiąz-
kowym kształceniu nauczycieli. Koncepcja zakładała:

– kształcenie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i wychowawców 
w systemie jednolitych studiów stacjonarnych magisterskich, prowadzonych na 
uniwersytetach i w wyższych szkołach pedagogicznych, a także artystycznych i wy-
chowania fi zycznego,

– kształcenie nauczycieli przedmiotów zawodowych dla szkolnictwa zawodowe-
go na poziomie studiów magisterskich w wyższych szkołach technicznych, ekono-
micznych, rolniczych i medycznych,

– dokształcanie nauczycieli pracujących w ramach 4-letnich studiów zaocznych 
magisterskich,

– doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie studiów podyplomowych oraz 
studiów specjalnych i kursów doskonalenia zawodowego w trybie obowiązkowym 
(studia podyplomowe nauczyciele powinni odbyć raz w ciągu 10 lat).

W ocenie słusznego pomysłu wprowadzającego obowiązek uzyskania przez 
nauczycieli wykształcenia wyższego pojawia się jednak sceptyczny akcent. Opiera 
się on na domniemaniu, że wyższy poziom wykształcenia zaczęto uzyskiwać oferu-
jąc studentom-nauczycielom i potencjalnym nauczycielom kształcenie o niższym 
standardzie. Było to więc działanie w znacznej mierze pozorne. Na pocieszenie 
zostaje pamiętanie o topografi i tego zawodu, o niskim, bo 15,8 odsetku nauczycie-

32 Historia wychowania, red. J. Hellwig, Poznań 1994, s. 119–120.
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li posiadających wykształcenie wyższe zawodowe. W 1974 r. z ogółu 358 tys. na-
uczycieli 23 tys. podjęło dokształcanie, a rok później dalsze 20 tys. Studiowali oni 
głównie w nowo powstałych wyższych szkołach pedagogicznych w formie ekster-
nistycznej i zaocznej. Niedługo potem skróconą formę uzyskania wykształcenia 
zawodowego zaoferowały im Instytuty Kształcenia Nauczycieli. Prym wiodły jednak 
masowo powstające wyższe szkoły pedagogiczne. Droga polegała w większości na 
przekształcaniu szkół nauczycielskich w wyższe szkoły nauczycielskie, a tych z kolei 
w wyższe szkoły pedagogiczne33.

Jak zwykle jednym z trybów intensyfi kacji systemu był ruch młodzieżowy. 
Przygotowano więc kampanię „partia rozmawia z młodzieżą”, mającą za zadanie 
rekomendowanie do szeregów PZPR najbardziej aktywnych młodych ludzi. Samej 
szkole ruch młodzieżowy miał niewiele nowego do zaoferowania. W 1974 r. Federacja 
Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej odświeżyła dawny pomysł i pod 
hasłem „szkoła szkole” namawiała uczniów szkół ponadpodstawowych do przygo-
towywania pomocy dydaktycznych, modeli urządzeń technicznych, wyposażania 
pracowni przedmiotowych dla zbiorczych szkół gminnych. Głównie na pokaz 
Federacja zaproponowała uczniom tworzenie „grup wychowania socjalistycznego”. 
Natomiast więcej energii poświęciła „turniejowi młodych mistrzów zawodu”, kon-
kursom – „młoda myśl dla kraju” i „dyplom dla kraju” oraz olimpiadom z różnych 
przedmiotów szkolnych. Zgodnie z obyczajowością ostatnich lat, w dniach lipcowe-
go święta, w Warszawie został zorganizowany Zlot Młodzieży Polskiej, teraz bardziej 
uroczysty z powodu obchodów XXX-lecia ojczyzny ludowej, hasło zlotu brzmiało: 
„wspólnym wysiłkiem budujemy Polskę naszych pragnień i ambicji”34.

Karta Nauczyciela

27 kwietnia 1972 r. odbyło się plenarne posiedzenie Sejmu PRL. Obradom 
przewodniczył marszałek Stanisław Gucwa, a na sali byli obecni: I sekretarz 
KC PZPR E. Gierek, przewodniczący Rady Państwa H. Jabłoński, prezes Rady 
Ministrów P. Jaroszewicz. Tego dnia uchwalono spektakularną ustawę dotyczącą 
środowiska nauczycieli. Ale po kolei przyjrzyjmy się obradom. Poseł Jarema 
Maciszewski, przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, przedstawił spra-
wozdanie komisji i relacjonował rządowy projekt „Karty i Praw i Obowiązków 
Nauczyciela”. Chwalił przygotowywaną ustawę, podkreślając jej fundamentalną rolę 
dla edukacji narodowej. Mówił też o 94 poprawkach wniesionych w trakcie ogól-

33 T. Hejnicka-Bezwińska, Zarys historii wychowania (1944–1989): (oświata i pedagogika po-
między dwoma kryzysami), cz. 4, Kielce 1996, s. 131–132. Dane odnoszące się do sytuacji wcze-
śniejszej o trzy lata, przygotowane na VI Zjazd PZPR, podawały liczbę 220 tys. zatrudnionych 
nauczycieli (nieczynnych zawodowo), z których około 12 tys. posiadało studia wyższe, 145 tys. 
– wykształcenie SN, 63 tys. – wykształcenie średnie pedagogiczne.

34 Pismo RG FSZMP, marzec 1974, AAN, KC PZPR, sygn. XI/940, s. 7–12.
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nonarodowej dyskusji nad projektem. Poseł nazywał ustawę urzeczywistnieniem 
nauczycielskich nadziei i pragnień. W dyskusji zabierali głos posłowie, którzy ochoczo 
deklarowali gotowość do głosowania za ustawą wraz z poprawkami. Byli wśród nich 
m.in.: nauczyciel z woj. warszawskiego, nauczycielka z woj. olsztyńskiego, nauczy-
cielka z Opola oraz Bogdan Waligórski, członek PZPR pełniący funkcję przewod-
niczącego ZG ZMS. Na tym samym posiedzeniu rząd przedstawił posłom także 
inne sprawy: projekt planu społeczno-gospodarczego rozwoju Polski w latach 
1971–1975, informację ministra spraw zagranicznych o stanowisku rządu w sprawie 
ratyfi kacji układów pomiędzy Polską a NRF oraz Związkiem Radzieckim a NRF, 
zawartych w Warszawie i Moskwie. Na zakończenie dyskusji przemówił premier 
Jaroszewicz. Ostatni fragment jego mowy wskazywał na doniosłość tego sejmowe-
go posiedzenia. Premier informował słuchaczy, że przedstawiony kompleks spraw 
jest wewnętrznie spójny, bo mają one duży ciężar gatunkowy dla materialnego 
i duchowego życia kraju oraz dla umacniania jego międzynarodowej pozycji. A całość 
jest podyktowana troską rządu o socjalistyczny rozwój PRL. Przechodząc do samego 
głosowania, nie trzeba tutaj dodawać, że „Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela” 
została uchwalona jednomyślnie.

Karta porządkowała wiele spraw zawodowych, ale jej inspiracje tkwiły nie w chęci 
zmodernizowania analogicznej ustawy o prawach i obowiązkach nauczycieli (sprzed 
16 lat, z kwietnia 1956 r.), lecz w polityce. Obliczono je na zjednanie środowiska, 
a potem na stworzenie uległego społeczeństwa. Pragmatyka stanu nauczycielskiego 
była mniej istotna wobec fi lozofi i systemu, w której przebijało się przeświadczenie, 
że człowiek znajduje szczęście tylko wtedy, kiedy jest potrzebny i może wykazać 
swoją wartość i przydatność dla ojczyzny.

W stronę nauczycieli zostało skierowanych wiele wzniosłych stwierdzeń o ko-
nieczności wzrostu rangi zawodu, poprawy warunków życia i pracy, ale także o trosce 
o ich poziom ideowy. W preambule do ustawy jasno, bez niedomówień, stawiano 
sprawę: „Nauczyciel urzeczywistnia socjalistyczne ideały programowe kierowniczej 
siły narodu – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. […] Rzetelna i twórcza 
praca nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacji narodowej powinna sprzyjać 
pełnemu urzeczywistnieniu ideałów wychowawczych socjalizmu”35.

Zaprezentuję treść ustawy poprzez pryzmat ofi cjalnego stylu obowiązującego 
w demonstrowaniu jej dobrodziejstw:

1. Zakres. Karta obejmowała osoby pracujące w całym szkolnictwie, od przed-
szkola do szkoły wyższej włącznie, przez co zostały stworzone warunki do integra-
cji szkół i placówek różnych stopni i rodzajów. Nauczycielami byli więc: nauczycie-
le, wychowawcy i inni pracownicy szkół i placówek oświatowych, profesorowie, 
docenci i pozostali akademiccy pracownicy szkół wyższych, pracownicy naukowo-
-badawczy resortu oświaty oraz nauki, nauczyciele i wychowawcy placówek leczni-
czych, zakładów poprawczych itp., pracownicy bibliotek szkolnych. Cieszyła 
zwłaszcza nazwa „nauczyciele akademiccy”, bowiem ustawa z 1956 r. nie obejmo-
wała tych grup pracowników.

35 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972. Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela, DzU, nr 16, poz. 114.
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2. Obowiązki. Nauczyciel powinien: 
– wychowywać uczniów w duchu socjalistycznej moralności i socjalistycznych 

zasad współżycia społecznego,
– wpajać im zamiłowanie, szacunek do pracy, poczucie odpowiedzialności i dys-

cypliny społecznej,
– przekazywać gruntowną wiedzę ogólną i zawodową,
– dbać o wszechstronny rozwój ich zdolności,
– rozbudzać zainteresowania i samodzielność myślenia,
– kształtować postawę czynnego współuczestnictwa w rozwoju gospodarki, 

kultury i życia społecznego.
Karta zobowiązywała pracowników nadzoru pedagogicznego do prowadzenia 

w szkole w ramach obowiązków dwóch godzin tygodniowo, co powinno mieć 
znaczenie dla ich bliższego związku z praktyką. Obowiązek ten nie dotyczył oczy-
wiście kuratorów i inspektorów szkolnych powoływanych przez ministra na wniosek 
prezydium właściwej rady narodowej, podczas gdy pracowników nadzoru pedago-
gicznego wybierali kurator i inspektorzy szkolni.

3. Kwalifi kacje. Konsekwencją wcześniejszych rozporządzeń było stwierdzenie 
o tym, że na stanowisko nauczyciela może być powołana osoba posiadająca wykształ-
cenie wyższe. Mogła je zdobyć w szkole wyższej lub w szkole wyższej kształcącej 
nauczycieli. Poza kwalifi kacjami naukowymi, pedagogicznymi i praktyką pedago-
giczną powinna posiadać także „kwalifi kacje ideowe i moralne” niezbędne do wyko-
nywania tego zawodu. Osoby nieposiadające wykształcenia wyższego mogły nadal 
pracować w szkole, ale zobowiązano je do stałego pogłębiania, aktualizowania wiedzy 
i doskonalenia umiejętności. Karta ustalała tytuły zawodowe, które były także ele-
mentem uwierzytelniającym rangę profesji. Po trzech latach dobrze ocenionej pracy 
przysługiwał tytuł nauczyciela dyplomowanego. Tytuł profesora szkoły średniej 
uzyskiwała osoba posiadająca wyższe studia magisterskie i 5-letni staż nauczyciela 
dyplomowanego.

4. Płace. Rząd zapisał w ustawie pięć corocznych etapów podniesienia zarobków, 
pierwszy w 1972, a ostatni w 1976 r. Został zachowany awans automatyczny, roz-
poczynający się teraz po czterech latach, a kończący po 24. W sumie, jak w poprzed-
niej ustawie, było sześć awansów. Władza głosiła intencje podniesienia uposażenia 
zasadniczego nauczycieli oraz zwiększenia stawek za godziny nadliczbowe.

5. Wymiar godzin. Nauczyciel w szkole podstawowej tygodniowo miał pracować 
26 godzin, w szkole średniej do 22. Ponadto był obowiązany do pełnienia kilku 
funkcji, zwłaszcza wychowawcy klasowego i opieki nad organizacją młodzieżową. 
Na dwie godziny tygodniowo mógł mieć polecone zastępstwo. 

Kwestia wymiaru godzin budziła sprzeciw nauczycieli, a władza pozwoliła tutaj 
na sterowany przeciek niezadowolenia do prasy. Nauczyciele z chęcią przyjmowali 
proponowane podwyżki i uposażenie, ale oczekiwali także zmniejszenia godzin pracy. 
W prasie brak możliwości realizacji tych postulatów był tłumaczony niewystarcza-
jącą ilością środków pieniężnych. Równoczesne obniżanie wymiaru pracy i podno-
szenie pensji – to byłoby zbyt wiele.
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6. Wysługa lat. Zasady zaliczania lat były podobne jak w poprzedniej ustawie, 
z tym że mogły być do nich włączone lata pracy w administracji szkolnej, organi-
zacji młodzieżowej i ZNP. 

Dotychczas obowiązujące przepisy nie przewidywały przeniesienia nauczycieli 
z urzędu w stan spoczynku ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Teraz 
władza szkolna otrzymała prawo przeniesienia na emeryturę po skończeniu 55 lat 
(kobiety) i 60 lat (mężczyźni), ale mogły być stosowane wyjątki ze względu na 
potrzeby konkretnych placówek36.

7. Przywileje. Podobnie jak w starej ustawie, nauczyciel mógł otrzymać hono-
rowy tytuł – Zasłużony Nauczyciel PRL, Medal Komisji Edukacji Narodowej, a po 
20 latach nienagannej pracy odznaczenie państwowe – Złoty Krzyż Zasługi.

Zachowano przywileje przysługujące nauczycielom pracującym na wsiach oraz 
w osiedlach i miastach liczących do 2 tys. mieszkańców. Wzmocniono przepis 
o prawie nauczycieli ze wsi i małych miejscowości do mieszkania służbowego.

8. Urlopy. Zostały utrzymane dotychczasowe przepisy korzystne dla nauczycie-
li. Dodatkowy przepis gwarantował nauczycielowi uczestniczącemu w doskonaleniu 
zawodowym przynajmniej sześć tygodni urlopu w roku.

9. Zasady zatrudniania. Miały one służyć stabilizacji nauczyciela w pracy. Do tej 
pory z nauczycielem rozpoczynającym pracę była podpisywana umowa na czas 
określony lub do odwołania, dopiero po złożeniu egzaminu kwalifi kacyjnego 
 otrzymy wał on dekret w sprawie mianowania. Nowa ustawa wprowadzała inną zasadę. 
Nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifi kacje, rozpoczynający pracę, otrzymywał 
mianowanie do odwołania, a po dwóch latach pozytywnie ocenionej pracy dostawał 
mianowanie na stałe. Karta nie przewidywała więc składania egzaminu  kwalifi kacyjnego.

10. Rozwiązanie stosunku służbowego. Utrzymano dotychczasowe przepisy 
dotyczące rozwiązania stosunku służbowego na skutek orzeczenia lekarskiego lub 
w wyniku kilku negatywnych ocen albo decyzji komisji dyscyplinarnej. W karcie 
natomiast był umieszczony nowy zapis. Mówił on o wyjątkowych wypadkach upraw-
niających do zwolnienia, kiedy działalność nauczyciela pozostaje w rażącej sprzecz-
ności z zadaniami szkoły lub gdy dopuścił się on bezspornych i oczywistych zanie-
dbań w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Ustawa zawierająca aż 125 artykułów była reklamowana wielokrotnie. Spotykamy 
także komentarze padające ze strony dostojników państwowych, chociażby z ust 
premiera na zjeździe kuratorów i inspektorów szkolnych. Piotr Jaroszewicz, podob-

36 W czasie przygotowywania i wprowadzania ustawy często pojawiały się ofi cjalne wypowie-
dzi niechętne nauczycielom emerytom, zatrudnionym w wielu polskich szkołach. Podczas debaty 
sejmowej przewodniczący Sejmowej Komisji Oświaty i Wychowania za ujemne zjawisko uznał 
pozostawanie w służbie czynnej nauczycieli w wieku emerytalnym o wyraźnie zmniejszonej spraw-
ności. Nie bał się uznać tego za utrudnienie w dopływie młodych kadr do szkół. Więcej – jako 
przeszkodę w podniesieniu poziomu realizacji zadań szkoły. Tym tropem poszli także dziennika-
rze piszący o emerytach oczekujących na podwyżkę uposażeń, a zatem i emerytur, którzy powin-
ni zrezygnować z pracy w szkole.
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nie jak cały stan nauczycielski, nie miał wątpliwości, że rangi społecznej tego zawodu 
automatycznie nie zapewni ustawa ani uchwała zjazdowa. Nie zapewni tego ani 
dyplom uniwersytecki, ani uposażenie czy mieszkanie. Ale dla premiera, inaczej niż 
dla większości stanu nauczycielskiego, miarą profesji były wyniki pracy oceniane na 
podstawie wartości ideowo-politycznych i społeczno-moralnych37. 

Przystępując do prezentacji Karty Nauczyciela, rozpoczęłam od motywów, które 
powodowały władzą. Zastanówmy się teraz nad kondycją stanu nauczycielskiego, 
modelowaną także tą ustawą. Zaczynamy od spraw materialnych. W latach 70. 
następowała dalsza degradacja ekonomiczna zawodu. Pogłębiły się dysproporcje 
w usytuowaniu nauczycieli w stosunku do innych grup zawodowych. Średnia płaca 
w gospodarce uspołecznionej w 1970 r. wynosiła 2235 zł, w oświacie – 1933 zł, 
różnica – 302 zł; w 1975 r. średnia płaca w gospodarce narodowej to 3783 zł, 
a w oświacie – 3052, więc różnica wynosiła 731 zł; w 1977 r. mamy dane 4408 zł 
i 3533 zł, a różnicę 875 zł. I jeszcze można uzupełnić, że o ile w 1970 r. średnie 
płac w oświacie były wyższe od średnich w kilku działach gospodarki, o tyle w 1977 
przewyższały już tylko średnią w ochronie zdrowia i opiece społecznej. W 1977 r. 
co dziesiąty nauczyciel otrzymywał uposażenie poniżej 2700 zł. Oczywiście pamię-
tamy tutaj o uwarunkowaniach wynikających ze zmniejszających się środków bu-
dżetowych przeznaczonych na oświatę oraz postępującej infl acji, powodujących 
znaczne skurczenie się realnych płac nauczycielskich.

Tę trudną sytuację materialną pogłębiały złe warunki mieszkaniowe. W 1977 r. 
ponad 72 tys. nauczycieli zajmowało mieszkania jednoizbowe; 3–4-osobowych rodzin 
nauczycielskich było 238 tys., a mieszkań trzyizbowych tylko 120 tys.; rodzin wie-
loosobowych (5–9 osób) było około 70 tys., natomiast w cztero- i więcej izbowych 
mieszkaniach żyło tylko 52 tys. rodzin. W miastach powyżej 50 tys. mieszkańców 
9,7% nauczycieli wynajmowało pokój sublokatorski, w małych miastach – 13,3%, 
na wsi – 4,8%. Jedyną, niewiele pocieszającą tendencję dostrzegamy obserwując 
zmniejszającą się liczbę mieszkań w domach prywatnych o niższym standardzie 
i zwiększającą się liczbę mieszkań w budynkach szkolnych i domach nauczycieli.

Mimo pogorszenia się warunków życia widzimy korzystne zmiany w poziomie 
wykształcenia nauczycieli. W 1975 r. na ogólną liczbę 378 882 nauczycieli zatrud-
nionych na pełnym etacie we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych, 28,7% 
miało wykształcenie wyższe, 47,3% – na poziomie studium nauczycielskiego, a 24% 
– wykształcenie średnie. W 1977 r. analogiczne dane wynosiły: 36,9%, 44,2% i 18,9%. 
W 1980 r. już ponad 50% nauczycieli miało wykształcenie wyższe. Ten wzrost odsetka 
osób z wykształceniem wyższym nie wiązał się z równomiernym ich rozmieszcze-
niem. Cały czas pozostawały widoczne dysproporcje pomiędzy placówkami miej-
skimi i wiejskimi oraz rodzajami szkół. W 1975 i 1977 r. w szkołach miejskich 
wykształcenie wyższe posiadało 36,9% i 45,0% pedagogów, podczas gdy w szkołach 
wiejskich odsetek ten wynosił 12,3 i 28,4. Względnie wysokie były kwalifi kacje 
zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, technikach zawodowych i szkołach 

37 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972. Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela, DzU, nr 16, 
poz. 114. Zob. też Co przynosi Karta, „Głos Nauczycielski” 1972, nr 19, s. 3.
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policealnych. Najniższe kwalifi kacje mieli nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach 
(9,2% z wykształceniem wyższym) oraz w szkołach podstawowych (25,9% z wy-
kształceniem wyższym). Wiejskie szkoły wszystkich typów zatrudniały pracowników 
z wykształceniem niższym niż szkoły miejskie. Dysproporcje występowały również 
w poszczególnych województwach. Spis kadrowy w 1973 r. wykazał, że 1/3 wszyst-
kich godzin lekcyjnych w szkołach na wsi prowadziły osoby wykształcone w studium 
nauczycielskim lub bez kwalifi kacji.

Wzrostowi poziomu wykształcenia pedagogów nie towarzyszyło racjonalne 
wykorzystanie ich kwalifi kacji. Dane pokazywały jak spośród 287 tys. osób z wykształ-
ceniem wyższym i na poziomie studium nauczycielskiego około 122 tys. (42,5%) 
nie pracowało zgodnie ze zdobytą specjalizacją. Nie trzeba dodawać, że rozbieżność 
pomiędzy kierunkowym wykształceniem a przedmiotem nauczanym w szkole, mimo 
znacznie większego wysiłku włożonego w przygotowanie lekcji, mogła obniżać wyniki 
nauczania, a także wywoływać niezadowolenie nauczyciela z pracy. 

Drażliwy jest jeszcze jeden problem, a mianowicie jakość wykształcenia kadry 
nauczycielskiej. Duże problemy ilościowe i preferowanie skróconych form kształce-
nia nie pozostawały bez wpływu na poziom wiedzy absolwentów. Szeroko rozpo-
wszechniane licea pedagogiczne, organizowane na podbudowie siedmiu klas szkoły 
podstawowej, systematycznie obniżały swój poziom, a to one przecież dostarczały 
nauczycieli do szkół podstawowych. Kiedy w połowie lat 50. ministerialne sondaże 
ujawniły rażące braki w merytorycznym i metodycznym przygotowaniu absolwentów 
liceów pedagogicznych, szybko uruchomiono 2-letnie (teraz pomaturalne) studia 
nauczycielskie. Ale i te przez cały czas swojego istnienia cierpiały z powodu trud-
ności kadrowych i programowych, w konsekwencji wypuszczały one absolwentów 
posiadających płytką wiedzę i skromne przygotowanie metodyczne. Ratunkiem 
wydawało się powołanie w 1968 r. wyższych szkół nauczycielskich, które miały status 
wyższych szkół zawodowych. Jednak i one borykały się z problemem z obsadą 
kadrową i powielały poprzednie niedomogi w przygotowaniu absolwentów. Zasadniczą 
rolę w dostarczaniu kadr dla szkolnictwa średniego odgrywały wyższe szkoły peda-
gogiczne, do 1954 r. były to 3-letnie uczelnie bez uprawnień do wydawania dyplo-
mów magisterskich, nie stanowiły więc atrakcji. Dopiero w 1958 r., kiedy okres 
studiów został przedłużony do 5 lat i gdy uzyskały prawo doktoryzowania, ranga 
ich znacznie wzrosła. Wbrew oczekiwaniom i nadziejom mniejszy udział w dostar-
czaniu kadr miały uniwersytety, politechniki, wyższe szkoły inżynierskie, wyższe 
szkoły ekonomiczne i rolnicze. Ponadto absolwenci mniej lub bardziej renomowanych 
uczelni byli kiepsko przygotowani pod względem dydaktycznym. 

W latach 60. na masową skalę rozpoczęła się akcja dokształcania nauczycieli 
i wskaźnik pedagogów z dodatkowymi kwalifi kacjami zwiększył się z 11,2% w 1961 r. 
do 74,2% w 1970 r. W 1972 r. zapadła decyzja o kształceniu na poziomie wyższych 
studiów magisterskich wszystkich potencjalnych nauczycieli. Pociągnęło to za sobą 
konieczność podwyższenia kwalifi kacji do tego poziomu przez około 150 tys. pra-
cujących nauczycieli. Trudno jednak przesądzić, w jakim stopniu dodatkowe studio-
wanie podnosiło jakość nauczania. Jakość studiów zaocznych była różna i najczęściej 
znacznie odbiegała od jakości studiów dziennych, jak również w wielu wypadkach 
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nauczyciele przeciążeni pracą zawodową studiowali głównie w celu otrzymania 
dyplomu.

Systematycznie wzrastało zatrudnienie kobiet. W 1960 r. kobiety stanowiły 
65,9% nauczycieli, w 1962 – 67,8%, w 1966 – 70,4%, w 1970 – 76,1%, w 1974 
– 77,9%, w 1978 – 80,3%. W 1975 r. kobiety to 75,8% zatrudnionych, w miastach 
było ich 74%, a na wsiach – 77%. W szkolnictwie podstawowym kobiety stanowiły 
wówczas 82,5%. Rósł też odsetek kobiet w szkolnictwie wraz z obniżeniem się wieku 
nauczycieli, w populacji do 25 lat kobiety stanowiły 86,3%, od 25 do 30 lat – 81,4%, 
w wieku 30–35 lat – 80,2%. Przeskakując kolejne grupy wiekowe, mamy 59,0% 
wśród osób od 45 do 50 roku życia. Opinie ówczesnych specjalistów, komentujących 
feminizację zawodu, wychodziły od przywołania obiegowego poglądu o jednostron-
ności i zubożeniu procesu wychowania, w którym nauczycielka nie może stanowić 
wzoru dla chłopców oraz nie potrafi  utrzymać dyscypliny. Jednak nie wszyscy znawcy 
dali się przekonać do takiej argumentacji. Wyjaśnienia negatywnych konsekwencji 
kazali szukać w sferze warunków socjalno-ekonomicznych. W polskich warunkach 
spełnianie przez kobietę roli zawodowej często występowało w wyraźnej opozycji 
wobec roli rodzinnej. Tutaj przypominano codzienną absencję w polskich szkołach, 
która wynosiła przeciętnie 50 tys. osób. Każdego dnia prawie co ósmy nauczyciel 
był nieobecny w szkole. Bez trudu można wyjaśnić główną przyczynę nieobecności 
nauczycielek – była to konieczność opieki nad dziećmi.

W tym momencie dochodzimy do generalnego problemu niemożliwego do 
rozwiązania przez cały okres PRL, tj. do trudności kadrowych w oświacie. Cofając 
się do lat odbudowy, widzimy jak w pierwszym roku szkolnym po wojnie nie można 
było uruchomić blisko 3,2 tys. szkół powszechnych, a potrzeby kadrowe wynosiły 
ponad 10 tys. nauczycieli. Półśrodek na łagodzenie niedoborów kadrowych to np. re-
klamowanie nauczycieli z wojska czy zatrudnianie repatriantów z ZSRR. Zatrudniano 
także osoby bez kwalifi kacji pedagogicznych, następnie absolwentów przyspieszonych 
form przygotowania do zawodu, uprzednio kończących gimnazja czy nawet szkoły 
powszechne. Były to posunięcia uzasadnione i celowe. W późniejszym okresie 
nieustannie stosowano doraźne rozwiązania, aby zapewnić szkołom ciągłość zajęć, 
m.in. poprzez obdzielanie nauczycieli już zatrudnionych tzw. godzinami nadliczbo-
wymi. Ten sposób był wykorzystywany przez wszystkie dziesięciolecia, chociażby 
w roku szkolnym 1975/1976 aż 65% nauczycieli i wychowawców zatrudnionych na 
cały etat miało dodatkowe godziny. Problem nasilił się w czasie realizacji reformy 
zapoczątkowanej ustawą z lipca 1961 r., bo według kalkulacji należałoby wówczas 
przygotować do pracy 137 tys. nowych nauczycieli, aby sprostać reformie. Natomiast 
w latach 1961–1970 z trudem udało się wykształcić niewiele ponad 80 tys. osób 
uprawnionych do wykonywania zawodu. Teraz zostały zwiększone wskaźniki obcią-
żenia nauczycieli liczbą uczniów. Dobroczynne skutki dopływu wykwalifi kowanych 
kadr były osłabiane zjawiskiem ucieczki od zawodu, które trwało nieprzerwanie 
przez wszystkie lata. Przez długi czas pomijano je milczeniem, wręcz skrywano przed 
społeczeństwem, utrzymując fałszywą opinię o stabilizacji nauczycielskiej profesji. 
Dopiero późniejsze badania pokazały jak w okresie 1952–1964 zawód ten porzuci-
ło 146 tys. osób, a w następnych latach zjawisko uległo nasileniu – w okresie 
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1968–1970 z pracy odeszły następne 64 773 osoby, wśród nich przeważali młodzi 
poniżej 35 roku życia. Na ujemny stan kadr wpływało masowe niepodejmowanie 
zawodu przez absolwentów kierunków nauczycielskich. Badania wykazują, że 
w okresie 1945–1973 aż 1/5 ogółu absolwentów uchyliła się od pracy nauczycielskiej. 
W jednym tylko roku szkolnym (1974/1975) aż 60% absolwentów wyższych szkół 
nauczycielskich nie podjęło pracy w szkolnictwie. Główne przyczyny odpływu 
i niepodejmowania pracy były jasne: dążenie do poprawy warunków materialnych, 
łatwość uzyskania innej, bardziej intratnej pracy przez nauczycieli-
-mężczyzn, np. w administracji i przemyśle. Kolejny problem wykazany w badaniach 
socjologicznych mówił o tym, jak przez długie lata społeczeństwo wysuwało mak-
symalne wymagania przy minimum świadczeń ze swej strony na rzecz nauczycieli. 
I tak, w II połowie lat 60. wypełniający ankiety mieszkańcy zarówno wsi, jak i miast, 
kiedy padło kryterium zarobków, zawód ten ulokowali na ostatniej pozycji wśród 
16 rozpatrywanych. Jednocześnie zostali poproszeni o określenie rangi społecznej, 
wówczas zawód nauczyciela postawili na trzeciej pozycji po lekarzu i inżynierze. 
Z biegiem lat liczni nauczyciele coraz częściej szukali możliwości dodatkowego 
zarobku, oprócz godzin ponadwymiarowych rozpowszechniły się korepetycje. Na 
wsiach nierzadkie były próby podejmowania upraw roślin, hodowli zwierząt futer-
kowych. Pojawiła się kategoria nauczyciela – rolnika lub hodowcy.

W latach 70. odnotowano poważny kryzys układu nauczyciel a społeczeństwo 
oraz kryzys samego zawodu. Pogłębiał się rozdźwięk między wzrostem wymagań 
ze strony społeczeństwa a świadczeniami społeczeństwa na rzecz szkoły. Dodatkowo, 
w tym okresie nauczyciele po raz kolejny znaleźli się pod presją zabiegów reforma-
torskich38. 

Postawy młodzieży 

W odniesieniu do omawianego okresu mamy zbiór badań analizujących postawy 
młodzieży. Inżynierowie od edukacji jeżeli chcieliby, to mogliby skorzystać z infor-
macji dostarczanych w czasie naukowych badań pedagogicznych oraz z prac rządo-
wych instytutów39.

Rozpocznijmy od literatury przedmiotu dającej bazową wiedzę dla diagnoz 
naukowych. Literatura zajmująca się wartościami leżącymi u podstaw przekonań 
młodzieży oraz roli szkoły przypisywała tej placówce ważną rolę w kształtowaniu 
systemu wartości kulturowych. Autorzy zarówno z Europy Zachodniej, jak i państw 

38 Raport z badań przeprowadzonych w latach 1976–1980. Przygotowany pod kierunkiem 
prof. dr. hab. M. Maciaszka, Instytut Badań Pedagogicznych, koordynator 1. stopnia problemu 
węzłowego, Warszawa 1981, maszynopis powielony, s. 208–222, AMENiS, b.n.; M. Balicki, op. cit., 
s. 239–260.

39 Mowa o Instytucie Badań Pedagogicznych, utworzonym w 1972 r. po przekształceniu 
Instytutu Pedagogiki. Następnie o Instytucie Badań nad Młodzieżą. Istniały także inne placówki: 
Instytut Programów Szkolnych, Instytut Kształcenia Nauczycieli, Instytut Kształcenia Zawodo-
wego, a potem Instytut Badań Problemów Młodzieży (po przekształceniu IBnM).
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socjalistycznych poddawali krytyce skuteczność oddziaływania współczesnego systemu 
szkolnego. Nasuwało się spostrzeżenie o istniejącej sprzeczności pomiędzy upra-
gnionym postulatem organizowania „społeczności wychowującej”, gdzie szkoła ko-
ordynuje poczynania wielu instytucji, organizacji i zespołów ludzkich a odnotowy-
wanym w wielu krajach konfl iktem między wartościami preferowanymi przez szkołę 
i otoczenie społeczne. Uspokojenie przynosiło jednak przekonanie o pozorach 
tej sprzeczności przy założeniu, że „społeczność wychowująca” pomoże skutecznie 
związać pracę szkoły z najlepszymi przesłankami życia społeczeństwa. Autorytatywni 
autorzy opracowań zgodnie krytykowali współczesną szkołę za przewagę funkcji 
nauczania nad funkcją wychowania.

Zatrzymajmy się na chwilę, aby tylko zasygnalizować działalność dwóch postaci 
pedagogów-profesorów wspierających ideologię państwa socjalistycznego. Ikoną 
systemu był Bogdan Suchodolski, uważany za niekwestionowany autorytet teraz 
i wcześniej w okresie międzywojennym, często obecny w mediach i na trybunach 
honorowych. B. Suchodolski wśród wielu swoich złotych myśli wysunął postulat 
wychowania przez naukę, przez co rozumiał kształtowanie człowieka posługującego 
się umysłem. Pisał o wychowaniu pełnego człowieka, właściwości jego charakteru 
oraz jego roli społecznej. Drugi to Heliodor Muszyński głoszący tezę o konieczno-
ści podjęcia przez nowoczesną szkołę socjalistyczną także czynności opiekuńczych 
i wychowawczych. Nauczanie rozumiał jako kształtowanie dyspozycji instrumental-
nych, a wychowanie jako kształcenie dyspozycji kierunkowych. Głosił pogląd o fi -
lozofi i i etyce marksistowskiej, które wysuwają jedną wartość na czoło całego systemu 
aksjologicznego. Wartością – dla programu socjalistycznych przeobrażeń społecznych 
– miał być człowiek, jego szczęście i rozwój. Sylwetkę osobowościową człowieka 
socjalizmu charakteryzował w kategoriach postaw. Widział m.in.:

1. postawy ideowe, np. humanizm, internacjonalizm, ideowość,
2. postawy społeczne, np. patriotyzm, zaangażowanie,
3. postawy interpersonalne, np. tolerancja, opiekuńczość, poszanowanie cudzej 

godności,
4. postawy egzystencjonalne, np. orientacja na cele, dążenia do wartości,
5. postawy kulturowe, np. wrażliwość na piękno, twórczość, samodoskonalenie,
6. postawy intelektualne, np. dociekliwość, racjonalizm, krytycyzm,
7. postawy wobec przyrody, np. wrażliwość, szacunek, dążność do kontaktu.
Założenia teoretyczne systemu wychowawczego socjalistycznej szkoły podsta-

wowej zostały zbudowane z wielu jałowych określeń i cechowała je hiperpoprawność. 
Muszyński odwzorowywał tezę o wzrastającej roli wychowania razem z rozwojem 
budownictwa socjalistycznego. W miarę jak społeczeństwo nabiera socjalistycznego 
oblicza, coraz większe znacznie mają moralno-ideowe oraz intelektualno-zawodowe 
kwalifi kacje ludzi. W ostatecznym rachunku o urzeczywistnieniu socjalizmu będą 
decydować nie sam postęp techniczny i nie sama sprawność gospodarki, ale człowiek. 
Ważne jest, aby pracownik posiadał odpowiednie przygotowanie fachowe oraz chciał 
swoimi umiejętnościami służyć dobru ojczyzny.

W budowaniu jednolitego frontu wychowawczego integrującą i czołową rolę 
stanowi szkoła, bo:
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– jest to instytucja spełniająca warunek sterowalności, może być jednolicie 
programowana, organizowana i kierowana w zamierzony sposób;

– jest to instytucja, która głęboko tkwi w środowisku i obejmuje swym zasięgiem 
rodzinę, otoczenie sąsiedzkie, zakład pracy, organizacje społeczne lub młodzieżowe, 
inne placówki oświatowe;

– jest to instytucja o masowym zasięgu działania;
– jest to instytucja dysponująca specjalnie przygotowaną kadrą.
Muszyńskiemu nie podobała się tradycyjna szkoła ze względu na przerost funkcji 

dydaktycznych, przy czym była to dominacja dydaktyki traktującej ucznia jako bierny 
przedmiot zabiegów nauczania. Krytykowani dydaktycy mieli koncentrować się na 
znalezieniu sposobów przekazywania wiedzy zapewniającej największą przyswajalność 
przez uczniów określonych treści. Postulowana szkoła socjalistyczna powinna, obok 
funkcji dydaktycznej, jednocześnie i równomiernie spełniać funkcje wychowawczą 
i opiekuńczą. Nowoczesna szkoła socjalistyczna, aby zasłużyć na miano wychowu-
jącej powinna oddziaływać nie tylko na sferę intelektualną ucznia, lecz również na 
sferę emocjonalną, musi odwoływać się do przeżyć wychowanków. Mankament 
dotychczasowej szkoły stanowiło nadmierne kładzenie nacisku na sam proces prze-
kazywania informacji. W rezultacie nawet głębokie treści ideowe były podawane 
przez nauczyciela do werbalnego odtworzenia przez uczniów, tymczasem właśnie 
ich przeżywanie ma zasadniczy wpływ na kształtowanie postaw socjalistycznych. 

Jeżeli szkoła ma przygotować uczniów do uczestnictwa w społeczeństwie socja-
listycznym, to sama musi stworzyć środowisko, gdzie panują socjalistyczne stosunki 
międzyludzkie. Powinna być szkołą harmonijnego współżycia nauczycieli i uczniów 
na płaszczyźnie świadomie podzielanych i akceptowanych celów. Nieprzydatny dla 
celów socjalistycznego wychowania jest tradycyjny wzorzec szkoły, w której ucznia 
traktowano jako przedmiot najrozmaitszych zabiegów, jako przedmiot adaptacji do 
życia społecznego.

Zapewne po to, aby nie zostać posądzonym o wywrotowość, Muszyński zbudo-
wał pomost myślowy pomiędzy przeszłością a postulatywnymi tezami zawartymi 
w jego książkach. Rozpoczynał od zastrzeżeń, iż byłoby głęboko niesłuszne nego-
wanie dotychczasowego polskiego systemu szkolnego, bo przesłanki nowego rodziły 
się w tym, co starsze i przeżyte. Szkoła polska ewoluowała w kierunku modelu szkoły 
socjalistycznej. Zwykle prace miały charakter oderwanych od siebie pojedynczych 
prób i poczynań. Nie zawsze towarzyszyła im świadomość zasadniczych przemian. 
Nowoczesna szkoła, zarysowywana w latach 70., nie znajduje się w sferze abstrak-
cyjnej. Wręcz przeciwnie, nawiązuje ona do procesów, które się rozpoczęły i mają 
potężną dynamikę. Tym co jest najbardziej potrzebne, to pełna świadomość celów. 
Głosił (a nie było to nic zaskakującego) konieczność rozpoczynania wszelkich re-
fl eksji i poszukiwań efektywnej pracy wychowawczej od jasnego zarysowania zamie-
rzeń, którym mają one służyć. 

Szczegółowo zarysowanych celów wychowania mógłby dostarczyć szkole jedynie 
program pracy wychowawczej, ale pedagogika polska nie dopracowała się go jeszcze, 
jakkolwiek cały czas jest tworzony. Oceniając tak pozycję nauk pedagogicznych, 
Muszyński postanowił zadowolić się istniejącą świadomością celów wychowawczych, 
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a punkt wyjścia zbudowania systemu wychowania oprzeć na celach zawartych 
w „ideale człowieka socjalistycznego”. Oto one:

1. Zaangażowanie ideowo-polityczne. Należy rozwijać świadomość zasad 
i ideałów przyświecających socjalizmowi, kształtować postawę czynnego poparcia 
dla nich.

2. Uspołecznienie. Niezbędne jest ukształtowanie postawy wyrażającej się 
w trosce i rzetelnej pracy na rzecz wspólnego dobra, ofi arności i dyscyplinie spo-
łecznej oraz umiejętnym korzystaniu ze wspólnego dobra – takiego, które ma na 
względzie dobro ogółu.

3. Patriotyzm i internacjonalizm. Rozwinięcie w każdej jednostce głębokiego 
przywiązania i miłości do ojczyzny oraz solidarności i braterstwa do wszystkich 
ludzi, którzy są bliscy z racji ideowych dążeń.

4. Humanizm. Wychowanka będzie cechować życzliwość i zrozumienie we 
wzajemnym współżyciu, altruizm, przestrzeganie reguł socjalistycznego funkcjono-
wania.

5. Perfekcjonizm. Znajduje się tutaj postawa samodoskonalenia, troski o własny 
poziom ideowo-moralny. U ucznia należy rozwijać samokrytycyzm, opanowanie, 
stawianie sobie wysokich wymagań, przezwyciężanie słabości oraz niepokój o oso-
bistą użyteczność dla społeczeństwa.

6. Kultura osobista. Dyspozycje przygotowujące ucznia do twórczego uczest-
nictwa w kulturze to chociażby nawyki świeckiej kultury życia codziennego, tenden-
cje do twórczej ekspresji kulturowej, wrażliwość estetyczna.

7. Przygotowanie do zawodu. W tym zakresie należy zawodowo ukierunkować 
uczniów oraz wyrobić u nich cechy dobrego pracownika: rzetelność, obowiązkowość, 
dokładność, pracowitość i szacunek dla pracy.

8. Optymizm życiowy. Wyposażenie jednostki w przekonania dotyczące sensu 
życia, wiary w ludzi, w zwycięstwo sprawiedliwości i postępu na świecie, wiary 
w samego siebie i w swoje możliwości. Rozwijanie w młodym człowieku hartu, 
odporności na niepowodzenia, przedsiębiorczości, wreszcie tak ważnego w życiu 
indywidualnym i zbiorowym poczucia humoru.

W tak zarysowanej teorii systemu wychowawczego wiele miejsca zajmowało 
pojęcie roli społecznej. Koronna teza mówiła o przygotowaniu jednostki do kon-
struktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, polegającym na przyswojeniu przez 
nią motywacji i umiejętności pełnienia określonych ról społecznych po osiągnięciu 
dojrzałości. Do ról, na których opierał się model społeczeństwa socjalistycznego, 
zostały zaliczone:

1. Społeczna rola obywatela. Rozwój socjalizmu miał prowadzić do wzrostu 
udziału każdej jednostki w urzeczywistnianiu celów całego społeczeństwa.

2. Społeczna rola człowieka pracy. Praca ma stanowić ważny etap w życiu 
jednostki i całego społeczeństwa.

3. Rola racjonalnego konsumenta. Założono coraz większe zaspokajanie potrzeb 
ludzi przez socjalizm, ale działalność konsumpcyjna i użytkowanie dóbr mają wynikać 
z odpowiednich predyspozycji osobowościowych.

4. Rola czynnego uczestnika życia ideowo-politycznego. Człowiek w systemie 
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socjalistycznym będzie niewątpliwie brał udział w zbiorowym działaniu, zwłaszcza 
w określonych ugrupowaniach politycznych.

5. Rola współtwórcy kultury. Jednostka powinna być wdrożona do rozwijania 
kultury swoistej dla cywilizacji socjalistycznej.

6. Społeczna rola członka grupy. W społeczeństwie socjalistycznym duża część 
życiowej aktywności ludzi będzie przebiegać w ramach różnych grup społecznych. 
Rola ta wymaga postawy kolektywizmu i solidarności grupowej.

7. Społeczna rola członka rodziny. Jakkolwiek jest to rola, która była w innych 
ustrojach społecznych i epokach historycznych, to rodzina socjalistyczna będzie różnić 
się od dotychczasowych. Szkoła ma bezpośrednio współpracować z rodziną40.

Niekiedy instrumentalnym odniesieniem do deliberowania o postawach mło-
dzieży były także publikacje Tadeusza Kotarbińskiego, wydane w połowie lat 60. 
Filozof, rozważając „życie godziwe”, wychodził z założenia o jego sensie polegającym 
na skuteczności działania podejmowanego, po to aby usunąć z ziemi wszelkie zło. 
Dyrektywy działania preferowane przez niego to: nie szkodzić, zapobiegać złu, 
opanować zło w jego początkach. Najbardziej godziwa była postawa spolegliwego 
opiekuna. Zawarte w niej wartości społeczne to energia w działaniu, opanowanie, 
bohaterstwo, odwaga cywilna, prawdomówność, sprawiedliwość. Kotarbiński wyżej 
cenił postawy skierowane ku dobru ludzi niż ku własnej korzyści. Zastanawiał się 
także nad wychowawczym programem socjalizmu. Widział w nim antytezy wyni-
kające z idei walki przeciwko niegodnym warunkom egzystencji a wychowaniem 
w myśl etyki dobra. Niechęć była skierowana w stronę wyzyskującego ustroju, a nie 
ludzi. Szkoła powinna dać podstawę moralnego postępowania, kształcić spolegliwe-
go, wręcz porządnego człowieka.

W podsumowaniu przeglądu ówczesnej literatury znajduje się wniosek o ciągłym 
postrzeganiu szkoły jako instytucji, której naczelnym zadaniem jest uczyć wycho-
wanków jak mają żyć w zmiennym i zróżnicowanym świecie. Szkoła to element 
szerszej struktury stanowiącej system oświatowy, z wieloma instytucjami i organi-
zacjami. Umiejętność życia w społeczeństwie opiera się na systemie wytworzonym 
przez kulturę, musi jednak przejawiać się w tworzeniu nowych wartości. Autorzy 
wydanych wówczas opracowań byli zgodni, że oczekiwania przerastają możliwości 
szkoły. Szkoła powinna wprowadzić zmiany w organizacji form i metod pracy na-
uczycieli, ale próby reform, choć są podejmowane w różnych krajach, to nie mogą 
być oceniane zadowalająco41.

40 H. Muszyński, System wychowawczy szkoły podstawowej, Wrocław 1972, s. 5–29. Jest to 
kolejny przedruk pozycji wydanej w Poznaniu w 1970 r. We wstępie dowiadujemy się o braku 
informacji naukowej i głodzie wiedzy wśród nauczycieli pozbawionych dostępu do literatury fa-
chowej, która mogłaby pomóc w modernizacji pracy wychowawczej. 

41 Przegląd i opinie na temat poglądów ówczesnej literatury zostały dokonane na podstawie 
maszynopisu: K. Kalman, Rola szkoły w kształtowaniu systemu wartości młodzieży /w świetle litera-
tury/, dat. 1979, AAN, IBnM, sygn. 1/104, s. 1–35. Na liście osób, których poglądy okazały się 
tutaj godne analizy, znaleźli się jeszcze m.in.: E. Faure, A. Janowski, Z. Mysłakowski, W. Okoń, 
J. Szczepański, J. Wołczyk.
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Diagnozy wyciągane z badań bazowały na tezie o apolityczności młodego po-
kolenia, jego preferencji dla nieformalnych kręgów towarzyskich. Dowodem była 
bierność w organizacjach młodzieżowych, niska ich efektywność w organach przed-
stawicielskich oraz ogólna apatia. Osoby przeprowadzające badania nie zastanawia-
ły się nad faktem, że osłabienie aktywności następowało w okresie narastającej liczby 
nierozwiązanych problemów, gdy pogarszała się sytuacja socjalno-bytowa oraz wi-
doczne stawało się zjawisko degradacji różnych środowisk społecznych.

W badaniach często starano się omijać rafy kontekstu politycznego, wówczas 
kwestie ideowości utożsamiano z zespołami cech osobowościowych: pracowitością, 
wiedzą, rzetelnością, sumiennością, życzliwością dla innych, mądrością życiową. Nie 
był to udany zabieg, bo wiązał osobowość z pozytywnymi cechami ludzi. Tłumaczono 
go stabilną sytuacją kraju, a na dodatek, aby ułatwić sytuację badaczom, przyjmowa-
no założenie o przedmiocie postaw ideowych, który wyłączał rozterki ideowe. 
W ostateczności diagnoza ukazywała młode pokolenie o wytłumionych i ograniczo-
nych namiętnościach politycznych, zaangażowane w pracę oraz bez konfl iktów 
międzyludzkich i ekonomicznych. Jednak wraz z końcem lat 70. badania te zostały 
uznane za niewiarygodne, bo deformujące obraz w stronę bezideowości bądź praco-
witości młodego pokolenia. Mało przekonujące były sugestie badawcze o trwałym 
przesunięciu postaw politycznych na sprawy ekonomiczne, gdzie zabezpieczenie 
materialne stanowiło fundament klimatu społecznego. Wydarzenia 1980 r. falsyfi ko-
wały te sugestie, ukazując znaczenie racjonalności poczynań i moralności władzy dla 
odbioru świata przez młode pokolenie. Najbardziej cenionymi wartościami okazały 
się wówczas: wolność, równość, tolerancja i sprawiedliwość społeczna. Diagnozy 
pokazywały również znaczenie socjalizmu jako kategorii moralnej związanej z ustro-
jem sprawiedliwości społecznej. Młode pokolenie nie negowało socjalizmu, ale kry-
tycznie oceniało rzeczywistość w kraju. Socjalizm był postrzegany w kategoriach 
moralno-egalitarnych, a rzeczywistość pokazywana poprzez kryteria niskiej spraw-
ności ekonomicznej, przejawów nierówności i braku mechanizmów demokracji. 

Akceptowano socjalizm, uważając go za bardzo dobry ustrój i potępiano jego 
realizację w Polsce. Takie dychotomiczne oceny legły u podstaw poglądów, że świat 
powinien rozwijać się w kierunku socjalizmu, jak i u podstaw poglądów całkowicie 
odmiennych.

Widoczna była duża zbieżność badań w stwierdzeniu silnego poczucia więzi 
narodowej. Naród kojarzył się z sytuacjami szczególnymi, z dziejami walk narodowo-
-wyzwoleńczych, bardzo rzadko z czasem pokoju. 

Badani uczniowie wykazywali pozytywny stosunek do szkół w większej mierze, 
niż to się zazwyczaj sądziło. Funkcjonowanie wielu z nich było surowo oceniane 
i bynajmniej nie wynikało to jedynie z przekornych postaw charakterystycznych 
dla wieku dojrzewania. Większość uczniów miała rzeczywisty wgląd w życie szkoły. 
Byli oni świadomi niedomogów i patologii szkoły, a pomimo tego prezentowali 
pozytywne postawy. Zwykle ujawniali zaangażowanie oraz konstruktywne i realne 
propozycje zmian42.

42 Raport z badań przeprowadzonych w latach 1976–1980…, s. 120–128.
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Badania nad systemem wartości i koncepcją życia, choć miały charakter diagno-
styczny, okazywały się pomocne w syntezach i wyciąganiu ogólnych prawidłowości. 
W zakresie zainteresowań społeczno-politycznych i światopoglądowych wnioski były 
jednoznaczne:

– Większość młodzieży przejawiała zainteresowania społeczeństwem i polityką, 
stawiała je w hierarchii bezpośrednio po zagadnieniach życia codziennego, sporcie, 
kulturze fi zycznej i turystyce.

– Choć duża część młodzieży wykazywała szeroki zakres zainteresowań, to trwa-
łość i dojrzałość zaciekawień ukazał nieznaczny odsetek badanych.

– Młodzi ludzie byli bardzo tolerancyjni. Nie przywiązywali większej uwagi do 
światopoglądu przy wyborze przyjaciół. Równocześnie byli także bardzo krytyczni, 
wymagali uzasadnienia przekonań, opowiadali się za koniecznością weryfi kowania 
argumentów. Oczekiwali nawet od autorytetów obowiązku uzasadniania głoszonych 
przekonań. Byli gotowi do rewidowania cudzych i własnych przekonań.

– Badani uważali, że największą wartość ma miłość i praca, a w społeczeństwie 
– rozwój ekonomiczny. Wykazywali dużą zbieżność w określaniu ideału szczęśliwe-
go życia. Najczęściej za źródło szczęścia uznawali: odwzajemnioną miłość, posiada-
nie rodziny i przyjaciół oraz poczucie bycia potrzebnym. Szczęście w świecie uza-
leżniali od pokoju między narodami, likwidacji głodu i nierówności oraz redukcji 
zbrojeń i przemocy. 

– Założenie rodziny planowali prawie wszyscy, ale rodziny szczęśliwej, czego 
warunkiem miało być partnerstwo w życiu. Oczekiwania związane z założeniem 
rodziny wiązali z zaspokojeniem potrzeby miłości, życzliwości, poczucia spokoju 
i bezpieczeństwa.

– Zdobycie wykształcenia dla dziewcząt i chłopców, bez względu na wiek i status 
społeczny, stało się celem dążeń życiowych. Przy wyborze zawodu kierowali się 
zainteresowaniami i pasjami, w niewielkiej mierze społecznym uznaniem zawodu. 
Nie stronili od dóbr materialnych, planowali wysoki standard życiowy, ale był to 
drugorzędny komponent udanego życia.

– Aktywność społeczna została umieszczona na ostatnim miejscu. Młodzi ludzie 
przewidywali pewien zakres przyszłego zaangażowania społecznego, ale pod warun-
kiem wiązania go z pasjami i zainteresowaniami oraz braku kolizji z życiem rodzin-
nym. Wypowiadając się na temat form pracy społecznej, planowali działalność 
o charakterze rekreacyjnym i rozrywkowym, co wskazywało na niewysoką rangę 
zamierzeń i ambicji w zakresie aktywności społecznej.

– Młodzież nie potrafi ła zrozumieć, że ideowość socjalistyczna zawiera w sobie 
także dobro poszczególnych jednostek. Większość osób wyżej ceniła motywy oso-
biste pobudzające do działania nastawionego na korzyści jednostek niż ogólno-
społeczne. Uczniowie nie potrafi li przeprowadzić analizy zjawisk życia społecznego 
z punktu widzenia ich zgodności z naczelnymi wskazaniami socjalizmu43.

43 System wartości i koncepcja życia młodzieży uczącej się /wybrane problemy/, Raport Zakładu 
Gromadzenia i Weryfi kacji Doświadczeń Wychowawczych Szkół. Oddział Zamiejscowy Insty tutu 
Badań nad Młodzieżą w Poznaniu, Kierownictwo naukowe H. Muszyński, H. Sowińska, Poznań 
1980, AAN, IBnM, sygn. 1/127, s. 1–117.
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Dosyć dużo wiemy także na temat percepcji środków masowego przekazu i czy-
tania książek przez młodzież. Intencją rządowych pedagogów było to, aby radio 
i telewizja przekazywały treści o charakterze ideologicznym w możliwie nowoczesnej 
formie, odpowiadającej upodobaniom nastolatków. W praktyce okazywało się to 
nierealne. Młodzież, zwłaszcza młodsza, dostrzegała niemalże wyłącznie to, co w za-
łożeniach miało być jedynie ozdobnikiem głębszych treści: rytmiczną muzykę, błahe 
piosenki, szczegóły z życia gwiazd. Więcej, wspomniani pedagodzy byli zbulwerso-
wani zafascynowaniem kosmopolitycznymi treściami kultury masowej. Przestrzegali 
jednak przed redukowaniem programów rozrywkowych, bo mogłoby to wpłynąć 
na zwiększenie atrakcyjności zagranicznych ośrodków przekazu informacji.

Z biegiem czasu coraz popularniejsze stawały się wszelkiego rodzaju ankiety. 
Wtedy gdy pytania były zadawane na dozwolone tematy, odpowiedzi mogły być 
nawet niepokorne. Można było pytać o stosunek do ostatniej wojny i walki w obronie 
ojczyzny. Standardowa odpowiedź brzmiała: „O drugiej wojnie światowej, o zbrod-
niach powinno się mówić, by nowe pokolenia czuły nienawiść do wojny, by nie 
zapominały o tym, że ich dziadowie i pradziadowie przelewali krew po to, żeby 
nowe pokolenia żyły wolno i szczęśliwie”. Niestandardowe, ale dopuszczalne odpo-
wiedzi to: „Drażni mnie sposób mówienia rodziców, którzy ciągle w kółko powta-
rzają: ja takich butów na oczy nie widziałam, ja uczyłam się dobrze, a ty”, „Te kazania 
doprowadzają nas do rozpaczy, a wojny nienawidzimy nie za to, że okrutna i nie-
ludzka, ale za te kazania mamusi i tatusia”. Można było także pytać o stosunek do 
rzeczywistości. Tutaj był wskazany krytycyzm młodego pokolenia wobec nagannych 
zachowań świata dorosłych: „Łapówki są w Polsce tak powszechne, że bez nich 
niemożliwe jest załatwienie jakiejś sprawy. Oprócz łapówek stosowane są tak zwane 
szerokie plecy”, „Na budowach widać, że ludzie pracują niechętnie. Jeśli kiosk z piwem 
znajduje się…”, „Prawie każdy z państwowego ciągnie do siebie i martwi się o sie-
bie”44. W tym miejscu przeprowadzający badania zatroskany pedagog uświadomił 
sobie, że spostrzeżenia młodzieży nie są wyssane z palca i zadumał się nad mental-
nością młodzieży. Martwił się o przyszłe społeczeństwo, do którego wejdą ankieto-
wani szesnastolatkowie jako pełnoprawni obywatele. Przechodząc do czytelnictwa 
książek, napotykamy kontrowersje wokół głośnej wówczas tezy amerykańskiego 
teoretyka kultury McLuhana, głoszącego koniec epoki słowa pisanego i nadejście 
ery elektronicznej, związanej przede wszystkim z telewizją. W polemice 
z Amerykaninem broniono stanowiska o wyższości słowa drukowanego jako nieza-
stąpionego czynnika rozwoju osobowości, niemożliwego do zamieniania na inne 
środki informacji. Oczywistych argumentów na rzecz wartości obcowania ze słowem 
drukowanym było wiele, chociażby przekonanie o książce jako najbardziej demo-
kratycznej formie kontaktu z tradycją. Z badań nad czytelnictwem młodzieży można 
wysnuć wiele wniosków: 

1. W grupie młodzieży posiadającej niepełne lub pełne wykształcenie podsta-
wowe czytelnictwo książek było bardzo słabe. 

44 S. Bortnowski, O patriotyzmie młodzieży bez ogólników, „Głos Nauczycielski” 1970, nr 41, 
s. 3.
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2. Niska kultura czytania. Badani nie potrafi li odróżnić książki beletrystycznej 
od naukowej, nie pamiętali tytułów ani autorów przeczytanych książek, nie znali 
nazwisk nawet najwybitniejszych pisarzy. 

3. Kompletowanie księgozbiorów zdarzało się wyjątkowo rzadko. 
4. U młodzieży z wykształceniem średnim po opuszczeniu szkoły następował 

w czytelnictwie pewien regres. Przejawiał się on inaczej niż w poprzednim wypadku 
– nie przerwą w czytaniu, lecz w spadku intensywności czytania.

5. Co trzeci młody człowiek na wsi deklarował brak potrzeby obcowania ze 
słowem pisanym.

6. Książki kupowało 25% młodzieży, zaledwie 3,5% wykazywało zainteresowa-
nie literaturą rolniczą, a wśród zatrudnionych w rolnictwie – 6%.

7. Młodzież niezależnie od wykształcenia traktowała czytanie jako formę roz-
rywki i wypoczynku. Dlatego właśnie wybierała książki lekkie, rozrywkowe, łatwe 
w odbiorze treści.

8. Młodzi ludzie w wykształceniem podstawowym i średnim zarówno na wsi, 
jak i w mieście czytali przeważnie polską literaturę klasyczną (Sienkiewicza, 
Orzeszkową, Prusa, Kraszewskiego). Nastolatki w wieku 10–14 lat wybierały głównie 
opowieści o Indianach i powieści kryminalne. 

Intrygujące były wyniki innych badań poświęconych wpływom tradycji roman-
tycznej wyniesionej z lektur szkolnych na poglądy licealistów. Tradycję tę uznano za 
najbardziej charakterystyczny element kultury narodowej zawarty w treści wielu 
książek. Badania pokazały jak młodzież otacza szacunkiem postawy romantyczne, 
np. obronę ojczyzny. Nie dostrzega jednak konieczności analogicznego zaangażo-
wania w codzienność, poświęcenia dla pracy. Nie widzi możliwości przeniesienia 
romantycznych postaw w konkretną, otaczającą ją rzeczywistość, jak również nie 
zauważa romantyzmu w tej rzeczywistości.

Diagnozując postawy młodzieży, nie ominięto także spraw religii. Tutaj, w ra-
portach przeznaczonych dla rządu, wpisywały się one w ideologię wychowawczą 
w następujący sposób:

– „Instytucja społeczna zwana Kościołem” propaguje przekonania inne niż so-
cjalistyczne.

– Oddziaływanie Kościoła jest ułatwione jego długoletnim działaniem jako 
najsilniejszej instytucji ideologicznej, która miała szerokie oddziaływanie na masy.

– Kościół wypracował sobie poza oddziaływaniem za pomocą środków maso-
wego przekazu inne skuteczniejsze sposoby kształtowania postaw. Wywierał wpływ 
za pomocą grup pierwotnych. Jedną z nich była rodzina indoktrynująca religijnie 
dzieci już od zarania procesu socjalizacji45.

Przy takich założeniach nie miało dziwić deklarowanie wiary rzymskokatolickiej 
przez dużą liczbę młodych obywateli. Rozmaite szacunki wskazywały, że w 1970 r. 
w populacji młodzieży było około 80% wierzących. Procent uznanych za ateistów 

45 Środki masowego przekazu. Czytelnictwo książek. Uwagi o postawach religijnych i dywersji 
młodzieży. Raport o młodzieży wykonany przez Instytut Badań nad Młodzieżą, dat. po 1972, 
AAN, IBnM, sygn. 1/189, s. 52–69.
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wynosił 10. Jednocześnie odnotowywane postawy były niezbyt konsekwentne. 
W zakresie postaw okazywało się, że znaczna liczba osób deklarujących swoją wiarę 
nie akceptowała szeregu dogmatów zasadniczych z punktu widzenia religii. Dalej 
– oprócz sporej grupy wierzących i systematycznie praktykujących byli wierzący 
niesystematycznie praktykujący i wierzący niepraktykujący. Wyróżniono więc trzy 
zasadnicze postawy religijne:

A. tradycjonalistyczne, najbardziej zgodne z ofi cjalną nauką Kościoła,
B. refl eksyjno-intelektualistyczne, gdzie występuje potrzeba jakiejś religii, ale nie-

koniecznie rzymskokatolickiej, np. panteizm,
C. krytyczne, czyli zawierające ujemne oceny Kościoła jako instytucji, przy ak-

ceptacji wielu przekonań religijnych.
Potwierdzeniem dla racji wyodrębnienia postaw typu B i C miał być stosunko-

wo niski odsetek osób zdecydowanie potępiających wyrzeczenie się religii. Z punktu 
widzenia kształtowania postaw marksistowskich największe kłopoty mogły sprawiać 
osoby o postawach tradycjonalistycznych, wykazujące także wsteczne postawy spo-
łeczne. Badaczom dokładniej nie udało się oszacować liczebności grupy osób 
o postawach typu A. W ogólnej ocenie postawy religijne młodzieży zostały uznane 
za niekonsekwentne, co miało przyczynić się do akceptowania elementów ideologii 
socjalistycznej. Eksperci zauważali także trwały postęp laicyzacji młodego pokolenia.

Jeszcze jeden z czynników sprawczych w kształtowaniu postaw, określany jako 
„wpływy propagandowe naszych przeciwników politycznych”. Odnajdujemy tutaj 
następujący tok myślenia:

– Aparat propagandowy USA i NRF traktuje młodzież polską jako odrębną 
kategorię, na którą należy oddziaływać w specjalny sposób, ze względu na jej podat-
ność, jak też nadzieje na objęcie ważnych stanowisk w przyszłości, przez które można 
będzie realizować własne cele. Dlatego stosowano specyfi czny aparat propagandowy 
i istniały odrębne programy młodzieżowe w Niemczech i artykuły w pismach 
„Ameryka” oraz „Brytania”.

– Podobnie jak w przypadku dorosłych odbiorców, dąży się do ukształtowania 
dwóch typów postaw. Pierwszy to pozytywne nastawienie do społeczeństwa kapi-
talistycznego (konsumpcjonizm, walory demokracji burżuazyjnej, zachwyt nad 
osiągnięciami kapitalizmu). Drugi to negatywny stosunek do ustroju socjalistyczne-
go (negacja partii, odrzucenie własności społecznej, niechęć do innych krajów so-
cjalistycznych).

– Trudno powiedzieć, czy wrogie oddziaływania są skuteczne. Wiadomo jednak, 
że pewna część – choć niewielka – młodzieży korzysta z zagranicznych środków 
masowego przekazu jako źródła wiedzy o świecie. Natomiast w wypadku turystyki 
zagranicznej wiele osób stawia na pierwszym miejscu kraje zachodnie. Świadczy to 
o zafascynowaniu Zachodem, ale nie zawsze jest spowodowane wrogimi środkami 
przekazu. Odnotowując nikły wpływ propagandy tworzonej przez przeciwnika, 
można wskazać fakt zdecydowanego potępienia wyrzeczenia się własnej ojczyzny, 
co deklarowało w sondażach 90% badanej młodzieży46.

46 Ibidem.
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Sprawozdania z ekspertyz obok diagnostyki zawierały także postulaty. Naukowcy 
stwierdzali wówczas niewystarczającą wiedzę młodzieży, aby właściwie zrozumieć 
istotę ideowości i zaangażowania. Ideowość była odbierana przez nastolatków jako 
wierność własnym ideałom. Naukowcy zauważali brak poprawnego traktowania 
ideowości jako wytycznej ponoć naczelnej wartości socjalizmu: człowieka i jego 
szczęścia. Dlatego właśnie radzili wychowawcom kształcenie u uczniów reagowania 
emocjonalnego na zjawiska zachodzące nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale 
i w sytuacjach, które nie dotyczą ich bezpośrednio47.

Jeszcze jedna kwestia, znana od dawna i nie najważniejsza, ale także współtwo-
rząca wizerunek ucznia. Mowa o stroju szkolnym, który od lat wywoływał wiele 
kontrowersji. Także w latach 70. panowała powszechna opinia, że istnieją dwa 
przeciwne obozy. Z jednej strony mieli być nauczyciele domagający się ostrych 
rygorów w szkole, a z drugiej uczniowie spragnieni swobody. Rutynowe belferskie 
przekonanie głosiło obowiązek noszenia jednolitego stroju szkolnego. Odpowiednie 
ubranie miało ułatwiać pracę wychowawczą, pomagać w zespoleniu młodzieży 
w zwarty kolektyw, dyscyplinować, tworzyć dobrą atmosferę pracy, pozwolić skupić 
się na lekcji. Zatwardziali konserwatyści upierali się, że fartuch szkolny ma być 
zaszczytem, a nie ujmą dla ucznia. Nauczyciele powinni przyzwyczajać uczniów do 
noszenia fartucha już od I klasy. Więcej, raziła ich różnorodność wierzchniego ubioru, 
nakrycia głowy i butów. Apelowali o wydanie odpowiednich przepisów, aby zlikwi-
dować rewię mody podczas szkolnych wypraw na wycieczki, do kina lub do teatru. 
Buty w szkole stanowiły kolejny problem. W pewnym momencie objawieniem stały 
się juniorki. Buty takie, optymalne pod względem ortopedycznym, pozostawiały 
wiele do życzenia w zakresie wzornictwa, nie wspominając o materiale, z którego 
były wykonane. Uczniowie nie dawali się przekonać racjonalnym argumentom 
i niechętnie zakładali juniorki w szkole. Paradoksalnie z pomocą przyszedł im kryzys 
gospodarczy, kiedy w sklepach coraz trudniej można było kupić także to nieatrak-
cyjne obuwie.

Tarcza miała stanowić wizytówkę ucznia oraz podstawę jego identyfi kacji. 
W większości szkół sprawdzano, czy uczniowie wywiązywali się z obowiązku. Jednak 
młodzi ludzie unikali jak ognia noszenia tarcz na rękawie wierzchniego ubrania, 
wielu nie chciało przyszywanych tarcz, wówczas przypinali tarcze na agrafki i od-
pinali je po opuszczeniu terenu szkoły. Wśród działaczy oświatowych pojawił się 
nawet krótkotrwały pomysł złagodzenia oporów przed noszeniem tarcz. Owa „idea 
fi x” to zastąpienie tarcz emblematami danej szkoły. Droga do emblematów była 
jednak daleka. Sugerowany, nierealny tryb postępowania powinien rozpoczynać się 
plebiscytem wśród uczniów na temat emblematu wyselekcjonowanego i przygoto-
wanego przez plastyków i nauczycieli. Dopiero później można byłoby przekazać go 
do produkcji, co oczywiście wymagało czasu i odpowiednich maszyn.

Pomysły na uregulowanie mody szkolnej zahaczały także o tornistry i teczki. 
Ze względów zdrowotnych tornistry miały służyć dzieciom od I do IV lub V klasy 
włącznie. Do tego momentu nie było zgrzytów, panowała zgodność pomiędzy 

47 System wartości i koncepcja życia młodzieży uczącej się…, s. 114–115.
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młodymi, jeszcze posłusznymi uczniami a zatwardziałymi pedagogami (po części 
rodzicami także). Bardziej skostniałe poglądy ujawniły się wraz z propozycją przy-
wrócenia teczek w starszych klasach. Niemodne teczki miały powrócić i zwyciężyć 
z panoszącymi się torbami. Bo miały być wygodniejsze i bardziej pakowne.

Najwięcej nieporozumień pojawiało się w szkole z powodu uczniowskich fryzur. 
Przepisowa uczennica powinna mieć włosy krótkie lub dłuższe, ale wówczas spięte 
w „koński ogon” lub zaplecione w warkocz z gumką lub kokardą.

Na koniec typowe argumenty przemawiające za jednolitym strojem szkolnym, 
który miał spełniać następujące funkcje:

– demokratyzować życie szkoły,
– hamować ekstrawagancje młodzieży w miejscach publicznych,
– nie dopuścić do popisywania się drogimi ciuchami przez dzieci dobrze sytu-

owanych rodziców,
– być dostępnym dla każdej rodziny48.
W pewnym momencie preferowana moda zaniepokoiła władze oświatowe. Trzej 

wiceministrowie oświaty zwołali kuratorów na naradę. Byli rozdrażnieni dochodzą-
cymi do nich informacjami o ozdabianiu ubrań „emblematami wojskowymi państw 
niezupełnie pokojowo zachowującymi się na świecie. Tu szczególnie ma miejsce 
rozwój różnych dystynkcji armii amerykańskiej”. Informowali więc kuratorów 
o podjęciu działań zmierzających do wyeliminowania z produkcji tych wyrobów. Na 
tym jednak nie koniec, bo „działania te będą zmierzały do tego, żeby na rynku się 
pojawiły takie wzory, zarówno samej odzieży jak i tych emblematów o historycznych 
tradycjach, folklorystycznych, znaków popularyzujących znane fi rmy krajowe. No 
i jednocześnie zostały podjęte decyzje ograniczenia możliwości i dystrybucji niepo-
żądanych wzorów”. Kuratorzy otrzymali zadanie zainspirowania pracy wychowawczej, 
gdyż nie powinni być obojętni wobec dywersji ideologicznej. Bo „nie ma żadnych 
moralnych uzasadnień, żeby nosić naszywki różnych agresywnych armii, w tym 
aktualnie będących w określonym stanie w stosunku do narodów uciskanych”49. Inny 
bezużyteczny argument, eksponowany przez resortowych wiceministrów, którzy 
chcieli przeciwdziałać zaobserwowanym zjawiskom noszenia zachodnich symboli, 
mówił o wierności zasadzie pokojowego wychowywania młodzieży. 

Wychowanie dla pokoju

Motto walki o pokój (czasami z określeniem miejsca – na świecie) przewijało 
się przez wszystkie lata PRL. Co ono dokładnie oznaczało i jak mógł w tym uczest-
niczyć pojedynczy obywatel lub wręcz całe społeczeństwo – nikt dokładnie nie 
wiedział. Teraz został odświeżony dawny pomysł, tylko w trochę zmodernizowanej 
formie. Widzimy jak 10 października 1974 r. I sekretarz E. Gierek przemawiał na 

48 Z. Pomierny, Rewia mody w szkole, „Głos Nauczycielski” 1972, nr 37, s. 9.
49 Stenogram z telekonferencji przeprowadzonej z kuratorami w dniu 4 XI 1978,  AMENiS, b.n. 

W naradzie uczestniczyli wiceministrowie: B. Dylak, Z. Huszcza, R. Jezierski.

IV. Lata siedemdziesiąte



  143

sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, mówił o kształtowaniu 
świadomości narodów w duchu odprężenia międzynarodowego i pokoju. Starsze 
pokolenie – kontynuował – które zna wojnę, ma powinność przezwyciężać nieufność, 
nietolerancję, szowinizm i rasizm. Obowiązkiem jego jest także zaszczepienie młodym 
generacjom szacunku dla innych narodów, przekonanie ich o prawie wszystkich ludzi 
do życia w pokoju.

Przez kolejne cztery lata przypominanie o pokoju odbywało się w normalnym 
trybie, zwłaszcza przy okazji rocznic II wojny światowej oraz świętowania 1 Maja. 
Niczym zaskakującym nie była także narada Doradczego Komitetu Politycznego 
Państw-Stron Układu Warszawskiego 22 i 23 listopada 1978 r. w Moskwie. Uczest-
niczyły w niej delegacje państwowe (Związku Radzieckiego, Polski, Czechosło-
wacji, NRD, Rumunii, Bułgarii, Węgier), na czele z najważniejszymi dostojnikami, 
a więc w wypadku Polski I sekretarzem partii, premierem, członkami biura politycz-
nego partii, ministrem spraw zagranicznych. O czym dyskutował komitet doradczy 
układu wojskowego, tego opinia publiczna nie dowiedziała się. Natomiast w ofi cjal-
nym komunikacie poinformowano, że przez dwa dni uczestnicy narady potwierdza-
li swoje stanowcze zdecydowanie kontynuowania konsekwentnej walki o powszech-
ny pokój, wolność i niezawisłość narodów50. 

Wkrótce, bo 5 grudnia 1978 r. w Komitecie Politycznym XXXIII Sesji Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ rozpoczęła się debata nad zgłoszonym przez Polskę 
projektem deklaracji o wychowaniu społeczeństw w duchu pokoju. Debatę zainau-
gurowało wystąpienie polskiego wiceministra spraw zagranicznych E. Kułagi, który 
przypomniał, że słowa Gierka sprzed czterech lat nabierają coraz większej pilności 
i aktualności. „Ostatecznym celem wychowania społeczeństw w duchu pokoju jest 
doprowadzenie do sytuacji, w której przyszłe pokolenia nie będą musiały, jak muszą 
dziś żyjące, przezwyciężać w swoim stosunku do innych narodów spuścizny obsku-
rantyzmu i uprzedzeń minionych epok”51. Potem z trybuny ONZ padały jeszcze 
szczytne słowa o budowie wzajemnego zaufania pomiędzy narodami, o tworzeniu 
klimatu dla postępów rozbrojenia i umacniania bezpieczeństwa, a tym samym reali-
zacji podstawowych celów Narodów Zjednoczonych. Przed przyjęciem deklaracji 
odbyła się jeszcze dyskusja zawierająca wyłącznie poparcie dla projektu. W tym jakże 
abstrakcyjnym temacie najbardziej konkretny wydawał się przedstawiciel ZSRR 
w ONZ. Mówił on o polskiej propozycji jako o zamiarze stworzenia przesłanek 
politycznych, ekonomicznych i psychologicznych dla międzynarodowego  odprężenia52.

50 Oto tytuły artykułów z tych dni: Konsekwentna walka o pokój, wolność i niezawisłość naro-
dów o zaprzestanie wyścigu zbrojeń i rozbrojenie, o odprężenie i przyjaźń między narodami. Deklara-
cja Państw-Stron Układu Warszawskiego. Doradczy Komitet Polityczny zakończył obrady w Moskwie, 
„Trybuna Ludu”, 24 XI 1978; Państwa Układu Warszawskiego konsekwentnie dążą do utrwalenia 
powszechnego pokoju i bezpieczeństwa. Światowe echa obrad doradczego komitetu w Moskwie, „Trybu-
na Ludu”, 29 XI 1978, s. 1.

51 Wystąpienie przedstawiciela PRL, „Trybuna Ludu”, 5 XII 1978, s. 2.
52 Wychowanie w duchu pokoju. Komitet Polityczny ONZ zaakceptował projekt polskiej deklaracji, 

„Trybuna Ludu”, 10 XII 1978, s. 1–2.

Wychowanie dla pokoju



144 

Teraz pełną parą ruszyły zamówienia rządowe. Rozwijały się pozorne badania 
w dziedzinie pedagogiki pokoju. Grę blichtrów ilustruje już spis tematów badań oraz 
instytutów i uczelni fi rmujących tę naukę:

1. Geneza idei wychowania w duchu pokoju w polskiej myśli społecznej, Instytut 
Pedagogiki, UMK w Toruniu.

2. Metodyka wychowania dla pokoju, Instytut Pedagogiki, UJ w Krakowie.
3. Założenia metodyczne i organizacyjne upowszechniania wiedzy związanej 

z wychowaniem dla pokoju, Instytut Pedagogiki, UJ w Krakowie.
4. Dobór treści służących wychowaniu dla pokoju, Instytut Pedagogiki, UJ w Krakowie.
5. Wychowanie dla pokoju w szkolnej edukacji historycznej młodzieży (zakres wiedzy: 

XVIII–XX wiek), Instytut Historii, WSP w Krakowie.
6. Rola szkoły w procesie wychowania w duchu pokoju, Instytut Pedagogiki, UMK 

w Toruniu.
7. Wychowanie dla pokoju w nauczaniu początkowym, Instytut Pedagogiki, WSP 

w Kielcach.
8. Wychowanie dla pokoju w szkole ogólnokształcącej, Instytut Nauk Pedagogicznych, 

WSP w Zielonej Górze.
9. Wychowanie dla pokoju w działalności instytucji wychowawczych pracujących 

w różnych środowiskach, Instytut Pedagogiki, UAM w Poznaniu.
10. Wychowanie dla pokoju w działalności organizacji dziecięcych i młodzieżowych, 

Instytut Pedagogiki, UAM w Poznaniu.
11. Wychowanie dla pokoju w organizacjach młodzieżowych, Instytut Pedagogiki, 

UMK w Toruniu.
12. Wychowanie przez pracę jako składnik wychowania dla pokoju, WSP 

w Bydgoszczy.
13. Stymulatory wychowania dla pokoju, Instytut Psychologii, UJ w Krakowie.
14. Wychowanie w duchu pokoju w rodzinie i szkole. (Analiza psychologiczna: 

frustracja, agresja, egoizm, egocentryzm – w kontekście wszystkich podstawowych potrzeb), 
WSP w Krakowie.

15. Determinanty przyjaźni i koleżeństwa dzieci i młodzieży, Instytut Psychologii, 
Uniwersytet Gdański.

16. Badanie postaw wobec pokoju, Instytut Pedagogiki, UAM w Poznaniu.
17. Postawy wobec pokoju jako aspekt kultury światopoglądowej młodzieży, Instytut 

Badań nad Młodzieżą w Warszawie.
18. Czynniki determinujące kształtowanie się postaw pokojowych dzieci i młodzieży, 

Instytut Pedagogiki, UŚ w Katowicach.
19. Idea pokojowego współżycia w poglądach dzieci i młodzieży, Instytut Pedagogiki, 

UAM w Poznaniu.
20. Formy walki o pokój w opinii młodzieży, nauczycieli i rodziny, Instytut Badań 

Pedagogicznych w Warszawie.
21. Problematyka wychowania dla pokoju w treściach nauczania bloku przedmiotów 

ideologicznych w szkole wyższej, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
22. Wychowanie dla pokoju w dydaktyce nauk społecznych w wyższych uczelniach 

technicznych, Instytut Nauk Społecznych, Politechnika Śląska w Gliwicach.
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23. Wychowanie dla pokoju młodzieży studenckiej, Instytut Pedagogiki, UŚ 
w Katowicach.

24. Swoi i obcy w systemie wartości studentów polskich, Instytut Polityki Naukowej, 
Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

25. Idea wychowania dla pokoju w świetle prasy polskiej, Instytut Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa, UŚ w Katowicach.

26. Prasa w okresach napięć międzynarodowych: rzecznik współpracy czy rzecznik 
konfl iktu, Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie.

27. Problematyka „rozbrojenia moralnego” na tle problematyki rozbrojenia w okresie 
między I a II wojną światową, Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki.

28. Badania nad pokojem a wychowanie dla pokoju (analiza teoretyczno-metodolo-
giczna), Instytut Nauk Społecznych, Politechnika Śląska w Gliwicach.

29. Rewizja treści podręczników szkolnych jako element normalizacji stosunków PRL 
– RFN, Instytut Śląski w Opolu.

30. Wychowanie dla pokoju a realizacja wspólnych zaleceń Komisji UNESCO PRL 
i RFN ds. rewizji podręczników szkolnych, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach.

31. Ideowo-polityczne wychowanie młodzieży zachodnioniemieckiej, Instytut Śląski 
w Opolu53.

Minister oświaty musiał wykazać się inicjatywą jak najszybciej po zakończeniu 
sesji ONZ. Polecił więc kuratorom, aby przystąpili do nadrabiania zaległości w za-
kresie organizacji szkół stowarzyszonych z UNESCO. Szkoły te do tej pory były 
traktowane jako placówki pilotujące wychowanie młodzieży w duchu zrozumienia 
międzynarodowego, a nawet szumnie – kształtowania postaw internacjonalistycznych. 
Działały od 33 lat, a w 1978 r. było ich 50 w 25 województwach. Teraz kuratorzy 
mieli wytypować w pozostałych województwach przynajmniej po jednym liceum 
ogólnokształcącym i jak najszybciej, w ciągu tygodnia, zgłosić tę szkołę do rejestru 
szkół stowarzyszonych z UNESCO54. W założeniach wszystkie szkoły stowarzy-
szone pracowały w oparciu o programy nauczania obowiązujące w danym kraju, ale 
z uzupełnieniami w postaci cykli tematycznych: walka o prawa człowieka, walka 
o prawa kobiet, uznanie innych krajów, współczesna polityka międzynarodowa, ONZ 
i jej agendy. 

W Polsce uczniowie z 10 liceów ogólnokształcących stowarzyszonych z UNESCO 
zostali wkrótce poddani badaniom. Sprawdzano ich wiedzę, postawy oraz orientację 
jak należy rozwiązywać najważniejsze problemy w skali międzynarodowej.

Zasygnalizujmy kilka wyników badań. W odpowiedziach na pytanie dotyczące 
cech współczesnego patriotyzmu większość respondentów cechę internacjonalizmu 
umiejscowiła na siódmym lub ósmym miejscu spośród dziewięciu wymienionych. 
Na pytanie, co oznacza słowo apartheid i gdzie ono występuje, poprawnie odpowie-
działo 60% respondentów. Wskazywali oni przede wszystkim na zjawisko rasizmu 

53 Informacja Przewodniczącego Zespołu Problemowego Wychowanie dla Pokoju KNP PAN 
o badaniach realizowanych i planowanych, maszynopis 1980, AAN, IBPM, IBnM, sygn. 1/339, 
s. 51–58.

54 Zapis telekonferencji ministra oświaty J. Kuberskiego, 16 XII 1978, AMENiS, b.n.
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w RPA i Rodezji, rzadziej na rasizm w USA. 30% uczniów nie znało daty powsta-
nia ONZ i przybliżonej liczby państw członkowskich tej organizacji. Lepiej przed-
stawiała się znajomość zadań ONZ, uczniowie wiedzieli, że główny cel organizacji 
to utrzymanie pokoju. Ale czy jest ono realizowane, odpowiedziało 20% responden-
tów. 40% uczniów nie potrafi ło podać ani jednego przykładu uchwał i deklaracji 
ONZ w sprawie pokoju i rozbrojenia. Podobnie było z odpowiedzią na pytanie, co 
to jest UNESCO i UNICEF. 25% uczniów nie znało żadnych polskich inicjatyw 
w dziedzinie pokoju i rozbrojenia, nawet tej ostatniej w sprawie wychowania spo-
łeczeństw w duchu pokoju. Młodzież słabo orientowała się w bieżących wydarzeniach 
na świecie.

Zadania, gdzie nie wymagano wiedzy, a uczeń tylko wyrażał swoje zaangażo-
wanie emocjonalne i stosunek do zjawisk, dawały oczywiście lepsze wskaźniki. 
90% badanych zgadzało się ze stwierdzeniem, iż podstawowymi przyczynami kon-
fl iktów i wojen na świecie są: nienawiść rasowa, nacjonalizm, szowinizm i istnienie 
kapitalizmu. Jako słuszne uczniowie zakwalifi kowali m.in. poglądy: „dobro Polski 
jest nierozerwalnie związane ze sprawą socjalizmu”, „solidarność Polski z walką klasy 
robotniczej w krajach kapitalistycznych”. 

Nasza ocena poziomu wiedzy i przekonań uczniów w tych „zniewolonych” ba-
daniach nie ma większego sensu. Na koniec można jedynie spojrzeć na konkluzje 
wysunięte przez samych ekspertów. Doszli oni do wniosku o korzystnym świetle, 
w którym pokazali się młodzi ludzie. Postawy zaprezentowane przez uczniów miały 
świadczyć, że są oni wychowywani zgodnie z obowiązującą ideologią55.

Manifestacja jednolitego frontu młodzieżowego

W 1972 r. został ogłoszony zamiar połączenia Zrzeszenia Studentów Polskich, 
niemalże zawodowej organizacji studenckiej ze Związkiem Młodzieży Socjalistycznej, 
stanowiącym przybudówkę PZPR. Cel był jasny: studenckie stowarzyszenie trzeba 
poddać kontroli aktywistów ZMS. Obrona niezależności studentów, choć możliwa 
do odnotowania, nie miała poważniejszego znaczenia56. Proces ujednolicania ruchu 
młodzieżowego, stanowiący bazę wielkiego przedsięwzięcia jednolitego wychowania 
socjalistycznego, ruszył z impetem. Jego produktem była Federacja Socjalistycznych 
Związków Młodzieży Polskiej. Owa ogólnokrajowa reprezentacja ruchu młodzie-
żowego została utworzona w kwietniu 1973 r. Skupiała ona, oprócz dwóch poprzed-
nich organizacji, także Związek Młodzieży Wiejskiej, Koła Młodzieży Wojskowej, 
Związek Harcerstwa Polskiego.

Szukając inspiracji dla wydarzeń w kraju, trafi amy także na wątek zagraniczny, 
którego znaczenie nie powinno być pominięte. O ile w zakresie eksperymentów 

55 Wstępna analiza postaw światopoglądowych młodzieży szkolnej w świetle badań przeprowadzo-
nych w szkołach stowarzyszonych UNESCO w roku 1979, AAN, IBPM, IBnM, sygn. 1/200, 
s. 1–16.

56 A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994, s. 277–278, 304.
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gospodarczych i pożyczaniu pieniędzy polska ekipa rządząca mogła mieć poczucie 
dużej swobody, to sfera ideologii nadal podlegała ścisłemu nadzorowi ze strony 
ZSRR. W lutym 1973 r. na zaproszenie Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 
do Moskwy przyjechali przedstawiciele 27 europejskich partii komunistycznych 
i robotniczych. Wyjątkowość tej narady polegała na jej problematyce. Po raz pierw-
szy od 1945 r. zajmowano się wyłącznie wymianą doświadczeń z pracy wśród 
młodzieży. Reprezentacja PZPR był to wysoki aktyw (jeśli użyjemy porównania do 
widowni teatralnej – towarzysze zajmujący miejsca w drugim rzędzie loży honoro-
wej). Pojechali: tow. Edward Babiuch – członek Biura Politycznego, sekretarz KC; 
tow. Andrzej Żabiński – członek KC, z-ca kierownika Wydziału Organizacyjnego KC; 
tow. Stanisław Ciosek – z-ca członka KC; tow. Henryk Żebrowski – z-ca kierow-
nika Wydziału Zagranicznego KC. Główny motyw wszystkich wystąpień sprowadzał 
się do „potrzeby zwiększenia ofensywności działania komunistów wśród młodzieży, 
walki o jej marksistowską świadomość”. Komuniści chwalili się doświadczeniami, 
a na młodzież pracującą patrzyli jak na „podstawową rezerwę partii”57.

Komuniści radzieccy byli dumni z dobiegającej końca reformy oświaty, mającej 
upowszechnić szkołę średnią, a niemieccy z tego, że 88% młodzieży uczęszcza do 
szkoły 10-klasowej. W NRD i na Węgrzech przyjęto specjalne ustawy o obowiązkach 
i prawach młodzieży oraz ich wprowadzenia w życie. W Bułgarii i Rumunii I se-
kretarze organizacji młodzieżowych zostali powołani do rządu i otrzymali upraw-
nienia w zakresie wychowywania młodzieży. Postanowiono zapewnić odpowiednią 
reprezentację młodzieży w organach samorządowych. Tutaj znowu przykładem mógł 
świecić Związek Radziecki, chwalący się 550 tys. radnych w wieku do 30 lat, co 
stanowiło 25% wszystkich radnych, a wśród deputowanych do Rady Najwyższej 
odsetek wynosił 20. 

Czy dostrzegano trudności? Oczywiście. Za realne niebezpieczeństwo uznano 
wzrost nastrojów konsumpcyjnych wśród młodzieży. Skutecznym przeciwdziałaniem 
miało być przeciwstawianie mu ideowych wartości socjalizmu i doskonalenie systemu 
kształcenia ideowego. Komuniści byli zaniepokojeni sytuacją w Jugosławii – delega-
cja z tego kraju przyznawała się do głębokiego kryzysu obserwowanego wśród 
młodego pokolenia.

Osobną uwagę poświęcono Europie Zachodniej. Ubolewano nad sytuacją fran-
cuskich bezrobotnych, gdzie połowa to ludzie w wieku do 24 lat. Dramatycznie 
rysowano sytuację we Włoszech ze względu na zastraszające tempo bezrobocia wśród 
absolwentów szkół średnich. Równie fatalnie wypadła ocena NRF, gdy tamtejszy 
komunista poinformował, że zaledwie 5% studentów niemieckich jest pochodzenia 
robotniczego. 

Wróćmy jednak do polskiej delegacji, która przechwalała się sytuacją w szkol-
nictwie. Podstawą do zadowolenia miały być wysiłki rządu polskiego zmierzające 
ponoć do podniesienia rangi zawodu nauczycielskiego i wychowania w rodzinie. 

57 Notatka o przebiegu i propozycjach spotkania przedstawicieli komunistycznych i robotniczych 
partii krajów europejskich w sprawie pracy wśród młodzieży, luty 1973, AAN, KC PZPR, sygn. XI/939, 
s. 173–175.
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Wspominano również o koncepcjach reformy oświaty, wychowania i sportu. To 
jednak nie wszystko, atutowa kartą wyłożoną na stół obrad stała się zapowiedź 
utworzenia Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej58.

Po obietnicach złożonych w Moskwie przebieg sytuacji mógł być tylko jeden 
– intensyfi kacja zebrań poszczególnych organizacji, podczas których członkowie, 
jakby dobrowolnie, postanawiali dodać do nazwy przymiotnik „socjalistyczny”, 
a później zgłaszali akces do federacji. Najbardziej oporni byli nadal studenci. Podczas 
marcowego kongresu przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nie 
poparł zmian, chociażby używania w nazwie przymiotnika „socjalistyczny”. Zastrzegał 
się, że akceptuje socjalizm i niepodważalność zasad ustrojowych naszego kraju, ale 
różnorodność światopoglądowa nie może wpływać na ocenę członka masowej or-
ganizacji. Studenci z Krakowa, Gdańska i Warszawy zgotowali mu owację. Sześciu 
delegatów, znanych wcześniej z postawy opozycyjnej, złożyło swe mandaty59.

Najbardziej spolegliwi byli żołnierze, których zgromadzono w sali konferencyj-
nej Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON w Warszawie. 
W naradzie uczestniczyło 250 osób. Po referacie na temat: „Doskonalenie działania 
organizacji młodzieżowej wojska nakazem wynikającym z postanowień VII Plenum 
KC PZPR”, delegaci przyjęli rezolucję w sprawie zmiany nazwy Kół Młodzieży 
Wojskowej na Socjalistyczny Związek Młodzieży Wojskowej i przyjęcia wojska do 
federacji. Wreszcie wystosowano apel do wszystkich żołnierzy, wzywający ich do 
wzorowego wypełniania żołnierskich powinności z okazji XXX rocznicy utworzenia 
Ludowego Wojska Polskiego60.

Ukoronowaniem drogi ku zjednoczeniu miały być uroczystości w Krakowie. 
Coroczny, teraz III Zlot Młodych Przodowników Pracy i Nauki, organizowany 
z okazji Święta Odrodzenia, doskonale nadawał się do takiego celu. Na wstępie 
należało jednak uzasadnić, dlaczego właśnie mieszkańców Krakowa spotkał zaszczyt 
goszczenia zjednoczonej młodzieży. Owo uzasadnienie nie sprawiało większych 
trudności, otrzymało postać laurki wystawionej miejscowemu środowisku:

– Kraków ma bogate tradycje historyczne i rewolucyjne, a obecnie osiągnięcia 
kulturalne i społeczno-gospodarcze. 

– Organizacje młodzieżowe z woj. krakowskiego skupiają w swoich szeregach 
prawie 400 tys. członków, których inicjatywy przyczyniają się do rozwoju regionu, 
czego najlepszym dowodem jest udział w akcji „20 miliardów”.

– Wartość młodzieżowych czynów społecznych osiągnęła w 1972 r. ponad 
455 mln zł. Patronat nad budownictwem mieszkaniowym szczyci się 188 miesz-
kaniami oddanymi do użytku oraz rozpoczęciem budowy 556 dodatkowych 
mieszkań.

58 Ibidem.
59 Notatka informacyjna o przebiegu obrad Kongresu Studentów Polskich oraz I Zjazdu 

Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, marzec 1973, AAN, KC PZPR, sygn. XI/939, 
s. 213–215.

60 Notatka dotycząca narady aktywu Kół Młodzieży Wojskowej, marzec 1973, AAN, 
KC PZPR, sygn. XI/939, s. 163–164.
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– Młodzież wiejska z regionu krakowskiego, realizując program aktywizacji 
produkcji pod hasłem „Ojczyźnie – wsi – sobie”, co roku wypracowuje kilkanaście 
milionów złotych.

– Studenci krakowscy każdego roku organizują około 120 obozów naukowo-
-badawczych oraz biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Wisła”.

– Uczniowie z regionu krakowskiego realizują program „Twórczą myślą i spraw-
nym działaniem tworzymy jutro Polski”, a harcerze uczestniczą w ogólnopolskiej 
akcji „Operacja Frombork”. W 1972 r. w Ochotniczych Hufcach Pracy było 50 tys. 
junaków61.

Na zbiór powyższych argumentów oczywiście patrzymy poprzez pryzmat no-
womowy i utartych sloganów, charakteryzujący okres socjalizmu. W propagandzie 
obowiązywał kanon radości, zgodnego wysiłku, świetlanej przyszłości. Dodatkowym 
wzmocnieniem powyższych argumentów było odwołanie do tradycji historycznej. 
Władze PRL uczulone na celebrowanie historii, gdy brakowało ewidentnych okrą-
głych rocznic, a tak było w 1973 r., bez skrupułów naginały przeszłość do własnych 
potrzeb.

Pierwszym historycznym motywem przemawiającym za wyróżnieniem Krakowa 
okazało się to, że na ziemi krakowskiej działał Włodzimierz Lenin. Podczas zlotu 
ten wątek powinien zostać powiązany z zakończeniem obchodów 50. rocznicy Kraju 
Rad. Drugi motyw, nazywający Kraków „kolebką polskiej nauki i kultury”, to zbli-
żająca się 500. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Pojawiły się też dalsze propo-
zycje wskazujące na powiązanie zlotu ze zbliżającą się XXX rocznicą powstania 
Związku Walki Młodych i XXV rocznicą powstania Związku Młodzieży Polskiej62.

Przygotowania do zlotu trwały od lutego. Idea aktywizacji młodzieży została 
oparta na znanym od dawna pomyśle czynów społecznych i produkcyjnych, teraz 
noszącym nazwę „czynu zlotowego”. Poszczególne komórki FSZMP pilnowały, aby 
do stolicy napływały meldunki z terenu. W tych meldunkach donoszono o wyko-
nanych zadaniach, dla wzmocnienia podawano liczby. Dane miały uwierzytelniać 
materialne znaczenie społecznego wysiłku, dotyczyły osób pracujących, przepraco-
wanego czasu i oczywiście materialnej wartości robót. Padały więc imponujące, 
„okrągłe” liczby, których nikt nie poddawał wersyfi kacji i mało kto próbował w nie 
uwierzyć. I tak 1,5 tys. młodych robotników z łódzkiej dzielnicy Bałuty, pracując 
w czasie tzw. dyrektorskich niedziel, wykonało dodatkową produkcję na eksport 
i rynek wewnętrzny o wartości 3 mln zł. W Chmielnie w pow. Kartuzy grupa od 
10 do 15 młodych ludzi pracowała codziennie przy budowie miejscowego ośrodka 
zdrowia, co pozwoliło zakończyć inwestycję o pięć miesięcy wcześniej. Turniej 
Młodych Mistrzów Gospodarności w sosnowieckich zakładach pracy szacował efekty 
fi nansowe na 3 mln zł, a młodzi racjonalizatorzy obiecywali jeszcze oszczędności 
na ponad 8 mln zł jako efekt złożonych już wniosków.

61 Notatka o stanie przygotowań do Zlotu Młodych Przodowników Pracy i Nauki, luty 1973, 
AAN, KC PZPR, sygn. XI/939, s. 154–161.

62 Ibidem.
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W odniesieniu do uczniów raczej nie wypadało przeliczać prac społecznych na 
pieniądze. Twórczość sprawozdawcza musiała ograniczyć się do opisu charakteru 
prac. Donoszono więc o czynach związanych z „małą architekturą” miast i osiedli, 
zalesianiem nieużytków, remontem obiektów sportowych i rekreacyjnych. Uczniom 
ze wsi pozostawiono udział w akcji „Każdy kłos na wagę złota”63.

Podążając dalej szlakiem przygotowań do zlotu, odnajdujemy zebrania, gdzie 
wybierano delegatów na zgromadzenie. Wszystko odbywało się zgodnie z utartym 
obyczajem działania w społeczeństwie socjalistycznym. O doborze kandydatów na 
delegatów decydowało kierownictwo macierzystej organizacji, a zebranie miało 
formalny charakter. Aktywiści odpowiedzialni za dobór ludzi informowali, że wśród 
delegatów znajdują się przodownicy, „wyróżniająca się młodzież niezorganizowana”, 
członkowie rad powiatowych federacji, natomiast około 45% składu delegacji woje-
wódzkich stanowią dziewczęta.

W samym trybie przygotowań było już wiele treści politycznych, partia i fede-
racja nie zamierzały tego ukrywać. Program polityczny nie odbiegał od sloganów 
znanych wcześniej, a został ujęty w cztery punkty:

1. Jedność celów i działań młodego pokolenia pod kierownictwem partii, wier-
ność młodzieży chlubnym tradycjom ruchu robotniczego.

2. Braterska i internacjonalistyczna więź z młodzieżą radziecką i z innych krajów 
wspólnoty socjalistycznej.

3. Aktywność produkcyjna młodzieży w realizacji zadań gospodarczych, jako 
miernik zaangażowania w budowę „Drugiej Polski”.

4. Udział młodzieży w realizacji hasła Roku Nauki Polskiej: „Nauka – Ojczyźnie”, 
poprzez zdobywanie i ugruntowywanie wiedzy.

Najwięcej kłopotów sprawiło jednak wybranie hasła przewodniego. Początkowa 
propozycja, wysuwana w KC PZPR, to formuła: „Rzetelna nauka i praca – miarą 
socjalistycznego patriotyzmu”. Ostatecznie przyjęto hasło: „Silni jednością ideałów 
i czynów – zbudujemy Socjalistyczną Polskę”.

Uczestnicy przybywali do Krakowa autokarami 19 lipca w godzinach popołu-
dniowych. Tego samego dnia odbyła się uroczystość otwarcia zlotu. Spośród wszyst-
kich zlotowych wydarzeń najważniejsze były trzy imprezy o charakterze politycz-
nym64.

Pierwsza impreza odbyła się 20 lipca w godzinach rannych, pod pomnikiem 
Lenina w Nowej Hucie; brali w niej udział wszyscy uczestnicy. Miała charakter 
manifestacji pod hasłem: „Lenin – czyli biografi a tych, którzy zawsze w marszu”.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych w sali teatralnej Huty im. Lenina 
przygotowano widowisko artystyczne pt. Nasza Ojczyzna – nasz alfabet tworzenia. 
Widowisko, poświęcone XXX-leciu ZWM i XXV-leciu ZMP, zawierało insceniza-
cję walki o wyzwolenie narodowe i społeczne, mającej uzmysłowić widzom trud 
budowania ustroju socjalistycznego w Polsce. 

63 Notatka o stanie przygotowań do Zlotu Młodych Przodowników Pracy i Nauki „Kra-
ków 73”, czerwiec 1973, AAN, KC PZPR, sygn. XI/939, s. 221–222.

64 Ibidem, s. 223–226.
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Trzecia impreza, 22 lipca na Rynku Głównym o godzinie 10.00, to spotkanie 
uczestników zlotu z kierownictwem partii i rządu. Jego zasadniczy element stano-
wiło przemówienie Gierka, następnie złożenie meldunku o realizacji czynu zloto-
wego oraz ślubowanie młodzieży. Treść ślubowania była krótka, a strofy zostały 
przesycone patetycznymi frazami, które często można było usłyszeć podczas pań-
stwowych i partyjnych uroczystości. Przyrzeczenia oddania życia za Ojczyznę, pracy 
dla socjalistycznego kraju oraz wierności dla partii – tak można streścić sens strof 
przysięgi. Jednak skrót nie potrafi  odzwierciedlić patosu całości. Oto rota  ślubowania:

„Ślubujemy!
Tobie, socjalistyczna ojczyzno!
Zrodzonej z pracy i trudu, marzeń i celów wielu pokoleń, wyrosłej z walk i krwi 

Twoich synów, bojowników o wielką sprawę zwycięstwa socjalizmu; na wierność 
najszlachetniejszym ideałom.

Ślubujemy!
Światłe umysły, sprawne ręce, najgorętsze porywy serc, aby rosła w siłę i pięk-

niała w marszu do socjalizmu.
Ślubujemy Tobie Ojczyzno!
Wychowani na szczytnych tradycjach walki o sprawiedliwość społeczną i pokój, 

o przyjaźń między narodami, o socjalizm! Wierni ideom Lenina, wypisanych na 
sztandarach naszej partii, zespoleni w Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży 
Polskiej, świadomi wielkich zadań, wiedząc, że tylko twórcza praca i myśl są źródłem 
wielkiej wartości.

Ślubujemy!
Pracować lepiej i wydajniej, uczyć się więcej i sumienniej, pomnażać chlubne 

dziedzictwo ojców i matek, sióstr i braci, iść dynamicznie drogą wskazaną przez 
partię, budować Polskę zamożną i silną, piękną i szczęśliwą.

Ślubujemy Tobie Ojczyzno!
Swój zapał i wysiłek, marzenia i młodość, swoje życie. Tobie oddajemy, 

Polsko!
Silni jednością ideałów i czynów w trwałej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, 

z wszystkimi bratnimi krajami – zbudować socjalizm, fundament niepodległości 
i siły. Ślubujemy Tobie Ojczyzno!”65

Widowiskowo-artystyczna część imprezy akcentowała udział młodzieży 
w budowie kraju, rolę ZWM i ZMP, hasła ruchu młodzieżowego. Następnie wszyscy 
zwiedzali wystawę dorobku przemysłowego regionu krakowskiego. Po południu 
dygnitarze partyjni i rządowi odwiedzili miasteczko zlotowe, gdzie odbyło się krótkie 
spotkanie z grupą rodziców delegowanej młodzieży. Zlot zakończył się rano 23 lipca.

Zastanówmy się teraz, jaki obraz, tak profesjonalnie przygotowanych, starannie 
zaplanowanych i wyreżyserowanych wydarzeń publicznych, mógł mieć czytelnik 
prasy. Gazety szeroko rozpisywały się o krakowskich zdarzeniach, w sferze ideologii 
trzymały się jednak zarysowanego powyżej kanonu, wyznaczonego przez KC PZPR. 
Nie oznacza to, iż dziennikarze zrezygnowali z własnych interpretacji, a wydarzenia 

65 Ślubujemy, „Trybuna Ludu”, 23 VII 1973, s. 1.
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na zlocie pokazywano wyłącznie poprzez pryzmat ofi cjalnej uroczystości państwowej. 
Było wręcz odwrotnie. Na łamach gazet, na pierwszych stronach, zlot tętnił życiem 
i mienił się barwami. „Echo Krakowa” rozpoczęło od listu powitalnego, ciesząc się, 
że stary Kraków jest gospodarzem zlotu i może gościć młodzież na trasie pomiędzy 
wiekowym rynkiem a symbolem współczesności – Hutą im. Lenina66. Dziękowano 
także za prezent przywieziony przez gdańszczan, a była to specjalnie zaprojektowa-
na wiata, którą ustawiono na jednym z przystanków tramwajowych67. Obowiązkowo 
zwracano uwagę na przemówienie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Józefa 
Klasy podczas inauguracji. Inne zdjęcia pokazywały harcującego Lajkonika, witają-
cego delegacje poszczególnych miast. Był też widok zatłoczonego rynku krakow-
skiego podczas spotkania młodzieży z przedstawicielami najwyższych władz i foto-
grafi a Gierka zwiedzającego miasteczko zlotowe.

W „Sztandarze Młodych” zostały umieszczone dwie ostatnie fotografi e, a redak-
cja nieustannie chwaliła się wysłaniem własnego przedstawiciela na zlot. W komen-
tarzu podkreślono szczególną dekorację w dniu manifestacji. Pośrodku Sukiennic 
umieszczono wówczas wielkiego orła, pod nim emblematy organizacji tworzących 
FSZMP i napis: „Silni jednością ideałów i czynów zbudujemy drugą Polskę”68. 
Wesoły nastrój korespondencji nieco załamał się w relacjach o wydarzeniach ponie-
działkowych 23 lipca. Dziennikarz nie mógł pogodzić się, że ostatniego dnia Kraków 
nie był już rozśpiewany i roztańczony. Pocieszał się perspektywą spotkania w przy-
szłym roku, w Warszawie na kolejnym zlocie wyjątkowym, bo z okazji rocznicy 
XXX-lecia PRL. Zanim zlotowicze wsiedli do autokarów, dziennikarz pytał o wra-
żenia z Krakowa. Zasmucona dziewczyna z Olsztyna opowiedziała mu o mozolnym 
pakowaniu dzbanuszków i świeczników zakupionych w krakowskim sklepiku, obok 
rynku. Kolekcję znaczków, otrzymaną na zlocie, zamknęła w szkatułce. Bardziej 
zadowolony był jej kolega z woj. opolskiego. Żartował nawet o konieczności przy-
wołania zdrowego rozsądku, bo jeszcze kilka takich dni i padłby z niewyspania, tyle 
się działo w Krakowie69. 

Na tak żartobliwe wywiady nie mogła sobie pozwolić „Trybuna Ludu”, organ 
KC PZPR. Zdjęcia w gazecie pokazywały wprawdzie roześmiane twarze uczestni-
ków imprezy, ale cele korespondencji były znacznie poważniejsze. Jeden z wywiadów 
dotyczył potrzeby autorytetów w wychowaniu młodego pokolenia. Respondentem 
był tutaj krakowski delegat, 22-letni chłopak, który po maturze zdawał na geologię; 
nie dostał się, a od 4 lat pracował jako robotnik w hamowni ośrodka badawczo-
-rozwojowego. Na pytanie, kto jest dla niego autorytetem, odpowiedział: 
„Majster Marian Łukowski. Nie ja jeden go cenię. Nasze koło ZMS jednomyślnie 
uznało go za najlepszego mistrza i wychowawcę młodzieży”. Dziennikarz  pofatygował 

66 Witamy Was Młodzi Przyjaciele!, „Echo Krakowa”, 19 VII 1973, s. 1.
67 Oryginalny prezent ZMS-owców z Gdańska dla Krakowa, „Echo Krakowa”, 19 VII 1973, 

s. 1.
68 J. Gonczarski, J. Marczyński, Wszystkie siły, zdolności i umiejętności dla Ciebie, Polsko!, „Sztan-

dar Młodych”, 23 VII 1973, s. 1.
69 Za rok spotkamy się w Warszawie, „Sztandar Młodych”, 24 VII 1973, s. 1.
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się więc do zakładowego zarządu ZMS z pytaniem: „Czy to chłopak tutaj typowy?”. 
Odpowiedź brzmiała: „Tak. Szybko tu dojrzewamy w wartkim nurcie życia”70.

Krakowski zlot nie był jednak jedyną i ostatnią z głośnych imprez młodzieżowych 
w 1973 r. W dniach 15–26 lipca trwało w Krakowie centralne zgrupowanie dele-
gatów na X Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Berlinie, które zostało 
przerwane ze względu na udział w imprezach zlotowych. Do Berlina pojechała 
delegacja polska licząca 800 osób. Dla tak nielicznej delegacji szybko sporządzono 
spis statystyczny. Pokazywał on, że w składzie delegacji było 235 kobiet, 480 osób 
posiadało co najmniej wykształcenie średnie, 465 osób w wieku od 22 do 30 lat, do 
PZPR należało 360 osób, 15 do ZSL. Integralną część delegacji stanowiły grupy: 
artystyczna, sportowa i techniczna.

Zgodnie z zobowiązaniem zaciągniętym wobec towarzyszy z Międzynarodowego 
Komitetu Przygotowawczego Polacy udzielali pomocy w transporcie do Berlina 
i z powrotem delegacjom międzynarodowym. Z tranzytu kolejowego w Polsce ko-
rzystali delegaci Związku Radzieckiego, Wietnamu, Laosu, Mongolii, Porto Rico, 
Jamajki, Indonezji, Pakistanu, Afganistanu, Birmy, Finlandii. Transport lotniczy 
(charter) Polacy zapewniali delegacjom Maroka, Senegalu, Gujany Francuskiej, 
Irlandii, Islandii. Zabezpieczali i pilotowali tranzyt delegatów radzieckich podróżu-
jących samochodami.

Całością prac przygotowawczych kierował wspomniany już międzynarodowy 
komitet, złożony z przedstawicieli 68 organizacji narodowych i 6 międzynarodowych, 
jego koordynatorem był Francuz Dominique Vidal. Główne hasło festiwalowe to: 
„O antyimperialistyczną solidarność, pokój i przyjaźń”. Brzmienie takie wypracowa-
no w wyniku kompromisu pomiędzy zwolennikami tradycyjnej treści („O solidarność, 
pokój i przyjaźń”) a francuskimi przywódcami żądającymi radykalnych akcentów 
antyimperialistycznych („Przeciwko imperializmowi, o solidarność, pokój i  przyjaźń”)71.

200. rocznica utworzenia 
Komisji Edukacji Narodowej

Rocznicę tę celebrowano z majestatem, choć mniej głośno i bez zadęcia przy-
sługującego świętowaniu bardziej aktualnych rocznic, np. 60-lecia rewolucji paź-
dziernikowej, XXX-lecia Polski Ludowej czy 60-lecia odzyskania niepodległości. 
Ale w odróżnieniu od wymienionych, miała ona jakby branżowy charakter. Inauguracja 

70 A. Wiśniewski, Sztuka rozwijania mocnych skrzydeł, „Trybuna Ludu”, 19 VII 1973, s. 3.
71 Notatka w sprawie przygotowań do udziału delegacji polskiej w X Światowym Festiwalu 

Młodzieży i Studentów, styczeń 1973, AAN, KC PZPR, sygn. XI/939, s. 135–143 oraz notatka 
w tej samej sprawie z lipca 1973, s. 217–220. W pierwszej notatce Wydziały Organizacyjny i Za-
graniczny KC PZPR samokrytycznie przyznawały, iż postanowiły zrewidować swoje, dotychczas 
wstrzemięźliwe, stanowisko wobec idei ruchu festiwalowego. Dostrzeżono bowiem brak innej 
równie wartościowej formy oddziaływania „postępowych ruchów młodzieży o zasięgu świato-
wych”.
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obchodów odbyła się 14 października 1972 r. w Stołecznym Domu Kultury 
Nauczyciela. Przybyli dostojnicy z drugiego rzędu władzy, a najważniejszy był członek 
Biura Politycznego KC PZPR – F. Szlachcic oraz przewodniczący Prezydium Rady 
Narodowej m.st. Warszawy – J. Majewski, stawili się także minister oraz wicemini-
strowie oświaty i wychowania. Powołano 47-osobowy komitet obchodów pod 
przewodnictwem ministra J. Kuberskiego. Materiały z tego posiedzenia i podjęte 
tam uchwały zostały wydane w postaci broszury w 60 tys. egzemplarzy, następnie 
wysłane do szkół.

W Stołecznym Domu Kultury Nauczyciela (byłej siedzibie Towarzystwa do 
Ksiąg Elementarnych) została zorganizowana wystawa dokumentów i podręczników 
KEN, trwająca od 14 października 1972 do 15 listopada 1972. Zgromadzono na 
niej 22 oryginalne podręczniki, portrety czołowych działaczy KEN oraz fotokopie 
dokumentów. Wystawę zwiedziło prawie 1,5 tys. osób. 10 kwietnia w Bibliotece 
Stanisławowskiej w Zamku Królewskim odbyła się sesja naukowa PAN pt. Tradycje 
Komisji Edukacji Narodowej, rozwój oświaty PRL i jej perspektywy. Wzięło w niej 
udział około 400 osób: przedstawiciele nauki, działacze oświatowi, członkowie 
Komitetu Ekspertów do Spraw Opracowania Raportu o Stanie Oświaty, przedsta-
wiciele organizacji młodzieżowych, delegaci z KC PZPR oraz goście – naukowcy 
z ZSRR, CSRS i NRD. Zostały wygłoszone trzy referaty: Komisja Edukacji Narodowej 
poczynania inspirujące, Niektóre aspekty polityki oświatowej w Polsce Ludowej, 
Przewidywany rozwój oświaty w Polsce Ludowej. Referaty i cała sesja miały wyzna-
czony cel ideologiczny – potwierdzenie, że chlubne tradycje postępowej myśli pe-
dagogicznej są w pełni kontynuowane i rozwijane we współczesnej działalności 
oświatowej.

Z inicjatywy Ministerstwa Oświaty został wybity medal pamiątkowy w 1,8 tys. 
egzemplarzy. Resort postanowił przyznawać go osobom fi zycznym i instytucjom 
w uznaniu zasług dla rozwoju oświaty. Pierwsze medale otrzymali członkowie 
Komitetu Ekspertów. Nadawano także imię KEN placówkom oświatowym. 
Przykładem niech będzie Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, która dostąpi-
ła tego zaszczytu podczas inauguracji nowego roku akademickiego.

13 października 1973, w przededniu rocznicy utworzenia KEN, odbyło się 
uroczyste posiedzenie Sejmu PRL, na którym przedłożono projekt uchwały sejmo-
wej w sprawie jednolitego systemu edukacji narodowej i upowszechnienia 10-letniej 
szkoły średniej. Projekt ten został jednomyślnie przyjęty. Z trybuny sejmowej kilka 
razy padały napuszone komunały o merytorycznym splocie historycznych tradycji 
i współczesnych prac nad rozwiązaniem bieżących i perspektywicznych problemów 
polskiej oświaty.

Z okazji Dnia Nauczyciela, który od 1972 r. był obchodzony w rocznicę utwo-
rzenia KEN oraz z okazji uroczystego posiedzenia Sejmu PRL towarzysze Gierek 
i Jaroszewicz przyjęli grupę nauczycieli i pracowników oświaty w salach sejmowych. 
Podczas spotkania 60 gości otrzymało wysokie odznaczenia państwowe oraz tytuły 
Zasłużonych Nauczycieli PRL. W sumie w tych dniach odznaczeniami państwo-
wymi zostało wyróżnionych 981 nauczycieli, a medale KEN otrzymały 252 osoby. 
Z okolicznościowych imprez można wymienić sesję popularno-naukową w Płocku 
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w Szkole Ogólnokształcącej im. Stanisława Małachowskiego. Jej ofi cjalnymi orga-
nizatorami byli: Towarzystwo Naukowe Płockie oraz dyrekcja tej szacownej, liczącej 
blisko 800 lat szkoły, która powstała w 1180 r., a w okresie KEN była Podwydziałową 
Szkołą Płocką Akademii Krakowskiej.

Na 10 grudnia wyznaczono spotkanie najstarszych szkół średnich w Polsce, 
odbywające się w Technikum Kolejowym w Warszawie. Udział w nim wzięły dele-
gacje szkół średnich mających w swej historii 100 i więcej lat istnienia. Znalazło się 
50 takich szkół. Oto początek ofi cjalnej listy z uwzględnieniem czasu powstania 
placówki:

1. Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu – 1260 
2. Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku – połowa XIII w.
3. Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Chełmie n. Wisłą – 1473 
4. Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie – 1551 
5. Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie – 1559 
6. Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Toruniu – 1568 
7. I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie – 1582 
8. I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie – 1588 
9. Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży – lata 1609–1616

10. I Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu – 1613 
11. I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu – 1617 
12. Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach – 1623 
13. I Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Rzeszowie – 1658 
14. I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Drohiczynie – 1659 
15. I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Kielcach – 172472.
Projekcja KEN rozciągała się także dalej – poza tę instytucję – na okres oświe-

cenia, ale przywoływany jedynie jako emblematyczne tło. W Muzeum Narodowym 
została otwarta wystawa „Komisja Edukacji Narodowej i jej epoka”. Scenariusz 
wystawy miał za zadanie ukazanie Komisji i jej wpływu na rozwój oświaty aż do 
czasów Polski Ludowej. Oczywiście część muzealnej ekspozycji była poświęcona 
okresowi po 1944 r. Wątek ten przewijał się wcześniej już wiele razy, chociażby 
w przemówieniu napisanym dla dyrektora Technikum Kolejowego, którego wyzna-
czono do zabrania głosu podczas spotkania przedstawicieli najstarszych szkół 
średnich. Towarzysz dyrektor witając ministra i szanownych gości, mówił, że „[…] 
te szkoły są jakby pomostem między stanowiącymi powód do słusznej dumy Polaków 
tradycjami naszej oświaty a współczesnością Polski Ludowej”73.

72 Wykaz najstarszych szkół średnich w Polsce, których delegacje uczestniczą w spotkaniu w dn. 10 XII 
1972 w Warszawie i zostaną odznaczone Medalem Pamiątkowy 200-lecia KEN, AMENiS, b.n. oraz 
materiały dotyczące imprez zorganizowanych w ramach obchodów 200. rocznicy utworzenia KEN, 
AMENiS, b.n.

73 Tekst wystąpienia dyrektora Technikum Kolejowego im. Jana Rabanowskiego na spotkaniu 
przedstawicieli najstarszych szkół średnich w Warszawie, 10 XII 1973, AMENiS, b.n.
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Komitet Ekspertów i szkoła 10-letnia

W styczniu 1971 r. na polecenie Biura Politycznego został powołany Komitet 
Ekspertów dla Opracowania Raportu o Stanie Oświaty. Jego zadaniem była diagno-
za ówczesnego systemu szkolnictwa oraz wysunięcie propozycji zmian. Atmosfera 
ożywienia w kraju, nadzieje na możliwe uporządkowanie oświaty – to dobry klimat 
do całego przedsięwzięcia. Komitet tworzyli naukowcy kilku dziedzin: psychologii, 
pedagogiki, socjologii, ekonomii, a także nauczyciele74. Główną rolę odgrywali 
członkowie prezydium. Zamówiono oddzielne ekspertyzy; było ich 88, przygotowa-
nych przez 200 specjalistów. Polecono wykonanie także 273 analiz przez instytucje 
i organizacje. Komitet zameldował o otrzymaniu 392 listów od osób indywidualnych, 
grup i organizacji. W rezultacie powstało wnikliwe dzieło, z uznaniem przyjęte przez 
zainteresowane środowiska. W warstwie ideowej raport nie naruszał obowiązujących 
zasad. 10 lutego 1973 r. przewodniczący komitetu przesłał do KC PZPR i do 
Prezydium Rządu informację o wynikach prac. Oznajmił, że „W pracach Komitetu 
podkreślano wychowanie ideowe i kształtowanie osobowości człowieka socjalizmu, 
kształtowanie postaw ideowych stanowiących niezbędny warunek rozwoju ustroju 
socjalistycznego. Zagadnienia wychowania wiązano z całokształtem metod i środków 
działania systemu oświatowego, nauczania, przysposobienia do życia w społeczeń-
stwie, wskazując jak należy nasycać treściami ideowymi wychowanie obywatelskie, 
estetyczne, moralne i zawodowe”75.

Rozpocznijmy od przedstawienia założeń ideologicznych prac nad raportem.
Cząstkowe sprawozdania były prezentowane przed Sejmową Komisją Oświaty 

i Nauki. Już w czerwcu 1971 r. taki raport liczył 17 stron maszynopisu. Członkowie 
Komisji nie potrafi li jednak postawić ekspertom żadnych wymagań. Posłowie przy-
taczali znane im przykłady złej sytuacji i ubolewali nad kilkoma kłopotami polskiej 
oświaty. Jednocześnie w konkluzji oświadczyli, że prace Komitetu nie zwalniają 
Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego od obowiązku poszukiwania per-
spektywicznych rozwiązań76. Ostatnie stwierdzenie trudno potraktować jako zachętę 
do pracy nad rewolucją w oświacie, gdyż według zaleceń parlamentarzystów także 
urzędnicy równolegle mieli układać własny projekt zmiany ustroju szkolnictwa. 
Nawiasem mówiąc, urzędnicy taki projekt już tworzyli, a wskazówki płynące 
z ul. Wiejskiej w Warszawie miały wyłącznie formalny charakter.

Znając założenia ideologiczne, możemy także bez większych niespodzianek 
przebijać się przez kolejne stwierdzenia 500-stronicowego raportu. Na jego wstępie 

74 Oto skład Komitetu: przewodniczący: J. Szczepański, z-cy: M. Godlewski, Z. Kietlińska, 
Cz. Kupisiewicz, sekretarz: J. Kluczyński, członkowie: W. Okoń, A. Rajkiewicz, K. Secomski, 
B. Suchodolski, członkowie: Z. Czyżowska, B. Dobrzański, E. Egerowa, B. Kowal, S. Krawcewicz, 
M. Łopatkowa, H. Nawrocik, J. Olszewski, J. Oszacki, K. Podoski, J. Reykowski, B. Stranz, J. Szu-
ba, L. Tomaszewski, T. Wiloch.

75 Pismo J. Szczepańskiego do BP KC PZPR i Prezydium Rządu, 10 II 1973, AAN, MO, 
sygn. XI/974, s. 112. 

76 Protokół 27 posiedzenia Komisji Oświaty i Nauki, 13 VI 1971, AAN, Sejm PRL, t. 35, 
s. 193–215.
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odnajdujemy stwierdzenie, że „określenie ustroju socjalistycznego jako ustroju bu-
dowanego przez ludzi i dla ludzi ma doniosłe konsekwencje dla wychowania”77. Ta 
defi nicja ma konsekwencje. W socjalizmie coraz bardziej będą się wyrównywać 
możliwości pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym – czytamy dalej znane już 
banały – maleją różnice pomiędzy miastem a wsią, zanika praca niewykwalifi kowa-
nych, zacierają się różnice pomiędzy pracą fi zyczną a umysłową. Wychowanie ma 
dwa cele: dostarczyć pełnowartościowego pracownika i stwarzać w życiu jednostki 
przesłanki szczęścia. W nowych warunkach (po okresie pionierskiego wprowadzania 
nowego ustroju) przestaje obowiązywać wiele dawniejszych zaleceń, większe zna-
czenie zyskują raczej proste i powszechne cnoty pozytywistyczne, polegające na 
uczciwej pracy i odpowiedniej aktywności społecznej w ambicjach doskonalenia 
własnego pożytecznego działania. Ale taki program musi być chroniony przed 
wzrostem egoistycznej motywacji działania, a przede wszystkim przed konsumpcyj-
nym modelem życia, rozpowszechnionym w zamożnych krajach kapitalistycznych. 
Ochrona powinna polegać na systematycznym wzmacnianiu elementów ideologicz-
nych, dzięki czemu unowocześniona wersja pracy organicznej otrzymuje szeroką 
perspektywę. Ochrona to także pogłębianie osobowości człowieka, poprzez nią 
dokona się sublimacja potrzeb i socjalizacja jednostkowych ambicji i planów życio-
wych. Tak ukształtowana jednostka stanie się pełniejszym człowiekiem, realizującym 
się na wyższym poziomie, niewchodzącym w konfl ikt ze społeczeństwem. W tym 
miejscu przerwijmy już relacjonowanie wywodów Komisji o ewolucji naczelnych 
ideałów wychowawczych, są one bowiem głównie świadectwem profesjonalizmu 
połączonego ze spolegliwością polityczną.

W diagnozie ówczesnego szkolnictwa eksperci mogli być już odważniejsi, ale i tak 
ich krytycyzm nie wychodził poza ramy koniunkturalizmu. Na długiej liście preten-
sji wobec podstawówek odnajdujemy chociażby zarzuty o:

– nagromadzeniu materiału faktografi cznego, zwłaszcza w historii, geografi i, 
biologii, w związku z czym synonimem programu trudnego jest program przełado-
wany szczegółami, nakazami do zapamiętania przez ucznia,

– uprzywilejowaniu wiedzy audytywnej, bez troski o jej strukturalne ujmowanie, 
o hierarchizację, aby uczeń odróżniał wiadomości najważniejsze od mniej ważnych 
lub trzeciorzędnych,

– zbyt małym nacisku na integrację wiedzy w obrębie poszczególnych przed-
miotów i między nimi,

– niedocenianiu wiedzy praktycznej, zbyt mało czasu na kształcenie techniczne, 
brak pracy produkcyjnej w ogóle. Werbalne metody nauczania prowadzą do nikłych 
praktycznych efektów, chociażby z języka rosyjskiego i słabego opanowania języka 
ojczystego w mowie i piśmie.

Szkoły licealne zostały zganione za: 
– hołdowanie teoriom encyklopedyzmu, mimo iż dydaktyka polska stoi na 

stanowisku teorii materializmu funkcjonalnego uznającego wielkie walory związku 

77 Raport o stanie oświaty w PRL, Komitet Ekspertów dla Opracowania Raportu o Stanie 
Oświaty w PRL, Warszawa, maj 1973.
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poznania z działaniem; nastawienie na przekazywanie uczniom wielkiej ilości wia-
domości szczegółowych, niepowiązanych w struktury logiczne,

– słabe przestrzeganie hierarchizacji treści, odpowiednio uwypuklonej za pomocą 
chociażby środków grafi cznych, równocześnie wiele do życzenia pozostawia transfer 
międzyprzedmiotowy ważniejszych treści, co wręcz utrudnia kształtowanie przeko-
nań światopoglądowych,

– zbyt słabe wskazywanie wyników nauczania w programach i podręcznikach, 
jakie powinno się uzyskać po zrealizowaniu poszczególnych działów materiału.

Pozycja liceów ogólnokształcących w polskim systemie szkolnym jawiła się jako 
wyjątkowo niekorzystna. Miały one, zgodnie z ustawą z 1961 r., przygotować mło-
dzież do studiów wyższych oraz do pracy zawodowej, w rzeczywistości ograniczyły 
się do pierwszego zadania, aczkolwiek i tego też nie realizowały w stopniu wystar-
czającym. Niski poziom absolwentów ujawniał się w toku egzaminów wstępnych, 
a niedostateczne przygotowanie do samodzielnej pracy w toku studiów.

Z analizy szkolnictwa zawodowego podajmy jego syntetyczną oceną. Punkt 
wyjścia znajdował się w przeświadczeniu o ogromnym wysiłku organizacyjnym 
i inwestycyjnym, stwarzającym od nowa rozbudowany system szkolnictwa zawodo-
wego. Zawodówki stały się główną drogą do kształcenia młodzieży po szkole 
podstawowej, gdyż na jednego ucznia przyjmowanego do liceum ogólnokształcące-
go przypadało 3,6 ucznia podejmującego naukę w zawodówce. Popularnością cie-
szyły się te szkoły zwłaszcza w środowisku robotniczym i chłopskim. W pierwszym 
dziesięcioleciu po wojnie wszyscy absolwenci dowolnego kierunku natychmiast 
znajdowali zatrudnienie. Z czasem zarysowały się rozbieżności między ilościowym 
rozwojem poszczególnych kierunków a zapotrzebowaniem przedsiębiorstw. 
Dysproporcje coraz bardziej ujawniały się, wtedy gdy wystąpił brak dostatecznego 
pokrycia zapotrzebowania gospodarki na robotników kwalifi kowanych, chociażby 
w budownictwie. Zbyt wąskie specjalizacje zawodowe utrudniały racjonalne roz-
mieszczenie kadr. Jednocześnie poziom ogólnego wykształcenia i kultury robotników 
był zbyt niski, zwłaszcza w nowoczesnych gałęziach przemysłu, wymagających 
kwalifi kacji na poziomie średnim.

Podsumowując, ówczesny system szkolny został uznany za godny pochwały, 
bo dobrze zasłużony sprawie rozwoju Polski, w szczególności przyczyniający się do:

1. Zlikwidowania analfabetyzmu jako masowego zjawiska.
2. Upowszechnienia kształcenia na stopniu podstawowym i częściowo średnim, 

co uczyniło Polskę krajem „ludzi uczących się”.
3. Zapewnienia krajowi 500 tys. wysoko wykwalifi kowanych specjalistów z wy-

kształceniem wyższym.
4. Rozpowszechnienia i ugruntowania w świadomości społecznej ideologii 

marksizmu-leninizmu78.
Komitet przedstawił cztery warianty ustroju szkolnictwa:
I A – polegający na upowszechnieniu szkolnictwa średniego w ramach istnieją-

cej do tej pory struktury (8 + 4). Przedszkole miało zostać stopniowo rozpropago-
wane, a naukę w szkole planowano zaczynać od 7 roku życia.

78 Ibidem.
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I B – polegający na modyfi kacji obecnego szkolnictwa przy jednoczesnym 
wprowadzeniu powszechnego wykształcenia średniego w 12-letniej szkole. Główna 
przemiana dotychczasowej sytuacji opierałaby się na zmianie proporcji liczby uczniów 
w szkołach ponadpodstawowych: 50% w liceach ogólnokształcących plus 20% w liceach 
zawodowych plus 25% w zasadniczych szkołach zawodowych plus 5% w szkołach 
specjalnych.

II A – przewidujący upowszechnienie wykształcenia średniego na poziomie 
średniej szkoły 10-letniej. Szkoła miałaby trzy stopnie: początkowy (klasy I–III), 
średni (klasy IV–VIII) i ostatni (klasy IX–X) – zróżnicowany na kilka kierunków 
przygotowujących do zawodu. Osoby pragnące studiować na wyższych uczelniach 
byłyby kierowane tam w zasadzie bez egzaminów, ale musiałyby przejść przez rok 
wstępny.

II B – przewidujący upowszechnienie wykształcenia średniego na poziomie 
11-letniej szkoły. Powszechne byłoby przedszkole. Klasy od IX do XI dzieliłyby się 
na ciągi, np. matematyczno-fi zyczno-techniczny, humanistyczno-kulturalny. Szkolenie 
zawodowe trwałoby półtora roku w zakładach pracy, szkołach zawodowych lub 
na specjalistycznych kursach.

Eksperci rekomendowali ostatni wariant, bo wiązał się on z najniższymi kosz-
tami i optymalizacją wykształcenia. Wokół raportu rozgorzała dyskusja, a gazety 
chętnie poświęcały miejsce na głosy opinii publicznej, poświęcone głównie czterem 
wariantom, przy czym mało kto brał pod uwagę możliwość wprowadzenia szkoły 
10-letniej. Rozprawiano niemalże o wszystkim, o metodach nauczania, bazie loka-
lowej szkolnictwa, środkach dydaktycznych, kadrze pedagogicznej, podręcznikach… 
O celach wychowania nie dyskutowano.

Niespodziewanie 13 października 1973 r. w 200. rocznicę powstania Komisji 
Edukacji Narodowej Sejm PRL podjął uchwałę w sprawie systemu edukacji naro-
dowej. Podstawowym ogniwem upowszechnienia wykształcenia średniego miała być 
10-letnia szkoła ogólnokształcąca, jednolita pod względem programowym. W paź-
dzierniku 1975 r. Biuro Polityczne KC PZPR rozpatrzyło informację na temat: „Stan 
przygotowań i etapów wdrażania reformy systemu oświaty”. Dalsze wskazówki 
o rozpoczęciu wprowadzania dziesięciolatki znalazły się w uchwale VII Zjazdu, 
wyznaczając zadania na lata 1976–1980. 

Projekt rządowy, ułożony poza plecami Komitetu Ekspertów, był niespójny 
i niedopracowany, a niedoróbki miały być może zatrzeć się w trakcie realizacji. 
Elastyczna koncepcja reklamowana przez ministerstwo zakładała, że:

1. Dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym zapewni się naukę 
możliwie blisko miejsca zamieszkania w przedszkolach i szkołach prowadzących 
klasy od I do III.

2. Część uczniów będzie uczęszczać do szkół fi lialnych prowadzących nauczanie 
w klasach I–VIII.

3. Najstarsze roczniki będą chodzić do pełnej 10-letniej szkoły.
4. Znaczny odsetek młodzieży o uzdolnieniach zawodowych będzie uczyć się 

zawodu w szkołach na podbudowie siedmiu, ośmiu lub dziewięciu klas.
5. 2-letnie szkoły ze specjalizacjami kierunkowymi (po 10 latach nauki) zostaną 

zorganizowane, gdy powstaną ku temu odpowiednie warunki.
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Ruszyła machina dostosowująca ówczesny system do przyszłych dziesięciolatek. 
Spróbujmy wymienić tylko kilka spraw. Przede wszystkim należało opracować nowe 
programy. Dotychczasowy cykl ośmiu lat podstawówki plus czterech lub pięciu lat 
szkoły licealnej lub technikum powinien zmieścić się w liniowym programie 10 lat. 
Instytut Programów Szkolnych sprawozdanie, przymiarkę do wszystkich przedmio-
tów nauczania, zawarł na 340 stronach maszynopisu. Specjaliści w poszczególnych 
dziedzinach byli zwoływani na zebrania, chociażby poloniści i historycy obradowa-
li na tzw. sejmikach. Ujawniły się „patriotyzmy przedmiotowe”, objawiające się 
w żądaniach zwiększenia godzin na realizację własnych przedmiotów.

Dziesięciolatka nie spotkała się z aprobatą społeczną, więcej – wzbudzała niechęć 
i odczucia o podporządkowaniu radzieckiemu modelowi, a także wschodniemu 
sąsiadowi. Jej największym entuzjastą, symbolem reformy stał się minister oświaty 
J. Kuberski, główny odpowiedzialny za wdrożenia. Kuberski, przejęty misją, głosił 
dobrodziejstwa reformy. Zarzuty o radzieckich inspiracjach odpierał twierdzeniami 
o idei powszechnej szkoły forsowanej przez polska lewicę przed II wojną światową. 
Replikowano mu przypominając, że pomysł 10-letniej szkoły powszechnej wysu-
wali wtedy postępowi nauczyciele, ale z odmiennych pobudek i w innym ustroju. 
Bezpłatna była wówczas tylko szkoła powszechna, przeto w interesie mas ludowych 
leżało jej maksymalne przedłużenie. Dla uwiarygodnienia narodowych intencji 
władzy minister Kuberski polecił wydać i rozpowszechnić w szkołach79 zbiór 
wierszy W. Bełzy, poety neoromantycznego zmarłego w 1913 r., pochowanego we 
Lwowie. Książka, wydana w 1974 r. przez Naszą Księgarnię, została zatytułowana 
Kto ty jesteś? Polak mały – pierwszymi strofami utworu Wyznanie dziecka polskiego 
(Katechizm polskiego dziecka). Przypomnijmy te strofy stanowiące kanon poezji 
patriotycznej: 

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia?
– Mą Ojczyzną.
– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Boga wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.

79 Wywiad z Jerzym Kuberskim przeprowadziłam w styczniu 2002 r.
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– Coś jej winien?
– Oddać życie.

Wysiłki te nie mogły zadowolić przeciwników. Z druzgocącą krytyką w liście 
skierowanym do władz wystąpił Władysław Bieńkowski, minister oświaty z czasów 
gomułkowskich, później często produkujący opozycyjne listy. Bieńkowski kpił 
z tajnego komitetu superekspertów, wręcz zarzucał im przepisanie projektu z wzoru 
opracowanego w NRD80, bez zwrócenia uwagi jak funkcjonuje tam system, obo-
wiązujący od 1965 r. Proponował zobaczyć jak około 40% niemieckiej młodzieży 
odchodzi do szkół zawodowych po ośmiu latach nauki. Podobnie sytuacja przed-
stawiała się w Związku Radzieckim, gdzie przed ukończeniem dziesięciolatki do 
szkół zawodowych przechodziło – w zależności od regionu – 30–50% młodych 
ludzi81.

Reforma zapewne byłaby konsekwentnie realizowana do końca, gdyby nie po-
garszająca się sytuacja ekonomiczna. Rok szkolny 1978/1979 rozpoczął się bez 
entuzjazmu. Nie ukrywała tego nawet „Trybuna Ludu”, zapowiadając, że wchodzą-
ca w życie z nowym rokiem reforma edukacji narodowej będzie trwać 10 lat, kiedy 
to szkołę opuszczą pełnowartościowi absolwenci. Powołując się na opinie Sejmowej 
Komisji Oświaty i Wychowania, donoszono o zbyt wolnym tempie inwestycji 
oświatowych i remontów starych budynków. Brakowało funduszy, pracujące już ekipy 
nie dotrzymywały terminów ukończenia robót. Zajęcia w zreformowanej I klasie 
10-letniej szkoły powinny trwać 24 godziny w tygodniu, o sześć więcej niż dotych-
czas. Aby podołać nowym obciążeniom, trzeba zatrudnić dodatkowo 6 tys. nauczy-
cieli. W wielu miejscowościach dyrektorzy gminnych szkół zbiorczych nie uporali 
się z tym problemem z powodu braku mieszkań, które powinny być budowane przy 
nowych lub modernizowanych szkołach. W kolejnych latach szkolnictwo powinno 
wzbogacić się o 500 nowych obiektów, a na unowocześnienie czekało ponad 700 szkół, 
głównie na wsiach i w małych miasteczkach82.

15 lutego 1979 r. na posiedzeniu Kolegium Ministerstwa Oświaty i Wychowania 
podziękowano J. Kuberskiemu za 7-letni wysiłek w kierowaniu resortem. Nowy 
minister nie podjął wątku dziesięciolatki, kiedy dziękował swojemu poprzednikowi 
za działalność partyjną i państwową, za podejmowanie doniosłych decyzji. Kuberski 
odchodząc wspominał o kolejnych krokach reformy, ale darował zebranym rekla-
mowanie dziesięciolatki83. W następnych miesiącach panował minorowy nastrój, 
choć nikt nie przyznawał się do porażki. Obowiązująca do niedawna propaganda 

80 Potwierdzenie takich zarzutów odnajdujemy chociażby wśród dokumentów związanych 
z pracami nad reformą. Są tam tabele zestawiające polski projekt z radzieckim i niemieckim wzor-
cem. Zob. Porównanie projektu tez do ustawy o systemie edukacji narodowej z ustawą radziecką i NRD, 
1974, AMENiS, b.n.

81 W. Bieńkowski, Głos pilny w sprawie reformy szkolnictwa, wrzesień 1976, AAN, KC PZPR, 
sygn. XI/975, k. 67–72.

82 J. Kraśniewski, W obliczu reformy. Szkoły nie mogą czekać, „Trybuna Ludu”, 5 IX 1978, s. 3.
83 Zapis z taśmy magnetofonowej przebiegu Kolegium Ministerstwa Oświaty i Wychowania 

w dniach 15 i 16 II 1979, AMENiS, b.n.
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sukcesu teraz zamykała się w twierdzeniu o energicznym działaniu, które tworzą 
sprzyjający klimat i intratne warunki nawet w niekorzystnych układach fi nansowych. 
I dalej, szkoła nie jest wyizolowana, lecz połączona z całym państwem, budownictwo 
szkolne znajduje się w dramatycznej sytuacji – wiele obiektów zniszczonych i źle 
wyposażonych. Reforma jest realizowana, ale działania wychowawcze ujawniają coraz 
mniejszą efektywność84.

Wskazówki opracowywane w KC PZPR nie miały już żadnej wartości. Na drugie 
półrocze 1977 r. przewidziano m.in. „szerokie popularyzowanie i interpretowanie 
istoty manewru gospodarczego”85. Gospodarka kraju leżała w gruzach, a centrum 
robiło wszystko, aby utrzymać stabilizację. Można jednak odnaleźć przesłanki 
 niespotykanej dotychczas szczerości. Minister Tejchma instruował kuratorów: 
„Wychowanie może dziś przynieść prawdziwe i trwałe owoce jeśli zostanie osadzo-
ne w naszych tradycjach. Bo to daje poczucie racji historycznej, nawet wtedy, kiedy 
sytuacja doraźnie może skłaniać do takich czy innych rozczarowań”86. 

W ostatnim roku szkolnym lat 70. nadal obowiązywały zarządzenia o wprowa-
dzaniu reformy, a od września 1978 r. realizowano nowy program w I klasie poten-
cjalnej dziesięciolatki. Na dodatek dyrektorzy szkół otrzymali nierealne polecenie 
celebrowania wielu świąt: 35. rocznicy powstania PRL, 60. rocznicy odzyskania 
niepodległości, 30. rocznicy zjednoczenia polskiego ruchu młodzieżowego, 35. rocz-
nicy powstania Ludowego Wojska Polskiego, 60. rocznicy powstania ZMW „Wici”, 
35. rocznicy powstania ZWM i 30. rocznicy powstania ZMP87. 

2 lipca 1980 r., podczas posiedzenia kolegium resortu, na wstępie mówiono 
o odmiennych i mniej korzystnych warunkach realizacji reformy, niż zakładano 
w 1973 r., ale pomimo obiektywnych trudności „pracownicy oświaty nie widzą 
możliwości wycofania się z reformy”, bo odejście od niej oznaczałoby utratę zaufa-
nia społeczeństwa do wszystkich poczynań władzy i utrudniałoby w przyszłości 
podjęcie dialogu na ten temat. Podczas dyskusji coraz silniej widać było wątpliwości 
w zdeterminowanych postawach. Kurator z Olsztyna proponował rezygnację z okre-
ślenia „średnia”, gdyż opinia publiczna ma utarte przekonanie o szkole średniej 
zapewniającej prawo wstępu do szkoły wyższej. Następnie opowiedział się za utrzy-
maniem nazw: liceum ogólnokształcące, zawodowe, techniczne. Sentyment do do-
tychczasowego systemu wykazywali również reprezentanci innych ośrodków, wówczas 
proponowali chociażby organizowanie klas IX i X w liceach ogólnokształcących, aby 
zachować dobre tradycje tych szkół. Padła propozycja zachowania dotychczasowych 
szkół zbiorczych i nie przekształcania ich w szkoły 10-letnie, gdyż część może nadal 
pozostać dobrymi szkołami 8-letnimi. Nie trzeba tutaj dodawać, że takie pomysły 
sprzeniewierzały się właśnie głównej idei szkoły 10-letniej. Burzliwą naradę podsu-

84 Protokół z posiedzenia Kolegium Ministerstwa Oświaty w dniu 29 VI 1979, AMENiS, b.n.
85 Główne kierunki pracy ideologicznej i propagandowej partii w II półroczu 1977, maszynopis 

na posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR, 19 VII 1977, AAN, KC PZPR, sygn. XI/319, k. 4.
86 Zapis telekonferencji przeprowadzonej przez ministra J. Tejchmę z naczelnikiem KG ZHP 

i kuratorami w dniu 28 IV 1979, AMENiS, b.n.
87 Pismo ministra oświaty i wychowania do rad pedagogicznych, dyrektorów szkół i placówek 

oświatowo-wychowawczych, 16 III 1978, AMENiS, b.n.
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mował kolejny minister – K. Kruszewski, który nie bronił już wyjściowego twier-
dzenia, ale jedynie oświadczył, że o tym, czy będzie reforma nie decyduje resort, lecz 
Sejm PRL i Rada Ministrów88.

Niespodziewanie 28 listopada 1980 r. właśnie Kruszewski podczas wywiadu 
w telewizji poinformował o zaniechaniu „reformy strukturalnej”, czyli wprowadzania 
10-letniej szkoły powszechnej. Opinia publiczna, częściowo zaskoczona, odetchnę-
ła z ulgą. Niewiele osób dziwiło się obyczajom w rządzeniu krajem, w którym mi-
nister mógł odwołać uchwałę sejmową. 

Kilka lat później dziennikarz „Polityki” rozmawiał z siedmioma spośród dzie-
więciu członków prezydium byłego Komitetu Ekspertów, z jednym wyjątkiem 
wszyscy domagali się niełączenia ich osoby z reformą szkolnictwa oraz ustosunko-
wania się do raportu oraz reformy jak do dwóch oddzielnych spraw. Nasuwała się 
więc sugestia o instrumentalnym potraktowaniu Komitetu Ekspertów i wyłącznej 
odpowiedzialności ministerstwa za kształt reformy. Wbrew rzeczywistości opinia 
publiczna była informowana o inicjującej i sprawczej roli ekspertów. Sprzyjał temu 
chociażby fakt, że posłem referentem w Sejmie był przewodniczący komitetu 
prof. J Szczepański. Profesor po latach przyznał się do pomyłki i błędu uległości 
wobec nacisku przyjaciół o referowanie uchwały, w której przygotowaniu nie brał 
udziału, bo do Komisji Sejmowej został dokooptowany pod sam koniec prac. 
Następnym mylącym czynnikiem była możliwość wprowadzenia 10-letniej szkoły 
ogólnokształcącej, przewidziana także w raporcie. Propozycja ta odbiegała jednak 
od wersji zawartej w uchwale sejmowej, jak również była obłożona wieloma wstęp-
nymi warunkami, których później nie uwzględniono.

Błędów kardynalnych pojawiło się wiele w latach 70. Jeden z nich polegał na 
zaniechaniu realizacji powszechnej szkoły średniej. Na długo przed odwołaniem 
reformy przez ministra Kruszewskiego, ministerstwo postanowiło wprowadzić 
po cichu tzw. ciągi uzawodowione po VIII klasie, obejmujące 20–30% uczniów. 
Był to powrót do klasycznej zawodówki, już wówczas oprotestowany przez 
prof. B. Suchodolskiego. Renesansowi zawodówek sprzyjała praktyka społeczna, bo 
w latach 70. ciągle wzrastała liczba absolwentów szkół podstawowych wybierających 
naukę zawodu. Rozwiązania sugerowane w raporcie natrafi ły na opór branżowych 
lobby, gdyż dysponowały one siecią szkół dostarczających tysiące wykwalifi kowanych 
kadr. Nastąpiłaby również likwidacja prężnego systemu szkolnictwa zawodowego, 
z mozołem ulepszanego przez poprzednie lata PRL89. W późniejszym okresie po-
jawiły się także reminiscencje oskarżające poprzednią ekipę o lekceważenie orzeczeń 
pedagogicznych, bo w Komitecie Ekspertów wyraźną przewagę mieli nie pedagodzy, 
lecz ekonomiści i politycy. Charakterystyka dokonań tamtej ekipy mówiła o niewy-
darzonej koncepcji reformy i typowym przykładzie działalności technokratycznej90. 

88 Notatka z posiedzenia Kolegium Ministerstwa Oświaty w dniu 2 lipca 1980, AMENiS, b.n.
89 P. Sarzyński, Raport w szufl adzie, „Polityka” 1986, nr 16, s. 3. Zob. też. T. Hejnicka-Be-

zwińska, op. cit., s. 144.
90 T. Wiloch, O drogach i bezdrożach oświatowej reformy, „Oświata i Wychowanie” 1981, nr 2, 

s. 13.
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W połowie lat 80., gdy kryzys gospodarczy spotęgował zapaść oświaty, kolejna 
ekipa próbowała zabrać się do zrobienia porządków. Wzorem poprzednich lat po-
czątkiem panaceum było powołanie nowego zespołu ekspertów do przygotowania 
kolejnego raportu.

IV. Lata siedemdziesiąte



W ostatnim dniu 1980 r. PRL posiadała 35 735 tys. obywateli, z których 8708 tys. 
(24,4%) nie przekroczyło 14 roku życia. Szkół podstawowych było 12,4 tys., 
przy czym szkoły o siedmiu i więcej nauczycielach stanowiły 86,1%, o sześciu na-
uczycielach – 6,3%; o pięciu nauczycielach – 4,8%. Tak więc na szkoły podstawowe 
najniżej zorganizowane przypadał niewielki odsetek, bo dla szkół o jednym i o dwóch 
nauczycielach wynosił on tyle samo – 0,2, o trzech nauczycielach – 0,5, o czterech 
– 1,9, o pięciu – 4,8 i o sześciu – 6,3. Do podstawówek uczęszczało 4161,7 tys. 
dzieci1. Szkół średnich ogólnokształcących było 871, a zawodowych 10 864. Uczyło 
się w nich 345,2 tys. oraz 1851 tys. uczniów.

Przeskakując teraz na schyłek tej dekady i kres PRL, w 1988 r. było 37 769 tys. 
ludności, a udział najmłodszej populacji – do 14 roku życia – powiększył się 
o około 1%. W roku szkolnym 1988/1989 wzrosła liczba szkół podstawowych do 
17,3 tys., przy czym zwiększył się udział placówek o dwóch, trzech i czterech na-
uczycielach odpowiednio do 3%, 8,3% i 4,4%. Jednocześnie zmniejszył się odsetek 
szkół wyżej zorganizowanych, placówek o siedmiu i więcej nauczycielach było 76,5%. 
Systematycznie rosnąca liczba średnich szkół ogólnokształcących wynosiła 903 tys., 
a uczęszczało do nich 393,5 tys. uczniów. Szkół zawodowych było mniej, bo 9382 
przy zmniejszonej liczbie uczniów (1714,2 tys.)2.

Na początku roku szkolnego 1982/1983 w szkolnictwie w całym kraju zatrud-
nionych było 457 078 nauczycieli (i wychowawców). To charakterystyczny rok, gdyż 
liczba zatrudnionych nauczycieli wzrosła o 4,1% na skutek wprowadzenia w życie 
Karty Nauczyciela, która wymuszała obniżkę tygodniowego wymiaru godzin. 
Zwiększenie potrzeb kadrowych nastąpiło także w wyniku reaktywowania wielu 
punktów fi lialnych. W szkolnictwie ogólnokształcącym pracowało 285 243 pedago-

1 Pomijamy tutaj batalię, którą toczyła Solidarność o likwidację zbiorczości w szkole wiejskiej 
w latach 19180–1982. W 1982 r. 43,6% ogólnej liczby absolwentów szkoły podstawowej to ucznio-
wie szkół zlokalizowanych na wsi, a odsetek dzieci ze zbiorczych szkół wynosił 82,3. Zob. Oświa-
towe dylematy, „Oświata i Wychowanie” 1983, nr 18, s. 3.

2 Polska 1918–1988…; początek dekady jest charakteryzowany danymi z roku szkolnego 
1980/1981.
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gów, w zawodowym 83 610 – odpowiednio 62,4% i 18,3%. Pozostałe etaty były 
w przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Z nowym rokiem 
szkolnym we wszystkich typach szkół zostało zatrudnionych 34 187 nowych na-
uczycieli, z tego ponad 8 tys. tegorocznych absolwentów szkół wyższych o pełnych 
kwalifi kacjach pedagogicznych, ponad 2 tys. tegorocznych absolwentów szkół wyż-
szych bez przygotowania pedagogicznego, ponad 6 tys. absolwentów studiów wy-
chowania przedszkolnego, ponad 14 tys. nauczycieli z wykształceniem średnim bez 
kwalifi kacji pedagogicznych oraz ponad 1,5 tys. nauczycieli z innym wykształceniem. 
Pomimo dopływu znacznej liczby nowych pracowników kuratoria nadal dyspono-
wały wolnymi etatami, było ich ponad 6 tys., z czego blisko połowa na wsi. Braki 
kadrowe dotyczyły wszystkich przedmiotów, ale najbardziej wychowania muzycz-
nego, fi zycznego, technicznego, plastycznego, przedszkolnego i nauczania początko-
wego. Z drugiej strony już wówczas widać było nadwyżki nauczycieli nauczających 
języka rosyjskiego, historii, biologii, geografi i, chemii. Oczywiście nadwyżki doty-
czyły dużych ośrodków miejskich.

Warto przyjrzeć się także strukturze wykształcenia nauczycieli w ostatnim okresie 
PRL, rozpatrując tutaj także dane z roku szkolnego 1982/1983. Wykształcenie wyższe 
magisterskie miało ogółem 39,6% nauczycieli, a na wsi – 24,9%; wyższe zawodowe 
– 7,2%, a na wsi – 6,5%. Egzaminem kwalifi kacyjnym na nauczyciela legitymowa-
ło się 10,7% ogółu w mieście, a 12,5% na wsi. Studium nauczycielskie ukończyło 
26,7% ogółu, a na wsi – 31,6%. Liceum pedagogiczne ukończyło 8,8% nauczycieli 
w mieście i 12,3% na wsi. W wypadku wykształcenia średniego pedagogicznego 
odsetek ten wynosił 6,6 dla miasta i 12,2 dla wsi. Pozostałe wykształcenie można 
zakwalifi kować jako inne. 

Od początku lat 80. udział nauczycieli z wykształceniem wyższym magisterskim 
wzrósł o niecały 1%. Bardziej niepokojący był natomiast fakt, że w tym samym 
okresie, w analizowanym roku szkolnym, zwiększyła się liczba nauczycieli bez kwali-
fi kacji pedagogicznych z 22 317 do 31 297. Nauczyciele bez kwalifi kacji pedagogicz-
nych, najczęściej absolwenci liceów ogólnokształcących, byli zatrudniani w szkołach 
podstawowych (i w przedszkolach), kierowani na roczne studium pedagogiczne, 
które dawało im kwalifi kacje pedagogiczne na poziomie szkoły średniej. W oma-
wianym roku tą formą kształcenia objęto 10 tys. nauczycieli. Natomiast dla nauczy-
cieli z wyższym wykształceniem bez przygotowania pedagogicznego organizowano 
roczne studia pedagogiczne3.

Jedną z wielu obietnic złożonych społeczeństwu 10 lat wcześniej była demo-
kratyzacja oświaty na wszystkich szczeblach. Przyrzeczenie miało niewiele wspól-
nego z realizacją, bo nastąpił proces pogłębienia elitaryzmu społeczeństwa, także 
w dostępie do oświaty, oczywiście przy zachowaniu pozorów. Niewypałem okazała 
się przede wszystkim sama reforma oświaty i głośne hasło o losach szkolnictwa, 
które rozstrzygną się na wsi, gdy dzieci wiejskie zrównają się z miejskimi poprzez 
pobieranie nauki w szkołach zbiorczych. Rezultatów nie dało zniesienie egzami-

3 Informacja o sytuacji kadrowej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych  według 
stanu na 15 IX 1981, listopad 1982, AMENiS, b.n.
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nów wstępnych do szkół średnich – miejsca dla prymusów ze szkół prowincjo-
nalnych. 

Blisko 20% młodzieży kończyło edukację na szkole podstawowej. Nadal groźnym 
zjawiskiem była selekcja eliminująca, tzn. rezygnowanie młodzieży ze szkoły przed 
ukończeniem ostatniej klasy, obejmowała ona 10% każdego rocznika szkolnego. 
Odpad szkolny dotyczył przede wszystkim wsi i regionów niżej zorganizowanych, 
słabo rozwiniętych gospodarczo. Był wypadkową słabości polskiego szkolnictwa, 
traktowania polskiej wsi, braków opieki pedagogicznej, psychologicznej i lekarskiej. 
Uczniowie, którzy zrezygnowali ze szkoły stanowili źródło kadr dla polskiego rol-
nictwa, budownictwa, leśnictwa, górnictwa i wojska. Byli to analfabeci, skłóceni 
z życiem, pełni agresji wobec wszystkich, który znajdowali się wyżej na drabinie 
społecznej oraz przeciwko całemu systemowi w państwie. Nie chcieli się rozwijać 
oraz uczestniczyć we współczesnej kulturze. Kolejne dane pokazują około 25% 
młodzieży kończącej szkołę podstawową z opóźnieniem. Następnie widzimy około 
7% kończących szkołę i nieumiejących czytać, tj. znających technikę czytania, ale 
nierozumiejących sensu prostych słów. Około 5% po ukończeniu szkoły nie podej-
mowało próby kontynuacji nauki. W powyższy sposób zauważalna część młodej 
populacji wypadała z powszechnego kształcenia albo opuszczała szkołę ze świadec-
twem ukończenia i była zagrożona półanalfabetyzmem funkcjonalnym.

3/4 młodych ludzi kontynuowało naukę w zasadniczych szkołach zawodowych, 
będących często „ślepą uliczką” szkolnictwa. W praktyce brakowało przejścia do 
szkolnictwa średniego ogólnokształcącego i szkół wyższych. Wśród zawodówek 
znajdowały się placówki bardziej społecznie atrakcyjne, w których można było zdobyć 
zawód o wysokim prestiżu oraz placówki nieatrakcyjne, do których wówczas nale-
żały m.in. szkoły rolnicze. Istniała współzależność pomiędzy sytuacją rodzinną 
a wyborem szkoły. Im trudniejsza sytuacja w rodzinie, tym dzieci decydowały się na 
najłatwiejszą, najkrótszą i najtańszą drogę kształcenia. Do szkół zawodowych, 
zwłaszcza zasadniczych, szła młodzież z rodzin chłopskich i robotniczych. Do 
pełnych szkół średnich – liceów ogólnokształcących, techników i liceów zawodowych 
– wybierały się dzieci z rodzin o wyższym statusie społecznym. W roku szkolnym 
1977/1978 wśród uczniów pierwszych klas liceów ogólnokształcących było 38,5% 
dzieci robotników, 9,6% – dzieci chłopów.

Przez wszystkie lata wybór szkoły średniej był uzależniony od sytuacji material-
nej, a koszty kształcenia niejednakowe w poszczególnych typach tych szkół. 
Zróżnicowanie wynikało z różnej długości czasu nauki w poszczególnych typach 
szkół, potrzebnego do zdobycia zawodu. Miało to znaczenie dla dzieci z rodzin 
robotniczych, chłopskich i wielodzietnych, bo wcześniejsze ukończenie nauki ozna-
czało ulgę w budżecie rodzinnym, uławiało samodzielność i niezależność od rodzi-
ców. Istnienie pewnej liczby techników po szkołach zasadniczych oraz techników 
dla pracujących nie zmieniało sytuacji, że podjęcie nauki w tych szkołach praktycz-
nie ograniczało szanse dalszego kształcenia. Jedynie 3% ogółu studentów uczyło się 
w młodszym wieku w szkołach zasadniczych. I jeszcze kolejne dane: 30% młodzie-
ży chłopskiej nie kontynuowało nauki dalej po ukończeniu szkoły podstawowej, 
a tylko niecałe 20% wybierało drogę prowadzącą później do matury. Podobnie jak 
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w całym okresie powojennym, najzdolniejsza młodzież wiejska, zdobywszy wykształ-
cenie, opuszczała dom rodzinny, porzucała rolnictwo i dlatego tylko około 18% czyn-
nych zawodowo w rolnictwie legitymowało się wykształceniem ponadpodstawowym, 
gdy w działach pozarolniczych takie wykształcenie miało 64% pracowników. Coraz 
częściej kobiety rezygnowały z pracy w rolnictwie. Spośród 1,2 tys. osób, które 
odeszły w latach 1976–1978 z rolnictwa, ponad 900 tys. to kobiety. Natomiast wśród 
absolwentów szkół rolniczych, którzy nie pracowali zgodnie ze zdobytym wykształ-
ceniem, kobiety stanowiły 71%.

Przechodząc do szkół ponadpodstawowych, można zaobserwować jak w pierw-
szych klasach proporcje pomiędzy młodzieżą z miast i ze wsi były zrównoważone. 
Do końca III klasy równowaga ta z 2,5% na niekorzyść młodzieży wiejskiej urosła 
aż do 16,6%. Po przejściu przez drugą granicę, tj. po szkole zasadniczej, wśród ab-
solwentów młodzieży miejskiej było już dwukrotnie więcej niż wiejskiej. Procesy 
selekcyjne nie skończyły się także przy kolejnej granicy, którą stanowiła matura. 
Decyzja kandydowania lub niekandydowania na studia wyższe wprowadzała kolejne 
zmiany w proporcjach mieszkańców miast i wsi. Maturzystów z miasta było dwu-
krotnie więcej niż maturzystów ze wsi.

Dostępność studiów dla dzieci z miasta, pochodzących z rodzin pracowników 
umysłowych i inteligencji, zdecydowanie przekraczała ich udział w strukturze całej 
zbiorowości uczącej się na początku szkolnictwa ponadpodstawowego. Traktując ogół 
maturzystów jako 100, to spośród mieszkańców miast z każdej setki zdecydowało się 
kandydować na studia 71, z małych miast – 54, a ze wsi – 40. W skali całego kraju 
z każdej setki maturzystów 60 kandydowało na studia, a 40 wybrało inne drogi 
zdobycia zawodu. W latach 80. szacowano, że na wyższą uczelnię szła co dziesiąta 
osoba z każdego rocznika. Spośród dzieci chłopskich (także według szacunków, bo 
nie było informacji statystycznych) urodzonych w II połowie lat 50. tylko co 70–80 
zostawało studentem, wśród dzieci robotniczych co 10–15, natomiast spośród pra-
cowników umysłowych co 3–5. Przyglądając się kolejnym danym, w składzie matu-
rzystów przyjętych na pierwszy rok studiów widzimy 32,5% pochodzących z rodzin 
robotniczych, 0,5% – z rodzin członków spółdzielni rolnych, 8% – z rodzin rolników 
indywidualnych oraz 53% – z inteligenckich rodzin, pozostałe 6% to kategoria „inni”. 
Zasadniczy zbiór kandydatów do szkół wyższych na studia dzienne kształtował się 
więc już na progu pomiędzy szkołą podstawową a liceum ogólnokształcącym, do 
którego szła głównie inteligencka młodzież i tylko w niewielkim stopniu dzieci ro-
botnicze i chłopskie. Pocieszeniem dla władzy głoszącej demokratyzację i drożność 
całego systemu była obserwacja młodzieży robotniczej i chłopskiej, która podążała 
do szkolnictwa wyższego torem średniego kształcenia zawodowego (często zaoczne-
go), następnie podejmowała studia zaoczne i wieczorowe. Wszystko było wsparte na 
statystyce pokazującej studentów wieczorowych i zaocznych, z których 70% pocho-
dziło z rodzin chłopskich i robotniczych. Oczywiście pamiętamy w tym miejscu, że 
za studia wieczorowe i zaoczne wówczas nie płacono i nie komentujemy ich jakości, 
która zwykle nie mogła dorównać studiom dziennym, oczywiście bezpłatnym.

Trudno ukrywać zróżnicowanie wyższych uczelni na lepsze i gorsze, co wiązało 
się z pozycją materialną, kulturalną i prestiżem społecznym po ich ukończeniu. 
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Akademie medyczne i wyższe szkoły artystyczne zostały zdominowane przez inte-
ligencką młodzież, stanowiła ona tam ok. 75%. Zdecydowanie dla inteligentów były 
niektóre kierunki uniwersyteckie na czele z fi lologiami obcymi i kierunki na poli-
technice: elektronika i automatyka. Przeciwieństwo, bo studiowało tam od 20 do 50% 
młodzieży chłopskiej, stanowiły wyższe szkoły pedagogiczne i wyższe szkoły rolni-
cze. Natomiast za robotnicze uchodziły wyższe szkoły ekonomiczne, wyższe szkoły 
pedagogiczne i politechniki w mniejszych miastach.

Chociaż w masowej propagandzie ciągle pokutowały strofy na cześć socjalistycz-
nego szkolnictwa gwarantującego równy start dla całej polskiej młodzieży, to nie-
demokratyczny charakter systemu szkolnego nie był tajemnicą. W latach 80. stan-
dardowe profesjonalne opinie mówiły o daleko idącej petryfi kacji rozwarstwienia 
społecznego oraz blokowaniu szans awansu społecznego przez szkołę, która nie 
stwarza jednakowych warunków nauki dla wszystkich, podczas gdy powinna stano-
wić fundament egalitaryzmu4. O elitarnym charakterze szkolnictwa w PRL mogły 
dowiedzieć się osoby śledzące informacje w środkach masowego przekazu. 13 stycz-
nia 1981 r. Biuro Polityczne KC PZPR zleciło sporządzenie raportu o warunkach 
startu życiowego i zawodowego młodzieży. Koordynacją przedsięwzięcia zajmowa-
ły się ważne persony: minister pracy, płac i spraw socjalnych, wicepremier oraz 
członek Sekretariatu KC PZPR. Nad projektem sprawozdania odbywały się dysku-
sje na zebraniach organizacji młodzieżowych i partyjnych. Raport popularyzowano 
w prasie, radiu oraz w telewizji. Pierwsza z wyjściowych tez przyjętych przy kon-
struowaniu meldunku mówiła o młodym pokoleniu, które przesądza o przyszłości 
Polski, ale przy zastrzeżeniu, że młodość nie może być przywilejem ani czynnikiem 
utrudniającym start zawodowy. Raport był gotowy pięć miesięcy później, gdy wrzała 
polska rewolucja, a krytyka dorobku socjalizmu nie stanowiła aktu szczególnej 
odwagi. Można więc było dowiedzieć się o regresie polskiej oświaty, o którym 
świadczyły chociażby:

– systematyczne od 1966 r. zmniejszanie się nakładów na oświatę z 5,4% do 2,3% 
dochodu narodowego, mocno poniżej potrzeb;

– dekompozycja sieci szkolnej i związany z nią ubytek izb szkolnych i nauczy-
cieli, przy zwiększaniu się dysproporcji pomiędzy obszarami zurbanizowanymi 
i wiejskimi;

– gołosłowne obietnice powszechności aż do pełnej szkoły średniej przy jawnym 
i rzeczywistym skróceniu szkoły powszechnej, często 11-letniej w układzie ośmiu 
klas szkoły podstawowej plus trzy lata szkoły zasadniczej.

Szkoła polska została skrytykowana za utrwalanie zróżnicowania środowisko-
wego, zwłaszcza na niekorzyść wsi. Nad losem młodzieży wiejskiej miał zaciążyć 
doktrynalny dogmat o chłopstwie indywidualnym stanowiącym epizod z historii 
w drodze do socjalizmu. Tymczasem życie dowodziło błędności takiego poglądu. 
Przyznanie się do cywilizacyjnego zróżnicowania państwa ilustrowały dane staty-

4 Dokonana tutaj analiza bazuje właśnie na materiałach z tego raportu, Raport o warunkach 
startu życiowego i zawodowego młodzieży. Tezy i wnioski, Warszawa, 30 VI 1981, AAN, KC PZPR, 
sygn. XIA/1295, s. 145–152.
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styczne. Spośród 4 mln młodzieży wiejskiej, tylko 1,6 tys. pracowało bezpośrednio 
w rolnictwie, pozostali uczyli się lub pracowali w zawodach pozarolniczych. W 1980 r. 
na wsi mieszkało o 700 tys. więcej młodych ludzi niż w mieście. Jednocześnie ich 
uczestnictwo w kulturze, mierzone dostępem do placówek i imprez kulturalnych, 
było wielokrotnie niższe niż wśród młodzieży miejskiej. Średnia liczba placówek 
kulturalno-oświatowych na jedno miasto wynosiła 7,13. Ten sam wskaźnik dla wsi 
to 0,37 placówki. Blisko 30 tys. wsi nie posiadało żadnej szkoły. Młodzież wiejska 
wychowywała się w środowisku o znacznie niższym poziomie wykształcenia, gdyż 
ok. 48% zatrudnionych w rolnictwie nie ukończyło szkoły podstawowej. Środowisko 
wiejskie było również znacznie mniej zróżnicowane zawodowo i posiadało mniejszą 
liczbę bodźców rozwojowych.

Cywilizacyjne wyodrębnienie znajdowało swoją wymowę także w karierze 
szkolnej. Generalnie średnia ilość czasu nauki pracujących w rolnictwie była o 3,1 roku 
mniejsza niż pracujących w innych gałęziach gospodarki. Wynikało to chociażby 
z faktu, że z ogólnej liczby młodzieży niekończącej corocznie szkoły podstawowej 
70% to młodzi ludzie ze wsi. Awans młodzieży wiejskiej, która emigrowała do miasta, 
nie prowadził poprzez naukę i studia, ale wiódł przez hotel robotniczy i hufi ec pracy. 
W latach 1974–1977 wykształcenie średnie zawodowe zdobywało 55% młodzieży 
rolniczej, średnie maturalne – 20%, a wyższą uczelnię ukończyło 2,8%. W tym samym 
okresie badania psychologów określały 10% populacji jako młodzież bardzo uzdol-
nioną.

Młodzież wiejska w swoim życiu była zmuszona do pokonywania licznych 
ograniczeń ekonomicznych, kulturalno-oświatowych, przestrzennych. Dominowały 
nad nią bariery psychologiczne, wyrażające się w powszechnym mniemaniu, że z góry 
była skazana na gorszy los, a nierówność warunków życia i startu zawodowego została 
wpisana w jej legitymację klasową. Wszelkie rewindykacje godnościowe, głoszone 
chociażby przez odrodzony Związek Młodzieży Wiejskiej, znajdowały wśród mło-
dzieży gorące przyjęcie.

I jeszcze jeden argument, wywodzący się z obaw o szanse samodzielnego wy-
żywienia się narodu, oczywisty w ówczesnej katastrofalnej sytuacji gospodarczej 
społeczeństwa żyjącego w realnym socjalizmie. Rysował on postać młodego polskie-
go rolnika, któremu jeśli zabraknie kwalifi kacji, możliwości pełnego korzystania 
z praw obywatelskich, rozwoju intelektualnego i poczucia przydatności, to nie 
włączy się on w system gospodarczy i nie wyprodukuje żywności. 

Ponure były informacje zawierające odniesienia do pasożytnictwa i przestępczo-
ści. Pokazywały one średnią roczną, czyli około 65% sprawców przestępstw krymi-
nalnych, którzy nie przekroczyli 30 roku życia. Spośród ogólnej liczby podejrzanych 
10,5% przypadało na osobie nieletnie, 14% na osoby w wieku 14–20 lat. Według 
danych Wojskowych Komisji Uzupełnień w przeciętnym roczniku 19-latków – 14% 
miało za sobą wyrok sądu. Analizując pasożytnictwo społeczne, można było zobaczyć 
znaczną grupę pozostającą poza nauką i pracą, łatwo podlegającą wpływom środo-
wiska przestępczego. Aż 16% młodzieży w wieku 15–17 lat nie uczyło się i nie 
pracowało. Za podstawową przyczynę demoralizacji młodzieży zostały uznane 
niedostatki systemu wychowawczego, gdyż właściwego wychowania nie zapewniały 
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ani liczne rodziny dysfunkcyjne i dotknięte patologią, ani organizacje młodzieżowe, 
a zwłaszcza wyższe uczelnie i szkoły.

Wreszcie na koniec zarzut najcięższego, bo ideologicznego kalibru wypominał 
lansowanie hasła wychowującego społeczeństwa przy jednoczesnym urzędowym 
upowszechnianiu koncepcji szkoły totalnej, kontrolującej całe życie dziecka.

Era Solidarności

Kryzys gospodarczy widoczny z perspektywy 1980 r. miał szerokie spectrum. 
Zadłużenie PRL wynosiło ponad 20 mld dolarów, przy rocznych płatnościach około 
8 mld, co przewyższało wartość całego dewizowego eksportu na rynki zachodnie. 
Przemysł był energochłonny, surowcochłonny, przestarzały, wymagał nadmiernego 
ludzkiego wysiłku. W niedokończonych inwestycjach oraz w importowanych urzą-
dzeniach został zamrożony znaczny kapitał. Szalała infl acja, oszczędności traciły 
wartość. Nastąpiło załamanie produkcji rolnej nieudolnie zewnętrznie sterowanej. 
Gospodarka przestała reagować na bodźce indolentnej i sparaliżowanej administra-
cji. Kolejne strajki pogłębiały destabilizację. Brakowało artykułów pierwszej potrze-
by, a także narzędzi i materiałów niezbędnych dla pracy w rolnictwie i rzemiośle. 
Ludzie nie mieli wątpliwości, że warunkiem zahamowania kryzysu gospodarczego 
jest przełamanie kryzysu politycznego. Społeczeństwo nie akceptowało władzy, a więc 
w praktyce było jej pozbawione5.

Ważny element tej wizji to położenie młodego pokolenia, jego warunki startu 
do dorosłego życia stały jeszcze trudniejsze niż poprzednio. Absolwenci szkół wyż-
szych ze zwielokrotnionymi kłopotami znajdowali pracę, niemalże cała populacja 
miała trudności ze zdobyciem własnego mieszkania. Młodzi byli lepiej wykształce-
ni od swoich rodziców, wykazywali nonkonformizm, nie przeszkadzały im bolesne 
doświadczenia wojny i wczesnych lat 50. Nie przypadkowo właśnie oni stawali na 
czele ruchu strajkowego, z zapałem uczestniczyli w protestach.

Sytuacja był gorsza także ze względu na okres zakładania rodzin przez roczniki 
należące do wyżu demografi cznego, który przypadał na dno kryzysu ekonomiczne-
go. Stopień zniecierpliwienia młodych był wyższy od wykazywanego przez pokole-
nie ojców. Młodzi w latach 80. mieli bardziej rozwinięte przekonanie o niezbędno-
ści reform, napiętnowane fi askiem nadziei ojców na poprawę bytu. Częściej niż 
w całym okresie powojennym docierało do nich poczucie zmarnowanego czasu, 
dostrzegali wówczas jak szkoła zajmuje nieproporcjonalnie dużo czasu w stosunku 
do efektów, rozmija się z ich aspiracjami i zainteresowaniami. Organizacje młodzie-
żowe w znacznym stopniu kopiowały wzory zbiurokratyzowanych organizacji ludzi 
starszych, nie były więc ani atrakcyjne, ani pomocne6.

5 Wstępny, roboczy zestaw hipotez i propozycji do dyskusji nad tematem „Społeczeństwo wobec 
kryzysu”, Zespół Usługowy Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, listopad 1980, AAN, 
KC PZPR, sygn. XI/305, k. 296–325.

6 Ibidem.
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Burzliwych wydarzeń nadchodzących miesięcy obawiano się w już od pierwszych 
tygodni dekady. Obowiązywał stan podwyższonej czujności. Główne kierunki pracy, 
dla wszystkich instytucji mających kontakt z młodzieżą, wyznaczone przez Biuro 
Polityczne KC PZPR w marcu, nakazywały:

– ukazywanie mechanizmów dywersji i ujawnianie jej celu, jakim jest podważa-
nie jedności narodu;

– „demaskowanie antypolskiego i antysocjalistycznego sensu działalności grup 
marginesu politycznego wewnątrz kraju”7, ujawnianie ich powiązań z obcymi inte-
resami i ośrodkami, w szczególności wrogimi „kołami” NATO;

– uświadamianie młodzieży o istnieniu tendencji antyodprężeniowych, groźby 
narastających w RFN działań antyfaszystowskich skierowanych przeciwko Polsce.

Spośród rocznic przypadających na pierwsze półrocze 1980 r. zostały wybrane 
dwie: 110-lecie urodzin W. Lenina oraz 35-lecie podpisania Układu o Przyjaźni, 
Współpracy i Pomocy Wzajemnej między Polską i ZSRR. Miały one stać się im-
pulsem do ukazania, że dalszy wszechstronny rozwój Polski i jej bezpieczeństwo są 
nierozłącznie związane ze Związkiem Radzieckim, a współpraca z tym państwem 
odpowiada żywotnym i perspektywicznym interesom Polaków8.

Te z uporem powtarzane od kilkudziesięciu lat slogany nie nadawały się do 
ponownego użycia po sierpniu 1980 r. Partia zajęła teraz stanowisko potwierdzają-
ce kryzys sprawowania władzy, ale winę rozkładała na dwie strony, także na opozy-
cję. Taki zabieg propagandowy nie był skomplikowany. Zostały wydumane następu-
jące wyjaśnienia:

– Kryzys praktyki społeczno-gospodarczej (nie założeń teoretycznych) i spra-
wowania władzy uderzył szczególnie w młodą generację. Obnażył on niedostatki 
funkcjonującego systemu wychowawczego oraz spowodował dalsze rozregulowanie 
i spustoszenie w świadomości młodzieży. Obniżeniu uległ poziom motywacji do 
działalności społecznej w organizacjach „przedsierpniowych” oraz zainteresowanie 
udoskonalaniem tych organizacji.

– Kryzys wartości i spustoszenie w świadomości rodzą podatność na wpływy 
rozmaitych orientacji o wyraźnym antysocjalistycznym obliczu. Autentycznej chłon-
ności wiedzy o polityce przez młodych ludzi wychodzą naprzeciw ośrodki opinio-
twórcze ukazujące wydarzenia z pozycji antysocjalistycznych i antyustrojowych. 
Powstają wręcz przyczółki walki z partią. 

– Trudna sytuacja gospodarcza sprzyja utrzymywaniu się wysokiego napięcia we 
wszystkich środowiskach. Wzrasta obawa o możliwość wyjścia z kryzysu i stworze-
nie warunków gwarantujących normalną egzystencję. Dopełnieniem jest rozczaro-
wanie w stosunku do państwa, nieufność i brak wiary w intencje władzy9.

7 Główne kierunki pracy ideologicznej i propagandowej partii w I półroczu 1980 roku, 25 III 1980, 
AAN, KC PZPR, sygn. XI/305, k. 156–169.

8 Ibidem.
9 Informacja o aktualnej sytuacji w ruchu młodzieżowym dokonana przez Wydział Orga-

nizacji Społecznych, Sportu i Turystyki KC PZPR, 18 IX 1980, AAN, KC PZPR, sygn. XI a/1295, 
k. 1–17.
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Szczególnie denerwowała sytuacja w dwóch środowiskach młodzieży: robotniczej 
i szkolnej. Rząd był zaniepokojony tym, że robotnicy podkreślali swój doniosły udział 
w strajkach. Widział jak ich poczucie własnej wartości potęgowało pragnienie wzięcia 
udziału w dokonujących się przeobrażeniach, które nie było stopowane doświadcze-
niami, bo reminiscencje właściwe są ludziom dorosłym, stąd młodzieńcza fascynacja 
i autorytet NSZZ „Solidarność”. Rozwój wydarzeń z lata 1980 r. spowodował wy-
czuwalny dystans młodych robotników wobec władzy.

W drugim z wymienionych środowisk sytuacja wyglądała bardziej przykro. 
Lustracja tego kręgu rozpoczynała się jednak od nauczycieli, a tam było widać 
rozdarcie światopoglądowe. Dochodziła do niego ciągle niesatysfakcjonująca sytuacja 
materialna. Przy czynnej akceptacji rodziców nauczyciele włączali się w klerykali-
zację szkoły. Eksperci rządowi, przyglądając się młodzieży ze starszych klas szkół 
średnich, dostrzegali, że nowe systemy wartości nakładały się wcześniejszą moralność, 
zaś antysocjalistyczne hasła rodziły zagubienie, a niekiedy przewartościowanie po-
glądów. Pojawiły się tendencje do tworzenia niezależnych organizacji, uczestnicy 
takich ruchów odnowy domagali się zrewidowania przepisów szkolnych oraz za-
przestania tresury politycznej w szkole. Gdański Ruch Młodzieży Szkolnej apelował 
do kolegów o poparcie postulatu „nauczanie bez kłamstw”.

Kiedy do tych środowisk zostali dołączeni studenci, najbardziej przecież rady-
kalni, nie było wątpliwości, że polska młodzież znajduje się w fazie poważnego 
rozchwiania politycznego, nieufności do czynników ofi cjalnych, gorączkowego po-
szukiwania tożsamości. Stąd już tylko o krok od wzmocnionej ekspertyzy: „w ujęciu 
generalnym stwierdzić można zanik systemu wychowawczego”10. Co zostało dla 
władzy na pocieszenie? Jedynie przeświadczenie, że w tak kłopotliwej sytuacji 
z największym trudem zostanie utrzymane niezbędne minimum wiarygodności.

Dotychczasowi ideolodzy skoro już nie mogli zaprzeczyć kryzysowi wychowania, 
to przystąpili do jego wyjaśniania, tak aby ocalić kierunek socjalistyczny. Zarzucano 
szkole utratę mocy oddziaływania, a instytucjom pozaszkolnym patologię. 
Fundamentalny zarzut mówił, że szkoła nastawia aspiracje oświatowe i zawodowe 
młodego pokolenia, plany życiowe na osiągnięcie nowych statusów społecznych, ale 
niestety związanych z przywilejami i łatwą pracą. Co zostało uznane za przejaw 
takich dążeń? Oto lista: napór na wyższe uczelnie, chęć pracy w centralnych insty-
tutach, dążenie do stanowisk kierowniczych, porzucanie pracy rolnika na rzecz pracy 
w przemyśle, masowa migracja ze wsi do miast, pęd do zawodów artystycznych, 
przedkładanie pracy umysłowej nad fi zyczną11. 

Przypomnijmy, że wymienione powyżej przejawy dążeń były właściwe dla 
modernizującej się Europy, również Europy Wschodniej. Część z nich także pielę-
gnowano w różnych okresach PRL, zwłaszcza w początkach państwa ludowego, 
kiedy rozbudowywano przemysł i zachęcano do migracji z przeludnionych wsi do 
miast. Teraz straciły swoją moc, bo okazały się apetytami trudnymi do zaspokojenia. 
Natomiast w 1980 r. zadziwiała szczerość słów odnoszących się do wyższych uczelni. 

10 S. Kawula, Aktualna szansa wychowania, „Oświata i Wychowanie” 1981, nr 8, s. 9–12.
11 Ibidem.
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Małej liczby miejsc na studiach zwykle przypisywano propagandę nawołującą do 
społecznie sprawiedliwej reglamentacji, do udostępnienia wiedzy dzieciom robotni-
ków i chłopów. Teraz ulotnił się nawet mit pielęgnowania przez władzę aspiracji 
edukacyjnych mas ludowych.

I jeszcze jedna refl eksja. Podobnie jak urzędnicy pionu oświaty, także eksperci 
reprezentujący Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych wysunęli stanowisko 
dotyczące rekrutacji na wyższe uczelnie. Dopatrzyli się oni „masowego pędu mło-
dzieży neomieszczańskiej po dyplomy jakichkolwiek wyższych uczelni”12. W tym 
kontekście, dla pognębienia takiej młodzieży studiującej ponoć wyłącznie z pobudek 
koniunkturalnych, dyplom ukończenia szkoły wyższej nazywali „biletem warunku-
jącym ustawienie się w wąskich przejściach na wyższe piętra hierarchii  społecznej”13.

W omawianym okresie rządowa strategia weszła w otwarty konfl ikt z postula-
tami opozycji. Wybierzemy kilka wydarzeń z długiej drogi prowadzącej do bezpo-
średniego starcia. W listopadzie 1977 r. powstał Uniwersytet Latający, założony przez 
opozycyjnych profesorów, pracowników wyższych uczelni oraz Polskiej Akademii 
Nauk. Na początku 1978 r. przekształcono go w Towarzystwo Kursów Naukowych 
stawiające sobie za cel pilotowanie regularnej pozaszkolnej i pozauczelnianej dzia-
łalności naukowej. Pod deklaracją założycielską podpisało się ponad 120 osób, 
a wykłady prowadziło kilkaset osób. Zdarzały się wypadki agresji ze strony bojówek 
Związku Młodzieży Socjalistycznej, Służby Bezpieczeństwa oraz milicji. 

W maju 1978 r. członkowie opozycyjnego Konwersatorium „Doświadczenie 
i Przyszłość” ogłosili Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy, 
w którym w jednym z rozdziałów ocenili oświatę. Pozytywnie pisali o powojennych 
przemianach, zwłaszcza o walce z analfabetyzmem. Alarmowali jednak w sprawach 
odnoszących się do współczesności, gdyż uznawali oświatę za rzadkie dobro niedo-
stępne dla ogółu społeczeństwa i zastrzeżone tylko dla osób uprzywilejowanych. 
Obserwując skrytą redukcję liczby liceów oraz defi cytową liczbę miejsc na studiach, 
zarzucali władzy lęk przed oświeconą klasą robotniczą i chłopstwem.

Po wizycie papieża Jana Pawła II w czerwcu 1979 r. Polska była jeszcze bardziej 
odważna. Nie tylko wśród katolików toczyły się dyskusje o sposobach naprawy 
państwa. Ożywiły się środowiska nauczycielskie i uczniowskie. Kolejne kręgi opo-
zycyjne interesowały się oświatą. I tak gdański Ruch Młodej Polski, wydający pismo 
„Bratniak”, ogłosił apel na temat „Nauczanie bez kłamstwa”. W podziemnym wy-
dawnictwie „Głos” Bohdan Cywiński opublikował broszurkę Zatruta humanistyka. 
Alarmował w niej o ratowanie oświaty, w której od połowy lat 60. wzmagała się 
indoktrynacja, mniej brutalna, ale przez to mniej zauważalna i bardziej  niebezpieczna14.

Na zebraniu Towarzystwa Kursów Naukowych 14 czerwca 1980 r. została 
opracowana odezwa „List otwarty do nauczycieli i wykładowców…” W czasie 

12 Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Społeczny Zespół Ekspertów, Raport o wa-
runkach startu życiowego i zawodowego młodzieży, Warszawa, 30 VI 1981, AAN, KC PZPR, 
sygn. XI a/1295, k. 72. 

13 Ibidem.
14 T. Bochwic, Narodziny i działalność Solidarności Oświaty i Wychowania 1980–1989, Warsza-

wa 2000, s. 20–23.
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sierpniowej fali strajkowej wydrukowano go w wielkiej liczbie egzemplarzy. Był 
rozdawany przy zakładaniu kół Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, równolegle wiele razy odczytywany w Radiu 
Wolna Europa. List podpisali m.in.: Władysław Bartoszewski, Marian Brandys, 
Tadeusz Mazowiecki, Jan Józef Szczepański, Marian Małowist i Władysław 
Bieńkowski. Autorzy starali się udowodnić totalną deformację oraz niewydolność 
systemu oświatowego i wychowawczego w Polsce. Szkoła została opisana jako miejsce 
manipulacji i ograniczania wewnętrznej wolności uczniów i nauczycieli. Apelowali 
oni do wrażliwości moralnej nauczycieli i o współdziałanie z TKN. Za cele wyma-
gające załatwienia uznali:

– zaprzestanie fałszowania historii polsko-radzieckiej i polsko-rosyjskiej, większe 
nastawienie szkoły na przekazywanie wiadomości o narodach sąsiednich: Litwinach, 
Białorusinach, Ukraińcach, Rosjanach, Czechach, Słowakach, Węgrach i Niemcach;

– w nauczaniu przedmiotów humanistycznych ukazywanie bez zniekształceń 
znaczenia religii w życiu człowieka oraz miejsca chrześcijaństwa i Kościoła katolic-
kiego w dziejach kultury europejskiej;

– nadawanie właściwego sensu i wymiaru uniwersalnym wartościom, określanym 
przez takie pojęcia jak: demokracja, niepodległość, sprawiedliwość społeczna, socja-
lizm;

– w nauczaniu języka polskiego zapobieganie deformacji i jednostronnej inter-
pretacji dziejów literatury polskiej, pomijaniu literatury emigracyjnej, arbitralnemu 
wartościowaniu wątków literackich;

– stworzenie nowego systemu wychowawczego w szkole, który będzie wyrabiał 
odwagę cywilną, wolność przekonań, rozwijał solidarność, uczył podejmowania 
zbiorowych decyzji, nakazywał zwalczanie dwulicowości, cynizmu i manipulacji 
powszechnymi wartościami;

– przeciwdziałanie administracyjnemu przeciążeniu nauczycieli, pauperyzacji 
nauczycieli, uwzględnianiu przy rozdzielaniu awansów przynależności partyjnej 
i uległości.

Realizacja wymienionych celów miała nastąpić poprzez uwolnienie społeczeństwa 
od biernego zniewolenia. Opozycjoniści apelowali do społeczeństwa o rozumną 
odmowę spełniania nakazów administracyjnych sprzecznych z własnym sumieniem 
i rozsądkiem oraz o zwiększenie wysiłku samokształcenia15.

Rozmowy z resortem oświaty gdańska Solidarność nauczycielska rozpoczęła we 
wrześniu 1980 r., zebrała ona ponad 400 wniosków, które napłynęły z całego kraju. 
Tutaj przerwijmy jednak relacjonowanie historii tych negocjacji. Burzliwe dzieje 
kontaktów pomiędzy stroną rządową a niezależnymi związkami zawodowymi wy-
kraczają poza temat naszych rozważań. Aby jednak zamknąć zasygnalizowane za-
gadnienie, spójrzmy na jedną z jego późniejszych odsłon. 5 listopada 1981 r. repre-
zentanci NSZZ „Solidarność” wysłali list do Sejmu PRL, w którym informowali, 

15 Listy TKN do nauczycieli w Polsce, Bieżąca Informacja Polityczna, Wydział Pracy Ideowo-
Wychowawczej KC PZPR, Warszawa, lipiec 1980, AAN, KC PZPR, sygn. XI/1272, 
k. 61–62.
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ilustrując to licznymi przykładami, że dotychczasowe zobowiązania zaciągnięte 
podczas negocjacji przez MOiW są realizowane nierzetelnie i nieterminowo. Pisali 
o chorym stanie oświaty polskiej, za który nikt nie poniósł odpowiedzialności, a winni 
ludzie, którzy podejmowali szkodliwe decyzje, nadal funkcjonują w resorcie i sku-
tecznie blokują rozwiązania wynikające z aspiracji oświatowych społeczeństwa 
polskiego. W liście nie było żądań odwołania dygnitarzy ze stanowisk, a jedynie apel 
do Sejmu o umożliwienie rzetelnych rokowań z solidnym partnerem. 11 listopada 
w Sejmie rozpoczęły się rozmowy zespołu poselskiego Sejmowej Komisji Oświaty 
i Wychowania z przedstawicielami Solidarności, ZNP i ministerstwa. W kontekście 
przygotowywania nowej Karty Nauczyciela dyskutowano o znaczeniu pojęcia „wy-
chowanie dla państwa”, następnie o tym, czy nauczyciel ma obowiązek wykonywać 
polecenia niezgodne z prawem. Reprezentant ZNP we wszystkich punktach poparł 
projekt rządowy, co musiało wywołać kolejny kryzys zaufania pomiędzy dwoma 
związkami zawodowymi nauczycieli16.

17 grudnia 1980 r. minister Kruszewski przyjął 47-osobową delegację uczniów 
szkół średnich, którzy przedstawili szereg żądań, m.in. utworzenie na terenie szkół 
samorządowych organizacji uczniowskich, które rozwijałyby się w ramach struktur 
o zasięgu ogólnopolskim oraz wprowadzenie zmian do programów i podręczników 
w kierunku zniesienia indoktrynacji w procesie nauczania i wychowania. Minister 
nie zgodził się na tworzenie nowych organizacji uczniowskich, ale wyraził aprobatę, 
składając podpis na liście 23 postulatów młodzieży, wśród których pięć miało cha-
rakter polityczny. Mówiły one o:

1. Możliwości obchodzenia rocznic ważnych wydarzeń historycznych, dotychczas 
nieświętowanych, m.in. 3 maja, 11 listopada, 16 grudnia.

2. Zmianie programów i podręczników w duchu tolerancji światopoglądowej.
3. Zniesieniu propedeutyki nauki o społeczeństwie, a w jej miejsce wprowadze-

nie przedmiotu zawierającego elementy nauk społecznych, zarysu fi lozofi i, w tym 
fi lozofi i chrześcijańskiej. Nowy przedmiot byłby obowiązkowy, ale nieoceniany na 
stopień.

4. Zniesieniu obowiązku uczestniczenia w manifestacjach propagandowych.
5. Odroczeniu obowiązku służby wojskowej na rok dla absolwentów szkół 

średnich, którzy nie zostali przyjęci na studia wyższe. 
Minister obiecał skierowanie ostatniego postulatu do Ministerstwa Obrony 

Narodowej. Pozostałe, niewymienione tutaj, dotyczyły m.in. zniesienia punktów za 
pochodzenie podczas egzaminów wstępnych na studia, nowelizacji przepisów 
o pracach społecznych17.

W czasie sierpniowych strajków w wielu państwowych zakładach pracy pojawi-
ły się emblematy religijne, a nawet ołtarze. Podobnie było w szkołach, gdzie nauczy-
ciele spontanicznie zawieszali krzyże. Pisma informujące o umieszczaniu emblema-
tów religijnych rodzice wysyłali do kuratoriów. Zawierały one identyczną lub podobną 

16 T. Bochwic, op. cit., s. 64.
17 Informacja o sytuacji politycznej w oświacie wysłana członkom BP i KC PZPR, 23 IV 1981, 

AAN, KC PZPR, sygn. XI/990, k. 268–269.
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treść, zwykle rozszerzoną o postulaty związane z wychowaniem dzieci. Standardowy 
tekst, przypuszczalnie napisany nie przez samych rodziców, lecz za sprawą zewnętrz-
nej inspiracji, zawierał m.in. żądania:

1. Zlikwidowania zakazu umieszczania emblematów religijnych w budynkach 
szkolnych i internatach.

2. Zniesienia zakazu modlitwy przed i po lekcjach szkolnych.
3. Udostępnienia sal szkolnych na lekcje religii.
4. Zaprzestania zmuszania dzieci do brania udziału w różnego rodzaju pracach 

i tzw. czynach społecznych w niedziele i święta kościelne.
5. Nieutrudniania praktyk religijnych na obozach, zimowiskach itp.
Czasami do listu było dołączone uzasadnienie żądań, zawierające przeświadcze-

nie o prawie rodziców do decydowania o wychowaniu dzieci. Znalazło się tam także 
bardziej ideowe przekonanie, że „młodzież musi mieć w kimś oparcie duchowe. 
Ostatnie wydarzenia w kraju wskazują na upadek autorytetu ludzi, upadek autory-
tetu światopoglądu ateistycznego, upadek głoszonych haseł i wzniosłych słów. Nic 
dziwnego, że młodzież szuka oparcia w religii, że chce mieć w swojej sali godło Tego, 
Kto zawsze wskazuje jedna drogę – Drogę Prawdy”18. Uzupełnieniem tych stwierdzeń 
była obawa, że naród wychowany w duchu światopoglądu, który nie sprawdza się 
w życiu, „[…] nie będzie mógł wydawać bohaterów lecz karły konsumpcyjne, na-
stawione tylko na branie”19.

Na wyższym szczeblu też rozpoczęła się rozgrywka. Episkopat Kościoła rzym-
skokatolickiego złożył do ministerstwa pakiet postulatów w sprawie religijnego 
wychowania młodzieży objętej obowiązkową edukacją. Dotyczyły one: 

– zniesienia ministerialnych instrukcji z 1961 r. określających administracyjne 
zasady funkcjonowania punktów katechetycznych oraz zakresu sprawowania nad 
nimi nadzoru ze strony agend rządowych;

– zaniechania wszelkiej dyskryminacji w dziedzinie katechizacji zarówno wobec 
dzieci, jak i ich rodziców (np. pracujących w wojsku i milicji);

– zapewnienia warunków umożliwiających dzieciom z domów dziecka, zakładów 
specjalnych, internatów oraz przebywających na obozach i koloniach korzystania 
z katechezy oraz uczestniczenia w nabożeństwach;

– zaaprobowania zawieszania krzyży oraz zbiorowych modlitw przed i po lek-
cjach;

– tam, gdzie rodzice i dzieci sobie tego życzą, organizowania odczytów i dys-
kusji z udziałem księży i katolickich działaczy świeckich;

18 Pisma rodziców z Sitnicy oraz z Racławic do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kro-
śnie, 23 XI 1980, AMENiS, b.n. Regularnie w odpowiedzi na żądanie ministerstwa z 23 X 1980 r. 
kuratoria wysyłały do Warszawy poufne pisma zawierające listę szkół, w których powieszono 
symbole religijne. I tak z Rzeszowa nadesłano listę ośmiu szkół, które umieściły emblematy od 
24 do 30 października 1980. Znalazła się tam także informacja, że około 40 osób wtargnęło 
wówczas do szkoły w Brzózie Stadnickiej w gminie Żołynia. Pismo Kuratorium Oświaty i Wy-
chowania w Rzeszowie do MOiW, 31 X 1980, AMENiS, b.n.

19 Ibidem.
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– stworzenia warunków do rozwoju budownictwa punktów katechetycznych, 
zagwarantowania papieru i mocy przerobowych do produkcji podręczników i pomocy 
katechetycznych.

Postulaty te stały się punktem wyjścia dyskusji we wspólnej komisji rządu 
i episkopatu. Obie strony uznały konstytucyjną zasadę rozdziału Kościoła od państwa 
i świecki charakter szkoły. Urzędnicy w żaden sposób nie chcieli zgodzić się na 
przenoszenie punktów katechetycznych do szkół w wyjątkowych sytuacjach. Obawiali 
się, iż wyjątki spowodują masowe naśladownictwo. Nie chcieli także zezwolić na 
zawieszanie krzyży w salach lekcyjnych, wspierali się tutaj argumentem o nietole-
rancji wobec dzieci innych wyznań oraz osób niewierzących20. Cały czas ministerstwo 
nie miało odwagi nakazać zdejmowania zawieszonych krzyży i unikało otwartego 
konfl iktu w tej sprawie.

W takiej sytuacji trudno się dziwić zamętowi panującemu w ZNP. W kwietniu 
1981 r. obradował XIV Zjazd ZNP, reprezentujący 438 tys. związkowców, tj. około 
70% zatrudnionych w szkolnictwie. W uchwalonym statucie ZNP nie pojawiły się 
paragrafy dotyczące kierowniczej roli partii i świeckości szkoły. Oświadczenie dele-
gatów głosiło, że związek będzie walczył o nowy kształt polskiego systemu edukacji 
narodowej na miarę potrzeb XXI w. i deklarował gotowość udziału w procesie so-
cjalistycznej odnowy w kraju. Obrady miały burzliwy przebieg, w dyskusji domino-
wał ton obrachunkowy, zwłaszcza ostra krytyka resortu oświaty. Wiele czasu zajęły 
problemy socjalno-bytowe. Wystąpienie ministra B. Farona, mimo zapowiedzi 
wniesienia na forum rządu poprawy warunków płacowych, zostało krytycznie ode-
brane przez delegatów. Po ostrej negacji dotychczasowego systemu płac Zjazd po-
stanowił zawiesić obrady na kilka miesięcy, co miało być protestem przeciwko 
opieszałości rządu w realizacji umów społecznych. Wybrano nowy Zarząd Główny, 
a jego prezes i dwaj wiceprezesi należeli do PZPR. Spośród członków nowego 
prezydium ośmiu było partyjnych, a trzech bezpartyjnych. 

Jednak bardziej od zjazdowych obrad interesuje nas ocena tego wydarzenia, 
dokonana przez Wydział Nauki i Oświaty KC PZPR. Uznał on, że wybór kierow-
nictwa związku o tak wysokim upartyjnieniu należy uznać za „sukces polityczny 
i dobry prognostyk na przyszłość”21. Mimo wszystko Wydział KC był zaniepokojo-
ny postawą bierności delegatów – członków PZPR. Stanowili oni przytłaczającą 
większość wśród delegatów pionu oświaty (był jeszcze pion nauki), bo na 273 obec-
nych 218 to członkowie partii, a jednak oddali inicjatywę zwolennikom upodobnie-
nia statutu ZNP do statutu Solidarności. Towarzysze z KC z cynizmem komento-
wali, że w rezultacie nauczyciele uchwalili „najbardziej nijaki politycznie Statut ZNP 
w historii PRL”22.

W czasie ministerialnych telekonferencji urzędnicy i kuratorzy próbowali oceniać 
sytuację. Przeciwdziałania wymagała aktywność uczniów i Solidarności nauczyciel-

20 Tekst przygotowany na naradę w Ministerstwie Oświaty i Wychowania w dniach 21 i 22 IX 
1981, AMENiS, b.n.

21 Informacja o Zjeździe ZNP dokonana w Wydziale Nauki i Oświaty KC PZPR, 27 IV 1981, 
AAN, KC PZPR, sygn. XI/990, k. 209–215.

22 Ibidem.
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skiej wokół tworzenia struktur samorządowych. Próbowali radzić sobie z wkraczaniem 
Kościoła na teren szkół. Doraźnie udało się ustalić kilka zasad postępowania:

1. Powstające spontanicznie zrzeszenia uczniowskie mogą być akceptowanie jako 
odnowione samorządy uczniowskie. Można je dopuszczać pod różnymi nazwami, 
np. jako parlamenty uczniowskie, rady uczniowskie. Natomiast dyrektorzy szkół nie 
powinni zezwalać na działania organizacji, których cele są sprzeczne lub dublujące 
dotychczasowe organizacje.

2. Materiały, broszury, ulotki zawierające niepożądane treści, podrywające auto-
rytet nauczycieli i szkoły powinny być eliminowane. Jest wskazane, aby usuwała je 
sama młodzież.

3. Zaleca się dopuszczanie do pewnej autentyczności wysiłków młodzieży, 
oczywiście czuwając nad tym, co robi, aby nie wkradły się nurty sprzeczne z zasa-
dami ustrojowymi i ideologią.

4. Rząd stoi na stanowisku świeckości szkoły zgodnie z ustawą z 1961 r. Jednakże 
mając na uwadze kryzysową sytuację, uważa, że „nie są nam w tej chwili potrzebne 
jakiekolwiek konfl ikty, a już bylibyśmy bardzo niezadowoleni gdyby w te konfl ikty 
zostali wciągnięci nauczyciele i dyrektorzy szkół”23.

Warto przytoczyć kolejną opinię z tej samej narady. Wiceminister oświaty 
i wychowania Jerzy Wojciechowski (formalnie kierujący urzędem podczas długiej 
nieobecności ministra B. Farona) odważył się i szczerze przyznał, iż „[…] komfort 
władzy na każdym szczeblu się skończył i trzeba o tym zapomnieć jednoznacznie, 
trzeba po prostu pracować tak, abyśmy mieli stale właściwy dialog z wychowankami, 
z nauczycielami, z całym środowiskiem i ze społeczeństwem”24.

W listopadzie 1981 r. w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Oświaty i Wycho-
wania został odczytany list NSZZ „Solidarność”, w którym związek zawodowy 
zwracał się do Sejmu PRL z apelem o wykorzystanie uprawnień na mocy Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej i spowodowanie zmian w strukturze i sposobie funkcjo-
nowania Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Urzędnikom zarzucano brak aktyw-
ności i długofalowego programu mającego na celu wyprowadzenie oświaty polskiej 
z kryzysu, w sytuacji jej katastrofalnego stanu. List został opublikowany w „Słowie 
Powszechnym” oraz w tygodniku „Solidarność” i rozkolportowany na terenie kraju. 
Z treścią listu zapoznali się kuratorzy w czasie telekonferencji w dniu 27 listopada 
1981 r. Wówczas dowiedzieli się o zagrożeniu, jakim było zainicjowanie ruchu 
społecznych rad oświaty, pierwsza z nich powstała właśnie w Toruniu. Kolejna tele-
konferencja kuratorów z ministrem została zaplanowana za dwa miesiące. W między-
czasie kuratorzy mieli działać bardzo ostrożnie. Otrzymali wskazówki, aby nie unikać 
kontaktów ze społecznym ruchem oświatowym, bo narażą się na zarzut niewspółdzia-
łania, ale sprowadzić go jedynie do roli konsultacyjnej i opiniodawczej25. Wskazania 
straciły sens kilkanaście dni później, kiedy 13 grudnia czołgi pojawiły się na ulicach 
polskich miast jako jeden z atrybutów stanu wojennego ogłoszonego tego dnia.

23 Stenogram z telekonferencji ministra z kuratorami w dniu 27 III 1981, AMENiS, b.n.
24 Ibidem.
25 Stenogram z telekonferencji ministra z kuratorami w dniu 27 XI 1981, AMENiS, b.n.
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Stan wojenny

Po wprowadzeniu stanu wojennego zostały zarządzone wizytacje we wszystkich 
województwach. Wymieniono niewygodnych kuratorów w woj. chełmińskim, lubel-
skim, sieradzkim i pilskim. Chociaż wyniki przeglądu wykazały „pewne uspokojenie” 
i podniesienie poziomu dyscypliny w szkołach, to nikt nie miał wątpliwości, że był 
to pozorny spokój. Więcej, wizytatorzy odnotowali bierność, formalne wypełnianie 
obowiązków, unikanie współczesnej problematyki oraz „zamknięcie się w sobie” 
nauczycieli, co uznali za zjawisko znamionujące „groźne konsekwencje wychowaw-
cze”26. Ministerstwo zapowiedziało uparte reagowanie na niesubordynację nauczy-
cieli, wzmożenie dyscypliny, zabezpieczenie mienia szkoły i integralności jej teryto-
rium. Dyrektorzy placówek oświatowych otrzymali polecenie wyeliminowania 
wydawnictw bezdebitowych. Chociaż minister publicznie wypowiedział się przeciw-
ko weryfi kacji kadry nauczycielskiej, to w teren poszły instrukcje dotyczące kontro-
li kadry, ze wskazaniami na pozyskanie jak największej liczby nauczycieli i wyelimi-
nowanie osób uprawiających działalność antypaństwową. Programy nauczania nadal 
obowiązywały, lecz przy zastrzeżeniach o czujności wobec wiedzy o społeczeństwie, 
gdzie zostały zalecone uzupełnienia. Należało zwłaszcza przeanalizować treść wy-
stąpienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego w Sejmie po ogłoszeniu stanu wojennego 
oraz kampanię prowadzoną przez Stany Zjednoczone przeciwko władzom PRL.

Kuratorzy narzekali jednak na kłopoty we współpracy z wojskiem i Wojskowymi 
Radami Ocalenia Narodowego, głównie w kwestiach kadrowych. Informowali o braku 
dokładnych kryteriów oceny postaw kadry nauczającej oraz odpowiednich sankcji 
prawnych. Przeszkadzał brak szczerości ze strony nauczycieli w kontaktach 
ze zwierzchnikami, co utrudniało pożądaną weryfi kację. Kurator z Tarnowa nie 
potrafi ł doprowadzić do zwolnień, a w jego województwie należałoby usunąć z posady 
około 20% nauczycieli. Gen. Z. Huszcza był niezadowolony z postawy kuratorów 
oraz z ich współpracy z wojskiem. Nakazał prowadzenie właściwej polityki kadrowej 
i konsekwentne rozliczanie nauczycieli, którzy prezentują wrogie postawy, bo „[…] 
nauczyciel musi akceptować zasady ideowe ustroju”27. Z terenu szkoły powinny być 
wyeliminowane wrogie organizacje, a programy przenikające do szkół drogą niele-
galną należy przejmować i przekazywać do oceny Wojskowej Akademii Politycznej. 
Minister B. Faron podkreślał, że „Niezbędna jest odnowa systemu wychowawczego 
[…] Wojsko Polskie uratowało kraj przed katastrofą, pomogło administracji i par-
tii…”28 Był jednak nadal bardzo ostrożny i polecił wstrzymanie się od usuwania 
emblematów religijnych ze szkół, z uwagi na możliwość wywołania niepokojów 
społecznych.

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy najwięcej działań niezgodnych z przepi-
sami stanu wojennego stwierdzono w woj.: lubelskim w około 65% szkół, w radom-
skim w około 26% szkół, w warszawskim w około 20% szkół, w nowosądeckim 

26 Sprawozdanie z narady ministra z kuratorami 28 I 1982, AMENiS, b.n. 
27 Ibidem.
28 Ibidem.
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w około 15% szkół, toruńskim w około 11% szkół, w gdańskim w około 10% szkół, 
w krakowskim w około 8% szkół, we wrocławskim w około 6% szkół, w szczecińskim 
w około 5% szkół. Za działalność niezgodną z przepisami stanu wojennego zawie-
szono 60 nauczycieli, w stosunku do 110 nauczycieli wszczęto postępowanie dyscy-
plinarne. Usunięto ze szkół około 20 nauczycieli, a ponad 60 otrzymało inne kary. 
Z różnych powodów, ofi cjalnie określanych jako nieudolności w zarządzaniu, doko-
nano zmian na stanowiskach kierowniczych. Najwięcej zmian było w woj.: lubelskim 
i gdańskim – po 20, w suwalskim – 10. Za przekroczenie przepisów stanu wojen-
nego aresztowano ponad 20 uczniów (brak dokładnej listy), około 60 usunięto ze 
szkół (najwięcej w Gdańsku i Krakowie). Ponad 340 uczniów zostało ukaranych, 
w tym w Lublinie około 200 za udział w milczącym marszu.

We wszystkich kuratoriach, zgodnie z zaleceniami, odbyły się rozmowy z kadrą 
kierowniczą, będącą do czasu zawieszenia związków zawodowych członkiem NSZZ 
„Solidarność”. W czasie pierwszych dwóch miesięcy stanu wojennego dała o sobie 
znać dalsza polaryzacją postaw w kręgach oświaty. Zwiększała się grupa tzw. na-
uczycieli milczących, czyli niewykazujących samodzielnych inicjatyw. Obserwacje 
negatywnych postaw nauczycieli, zróżnicowanych w zależności od regionu, uwidocz-
niły się zwłaszcza w:

– ostentacyjnym noszeniu oznak żałoby;
– udziale w marszach ulicznych i zajściach w miejscach publicznych (sygnały 

m.in. ze Świdnika, Poznania, Gdańska);
– wyrażaniu negatywnych opinii o stanie wojennym (liczne sygnały z wielu 

województw), rozwieszanie plakatów i niedozwolonych materiałów;
– wykorzystywaniu na lekcjach nielegalnych materiałów, kolportowanie niele-

galnych ulotek i biuletynów;
– organizowaniu działań w obronie internowanych kolegów;
– udziale w strajkach na terenie szkół (pojedyncze przypadki), prowokacyjnych 

wpisach w dziennikach lekcyjnych (woj. gdańskie i pojedyncze przypadki w innych 
województwach);

– opozycyjnym interpretowaniu treści programowych (np. informacje Zespołu 
Szkół Zawodowych w Chojnowie, Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu).

Charakterystyka młodzieży w początkach stanu wojennego była bardziej skom-
plikowana. Dał się zauważyć przede wszystkim wzrost zainteresowania sprawami 
społeczno-politycznymi i przesłankami wprowadzenia stanu wojennego. Świadczyły 
o tym chociażby spotkania z ofi cerami Ludowego Wojska Polskiego i dyskusje 
podczas lekcji szkolnych. W woj. szczecińskim najczęściej zadawano pytania typu:

– Czy są podstawy prawne do wprowadzenia stanu wojennego, czy była koniecz-
ność jego wprowadzenia, kiedy będzie odwołany?

– Czy po odwołaniu stanu wojennego będzie działać Solidarność, co się dzieje 
z Lechem Wałęsą?

– Czy wojsko ma prawo użycia broni i przeciw komu?
– Kiedy zostaną zwolnione osoby internowane, w jakich warunkach przebywa-

ją, ilu nauczycieli internowano?
– Jak Polska „wychodzi na handlu” z ZSRR? 
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– Jakie są gwarancje, że za kilka lat nie będzie kolejnego kryzysu?
Można także pogrupować negatywne, niechętne władzy, postawy młodzieży, 

zróżnicowane w nasileniu i formie w zależności od regionów. Przejawiały się one 
m.in. w:

– organizowaniu form protestu w postaci: noszenia oznak żałoby, milczących 
przerw;

– zakładaniu kiru na emblematy umieszczone w miejscach publicznych w dużych 
miastach;

– kolportowaniu i wywieszaniu ulotek o treści antypaństwowej;
– bojkotowaniu i opuszczaniu niektórych lekcji, zwłaszcza historii, ostentacyjnym 

bojkotowaniu niektórych imprez szkolnych, np. studniówek, apeli;
– manifestowaniu solidarności z internowanymi nauczycielami poprzez zbiórkę 

pieniędzy, żywności, pisania listów;
– pisaniu wrogich haseł skierowanych przeciwko rządowi, Milicji Obywatelskiej, 

PZPR, ZSRR;
– gromadzeniu broni i materiałów wybuchowych (oto kilka przykładów: uczeń 

Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu w woj. jeleniogórskim przecho -
wywał w internacie materiały wybuchowe, uczeń Zespołu Szkół Budowlanych 
w Je leniej Górze posiadał amunicję, 6-osobowa grupa uczniów w Nowej Soli 
w piwnicy prywatnego domu zbierała środki wybuchowe do produkcji materiałów 
 wybuchowych);

– organizowaniu się w nielegalnych strukturach. Na listach tych organizacji, 
będących w posiadaniu Ministerstwa Oświaty, były m.in.: w woj. toruńskim: 
Ruch Wolnej Młodzieży Polskiej (Toruń), Związek Walki o Niepodległość 
(LO w Brodnicy), Młodzieżowa Niepodległa Organizacja Podziemna 
(LO w Wąbrzeźnie); w woj. elbląskim: Ruch Polski Niepodległej (Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i ZSZ nr 1 w Elblągu), Pacyfi ści (założycielami były osoby 
dorosłe, członkowie Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Polityczne, 
a zrzeszeni to uczniowie Technikum Budowlanego, Zespołu Szkół Gospodarczych, 
Liceum Medycznego, II LO i Zespołu ZSZ „Zamech” w Elblągu); w woj. chełm-
skim: Polska Walcząca o Demokrację (uczniowie z II LO i Zespołu Szkół 
Budowlanych w Chełmie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Okszowie); w woj. gdań-
skim: Młodzieżowa Akcja Powstańcza (Technikum Elektryczne w Wejherowie oraz 
grupa uczniów z Gdyni); w woj. szczecińskim: Zrzeszenie Młodzieżowe Wolność 
(I LO w Szczecinie); w woj. zielonogórskim: Organizacja Młodzieży Walczącej 
Polski (grupa uczniów z Nowej Soli); w woj. lubelskim: „Protest” (wyodrębniona 
grupa z Niezależnego Samorządu Bursy nr 3 w Lublinie, uczniowie z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych, IX LO w Lublinie oraz Zespołu Szkół w Kocku); w woj. 
bielsko-bialskim: Młodzieżowe Oddziały Ruchu Oporu (Technikum Rolnicze 
w Cieszynie); w woj. olsztyńskim: Koło Młodzieży Patriotycznej (LO w Kętrzynie); 
w woj. często chowskim: Niezależny Ruch Harcerski Szaniec (Zespół Szkół 
im. A. Mickiewicza w Częstochowie)29.

29 Ibidem.
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Dopełnieniem tych informacji niech będą wieści o zmniejszeniu się szeregów 
ZHP o około 50%, z zaznaczeniem o znacznie większym spadku w niektórych 
województwach, np. we wrocławskim o 60%, w łomżyńskim o 73%, w gorzowskim 
i bialskopodlaskim o 80%30. 

W marcu 1982 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Oświaty i Wychowania, 
instruując kuratorów, nakazał uświadamiać nauczycielom ciążącą na nich odpowie-
dzialność za prezentowanie stanowiska zgodnego z polską racją stanu oraz identy-
fi kowania się z treściami głoszonymi w szkole. Kazał wszelkie drastyczne przypad-
ki naruszeń w tym względzie kierować do komisji dyscyplinarnych, które po 
weryfi kacji ich członków powinny działać energiczniej, rozpatrywać sprawy w trybie 
przyspieszonym. I przypomniał o wzmożonej walce politycznej toczącej się obecnie 
w szkole. W takiej sytuacji „[…] władza państwa nie może być pobłażliwa wobec 
tych, którzy propagują treści wrogie w stosunku do Polski Ludowej i jej sojuszy, 
którzy zachęcają do działań konspiracyjnych, czy też tylko aprobują tego typu 
 działalność”31.

Wytyczne na drugie półrocze roku szkolnego 1981/198232 rozesłane do dyrek-
torów były utrzymane w spokojnym tonie. Nakazywały jedynie przezwyciężanie 
ewentualnych rozbieżności wśród kadry i prowadzenie akcji uświadamiającej o po-
wodach wprowadzenia stanu wojennego i konieczności przestrzegania wynikających 
z niego przepisów. Wystrój szkoły powinien być dostosowany do powagi stanu 
wojennego, a wszelkie materiały upowszechniane bez zezwolenia powinny być 
usunięte. Należało rozszerzać współpracę z jednostkami wojskowymi, eksponować 
tradycje LWP, jego wkład w odbudowę kraju. Dyrektorom nakazano popularyzo-
wanie „chlubnej idei” służby wojskowej oraz zawodów związanych z wojskiem.

Wykładnia dla pracy wychowawczej z młodzieżą została przygotowana 
w KC PZPR, pod wezwaniem „przezwyciężania wpływów przeciwnika w świado-
mości społecznej”. Rozpoczynała się ona od przeświadczenia o niekorzystnych, 
z punktu widzenia socjalizmu, zmianach w świadomości społeczeństwa w okresie 
ostatnich lat, a zwłaszcza kilkunastu miesięcy. Państwa imperialistyczne ponoć 
chciały zniszczyć państwa socjalistyczne, wysunęły więc pruderyjne hasła walki 
o prawa człowieka (aby stymulować opozycję antysocjalistyczną) i militarnego za-
grożenia ze strony ZSRR (aby forsować zbrojenia i uzyskać przewagę USA nad 
ZSRR). W wielu kręgach inteligenckich absolutyzowano wolność, przyjęto dywer-
syjną koncepcję praw człowieka, zniechęcano się do socjalizmu, bo nie zaspokajał 
on aspiracji materialnych mierzonych wedle kryteriów moralności burżuazyjnej. 
I tutaj przechodzimy bezpośrednio do kwestii młodego pokolenia. Młodzież z racji 
niewielkiego własnego doświadczenia była obiektem najbardziej narażonym na 
penetracje sił antysocjalistycznych. Różne skompromitowane ideologie przyjmowa-
ła jako fascynujące nowinki, w anarchii i buncie uprawianym przez Solidarność 

30 Materiały przygotowane na naradę kuratorów 18 III 1982, AMENiS, b.n.
31 Referat podsekretarza stanu w Ministerstwie Oświaty i Wychowania Jerzego Wojciechow-

skiego wygłoszony w dniu 23 III 1982 na konferencji kuratorów, AMENiS, b.n.
32 Wytyczne na II półrocze 1981/1982, luty 1982, AMENiS, b.n.
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dostrzegła szansę odegrania własnej, pokoleniowej roli. Młodzi bezkrytycznie przyj-
mowali propagandę antysocjalistyczną i antyradziecką, ulegali prozachodniemu 
kosmopolityzmowi33.

Nie zdobyła większego rozgłosu teza o konsumpcyjnych postawach młodzieży. 
Wplatała się ona w tok myślenia, gdzie postawy z lat 80. miały być zaprzeczeniem 
zaangażowania i społecznej aktywności z lat 60. Tamto lepsze pokolenie jawiło się 
w odrzucaniu konsumpcji jako naczelnej wartości życia. W kolejnych latach ranga 
wartości moralnych ulegała obniżeniu, aż nastało pokolenie po kryzysie sierpniowym, 
bezideowe i wrogo nastawione wobec rzeczywistości. Taką opinię reprezentował 
m.in. generał dywizji Jan Czapla, podsekretarz stanu w Ministerstwie Oświaty 
i Wychowania, który ostrzegał przed niebezpieczeństwem konsumpcjonizmu moż-
liwego do zwalczenia poprzez umiejętne upowszechnianie kultury, zwłaszcza regio-
nalnej34. Jednak trudno było uwierzyć w uzdrowicielską moc kultury. Jeszcze 
mniejszy sens miało polemizowanie z zarzutem konsumpcjonizmu, kiedy dystrybu-
cja podstawowych artykułów konsumpcyjnych odbywała się w systemie kartkowym, 
gdy przed sklepami ustawiały się długie kolejki po wszystkie towary niezbędne do życia.

Liderzy od ideologii partyjnej, przez lata indoktrynujący młode pokolenie, teraz 
zarzucali opozycji przeniesienie konfl iktów w świat dzieci i młodzieży. Każdy ich 
argument służył zasadniczej tezie pokazującej jak od sierpnia 1980 r. toczyła się 
w Polsce walka o młodzież. Ich szyderstwo podążało w następujący sposób: ludzie 
młodzi stadnie biegali po różnych wiecach, uczestniczyli w manifestacjach i marszach 
głodowych, szukali literatury drugiego obiegu, ulotek, z wypiekami na twarzy czytali 
przeróżną „bibułę” – do ogłoszenia stanu wojennego masową i szeroko dostępną, 
wbrew rodzicom brali udział w różnych typach działań. Gdy przyszedł stan wojenny, 
konspiratorzy starannie ukryci w mieszkaniach na wielką skalę korzystali z mate-
rialnej pomocy zachodnich ośrodków. Reakcyjni prowodyrzy z cyniczną kalkulacją 
patrzyli na młodzież jak na siłę, którą można namówić do starć ulicznych. Podgrzewano 
młodych, korzystając z narodowej tradycji, wmawiając im podążanie za fi lomatami 
i fi laretami35. Przerwijmy w tym momencie dalsze relacjonowanie przykładów 
niesubtelnej retoryki, w której zagubił się pozorny motyw o konieczności chronienia 
młodzieży szkolnej przed nielegalnymi działaniami.

Od czasu stanu wojennego nieco skomplikowała się droga komunikacji. 
Zawieszony związek zawodowy36 ZNP przestał pełnić rolę pasa transmisyjnego 

33 Przezwyciężanie wpływów przeciwnika w świadomości społecznej. Materiał przygotowany 
w Wydziale Informacji i Propagandy KC PZPR na posiedzenie Biura Politycznego, 24 II 1982, 
AAN, KC PZPR, sygn. XI/308, k. 66–79.

34 Materiały z konferencji Ministerstwa Kultury oraz Ministerstwa Oświaty i Wychowania 
w Nowym Tomyślu 13 I 1984 i Poznaniu 14 I 1984, AMENiS, b.n.

35 Oświatowe dylematy, „Oświata i Wychowanie” 1984, nr 2, s. 2–5.
36 O skali tego ruchu związkowego niech świadczy informacja, iż w związku z wprowadze-

niem stanu wojennego zaszła konieczność zatrudnienia w placówkach oświatowo-wychowawczych 
i administracji szkolnej 1725 nauczycieli oddelegowanych wcześniej do pracy w związkach zawo-
dowych, których działalność została zawieszona. Informacja o sytuacji kadrowej w szkołach i pla-
cówkach oświatowo-wychowawczych według stanu na 15 IX 1982, AMENiS, b.n.
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służącego do przekazywania generalnych dyrektyw dla aktywu nauczycielskiego. 
Konferencje, choć już nie z inspiracji Zarządu Głównego, były znowu zwoływane. 
Na specjalnie organizowanych spotkaniach występowali wysokiej rangi urzędnicy. 
Najważniejszy był wiceprezes Rady Ministrów – Mieczysław Rakowski. W marcu 
1982 r. prosił on nauczycieli, aby „[…] tępili w zarodku każdy przejaw konspiracyj-
nej działalności młodzieży”, bo jest to działalność bezowocna i bezsensowna. 
A najgorszą sprawą byłby udział pedagogów w działaniach antypaństwowych bądź 
zajmowanie pobłażliwego stanowiska. Nie po to – kontynuował – wprowadzono 
stan wojenny, aby teraz dopuścić do zwycięstwa niezdrowych ambicji37. W tym 
samym miejscu reżimowy socjolog prof. Jerzy J. Wiatr wyjaśniał przyczyny wpro-
wadzenia stanu wojennego. Starał się uświadomić słuchaczy, że na początku grudnia 
zawisła nad Polską groźba wojny, ojczyzna stanęła wówczas przed niebezpieczeń-
stwem straszliwej, wyniszczającej wojny domowej, która biorąc pod uwagę, gdzie 
Polska mieści się w Europie, mogła podpalić kontynent. Wszyscy znajdowali się 
wówczas o krok od katastrofy „pokojowego ładu europejskiego”38.

Szczebel niżej odbywały się konferencje organizowane przez kuratorów. 
Przyjrzyjmy się notatce służbowej donoszącej o przebiegu pięciu konferencji w Łodzi, 
na które wezwano wszystkich nauczycieli i całą kadrę kierowniczą. Wzięło w nich 
udział ponad 1,6 tys. osób. Ta i każda kolejna konferencja miały taki sam przebieg, 
wygłoszono na nich po dwa 30-minutowe referaty na tematy: 1. Analiza sytuacji 
politycznej i społecznej w Polsce w okresie sierpień 1980 – grudzień 1981 i 2. Zadania 
nauczycieli i szkoły w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej kraju. Referaty wy-
głaszali (częściowo czytając, a częściowo odrywając wzrok od tekstu) miejscowi 
nauczyciele historii, którzy wcześniej uczestniczyli w specjalnej ogólnopolskiej 
konferencji instruktarzowej. Sesje te były nadzorowane. Informator donosił, iż 
uczestnicy przyjęli treść referatów w „znośnym skupieniu”, ale podczas dyskusji 
reakcje były bardzo zróżnicowane. W czasie jednej z konferencji zapadło zupełne 
milczenie, podczas drugiej po dwóch głosach totalnie negujących twierdzenia refe-
renta nastąpiły burzliwe oklaski. W trzecim wypadku dyskutanci zarzucili referen-
towi tendencyjne ujęcie39.

Wiosna 1982 r. nie była spokojna. Na bieżąco prowadzony i niekompletny, 
zawierający często szacunkowe dane, rejestr antyrządowych demonstracji z udziałem 
młodzieży kumulował informacje przed świętami majowymi, następnie 1 i 3 maja. 
Na przykład w Słupsku aresztowano dwóch uczniów, którzy spalili czerwoną fl agę 
symbolizującą międzynarodowy ruch robotniczy. W woj. zamojskim aresztowano 
grupę uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy redagowali, drukowali i kolpor-
towali ulotki antyrządowe. Demonstranci w Elblągu w dniu 3 maja niszczyli deko-

37 M. F. Rakowski, Aktualna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce, broszura z tekstem wystą-
pienia na konferencji nauczycieli w dniach 12–13 III 1982, Warszawa 1982.

38 J. J. Wiatr, Analiza sytuacji politycznej i społecznej w Polsce w okresie sierpień 1980 – grudzień 
1981, broszura z tekstem wystąpienia na konferencji nauczycieli w dniach 12–13 III 1982, War-
szawa 1982.

39 Notatka z konferencji organizowanych przez kuratorium w Łodzi w dniach 25, 29–31  marca 
i 1 kwietnia 1982, AMENiS, b.n
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racje 1-majowe, było tam około 130 uczniów szkół podstawowych i około 120 uczniów 
szkół ponadpodstawowych, zatrzymano 47 spośród nich. Manifestacja w Łodzi 
zgromadziła wielu nastolatków. Podobnie było w Krakowie, gdzie po zajściach 
ulicznych zatrzymano kilkanaście osób. Następnie w Toruniu, gdzie podczas wiecu 
w dniu 1 maja zostało zatrzymanych 40 uczniów szkół ponadpodstawowych, 12 tym-
czasowo aresztowano, jeden z nich dostał wyrok czterech miesięcy więzienia, 
12 ukarano grzywną, 18 poddano pod nadzór rodziców. Dwa dni później zostało 
zatrzymanych 28 toruńskich uczniów szkół ponadpodstawowych i dwóch nauczy-
cieli uczestniczących w nielegalnej demonstracji. W tym samym dniu były manife-
stacje w Olsztynie i w Bydgoszczy. Po tłumnej manifestacji na placu Litewskim 
w centrum Lublina, z zaznaczającym się udziałem uczniów z II LO, wojewoda podjął 
decyzję o zawieszeniu nauki w tej szkole do 5 maja. 

Wyciągając konsekwencje z wydarzeń na początku maja, minister wydał kura-
torom polecenia:

1. W trybie natychmiastowym zawiesić w czynnościach oraz wszcząć postępo-
wanie dyscyplinarne w stosunku do nauczycieli biorących udział w zajściach oraz 
inspirujących młodzież do naruszania porządku publicznego.

2. W trybie pilnym rozpatrzeć przydatność dyrektorów szkół, z których ucznio-
wie wyszli w zorganizowany sposób, by uczestniczyć w nielegalnych demonstracjach.

3. Niezależnie od postępowania administracyjnego czy sądowego wyciągnąć 
w trybie pilnym konsekwencje wobec wszystkich uczniów, którzy brali udział w zaj-
ściach ulicznych.

4. W województwach i miastach, gdzie powtarzają się ekscesy, zorganizować 
nadzór pedagogiczny, aby mógł bezzwłocznie reagować40.

O niepokojach młodej generacji w skali makro donosiły ośrodki badające mło-
dzież w stanie wojennym, na przełomie maja i czerwca 1982. Odnotowywały one 
pojawienie się krytyki socjalizmu jako ustroju antyhumanistycznego, w którym 
brakuje dbałości o jednostkę i wolności osobistej. Młodzież przeżywała okres wahań 
i rozterek wynikających z braku ofert personalnych, programowych i instytucjonal-
nych. Niski był prestiż organizacji młodzieżowych, bo podążając wytartym szlakiem, 
chciały one mobilizować do pracy na rzecz budowy kraju. Natomiast młode poko-
lenie oczekiwało od organizacji spełnienia przede wszystkim własnych zainteresowań 
i potrzeb. Dlatego młodzież – według prorządowych ekspertyz – w tym stanie 
świadomości łatwo ulegała nastrojom i krótkotrwałym sugestiom, a w konsekwencji 
pojawiły się postawy antyobywatelskie i antysocjalistyczne41.

Deklaracja ideowo-programowa KC PZPR „O co walczymy, dokąd zmierzamy” 
z marca 1982 r. mówiła o najgłębszym kryzysie społeczno-ekonomicznym, politycz-
nym i moralnym w Polsce. Trzy miesiące później długofalowy program pracy ide-
ologicznej, omawiany na posiedzeniu Biura Politycznego, wyznaczył naczelny cel, 

40 Stenogram z telekonferencji ministra z kuratorami 5 V 1982, AMENiS, b.n.
41 J. Gęsicki, G. Nowacki, Świadomość społeczno-polityczna młodzieży w warunkach stanu wo-

jennego w Polsce /raport z badań/, maszynopis, Instytut Badań nad Młodzieżą, Warszawa 1982, 
AAN, IBPM, sygn.1/140, b.n.
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a było nim podjęcie działań w kierunku forsowania marksizmu i socjalistycznej 
świadomości w społeczeństwie polskim. Należało upowszechniać przekonanie, że 
w socjalizmie o godności i wartości człowieka świadczą jedynie: jego jakość pracy, 
wkład pracy, umiejętności oraz właściwa postawa ideowa, patriotyczna i moralna42. 
Zagadnienia pracy partyjnej z młodzieżą były tematem obrad 21 komitetów woje-
wódzkich na przestrzeni od listopada 1981 do lipca 1982 r., a komitety w Gdańsku, 
Opolu i Bydgoszczy wręcz zleciły specjalistom przygotowanie raportów o stanie 
świadomości młodzieży i jej potrzebach. Wyniki dyskusji zostały pogrupowane 
w następujące tezy:

1. Przy rozwiązywaniu spraw młodzieży istnieje konieczność równoczesnego 
przeobrażania realnych warunków bytu i świadomości, a kwestie socjalno-bytowe 
mają być prowadzone równolegle z działalnością wychowawczą.

2. Wszystkie problemy młodzieży są związane z sytuacją gospodarczą kraju.
3. Nie wolno składać młodzieży kolejnych obietnic bez pokrycia.
Towarzysze odrzucili i uznali za błędną tezę o jedności moralno-politycznej 

młodego pokolenia. Podkreślali, że młodzież wychowywała i nadal wychowuje się 
w kręgu dwóch prawd: założeń i rzeczywistości, ofi cjalnej i prywatnej postawy części 
rodziców i nauczycieli. Jakże często w domach i w szkole występuje dwulicowość 
i rozmijanie się słów z czynami. Jakie rozwiązanie widzieli? Czy potrafi li zapropo-
nować coś nowego, skoro już głośno rozprawili się z błędami? Nie. Bo znowu wy-
znaczyli partii zadanie stworzenia jednolitego systemu wychowawczego, a jego 
sprecyzowanie składało się z lawiny pustych określeń. „System ten w imię osiągania 
jednolitych celów wychowania młodzieży w socjalizmie i dla socjalizmu, musi bez-
względnie eksponować i przestrzegać zarówno w teorii jak i w praktyce przejrzyste 
i jednolite kryteria i wartości ideowe…”43

Zainteresowanie pracą partyjną było tylko zwiastunem dalszych przedsięwzięć. 
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego przygotowano ofi cjalny dokument, 
zaaprobowany przez Radę Ministrów 3 września, wydrukowany w formie osobnej 
broszury, zatytułowany Kogo chcemy wychowywać w polskiej szkole. Główne kierunki 
i zadania w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą szkolną. Wydawnictwo zostało 
skierowane do wszystkich placówek oświatowych, ze wskazaniem na prowadzenie 
świadomej i planowej pracy wychowawczej. Był to obszerny i napuszony tekst, ale 
jego lektura nie mogła pozostawiać wątpliwości odnośnie intencji władzy. Choć 
trudno o zaskakujące pomysły, to szereg stwierdzeń zaakcentowano w zmodyfi ko-
wany sposób, dostosowany do ówczesnej sytuacji politycznej. W obliczu stanu wo-
jennego nie powinien dziwić wyodrębniony cel wychowania, czyli „przygotowanie 
młodzieży do obrony kraju i służby wojskowej” oraz podkreślenie rangi wiedzy 
przekazywanej na zajęciach z przysposobienia obronnego w nawiązaniu do innych 
przedmiotów. Wymagano tutaj eksponowania roli Ludowego Wojska Polskiego, jego 

42 Długofalowy Program Pracy Ideologicznej PZPR (skrót), maj 1982, AAN, KC PZPR, 
sygn. XI/308, k. 301–306.

43 Informacja o przebiegu plenarnych posiedzeń Komitetów Wojewódzkich PZPR, 13 VII 1982, 
AAN, KC PZPR, sygn. XI/947, k. 125–145.
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udziału w życiu kraju, następnie rozszerzania kontaktów i współpracy szkół z jed-
nostkami wojskowymi, kołami Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz 
popularyzowania służby wojskowej.

Trzeba zaznaczyć jeszcze inny fragment, mianowicie w duchu ideologii socjali-
styczno-propaństwowej pojawiło się zagadnienie roli państwa polskiego, poprzednio 
ujmowanego głównie z punktu widzenia „członka całego bloku państw socjalistycz-
nych”. Teraz wśród zadań wychowawczych odnajdujemy m.in. kształtowanie postaw 
obywatelskich wobec własnego państwa, realizowane poprzez:

– szacunek do Konstytucji PRL i przywiązania do jej humanistycznych i demo-
kratycznych wartości;

– przekonanie o znaczeniu silnego i dobrze zorganizowanego państwa dla in-
tegralności narodowej i terytorialnej, dla rozwoju wszystkich sfer życia społecznego 
i pomyślności jednostki;

– zrozumienie złożoności organizmu państwowego, funkcji i zadań różnych jego 
organów, występujących pomiędzy nimi związków i zależności; dostrzeganie doko-
nujących się w nim stałych zmian dla doskonalenia funkcjonowania państwa;

– uświadomienie sobie roli, jaką odgrywają we współczesnych państwach partie 
polityczne; 

– podkreślenie znaczenia PZPR – partii marksistowsko-leninowskiej w ustroju 
socjalistycznym, udziału w rządzeniu krajem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego 
i Stronnictwa Demokratycznego oraz wpływu innych zorganizowanych sił spo-
łecznych;

– przekonanie o roli zorganizowanego, lecz konstruktywnego ruchu zawodowe-
go oraz samorządowego w życiu społecznym kraju, przygotowanie do aktywnego 
w nich udziału.

Aby wrażenie o państwowych akcentach, które rywalizują z ideologią socjali-
styczną, sprowadzić na właściwe, boczne tory, nieco niżej został wyznaczony cel 
kształtowania postaw internacjonalistycznych. Jedna z części składowych wymagała 
kształtowania „zrozumienia więzi klasowych i ideowych oraz współpracy Polski 
ze Związkiem Radzieckim i innymi państwami naszej wspólnoty, umacniania soli-
darności z krajami socjalistycznymi, rozwijania kontaktów z młodzieżą tych państw 
oraz do postawy krytycznej wobec obiegowych sądów i uprzedzeń w stosunku do 
innych narodów i państw – ukształtowanych pod wpływem obcych ideowo poglą-
dów”. Trudno natomiast mieć wątpliwości, iż inspiracją dla innego punktu był 
wcześniejszy spór. Relacjonowany dokument podkreślał, że obowiązkiem wszystkich 
nauczycieli jest przestrzeganie świeckiego charakteru szkoły, konsekwentne realizo-
wanie zasady rozdziału „Państwa i Kościoła” [oryginalna pisownia], stosowanie zasady 
tolerancji światopoglądowej. Analogicznie, wyciągając wnioski z burzliwych wydarzeń 
ostatnich lat, narzucano konieczność umacniania odpowiedzialności dyrektora szkoły. 
Na dyrektorów został nałożony obowiązek energicznego przeciwdziałania ewentu-
alnym przejawom naruszania przez młodzież i pracowników dyscypliny społecznej 
i norm prawnych44. 

44 Kogo chcemy wychować w polskiej szkole. Główne kierunki i zadania pracy wychowawczej 
z dziećmi i młodzieżą szkolną, Warszawa 1982. Broszurę wydano początkowo w nakładzie 1 tys., 
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Powyższe rozporządzenie, porządkujące zasady wychowania, nie zdominowało 
jednak atmosfery początku nowego roku szkolnego. Wakacje przebiegły dość spo-
kojnie, za udział w kolportowaniu ulotek nawołujących do manifestacji zatrzy-
mano kilku uczniów, m.in.: jednego w woj. skierniewickim, trzech w Łodzi, 
jednego w Kielcach. Największa akcja była nastawiona przeciwko katowickiemu 
Młodzieżowemu Ruchowi Oporu „Solidarność”, aresztowano trzech uczniów 
z liceum, a trzech innych umieszczono w schronisku dla nieletnich, zarzucano im 
rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw nawołujących do nierespektowania 
przepisów stanu wojennego. Spokój został zmącony 31 sierpnia, kiedy w zgroma-
dzeniach wzięły udział większe grupy młodzieży szkolnej. Najliczniejsze manifesta-
cje odbyły się w woj. krakowskim, wałbrzyskim, wrocławskim, gdańskim, warszaw-
skim i częstochowskim. W sumie 31 sierpnia oraz 1 września zatrzymano 566 uczniów. 
Najwięcej zatrzymanych pochodziło z Wrocławia – 59 osób, Warszawy – 57, 
Wałbrzycha – 52, Gdańska – 41, Częstochowy – 38, Rzeszowa – 37, Gorzowa 
Wielkopolskiego – 36, Katowic – 33. Uczniowie zostali zatrzymani za udział w star-
ciach ulicznych, za wznoszenie okrzyków o treści antypaństwowej. Kilkudziesięciu 
zatrzymano za brak dowodu tożsamości, za niesłuchanie wezwań do rozejścia się, 
za przebywanie na ulicy po godzinie milicyjnej oraz obserwowanie zajść. Zatrzymani 
uczniowie rekrutowali się w 11% ze szkół podstawowych, w 65% ze szkół zasadni-
czych zawodowych i techników, w 11% z liceów ogólnokształcących, w 4% ze szkół 
pomaturalnych, pozostali z innych typów szkół. Wobec zatrzymanych zostały za-
stosowane następujące sankcje: 17 osób aresztowano, z tego do sądu dla nieletnich 
przekazano 12 osób, 104 osoby zostały ukarane przez kolegia karno-orzekające 
grzywnami o wysokości od 1,2 do 25 tys. zł. Sądy i kolegia odstąpiły od ukarania 
158 uczniów.

W czasie zajść 31 sierpnia i 1 września milicja i wojsko zatrzymały 28 nauczy-
cieli z 11 województw, najwięcej w Kielcach – 6, we Wrocławiu – 5, w Legnicy – 4, 
w Białymstoku – 2, w Gorzowie Wielkopolskim – 2, w Krakowie – 2. Z ogólnej 
liczby sprawę czterech zatrzymanych nauczycieli skierowano do sądów, które wy-
mierzyły im karę aresztu od dwóch do trzech miesięcy. Kolegia karno-orzekające 
rozpatrzyły pięć spraw, nakładając grzywny w wysokości od 6 do 18 tys. zł. Władze 
oświatowe same zwolniły z pracy cztery osoby, a zawiesiły w czynnościach nauczy-
ciela 12 osób. W zajściach ulicznych zostało zatrzymanych również sześć osób za-
trudnionych w szkołach w charakterze pracowników obsługi – byli to woźni, 
sprzątaczki, pracownice stołówek.

Sama inauguracja roku szkolnego 1982/1983 przebiegała spokojniej, przy nie-
malże 100% frekwencji, choć w niektórych miastach miały miejsce incydenty 
w dniach 1 i 2 września. W Krakowie w Zespole Szkół Odzieżowych Nr 1 prze-
rwano inaugurację z powodu wrzucenia gazów łzawiących do sali kinowej, gdzie 
odbywały się uroczystości. W III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku w czasie 
przerwy rozrzucono ulotki nawołujące uczniów do bojkotu samorządu szkolnego. 
Od pierwszego dnia były zwoływane nadzwyczajne posiedzenia rad pedagogicznych, 

a później w 150 tys. egzemplarzy. Dokument został także opublikowany w „Rzeczypospolitej” 
(29 IX 1982, s. 1, 4–6) i w „Głosie Nauczycielskim”.
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podczas których dokonywano analizy sytuacji w szkołach, rozpatrywano sprawy 
uczniów zatrzymanych w czasie zamieszek. Rady pedagogiczne zajęły się sprawami 
161 uczniów i postanowiły relegować 36 spośród nich, 59 zawieszono w prawach 
ucznia, pięciu przeniesiono do innej szkoły, wobec pozostałych została zastosowana 
kara nagany oraz kara upomnienia45.

13 października podczas zajść w Gdańsku, Wrocławiu, Nowej Hucie zatrzyma-
no 40 uczniów i nie odnotowano w wydarzeniach obecności żadnego nauczyciela. 
Podczas manifestacji 10 i 11 listopada 1982 r., w których brała udział młodzież, były 
wypadki zatrzymania nauczycieli. Podsumowując dane o represjach do tego momentu 
stanu wojennego otrzymujemy liczbę 189 internowanych nauczycieli, z czego przed 
rozpoczęciem nowego roku szkolnego zwolniono z miejsc odosobnienia 176. 
Najwięcej nauczycieli, w stosunku do których zastosowano represje za naruszenie 
rygorów stanu wojennego, pochodziło z Katowic – 31 osób, Wrocławia – 16 osób, 
Kielc – 11 osób, Torunia – 10 osób, Chełma – 9 osób. W dziewięciu województwach 
(bialskopodlaskim, ciechanowskim, częstochowskim, jeleniogórskim, koszalińskim, 
łomżyńskim, olsztyńskim, piotrkowskim, zielonogórskim) nie odnotowano żadnych 
przypadków aresztowania nauczycieli. 

Mimo wyraźnych zaleceń Departamentu Kadr i Spraw Socjalnych MOiW, aby 
nauczycieli zwalnianych z internowania zatrudniać w innych placówkach w ich 
miejscach zamieszkania, w 119 przypadkach powrócili oni do pracy w swoich ma-
cierzystych szkołach, ponieważ brakowało kandydatów na ich miejsca. Spośród 
176 nauczycieli zwolnionych z internowania 20 przeniesiono do innych szkół, a 37 
osób straciło pracę. Według stanu na 10 października 1982 r. dziewięciu nauczycie-
li przebywało jeszcze w aresztach, zaś 18 było nadal internowanych. Odwołania 
stanowiły niewielką część zasądzonych spraw dyscyplinarnych. Patrząc na prace 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli w MOiW, w pierwszym roku 
stanu wojennego rozpatrywano 76 spraw, z czego 18 dotyczyło właśnie zarzutów 
natury politycznej, w szczególności wykroczeń przeciwko dekretowi o stanie wojen-
nym, niewłaściwej interpretacji programów nauczania przedmiotów humanistycznych, 
przygotowania i udziału w strajkach, manifestowania przynależności do NSZZ 
„Solidarność” w okresie zawieszenia związków zawodowych.

Zapytajmy teraz, jak sytuację środowiska nauczycieli oceniało centrum dowo-
dzenia w Warszawie. W czasie stanu wojennego, podobnie jak w poprzednich 
latach, dominowało poczucie „samozadowolenia z pewnymi zastrzeżeniami”. 
Samozadowolenie resortu wynikało z chęci wykazania należycie wypełnianych 
obowiązków, a zastrzeżenia stanowiły wynik kompromisu pomiędzy rzeczywistą 
oceną sytuacji a lękiem przez potencjalnymi kłopotami. Niespełna rok po ogłoszeniu 
stanu wojennego ministerstwo wpisało się w tradycję takiego sposobu wartościowa-
nia. Głosiło samozadowolenie ze zmiany sposobu myślenia nauczycieli, którzy 
wcześniej znajdowali się pod „silnym wpływem ekstremy Solidarności”, a teraz są 
gotowi przyjąć argumentację na rzecz zrozumienia procesów zachodzących w kraju. 
Natomiast wśród zastrzeżeń wskazywano na dystans i obojętność części nauczycie-

45 Stenogram telekonferencji ministra z kuratorami 9 IX 1982, AMENiS, b.n.
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li wobec dyskusji politycznych. Kolejna krytyka dotyczyła możliwych do odnotowa-
nia przypadków podziałów w zespołach nauczycielskich powodowanych głównie 
wpływami byłych działaczy solidarnościowych46.

Koniecznie należy wspomnieć o regulacji szkoły podstawowej, która wynikała 
z zamiaru zatwierdzenia dyrektyw ostatniego okresu. Uchwała sejmowa z 26 stycz-
nia 1982 r. zaaprobowała wstrzymanie realizacji reformy strukturalnej edukacji 
narodowej i zobowiązywała Radę Ministrów do systematycznej modernizacji pro-
gramowych i organizacyjnych zasad pracy szkół. 8-letnia szkoła podstawowa pozo-
stawała obowiązującym ogniwem systemu oświatowego, a jego podstawę prawną 
nadal stanowiła ustawa z lipca 1961 r. Koncepcja kształcenia była spójnym doku-
mentem, uwzględniała najnowsze ustalenia pedagogiki, została zatwierdzona 
w czerwcu 1983 r. i głosiła następujące ogólne zasady:

– szkoła ośmioklasowa jest szkołą państwową, zakładaną, utrzymywaną i kiero-
waną przez państwo, obowiązkową dla wszystkich dzieci, a każde z nich ma prawo 
do bezpłatnej nauki i jest zobowiązane do uzyskania wykształcenia  podstawowego;

– szkoła ośmioklasowa jest szkołą wychowującą zgodnie z socjalistycznym 
systemem wartości;

– szkoła ośmioklasowa jest szkołą o charakterze świeckim, co wynika z konsty-
tucyjnej zasady oddzielenia Kościoła od państwa, wychowującą w duchu tolerancji 
religijnej oraz poszanowania wolności sumienia i wyznania; 

– wykształcenie uzyskane w szkole ośmioklasowej traktuje się jako podbudowę 
do dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego.

Ośmioklasowa szkoła podstawowa ma do spełnienia funkcje: wychowawczą, 
kształcącą, opiekuńczo-kompensacyjną i kulturotwórczą. Funkcję wychowawczą 
spełnia szkoła poprzez świadome oddziaływanie na wychowanka zgodnie z socjali-
stycznym ideałem wychowawczym. Szkoła stwarza sytuacje umożliwiające kształto-
wanie socjalistycznego systemu wartości, wrażliwości estetycznej i emocjonalnej. 
Szczególnie ważne jest wychowanie przez pracę i dla pracy, kształtowanie postaw 
obywatelskich i prospołecznych. Osobowość ucznia rozwija się pod wpływem od-
działywań rodziny, mechanizmów życia społecznego oraz działalności różnych or-
ganizacji. Rolą szkoły jest wykorzystywanie pozytywnych i niwelowanie negatywnych 
wpływów środowiska pozaszkolnego. Pełnienie funkcji kształcącej polega na zazna-
jamianiu uczniów z dorobkiem kultury nagromadzonym przez ludzkość. Opanowana 
przez uczniów wiedza powinna stwarzać im warunki do umiejętnego działania 
w życiu codziennym, w nowych sytuacjach wymagających zdolności przewidywania 
zdarzeń i podejmowania optymalnych decyzji. Funkcja opiekuńczo-kompensacyjna 
wyraża się w tworzeniu pomyślnych warunków do rozwoju emocjonalnego, intelek-
tualnego, społecznego i fi zycznego uczniów. Szkoła ma zapewnić warunki do pracy 
zgodnie z normami higienicznymi, zdrowotnymi, zagwarantować poczucie bezpie-
czeństwa, chronić przed wypadkami i chorobami, świadczyć pomoc w zakresie 
dożywiania i organizacji wypoczynku. W ramach działań kompensacyjnych  znajduje 

46 Informacja o sytuacji kadrowej w szkołach i placówkach oświatowych według stanu na 
dzień 15 IX 1982.
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się poznawanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej dzieci, ich potrzeb, zdolności 
i zainteresowań oraz udzielanie im pomocy. Szkoła podejmuje działania zapobie gające 
niedostosowaniu społecznemu i szkodliwym wpływom środowiska. Funkcja kultu-
rotwórcza to upowszechnianie przez szkołę kultury narodowej, norm współżycia 
społecznego i wzorów zachowań, szerzenie wiedzy o historii regionu. Szkoła jest 
jednym z ośrodków życia kulturalnego w środowisku, zgodnie z jego potrzebami 
organizuje zajęcia na świetlicy, koła zainteresowań, zespoły artystyczne, wystawy 
i konkursy. Szkoła współpracuje z władzami lokalnymi oraz organizacjami młodzie-
żowymi.

Wszystkie działania szkoły zmierzają do tego, aby jej absolwent:
– służył ojczyźnie socjalistycznej, był patriotą, przywiązywał się do patriotycznych 

tradycji, kultury i symboli narodowych, dbał o czystość języka ojczystego;
– wykazywał postawę obywatelską i prospołeczną;
– przejawiał postawę internacjonalistyczną wyrażającą się w szacunku do innych 

narodów, solidarności z ludźmi pracy w innych krajach, braterskiej przyjaźni i współ-
pracy Polski ze Związkiem Radzieckim i innymi krajami socjalistycznymi;

– doceniał wartości socjalizmu: równość, sprawiedliwość społeczną i demokrację 
oraz potrafi ł podejmować działania, które je umacniają;

– żywił przekonanie o znaczeniu silnego i dobrze zorganizowanego państwa 
dla niepodległości narodu;

– doceniał integralność terytorialną państwa, rozumiał funkcje jego organów;
– znał i przestrzegał kodeks ucznia;
– przejawiał umiejętności współżycia w zespole, był życzliwy, uprzejmy i odzna-

czał się wysoką kulturą osobistą;
– był tolerancyjny wobec odmiennych poglądów;
– umiał spędzać wolny czas w sposób wartościowy;
– cenił życie i zdrowie własne oraz innych, był przekonany o szkodliwości 

nałogów;
– był wrażliwy na piękno przyrody ojczystej, starał się ją chronić;
– był uczciwy, rzetelny, sprawiedliwy, samodzielny, wytrwały.
Rolą wychowawców jest osiągnięcie wytyczonych celów stosownie do możliwo-

ści rozwojowych uczniów. Naczelne cele wychowania to kształtowanie pozytywnych 
postaw wobec:

– wartości socjalizmu: człowieka, jego szczęścia i rozwoju, równości i sprawie-
dliwości społecznej;

– wartości ważnych dla społeczeństwa: pracy, dyscypliny, społecznej użyteczno-
ści, odpowiedzialności, zaangażowania;

– wartości określających stosunek do drugiego człowieka oraz do samego siebie, 
m.in. godności osobistej, dzielności, samodzielności, wytrwałości, optymizmu, kry-
tycyzmu, refl eksyjności, obowiązkowości;

– wartości określających stosunek do przyrody.
Treści programów powinny być tak dobrane, aby uczeń poznał:
– wybrane dzieła literackie, fi lmowe, teatralne, plastyczne i muzyczne, które 

kształtowały świadomość narodową;
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– wiadomości o języku pozwalające na posługiwanie się językiem ojczystym oraz 
wystarczające do nauki języka obcego;

– podstawy gramatyczne i leksykalne języka rosyjskiego potrzebne w podstawo-
wym zakresie do czytania, rozumienia tekstu, mówienia i pisania;

– najważniejsze wydarzenia z dziejów państwa i narodu polskiego oraz główne 
etapy rozwoju ludzkości;

– pozytywne skutki przemian ustrojowych w Polsce;
– elementy wiedzy o człowieku i społeczeństwie, dające możliwość naukowej 

interpretacji faktów oraz przygotowujące do racjonalnej działalności w społeczeństwie 
socjalistycznym;

– elementy wiedzy o samym sobie, aby zrozumieć własne potrzeby i motywy 
działania;

– główne problemy współczesnego świata;
– podstawowe stosunki ilościowo-przestrzenne, aby opisywać rzeczywistość ję-

zykiem matematyki;
– teorie powstania Ziemi i życia na Ziemi, procesy kształtujące krajobraz, śro-

dowisko przyrodnicze i zasady jego ochrony;
– podstawowe prawa fi zyki, podstawy teorii budowy materii;
– podstawowe mechanizmy zmienności i ewolucji;
– budowę i fi zjologię organizmu ludzkiego oraz jego główne funkcje psychofi -

zyczne;
– skutki ekologiczne, jakie wywołuje działanie jednostki w środowisku;
– miejsce i rolę techniki we współczesnym świecie, najczęściej spotykane urzą-

dzenia techniczne i procesy technologiczne;
– elementy wiedzy o wybranych zawodach i gałęziach gospodarki;
– zasady bezpieczeństwa i organizacji pracy oraz racjonalnego  gospodarowania;
– zasady samoobrony indywidualnej i zbiorowej na wypadek użycia współcze-

snych środków rażenia.
Wiadomości zdobywane przez uczniów są podstawą do opanowania umiejęt-

ności ogólnych oraz swoistych dla poszczególnych przedmiotów szkolnych. 
Najważniejsze umiejętności to:

– spostrzeganie i obserwacja,
– koncentrowanie uwagi,
– twórcza i odtwórcza wyobraźnia,
– myślenie, zwłaszcza analiza i synteza, uogólnianie i konkretyzacja, klasyfi ko-

wanie, defi niowanie i logiczne myślenie,
– formułowanie i rozwiązywanie problemów,
– zapamiętywanie, odtwarzanie i interpretacja informacji,
– poszukiwanie i użytkowanie informacji,
– czytanie ze zrozumieniem tekstów pisanych oraz treści przedstawionych 

za pomocą znaków i symboli,
– pisanie z wykorzystaniem zasad ortografi cznych,
– komunikowanie, czyli poprawne formułowanie myśli w mowie i piśmie,
– dyskutowanie i prezentowanie własnych poglądów,
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– posługiwanie się działaniami arytmetycznymi,
– planowanie i organizowanie własnej pracy oraz wolnego czasu, samokontroli 

i oceny pracy,
– planowanie pracy zespołowej,
– uczenie się i samokształcenie z różnych przekazów: pisemnych, ustnych, au-

diowizualnych,
– stosowanie wiedzy w praktyce, w tym posługiwanie się prostymi narzędziami 

i urządzeniami technicznymi.
W ramach oddziaływań ideowo-wychowawczych została umieszczona „samo-

rządna działalność młodzieży”. Jednostka miała być włączana w proces uspołecznie-
nia poprzez udział w samorządzie klasowym, gdzie młodzież będzie decydować 
o życiu towarzyskim, gospodarowaniu wspólnym mieniem, organizacji życia spor-
towego, rozwijaniu i kultywowaniu tradycji klasy. Jej udział nie może sprowadzać 
się do załatwiania spraw formalnych, ale do przejęcia odpowiedzialności za wyniki 
wykonywanych zadań. W miarę dorastania uczeń będzie angażowany w sprawy 
dotyczące całej społeczności szkolnej, w sprawy samorządu szkolnego. Szkoła współ-
czesna powinna być szkołą środowiskową, opartą o lokalne środowisko, współpra-
cującą z komitetem rodzicielskim, jej życie organizuje rada pedagogiczna pod kie-
runkiem dyrektora szkoły. Nauczyciel wychowawca ma być przewodnikiem i doradcą 
młodzieży, jego zaangażowanie, poziom wiedzy, doświadczenie metodyczne, świa-
domość ideowa, osobisty przykład, a także życzliwość w stosunkach z uczniami 
i rodzicami decydują o wypełnianiu przez szkołę przydzielonych jej zadań47.

Wychowanie patriotyczne

Kiedy trwały zmagania z opozycją, ekipa rządząca postanowiła zaakcentować 
swoje posłannictwo jako strażnika patriotyzmu Polaków, niezmiennie z zaznaczeniem 
wspólnego budowania ojczyzny socjalistycznej. I z zastrzeżeniem o konieczności 
pamiętania, iż efekty wychowania patriotycznego zależą w znacznym stopniu 
od czynników tkwiących poza szkołą.

W czasie stanu wojennego posłowie z Sejmowej Komisji Oświaty i Wychowania, 
zadeklarowali chęć skontrolowania realizacji założeń programowo-organizacyjnych. 
Wówczas centralna administracja oświatowa ostatecznie dopracowała koncepcję 
wychowania patriotycznego, sumującą dorobek ojczyzny ludowej. Poniżej skrót tej 
koncepcji48.

Edukacja patriotyczna młodzieży szkolnej stanowi wypadkową wielu działań 
szkoły. Pierwszoplanową rolę odgrywają przedmioty humanistyczne i społeczne: 
język polski, historia, następnie podstawy nauk społecznych oraz przedmioty arty-

47 Założenia programowo-organizacyjne kształcenia i wychowania w szkole podstawowej, Mini-
sterstwo Oświaty i Wychowania, Instytut Programów Szkolnych, Warszawa 1982.

48 Wychowanie patriotyczne w edukacji szkolnej, Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Instytut 
Programów Szkolnych, Warszawa 1982, AAN, IPS, sygn. I–33, k. 45–90.
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styczne: muzyka i plastyka. Treści nauczania tych przedmiotów wzajemnie się 
przenikają i uzupełniają, oddziałują na umysł ucznia oraz na jego emocje i doznania 
estetyczne. 

W nauczaniu początkowym zapoznaje się uczniów z symbolami, hymnem 
i świętami państwowymi. Dziecko ma wiedzieć, że jest członkiem narodu i społecz-
ności ogólnoludzkiej. Są tutaj treści o dużym ładunku emocjonalnym, np. PRL – 
nasza Ojczyzna, godło i fl aga państwowa, podniosły charakter hymnu narodowego, 
Warszawa – stolica Polski, pomniki Warszawy, Zamek Królewski, Starówka, Warszawa 
w pieśniach, utworach literackich, fi lmowych i teatralnych, nasza miejscowość częścią 
Polski, kultura regionalna.

Proponuje się aktywny udział w uroczystościach państwowych: Święto Ludowego 
Wojska Polskiego, Wyzwolenie Warszawy, Dzień Zwycięstwa, Święto Odrodzenia 
Polski, wyzwolenie rodzinnej miejscowości spod okupacji hitlerowskiej, hołd boha-
terom poległym w obronie ojczyzny. Wykaz lektur uwzględnia utwory: W. Bełzy 
Kto ty jesteś. Polak mały oraz W. Chotomskiej Dzień dobry królu Zygmuncie.

W II klasie rozwija się i pogłębia poprzednie treści, służą temu następujące 
kwestie: moja miejscowość w opowiadaniach i legendach, szacunek dla obrzędów 
i zwyczajów naszych przodków, miejsca pamięci jako dowód bohaterstwa narodu 
polskiego w walce o wolność, legendy i opowiadania związane z Warszawą, Krakowem, 
Gdańskiem, Poznaniem, polskie rzeki, góry, morze w pieśniach, literaturze i fi lmie. 
W III klasie program języka polskiego zapoznaje z elementami tradycji narodowej, 
zwraca uwagę na walory estetyczne kultury ludowej, prezentuje sylwetki wybitnych 
Polaków. Realizuje się zagadnienia: szacunek dla wytworów kultury ludowej, dawne 
pieśni i przysłowia dowodem mądrości naszych przodków i ich wrażliwości na 
piękno. Omawia się sylwetki wielkich Polaków: Adama Mickiewicza, Fryderyka 
Chopina, Jana Matejki, Stefana Czarnieckiego, Jana Henryka Dąbrowskiego, Tadeusza 
Kościuszki, Ludwika Waryńskiego, Karola Świerczewskiego, Stefana Starzyńskiego, 
Henryka Sucharskiego. Treści o dużym ładunku emocjonalnym są zawarte w po-
stulatach programowych – należą do nich opowiadania obrazujące bohaterską walkę 
narodu polskiego z okupantem hitlerowskim, spotkania z uczestnikami walk, stała 
opieka nad pamiątkami znajdującymi się w naszej miejscowości.

Edukacja polonistyczna na wyższych poziomach oraz w szkołach ponadpodsta-
wowych spełnia funkcje w trzech zakresach kształcenia: językowym, literackim 
i kulturalnym. Kształcenie językowe wyposaża ucznia w wiedzę o budowie języka 
i zasadach jego funkcjonowania jako środka porozumiewania się Polaków oraz 
zjawiska społecznego integrującego naród, wyrabia postawę pietyzmu w stosunku 
do języka ojczystego, tworzy emocjonalny stosunek do języka jako wyrazu dorobku 
wielu pokoleń i jako narzędzia wyrażania myśli i uczuć współczesnego Polaka. 
Dbałość o kulturę języka, budzenie wrażliwości na jego poprawność i piękno stają 
się elementami postawy patriotycznej. Zgodnie z rozwojem psychicznym uczniów 
ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w klasach IV–V dotyczą w znacznym stopniu 
najbliższego środowiska ucznia, wiążą się emocjonalnie z miejscem rodzinnym, 
z pięknem kraju lat dziecinnych oraz materialnymi i kulturalnymi osiągnięciami 
socjalizmu.
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Kształcenie literackie w klasach IV–VIII jest zgrupowane wokół kilku kręgów 
tematycznych. Pierwszy z nich to literatura ludowa, baśnie polskie, legendy, podania 
polskie. Wpływ ich treści na kształtowanie się uczuć i postaw patriotycznych dzieci 
jest szczególny, bo odbija się tutaj przyroda kraju ojczystego, jego obyczaje, które 
łączą Polaków. Drugi krąg tematyczny stanowią utwory prezentujące osiągnięcia 
literatury polskiej reprezentatywne dla kultury polskiej. Wybór utworów od czasów 
odrodzenia do współczesności został dokonany na podstawie kryterium doniosłości 
ich treści. Możliwe jest zbudowanie kanonu najważniejszych pozycji. W IV klasie 
to: J. Wybicki Mazurek Dąbrowskiego, J. Słowacki W pamiętniku Zofi i Bobrówny, 
W. Broniewski *** (Miasto kochane, piękne...). W V klasie to: J. Słowacki Sowiński 
w okopach Woli, M. Konopnicka Pieśń o domu, W. Broniewski Żołnierz polski. W VI 
klasie to: I. Krasicki Hymn do miłości ojczyzny, K. I. Gałczyński Pieśń o żołnierzach 
z Westerplatte, A. Kamiński Kamienie na szaniec. W VII klasie to: J. Długosz frag-
menty Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego, M. Konopnicka Rota, 
B. Prus Placówka, H. Sienkiewicz Krzyżacy, K. Bunsch Zdobycie Kołobrzegu. W VIII 
klasie to: H. Sienkiewicz Latarnik, A. Mickiewicz Pan Tadeusz, S. Żeromski Syzyfowe 
prace, J. Tuwim Kwiaty polskie, W. Broniewski Bagnet na broń i Na śmierć rewolucjo-
nisty, J. Przyboś Póki my żyjemy, A. Fidler Dywizjon 303, H. Auderska Ptasi gościniec. 
Wymienione utwory zawierają wzorce osobowe obywatela, ukazują poświęcenie 
bohaterów dla ojczyzny i cnoty obywatelskie, nawiązują do tradycji oręża polskiego. 
Ich problematyka koncentruje się wokół postępowych narodowo-wyzwoleńczych 
i rewolucyjnych tradycji narodu, ilustruje tezę o teraźniejszości wywodzącej się 
z przeszłości oraz z wysiłku i ofi arności najlepszych reprezentantów narodu.

Trzeci krąg obejmuje treści związane z najlepszymi tradycjami kultury polskiej. 
Są tutaj sylwetki najwybitniejszych postaci polskich uczonych, twórców literatury, 
teatru, muzyki, plastyki. Eksponuje się postawy patriotyczne, społeczne i moralne, 
wzorce osobowe, zwłaszcza F. Chopina, J. Matejki, S. Moniuszki, J. Chełmońskiego, 
J. Korczaka, T. Kotarbińskiego. Walor wychowawczy opowiadania o życiu tych postaci 
ma przejawiać się nie tyle w sferze poznawczej, ile w określeniu miejsca twórców 
w świecie uznanych wartości narodowych i etycznych.

Kształcenie kulturalne obejmuje treści zawarte w widowiskach teatralnych, 
fi lmach, audycjach radiowych i telewizyjnych. Przewiduje się działania uczniów 
poprzez gry dramatyczne, inscenizacje i recytacje. Szczególną okazją dla twórczej 
działalności dzieci są rocznice narodowe obchodzone w szkole, apele szkolne z okazji 
wydarzeń o charakterze ogólnopaństwowym.

W szkole średniej obowiązują programy nauczania dla liceum ogólnokształcą-
cego, technikum i liceum zawodowego, wydane w latach 1971 i 1974 oraz instruk-
cja programowa przygotowana i wydana w 1981 r.49 Programy z lat 70. eksponują  

49 W tym miejscu nadarzyła się pierwsza okazja do wyrażenia niezadowolenia z instrukcji 
programowej przynoszącej zmiany zapowiedziane porozumieniami gdańskimi z listopada 1980 r. 
Wątek dezaprobaty, w stosunku do wymuszonych zmian w edukacji polonistycznej, był kontynu-
owany dalej w omawianym dokumencie. Po dwóch latach władza krytycznie oceniała ustępstwa 
na rzecz opozycji i spolegliwość wobec Solidarności. Nie podobały się wszelkie korekty umożli-
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w dziedzinie kształcenia – „poznanie i przeżycie utrwalonego w piśmie dorobku 
ideowego i kulturalnego własnego narodu i ludzkości”, a w dziedzinie wychowania 
„pogłębianie uczuć patriotyzmu i internacjonalizmu”50. O tych powinnościach nie 
wspomina ostatnia instrukcja wydana w 1981 r., która uznaje za nadrzędne zadania 
przedmiotu „naukę czytania tekstu […] zarówno w kontekście historycznym 
jak i współczesnym, kształtowanie świadomości językowej oraz wrażliwości estetycz-
nej […] rozbudzanie zainteresowań humanistycznych, przygotowanie do samodziel-
nych poszukiwań intelektualnych, stwarzanie wizji kultury własnego kręgu cywili-
zacyjnego, uświadomienie doniosłej roli literatury w życiu człowieka, narodu 
i ludzkości”51.

Tak jak w programach z lat 70. nauczyciel będzie mógł eksponować idee pa-
triotyczne wynikające z wielu tekstów przewidzianych w instrukcji. W I klasie na 
szczególną uwagę zasługują: fragmenty z Kroniki polskiej Galla Anonima, Bogurodzica, 
Kazania sejmowe P. Skargi, Powrót posła J. Niemcewicza, Mazurek Dąbrowskiego 
J. Wybickiego, fragmenty O poprawie Rzeczypospolitej A. F. Modrzewskiego, Żywot 
człowieka poczciwego M. Reja, wybrane pieśni J. Kochanowskiego, wybrane utwory 
J. N. Potockiego, fragmenty Listów do Marysieńki J. Sobieskiego, wybór Satyr 
I. Krasickiego oraz fragmenty pism S. Staszica i H. Kołłątaja. 

W II klasie lektury obowiązkowe to: Oda do młodości, Dziady – cz. III, Konrad 
Wallenrod, Pan Tadeusz A. Mickiewicza, Kordian i wybrane liryki J. Słowackiego, 
Lalka B. Prusa, Gloria Victis i Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Potop H. Sienkiewicza. 
W III klasie obowiązują: Wesele S. Wyspiańskiego, Ludzie bezdomni i Przedwiośnie 
S. Żeromskiego, Noce i dnie M. Dąbrowskiej. W IV klasie: poezja polska z okresu 
II wojny światowej (według własnego wyboru), Pamiętnik z powstania warszawskie-
go M. Białoszewskiego, Dzienniki czasu wojny Z. Nałkowskiej, Popiół i diament 
J. Andrzejewskiego, Kolumbowie. Rocznik 20 R. Bratnego, Tren B. Czeszki, Sennik 
współczesny T. Konwickiego, Srebrne orły T. Parnickiego, Bołdyn J. Putramenta, Polska 
jesień J. J. Szczepańskiego. Lista utworów obowiązkowych została w instrukcji 
znacznie zredukowana. Usunięto zagadnienia jeszcze do 1980 r. kojarzone z eduka-
cją patriotyczną w szkołach średnich: dwujęzyczność piśmiennictwa średniowiecz-
nego, walka o język polski w okresie odrodzenia, zasługi drukarzy krakowskich 
i bakałarzy w krzewieniu języka polskiego, ich rola w rozwoju książki polskiej, 
znaczenie twórczości M. Reja dla rozwoju literatury narodowej i języka ojczystego, 
narodowy i humanistyczny charakter poezji J. Kochanowskiego, rozbudzanie poczu-
cia narodowego w okresie renesansu, teatr stanisławowski, zasługi W. Bogusławskiego 
dla sceny narodowej, walka o czystość języka narodowego w oświeceniu, rola twór-
czości J. I. Kraszewskiego w dobie niewoli narodowej, walka o wolność polityczną 

wiające nauczycielom swobodę w interpretacji tekstów literackich. Ostrzeżenie dotyczyło możli-
wego ujemnego wpływu na właściwie pojęte wychowanie młodzieży. Powodem do niezadowolenia 
było także usunięcie z nowej instrukcji programowej zapisu o pogłębianiu uczucia internacjona-
lizmu.

50 Wychowanie patriotyczne w edukacji szkolnej..., s. 55.
51 Ibidem, s. 58.
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i społeczną narodu polskiego, związek twórczości romantyków z życiem narodu pol-
skiego, postępowość i ograniczoność programu pozytywizmu polskiego na tle klęski 
powstania styczniowego, problematyka społeczno-narodowa i moralna Nad Niemnem 
E. Orzeszkowej, niszczenie przez hitlerowców kultury polskiej i jej twórców w okresie 
II wojny światowej, udział pisarzy w działalności konspiracyjnej, patriotyczny i in-
ternacjonalistyczny charakter twórczości literackiej w okresie wojny i okupacji.

Stare programy zawierały osobne uwagi o realizacji programu. Mówiły one 
o ukochaniu narodu i kraju ojczystego, gotowości do najwyższych poświęceń w jego 
obronie, ofi arnej walce w przeszłości o wyzwolenie spod ucisku politycznego i spo-
łecznego. W nowej instrukcji zrezygnowano z odrębnego eksponowania wychowaw-
czych funkcji języka polskiego.

W zasadniczej szkole zawodowej zostały wyróżnione dwa zakresy edukacji 
polonistycznej: językowy i literacko-kulturalny. Edukacja literacko-kulturalna powinna 
ułatwić uczniowi znalezienie odpowiedzi na pytania: „kim jestem, jakie jest moje 
miejsce w społeczeństwie, jakie wartości tworzą świat w którym żyję?”52. Kontakt 
z literaturą ma poszerzyć doświadczenie młodzieży, pomóc jej w wyborze wartości, 
pobudzać do refl eksji i zastanowienia się nad swoim stosunkiem do spraw kraju 
i społeczeństwa. Problemami wiodącymi są: w I klasie – „Obywatelski charakter 
literatury oświecenia”; w II klasie – „Naród i ojczyzna”, „Praca i obyczaje”, „Człowiek 
i wspólnota”; w III klasie – „W poszukiwaniu wartości”.

Lektura dzieł literackich ma ukazywać formowanie się świadomości narodowej 
i odpowiedzialności obywatelskiej, kształtowanie się pojęcia ojczyzny, podkreślać 
doniosłość problematyki społecznej dla narodu, eksponować pracę jako źródło 
wartości narodowych. W postawach bohaterów literackich szukamy prywaty i obo-
wiązku społecznego, egoizmu i poświęcenia dla kraju. Mazurek Dąbrowskiego 
wprowadza problematykę „naród i ojczyzna”, towarzyszą mu m.in. Warszawianka, 
Rota, Moja Ojczyzna (C. K. Norwida). W problematykę „renesansowa pełnia życia” 
wprowadzają: fragment utworu A niechaj narodowie M. Reja, fragment Odprawy 
posłów greckich J. Kochanowskiego oraz kazanie O miłości ku ojczyźnie P. Skargi. Utwór 
Do Matki Polki A. Mickiewicza otwiera dobór utworów poświęconych problematy-
ce walk narodowo-wyzwoleńczych, rewolucji, wojny i okupacji.

Przechodząc do nauczania historii, na szczeblu początkowym podkreśla się 
kształtowanie racjonalnego i emocjonalnego stosunku uczniów do ojczyny. Programy 
uwzględniają zaznajomienie z elementami kultury materialnej, z zabytkami, faktami 
historycznymi związanymi z miejscem zamieszkania. Po trzyletnim okresie naucza-
nia uczeń powinien: mieć poczucie przynależności narodowej, znać swoją gminę 
i województwo, umieć opowiedzieć o Warszawie, o swoim mieście wojewódzkim, 
wymienić najważniejsze rzeki i miasta Polski, wskazać na mapie granice państwa 
polskiego. Uczeń powinien wykazywać zainteresowanie przeszłością swojej rodzin-
nej miejscowości, gminy, województwa i kraju, wiedzieć, które miasta były dawniej 
stolicami Polski, umieć podać przykłady najważniejszych zabytków i pamiątek na-
rodowych.

52 Ibidem.
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Nauka propedeutyczna – w IV klasie – zakłada przekazywanie wiedzy w formie 
barwnych opowiadań, odwołujących się do wyobraźni i uczuć dzieci. Obrazy z dziejów 
stanowią przekrój całej historii Polski od powstania państwa po współczesność. 
Uczniowie dowiadują się o powstaniu państwa polskiego, walce obronnej o terytorium 
i granice, potędze państwa i tragedii rozbiorów. Omawia się walkę o niepodległość 
i wyzwolenie społeczne, walkę z okupantem hitlerowskim. Znaczenie ma prezenta-
cja sylwetek bohaterów narodowych, władców, dowódców i polityków.

Kurs systematyczny obejmuje klasy V–VII. Jego zadaniem jest zaznajomienie 
uczniów z dziejami Polski i wybranymi elementami historii powszechnej, z najwy-
bitniejszymi osiągnięciami narodu i ludzkości w dziedzinie nauki i kultury, z ele-
mentami historii rozwoju środków produkcji i stosunków społecznych, zapoznanie 
z dziejami walki klasowej na różnych etapach historii ze szczególnym podkreśleniem 
roli klasy robotniczej w walce o wyzwolenie społeczne. Ucząc się historii, uczniowie 
powinni poznać przeszłość swego narodu, jego sukcesy i chlubne tradycje oraz 
przyczyny niepowodzeń i upadków. Nauczanie historii pozwala budzić uzasadnioną 
dumę z osiągnięć narodu na polu gospodarczym, społecznym i kulturalnym, zmierza 
do ugruntowania miłości ojczyzny, związania dzieci z postępowymi i rewolucyjnymi 
tradycjami, rozwija uczucia przyjaźni i szacunku dla innych narodów oraz poczucie 
solidarności z ludźmi walczącymi o społeczne i narodowe wyzwolenie. Główny cel 
to wychowanie świadomych obywateli Polski Ludowej, emocjonalnie związanych 
z budownictwem socjalizmu. Budzenie patriotyzmu łączy się z  internacjonalizmem. 

Uczniowie poznają, w jaki sposób inne narody służyły sprawom swego kraju. 
Już wojny grecko-perskie mogą stanowić przykład poświęcenia Greków w obronie 
ojczyzny. 

Istotne znaczenie mają przykłady wojen obronnych toczonych przez państwo 
polskie z naporem feudałów niemieckich, z Tatarami, Krzyżakami, najazdów Szwedów 
i Turków. W materiale nauczania znajdują się przykłady bohaterstwa i poświęcenia 
postępowej szlachty i mas ludowych w warunkach zagrożenia bytu państwowego 
w końcu XVIII w. i walk o narodowe i społeczne wyzwolenie w XIX w., a także 
przykłady bohaterstwa klasy robotniczej w walce o sprawiedliwość społeczną w okresie 
rewolucji 1905 r., walkach o odzyskanie niepodległości i demokratyczny charakter 
II Rzeczypospolitej. Szczególne walory wychowawcze ujawniają się przy omawianiu 
walki narodu polskiego podczas najazdu i okupacji hitlerowskiej. Reformy ustrojowe, 
gospodarcze i oświatowe dokonywane przez PPR, a następnie przez PZPR są 
również analizowane jako przejawy patriotycznej postawy. Ostatnia grupa zagad-
nień ma ułatwić uczniom zrozumienie, że patriotyczna postawa to nie tylko walka 
orężna, ale i codzienna praca. Walory wychowawcze stanowią nie tylko przykłady 
pozytywnej działalności i pracy dla kraju. Trzeba zwracać uwagę na negatywne skutki 
prywaty i zdrady. 

W szkole średniej uczniowie poznają początki powstania państwa polskiego 
w kontekście powstania państw w średniowieczu w Europie. Uczniowie powinni 
wynieść przeświadczenie o istnieniu pierwszego organizmu państwowego na ziemiach 
polskich na długo przed panowaniem Mieszka I. Ma im w tym dopomóc charak-
terystyka rozwoju społeczno-gospodarczego kultury i procesu powstawania państw 

Wychowanie patriotyczne



200 

słowiańskich. Następnie podkreśla się zagrożenie zewnętrzne, które towarzyszyło 
procesowi kształtowania się państwa polskiego. Wiele miejsca poświęca się wzro-
stowi potęgi Polski w okresie złotego wieku, ukazuje się skutki zaangażowania się 
w politykę wschodnią. Program akcentuje kryzys, który ogarnął Polskę w XVII 
i I połowie XVIII w. W kolejnych partiach materiału istotne są dążenia postępowych 
sił społecznych do likwidacji zacofania gospodarczego i kulturalnego na drodze 
reform społecznych, tutaj dominuje dzieło Komisji Edukacji Narodowej. Później 
uczniowie dowiadują się o rozwoju anarchii i prywaty magnackiej.

Walka o niepodległość Polski ma być ściśle powiązana z udziałem Polaków 
w walkach o wolność innych narodów. Równocześnie walka o wyzwolenie narodo-
we – także zgodnie z programem – jest powiązana z walką o wyzwolenie społeczne. 
Uczniowie dowiadują się o początkach i rozwoju polskiego ruchu robotniczego i jego 
związkach z ruchem międzynarodowym. II Rzeczpospolita jest przykładem kolej-
nego etapu w rozwoju państwowości polskiej, należy poznać blaski i cienie tego 
okresu. Lata II wojny i okupacji dają wiele sposobności do eksponowania patrioty-
zmu narodu i bohaterstwa żołnierzy Polski Walczącej. Polska Ludowa jest ukazy-
wana poprzez przemiany ustrojowe, polityczne, społeczne i gospodarcze. Program 
przedstawia osiągnięcia, jak i trudności, dostarcza wielu przykładów ofi arnej pracy 
narodu dla dobra Polski, nazywając to przejawami patriotyzmu czasów współczesnych. 
Wysiłek całego społeczeństwa w odbudowie ze zniszczeń wojennych i zagospoda-
rowanie ziem odzyskanych to służba dla państwa i narodu, patriotyzmem socjali-
stycznym jest zbiorowy wysiłek w budowie Polski Ludowej.

Przedmioty społeczno-polityczne to wiedza obywatelska w szkołach podstawo-
wych i zasadniczych szkołach zawodowych oraz propedeutyka nauki o społeczeństwie 
w liceach i technikach. O kształtowaniu patriotycznych postaw decydują tutaj obok 
programów nauczania także wzajemne stosunki pomiędzy nauczycielami i uczniami, 
następnie generalny stosunek uczniów do przedmiotu nauczania. Mówiąc o roli tych 
przedmiotów w procesie kształtowania patriotycznych postaw młodzieży, należy 
mieć na myśli nie rozpoczynanie, a udział w kontynuacji procesu. Uczestnicząc 
w lekcjach, uczniowie posiadają już określony stosunek do wielu spraw składających 
się na obraz ojczyzny. Ich postawa była kształtowana pod wpływem domu rodzin-
nego i środowiska oraz na lekcjach innych przedmiotów, których nauczanie rozpo-
czyna się wcześniej. Rola wiedzy obywatelskiej i propedeutyki nauki o społeczeństwie 
będzie się wyrażać w utrwalaniu już posiadanego światopoglądu oraz w jego zmie-
nianiu lub korygowaniu, a przede wszystkim w racjonalizacji i wzbogacaniu wiedzy 
młodzieży o nowe treści.

W VII klasie program wprowadza w życie najbliższego środowiska poprzez 
ukazanie potrzeb mieszkańców, ich różnorakiej działalności. W VIII klasie treści 
odnoszą się do ogólnych problemów społeczeństwa i państwa oraz istotnych zagad-
nień międzynarodowych. W szkołach średnich treści tworzą sprzyjające warunki do 
kształtowania komponentów postaw patriotycznych w różnych sferach osobowości 
uczniów. Są to: 

1. W sferze wiedzy i doświadczenia: wiedza o aktualnych problemach kraju, jego 
osiągnięciach oraz trudnościach koniecznych do przezwyciężenia na drodze dalsze-
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go rozwoju; wiedza o udziale Polski w świecie; znajomość związków zachodzących 
między różnymi zjawiskami życia społecznego a czynnikami warunkującymi bez-
pieczeństwo kraju. Tutaj kształtujemy świadomość istoty patriotyzmu jako poczucia 
związku i solidarności ze swoim krajem i narodem oraz odpowiedzialności za jego 
rozwój w okresie socjalizmu.

2. W sferze poglądów i przekonań:
– przekonanie o ścisłym powiązaniu losów Polski z losami wspólnoty socjali-

stycznej, o szczególnie braterskich związkach z narodami Związku Radzieckiego;
– „przekonanie o potrzebie przeciwstawienia się poglądom zniekształcającym 

obraz aktualnej sytuacji kraju, uogólniających występujące w życiu codziennym 
niedostatki i nieprawidłowości, siejącym niewiarę w możliwości ich likwidacji, 
umniejszającym jego dorobek i potencjalne możliwości”53.

3. W sferze emocji:
– krytyczny stosunek wobec obywateli, którzy postępują w sposób niezgodny 

z normami patriotyzmu socjalistycznego;
– uczucie solidarności i poparcia dla wszystkich działań sprzyjających mobiliza-

cji i integracji narodu wokół socjalizmu oraz dezaprobaty wobec działań i poglądów 
demobilizujących;

– uczucie satysfakcji i dumy z dorobku gospodarczego, kulturalnego i naukowe-
go kraju, zadowolenie z pokojowej polityki rządu, jego aktywności na arenie mię-
dzynarodowej.

W wychowaniu patriotycznym swój udział ma również przedmiot szkolny – 
plastyka. Przekazując wiedzę o sztuce, budzimy szacunek dla dorobku kulturalnego 
narodu. W nauczaniu początkowym uczniowie poznają funkcje dzieł plastycznych 
na przykładzie scen rodzajowych, batalistycznych i historycznych, stykają się nie 
tylko z wartościami „czysto estetycznymi”, formalnymi, ale i ideowymi.

Duża jest rola lekcji muzyki. Tutaj dla wychowania patriotycznego warto poznać 
kulturę ludową. Folklor muzyczny wiąże się ściśle z narodem, jego pracą, obyczaja-
mi, tradycją. Zwracamy uwagę na cechy muzyki ludowej, jej melodykę, rytmikę, 
maniery wykonawcze. Młodzież poznaje polskie tańce narodowe: krakowiaka, ku-
jawiaka, oberka, mazura, poloneza. Wskazuje się na wpływ muzyki ludowej na 
twórczość polskich kompozytorów, szczególnie eksponuje się to przy omawianiu 
twórczości F. Chopina, S. Moniuszki, H. Wieniawskiego, K. Szymanowskiego, 
W. Lutosławskiego. Oddzielne znaczenie mają pieśni patriotyczne i historyczne. 
Poznawanie takich utworów pozwala emocjonalnie wiązać młodzież z doniosłymi 
wydarzeniami w historii. Do tych pieśni należą: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, 
Bartoszu, Bartoszu, Polonez 3 Maja, Mazurek Dąbrowskiego, Warszawianka, pieśni 
ruchu robotniczego – np. Jaroszowianka, Mazur Kajdaniarski, Na barykady, pieśni 
żołnierskie z czasów I i II wojny światowej i partyzanckie z ostatniej wojny, pieśni 
z powstania warszawskiego.

W procesie wychowania patriotycznego uczestniczą także godziny wychowaw-
cze, gdzie zaznajamia się młodzież z zasadami życia środowiska, w którym jest 

53 Ibidem.
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osadzona szkoła. Uczniowie zapoznają się z funkcjonowaniem różnych instytucji, 
kształtują szacunek dla władz i gotowość udziału w inicjowanych przez nie działa-
niach. W efekcie młodzież powinna uświadomić sobie rolę środowiska społecznego 
w życiu człowieka oraz zrozumieć związki, które zachodzą pomiędzy procesami 
wytwarzania a ustrojem społeczno-politycznym. Inne treści programowe wymagają 
zapoznania z ludźmi zasłużonymi dla miasta, sylwetkami znanych postaci. Podczas 
rozmów, dyskusji, działań młodzież dowiaduje się, że nazwy szkół, instytucji nadaje 
się w dowód zasług i poświęcenia ludzi. Kształtuje się życzliwość dla ludzi pracy, 
szacunek dla tych, którzy pracowali i pracują w regionie, dla kombatantów, działaczy 
ruchu robotniczego, działaczy partyjnych i społecznych.

Ostatnia sześciolatka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Po formalnym ogłoszeniu zawieszenia stanu wojennego 22 lipca 1983 r., obo-
wiązywała wykładnia o postępującej stabilizacji w oświacie, na którą wpłynęło 
dyscyplinowanie środowiska oraz opieka instancji partyjnych nad szkołami podsta-
wowymi i organizacjami partyjnymi. Ład propagandowy zakłócały wciąż obecne 
informacje o szkołach zdominowanych przez byłą Solidarność, zwłaszcza o liceach 
ogólnokształcących w dużych miastach, gdzie nadal miały być obserwowane postawy 
wyczekiwania i bierności. Mówiły one, że zespoły nauczycielskie wykazywały lojal-
ność, ale są przypadki bojkotu ZNP. Była Solidarność spowodowała spustoszenie 
wśród młodzieży szkolnej. Szeregi nauczycielskie podporządkowały się rygorom, ale 
kadrowi działacze Solidarności obrali jako formę walki metodę biernego oporu, 
apolityczności i nieangażowania się. Atmosfera zwątpienia i dezaprobaty udzieliła 
się części nauczycieli – członków PZPR. W latach 1980–1982 upartyjnienie wśród 
nauczycieli zmniejszyło się o 10%, tj. z 38% do 28%. Na początku roku szkolnego 
1983/1984 wahało się ono w granicach od 21,8% (Warszawa) do 40% (Katowice). 
Najniższe upartyjnienie odnotowano wśród nauczycieli szkół podstawowych i przed-
szkoli. Wymowny był fakt niskiego upartyjnienia wśród nauczycieli młodych stażem 
(8–20%). Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego został zakończony proces 
odbudowy ZNP, który w przeciwieństwie do Solidarności nauczycielskiej uzyskał 
rejestrację w dniu 5 sierpnia 1982. W okresie przygotowania do rejestracji odważ-
niejsza część członków grupy założycielskiej domagała się zapisu w statucie prawa 
do strajku. W końcu zgodziła się na formułę, w której art. 9, pkt 2 stanowił: „ZNP 
stosuje wszelkie prawnie dozwolone środki urzeczywistnienia swych celów, w tym 
także prawnie dozwolone formy protestu”54.

13 grudnia 1983 r., a więc w 2. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, gotowe 
były tezy oceniające stan oświaty i wychowania, przeznaczone na posiedzenie ple-
narne KC PZPR, zbierające dorobek państwa ludowego, które za kilka miesięcy 
miało obchodzić swoje 40-lecie. W pigułce zawarto znane tutaj od lat slogany. Nowe, 

54 Ibidem.
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bo rozprawiające się z ostatnim okresem, było natomiast zakończenie. I tak upo-
wszechnienie oświaty stanowiło „wynik wielkiej pracy partii, państwa i narodu”. 
PRL zrealizowała postulat upowszechnienia wykształcenia jednolitego pod względem 
programowym oraz wyrównywania szans oświatowych. Dokonała się jakościowa 
zmiana w położeniu społeczeństwa polskiego, czego wyrazem był m.in. awans 
oświatowy. Rozwój oświaty w PRL stanowił dowód, że „[…] socjalizm wzbudził 
nie tylko głód wiedzy, ale potrafi ł uruchomić masowe działania zmierzające do jego 
zaspokojenia”55. System szkolnictwa stał się czynnikiem sprawczym rozwoju państwa 
i „dźwignią demokratyzacji stosunków społecznych”. W latach 1980–1982 szkoła 
była terenem walki politycznej, gdzie podejmowano nieudane próby podważenia 
zasad ustrojowych socjalistycznej szkoły polskiej56.

Sekretarze KC PZPR, borykający się z wieloma kłopotami, znaleźli jednak czas 
na zmartwienia związane z osłabieniem dynamiki pracy ideowej z młodzieżą. 
Powodem alarmu były doniesienia z Wojskowej Akademii Politycznej, która prze-
prowadzała badania wśród młodzieży przedpoborowej i poborowej. Wojskowi 
specjaliści uzyskali obraz młodych ludzi, którzy pozostawali pod wpływem propa-
gandy zachodniej, słuchali Radia Wolna Europa i sceptycznie oceniali wysiłki partii 
i rządu, mające na celu przezwyciężenie kryzysu gospodarczego. Ponadto specjaliści 
wyrobili sobie pogląd pokazujący młodzież będącą pod wpływem kleru, który roz-
budzał w niej „zainteresowania religijne” także na czas odbywania służby wojskowej. 
Kolejne ustalenia badawcze dotyczyły spraw będących powszechną tajemnicą. Mówiły 
one o:

– negatywnym stosunku znacznej części młodzieży do obowiązku służby woj-
skowej, pojmowanego jako „przerwa w życiorysie” i traktowanie służby wojskowej 
nie jako zaszczytnego obowiązku, ale okresu „na przetrwanie”;

– trudnościach w egzekwowaniu odbywania służby wojskowej z powodu pogłę-
biającego się wyżu demografi cznego, kiedy to nasiliły się starania wielu instytucji 
i zakładów pracy o odroczenie służby wojskowej młodych pracowników.

Kto ponosił odpowiedzialność za powyższe negatywne zjawiska odczytywane 
jako konsekwencja nieskutecznej pracy wychowawczej? Oczywiście szkoła, dom 
rodzinny, zakłady pracy, organizacje młodzieżowe i organizacje paramilitarne. Wojsko 
nie zostało wymienione. Teraz w trybie doraźnym dla naprawy sytuacji wezwano 
organizacje partyjne. To one miały zająć się wychowaniem obywatelskim i przyspo-
sobieniem obronnym (ale asekuracyjnie nie precyzowano gdzie). Powinny pozyski-
wać do akcji jak największą rzeszę kombatantów – uczestników II wojny światowej, 
członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Związku Byłych Żołnierzy 
Zawodowych oraz Klubów Ofi cerów Rezerwy. Najbardziej realistyczny z tych po-
mysłów to polecenie upowszechniania w zakładach pracy i gminach obyczaju uro-
czystych pożegnań poborowych odchodzących do wojska. Pożegnanie winno być 

55 Ibidem.
56 Tezy opracowania przeznaczonego na posiedzenie plenarne KC PZPR, 13 XII 1983, 
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przesłaniem do zobowiązania poborowego, aby wzorowo pełnił służbę i utrzymywał 
więź ze swoim zakładem pracy. Konsekwentnie organizacje partyjne miały organi-
zować powitania rezerwistów wracających z wojska57.

W kolejnym nowym roku szkolnym priorytetem stał się świecki charakter szkoły. 
Centrum nerwowo reagowało na religijne postawy nauczycieli i denerwowało się 
„klerykalizacją” życia publicznego. „Zaobserwowano zwiększoną aktywność kleru, 
aktywu parafi alnego, zakonów żeńskich i męskich wokół masowego udziału mło-
dzieży w pielgrzymkach, w tym także dzieci, które uczestniczyły w I komunii, 
głównie to młodzież nosiła symbole religijne i elementy dekoracyjno-dewocjonalne”58. 
Dla porządku dyrektorom szkół i nauczycielom wyznaczono służbowy obowiązek 
respektowania zasad świeckości szkoły. I nieustannie przypominano o obowiązku 
nauczania według ofi cjalnie zatwierdzonych programów59. 

Polemiki wokół świeckości szkoły chwilami miały cyniczne akcenty. I tak wice-
minister oświaty instruował kuratorów, aby szczególną uwagę zwrócili na szkoły, 
które niedostatki swojej pracy wychowawczej tłumaczą obiektywnymi trudnościami, 
wyjątkowo niezdyscyplinowaną młodzieżą, przeładowanym programem nauczania, 
przeciążeniem lekcyjnym, wielozmianowością, dojazdami uczniów itp. Następnie 
wiceminister dodał kąśliwą uwagę, iż „Dziwne, że trudności te jakoś nie przeszka-
dzają nierzadko w gremialnym udziale uczniów we wszelkich ceremoniach kościel-
nych, pielgrzymkach i innych formach działalności pozaszkolnej Kościoła”60.

Właśnie świeckość stała się osią odreagowania za okres zmagań z Solidarnością. 
Z wysokości KC PZPR wracając do wydarzeń po sierpniu 1980 r., oznajmiano, że 
pod wpływem haseł zerwania z państwowo-partyjnym monopolem, monopolem 
marksizmu-leninizmu, odkłamania historii, uspołecznienia oświaty, antyustrojowe 
ekstrema NSZZ „Solidarność” zmierzały do pozbawienia szkoły państwowego, 
świeckiego i socjalistycznego charakteru. W zamian za to poprzez fakty przeforso-
wano autonomię oznaczającą podległość szkoły wobec związków wyznaniowych, 
wprowadzenie do szkół emblematów religijnych i nauczanie religii oraz osób du-
chownych do prowadzenia tych zajęć. Dalej wykładnia ofi cjalnego stanowiska partii 
składała się z następującego stwierdzenia, iż w ostatnim okresie w kręgach episko-
patu lansuje się tezę o potrzebie ustanowienia zasady szkoły ideologicznie neutral-
nej w miejsce szkoły świeckiej. Teoria ta koresponduje z ofi cjalnie głoszoną przez 
Solidarność tezą o pluralizmie światopoglądowym, a oba poglądy na charakter szkoły 
wywodzą swój rodowód z doktryny „socjalchadeckiej”. Wzywano do uniezależnienia 
samorządu szkolnego od administracji oświatowej. W walce o realizację swoich celów 

57 List Sekretariatu KC PZPR do I sekretarzy KW PZPR w kontekście Zarządzenia nr 16 
Prezesa Rady Ministrów z 7 V 1984 oraz uzasadnienie projektu tego listu (do użytku służbowe-
go), AAN, KC PZPR, sygn. XI/993, k. 186–192.

58 Informacja o sytuacji społeczno-politycznej w oświacie i zadaniach pracy partyjnej na rok 
szkolny 1983/1984 sporządzona przez Wydział Nauki i Oświaty KC PZPR, AAN, KC PZPR, 
sygn. XI/992, s. 36–47.

59 Ibidem.
60 Stenogram z narady z kuratorami. Wystąpienie wiceministra W. J. Króla, 19 VI 1984, 
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ekstremiści wykorzystywali wszystkie dostępne środki. Pod hasłem odkłamania 
historii usiłowali wprowadzić do niej treści antyrosyjskie i antyradzieckie. Nielegalnie 
rozpowszechniali wśród nauczycieli własne wersje programów. 

Przeskakując zbiór zarzutów odnoszących się do treści przedmiotów szkolnych, 
zmierzamy do rekryminacji wychowawczych. Za tendencje szkodliwe, które częścio-
wo udało się zastosować przeciwnikom politycznym, uznano rozstrzyganie sporów 
dorosłego społeczeństwa na oczach dzieci. Zmuszano młodzież do protestów wobec 
władzy – padały kolejne rekryminacje – ale wzywając młodzież do buntu przeciw 
władzy nawoływano do nieposłuszeństwa wobec siebie, bo nauczyciel jest pracow-
nikiem państwowym, więcej, za państwowe pieniądze nauczyciele prowadzili dzia-
łalność antypaństwową. Teraz trzeba przeprowadzić rozmowy z nauczycielami, którzy 
nadal pozostają w kolizji z art. 6 Karty Nauczyciela61, zajmując postawę nielojalną 
wobec państwa. Ukoronowaniem rozliczenia z przeszłością były plany na przyszłość, 
zapowiadające wyeliminowanie antyradzieckości, skłonności do konspirowania 
i anarchizowania, bo państwowa i socjalistyczna placówka szkolna nie może być 
terenem wolnej gry różnych orientacji politycznych62. 

Podsumowanie mijającego roku szkolnego w czerwcu 1984 r. odbywało się 
w dość optymistycznej atmosferze. Minister Faron był zadowolony ze stabilizacji 
nastrojów wśród uczniów i postaw realistycznych, które coraz częściej zyskują po-
parcie w wielu młodzieżowych kręgach. Cieszył się z akceptacji ustroju socjalistycz-
nego oraz sympatii dla rządu. Na poparcie przywoływał własne introspekcje 
z ostatnich obchodów święta 1 Maja. Jego zdaniem w pochodach uczestniczyło 
ponad 90% młodzieży, a kraj od dawna nie pamiętał takich tłumów idących w ko-
lumnach szkolnych. Minister zgadzał się z wynikami badań dostarczanych przez 
socjologów, które pokazywały krytycyzm młodych ludzi wobec życia w kraju przy 
jednoczesnym głębokim przywiązaniu do ideałów socjalizmu. Jego zdaniem młodzież 
pozostawała wrażliwa na krzywdę ludzką, niesprawiedliwość społeczną i mijanie się 
słów z czynami. Jednak cały czas chciała dyskutować o przyczynach kryzysu w kraju 
i o przyszłości Polski. Oczywiście nadal było sporo młodzieży nieufnej, zamkniętej 
w sobie, krytycznej wobec wszelkich posunięć władz. Minister polecił więc zajęcie się 
tą grupą młodych ludzi, bo o nich toczy się walka, zwłaszcza z Kościołem63.

Instrukcja dla roku szkolnego 1986/1987, opublikowana w „Dzienniku 
Urzędowym MOiW” 1968, nr 1, mówiła, iż w zakresie rozwijania wychowawczych 

61 Nowa Karta Nauczyciela została jednogłośnie uchwalona przez Sejm 26 I 1982 r. Art. 21 
mówił, że średnie wynagrodzenie nauczyciela nie może być niższe od średniego wynagrodzenia 
pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej. Właśnie ten 
zapis reklamowano jako największe osiągnięcie spełniające oczekiwania nauczycieli. Oczywiście 
w warunkach zapaści gospodarczej państwa (braku towarów na rynku, infl acji, systemu kartkowe-
go) nie miał on znaczenia. Od września 1983 r. wszedł w życie zapis określający tygodniowy 
wymiar zajęć dydaktycznych dla większości nauczycieli w liczbie 18 godzin.

62 Artykuł W. Kata – z-cy kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR – został opu-
blikowany w „Nowych Drogach”, a następnie jego fragmenty przedrukowała m.in. „Oświata i Wy-
chowanie” 1983, nr 1, s. 42–46.

63 Przemówienie ministra B. Farona na naradzie z kuratorami, 19 VI 1984, AMENiS, b.n.
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funkcji szkoły należy zwłaszcza skutecznie upowszechniać naczelne wartości socja-
lizmu, efektywnie kształtować postawy moralne, społeczne, patriotyczne i interna-
cjonalistyczne oraz przeciwdziałać obcym ideowo wpływom. Nieco dobitniej została 
podkreślona świeckość jako zasada niezbędna do przestrzegania w codziennej prak-
tyce. Tradycyjnie umieszczono też funkcję kształtowania światopoglądu opartego na 
naukowych przesłankach. Powyższe aksjomaty zaintrygowały jednak Ryszarda 
Bendera, posła na Sejm. Napisał on ofi cjalny list do minister J. Michałowskiej-
-Gumowskiej, w którym zadał dwa pytania:

1. Co zgodnie z duchem instrukcji, uznaje ministerstwo za wpływy ideowo 
obce? Czy obejmują one „światopogląd chrześcijański, kształtujący ideowość religij-
ną i patriotyczną szerokich rzesz młodzieży polskiej”?

2. Czy Pani Minister dostrzega sprzeczność między głoszoną w instrukcji zasadą 
świeckości i żądaniem kształtowania wśród młodzieży światopoglądu opartego na 
naukowych przesłankach?

Już same pytania były zadane prowokująco, a dodatkowo poseł dołączył komen-
tarz mówiący o treści instrukcji, której żądania uznawał za faworyzujące jeden 
światopogląd, przez co materializm uzyskał wyłączność na naukowy charakter. Bender 
pytał jeszcze, czy światopogląd chrześcijański ma być wyeliminowany na rzecz 
światopoglądu materialistycznego.

Na pytanie posła pani minister odpowiedziała z trybuny sejmowej dwa miesią-
ce później. Wyjaśnienie rozpoczynało się od określenia pojęcia „światopogląd”, przez 
które w praktyce szkolnej rozumiała zbiór opisowych, wartościujących i normatyw-
nych twierdzeń dotyczących świata w całości, a więc świata przyrody, środowiska 
społecznego, zachowań ludzkich, samego człowieka i jego życia. Szkoła jest powo-
łana do tego, aby kształcić i kształtować uczniów na podstawie współczesnych odkryć 
naukowych. Zadanie szkoły to dostarczanie wiedzy o prawach przyrody i życia 
społecznego, dziejach i kulturze ludzkości, zajmuje się więc tym, co jest nauką, co 
daje się weryfi kować. Szkoła nie interesuje się, czy pod wpływem wiedzy biologicz-
nej, fi zycznej lub humanistycznej zmieniły się poglądy uczniów wyniesione z domu. 
Nie zajmuje się tym, ponieważ poglądy należą do sfery prywatnych decyzji i osobi-
stych przekonań, pozostawionych dla instytucji pozaszkolnych. Drugie pytanie też 
doczekało się odpowiedzi w formie wyjaśnienia pojęcia. Pani minister defi niowała 
pojęcie „obcość ideowa” w odniesieniu do praktyki szkolnej. Za obce ideowo uważała 
wszystko to, co szkodzi współczesnemu ustrojowi, co godzi w rację stanu i zasady 
zdrowia moralnego. Miały to być przejawy demoralizacji i patologii społecznej, le-
nistwa, nieróbstwa, pasożytnictwa społecznego prowadzącego do zaniku aspiracji 
życiowych i hamujące rozwój społeczny64.

Przytoczona wymiana zdań wiązała się z wdrażaniem do szkół ponadpodstawo-
wych religioznawstwa. Zostało ono usytuowane jako przedmiot w cyklu kształcenia 
w nowo wprowadzonym bloku przedmiotów:

– wybrane zagadnienia z pedagogiki i psychologii,

64 List R. Bendera do ministra oświaty J. Michałowskiej-Gumowskiej, 19 V 1986 oraz tekst 
odpowiedzi w formie przemówienia sejmowego, czerwiec 1986, AMENiS, b.n.
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– propedeutyka fi lozofi i,
– problemy współczesnej cywilizacji,
– wiedza o prawie,
– propedeutyka wiedzy ekonomicznej,
– ochrona i kształtowanie środowiska,
– elementy informatyki,
– informacja naukowa z elementami naukoznawstwa,
– religioznawstwo.
Każdego roku uczniowie wybieraliby i uczyliby się jednego przedmiotu, z wy-

jątkiem religioznawstwa, które miało być przedmiotem obowiązkowym w IV klasie. 
Takie były założenia.

Bezpośrednim impulsem do podjęcia prac nad przygotowaniem programu reli-
gioznawstwa stała się decyzja Biura Politycznego KC PZPR z 1983 r. Z funkcjo-
nującego w resorcie oświaty zespołu programowego ds. wiedzy o społeczeństwie 
został wydzielony podzespół, któremu powierzono opiniowanie, a autorem progra-
mu był dr Zenon Kawecki, wówczas pracownik Instytutu Podstaw Marksizmu-
-Leninizmu. W okresie od maja do października 1983 r. program konsultowano 
w sieci oddziałów doskonalenia nauczycieli, następnie poddano pod ocenę Zespołu 
Partyjnych Socjologów i Politologów przy Wydziale Nauki KC PZPR. Stanowisko 
zajął Urząd ds. Wyznań, który częściowo skrytykował wersję programową. W ślad 
za tym usunięto tematykę dotyczącą poglądów starożytnych na genezę i istotę religii 
oraz skrócono wiadomości o współczesnej polityce Kościoła rzymskokatolickiego.

Odbyło się spotkanie w warszawskim oddziale Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Świeckiej. Opinię nadesłał Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Ocena ta zawierała generalną uwagę, żeby tak sformułować program, aby nie indok-
trynował on uczniów, gdyż religioznawstwo jako dyscyplina naukowa sama w sobie 
ma walor laicyzujący. Instytut Religioznawstwa Akademii Nauk Społecznych także 
konsultował program. I tutaj uwagi potwierdzały słuszność założeń. Do celów na-
uczania proponowano dodać dwa inne. Pierwszy to umacnianie przekonania o su-
werenności i świeckości państwa, jego instytucji i szkoły. Drugi to kształtowanie 
naukowego poglądu na świat i moralności świeckiej. 

Pierwsze zatwierdzenie odbyło się w 1984 r. Wersja programowa ostatecznie 
została przyjęta w maju 1986 r. W stosunku do pierwowzoru różniła się nieznacz-
nie. W dziale I: „Religia jako zjawisko społeczne”; z tematu „Istota religii” usunięto 
tekst „Istotne cechy religii: wiara w siły nadprzyrodzone, emocjonalny stosunek do 
tych sił, przekonanie o istnieniu specyfi cznej więzi pomiędzy ludźmi a światem 
nadprzyrodzonym”. W temacie „Struktura współczesnych religii” wykreślono hasła: 
„Wzajemny stosunek świadomości potocznej i doktryny” oraz „Sekty – ich specyfi -
ka”. W dziale II: „Religie współczesnego świata” (poprzedni tytuł „Główne religie 
świata”) przydzielono więcej godzin na omówienie historycznych form religii i teorii 
wyjaśniających pochodzenie religii.

W pracach przygotowawczych administracja oświatowa zakładała idealną sytu-
ację pokazującą każdą szkołę, która przystępuje do realizacji programu, jako placów-
kę, gdzie wszyscy, a więc nauczyciele, rodzice i dzieci powinni wyrobić sobie świa-
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domość o wiedzy, która jest czym innym niż wiara. Przedmiot religioznawstwo ma 
dostarczyć wiedzy, wiara jest indywidualna. Komunikat dla zwierzchności partyjnej 
zawierał jeszcze jedną wiadomość: „Wypracowując strategię wdrażania rozważano 
również i takie możliwości jak niebezpieczeństwo, że lekcja religioznawstwa stanie się 
lekcją religii lub odwrotnie – wojującego ateizmu, myślano również o zabezpiecze-
niu się przed podziałami wśród młodzieży jak i w radzie pedagogicznej. Są to 
niebezpieczeństwa realne, których źródeł należy upatrywać w stanowisku Kościoła”65. 
Instrukcje na rok szkolny 1986/1987 były następujące:

– decyzję o nauczaniu religioznawstwa podejmuje szkoła w oparciu o rozez nanie 
sytuacji w środowisku, zwłaszcza ze względu na stopień przygotowania  nauczycieli;

– każdy indywidualny wniosek rady pedagogicznej szkoły jest rozpatrywany 
przez kuratorium;

– kuratorium porozumiewa się z komitetem wojewódzkim PZPR i wspólnie 
weryfi kują wniosek, po to aby wykluczyć przypadki ambicjonalnych decyzji dyrekcji 
szkół, niepoparte realnymi możliwościami placówki;

– uczniów ocenia się w skali dwustopniowej: zaliczono – nie zaliczono, a stopień 
nie ma wpływu na promocję.

W sierpniu 1986 r. na 888 liceów ogólnokształcących w kraju 514 szkół dostało 
zgodę na realizację tego przedmiotu. Oznaczało to, że w 58% liceów przedmiot 
będzie nauczany w 1807 klasach. Decyzja o rozpoczęciu kształcenia nauczycieli do 
prowadzenia zajęć z religioznawstwa była podjęta w 1984 r., a w styczniu 1986 r. 
akcja została zintensyfi kowana. 12 szkół wyższych prowadziło studia podyplomowe 
z religioznawstwa wyłącznie dla nauczycieli. 14 oddziałów doskonalenia nauczycie-
li rozpoczęło kursy przygotowawcze, a ich wykładowcy musieli się legitymować 
przynajmniej stopniem doktora. Rekrutację na studia i kursy przeprowadzały kura-
toria, kandydatów zgłaszali dyrektorzy szkół po wystawieniu pozytywnej opinii przez 
podstawowe organizacje PZPR. Pod koniec lipca 1986 r. system zaowocował 
1110 przygotowanymi nauczycielami, ponadto 902 uczęszczało właśnie na studia 
i kursy przygotowawcze. Na kolejny rok rekrutowano 550 nauczycieli66.

Bilans pracy w 1986 r. możliwy był dzięki Naczelnej Izbie Kontroli (NIK) 
sprawdzającej szkoły. Kontrolerzy stwierdzili ożywienie działań wychowawczych 
w każdej oglądanej placówce, wyrażające się w większym udziale młodzieży w olim-
piadach, konkursach, imprezach, wycieczkach i uroczystościach. Odnotowano poprawę 
sytuacji wśród nauczycieli. Byli oni bardziej zaangażowani i zintegrowani ze sobą. 
Nie oznaczało to pełnej zgodności postaw, bo rzucało się w oczy zróżnicowanie 
poglądów. Udało się nawet odnotować wzrost liczby nauczycieli wstępujących do 
PZPR, np. w woj. poznańskim do partii przyjęto 104 kandydatów w 1985 r., podczas 
gdy rok wcześniej tylko 56. W tym samym województwie nastąpił również najwięk-
szy rozwój ZNP, do którego należało 49% nauczycieli, a rok wcześniej ten odsetek 
wynosił 41. Nadal utrzymywała się duża absencja nauczycieli zbliżona poziomem 

65 Notatka w sprawie programu religioznawstwa przygotowana osobiście przez minister Gu-
mowską, 2 VIII 2008, AAN, Instytut Programów Szkolnych, sygn. I/32, s. 49.

66 Ibidem, s. 45–54.
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do ubiegłych lat, choć w niektórych województwach odnotowano wyraźny jej wzrost, 
np. w woj. bialskopodlaskim na jednego nauczyciela przypadało 26,3 dnia nieobec-
ności w ciągu roku. Najczęstsze przyczyny to zwolnienia lekarskie, urlopy macie-
rzyńskie, opieka nad dzieckiem, leczenie sanatoryjne oraz urlopy szkoleniowe 
i okolicznościowe związane z pracą społeczną i podnoszeniem kwalifi kacji.

NIK była zadowolona ze stopniowej stabilizacji nastrojów wśród młodzieży, 
zwłaszcza gdy porównywała sytuację na początku lat 80., kiedy to u znacznej części 
uczniów odnotowała negację wobec ofi cjalnych autorytetów. Podobało się żywsze 
zainteresowanie uczniów praktyczną realizacją zasad socjalizmu w Polsce. Kontrolerzy 
oparli się na przekonaniu głoszącym bezpośrednie partnerstwo organizacji ideowych 
w procesie kształtowania postaw obywatelskich uczniów. Dlatego umocnienie ZSMP 
i ZHP potraktowali jako wyznacznik sukcesów wychowawczych. Nadal najliczniej-
szą organizacją był ZHP zrzeszający 1 993 200 członków, w tym 852 384 zuchów, 
880 280 harcerzy, 180 045 harcerzy starszych, pozostałą grupę stanowili drużynowi 
i instruktorzy. W porównaniu do ubiegłego roku nastąpił wzrost liczby o około 
26 147 członków. NIK wysoko oceniła prowadzone przez ZHP formy edukacji 
politycznej i historycznej, harcerskie sesje popularno-naukowe na tematy takie jak 
„Młodzież wobec problemów współczesnego świata”, „Harcerstwo i socjalizm”. Drugą 
co do liczebności organizacją ideowo-wychowawczą był ZSMP, do którego należa-
ło 577 267 uczniów, w tym w szkołach przyzakładowych – 137 475, w szkołach 
zasadniczych – 210 044, w technikach i liceach zawodowych – 132 804, w liceach 
ogólnokształcących – 62 323; były także koła ZSMP w szkołach policealnych, 
bursach, internatach i innych placówkach. W porównaniu do ubiegłego roku nastą-
pił wzrost liczebności o około 23 929 członków. Inspektorzy NIK dobrze ocenili 
Narodowy Czyn Pomocy Szkole (NCPS) w akcji „Wiosna Inicjatyw Społecznych”, 
której efektem miało być wybudowanie i wyremontowanie 283 szkół i internatów 
oraz przekazanie znacznej kwoty na konto NCPS. Pokontrolne zalecenia nie były 
zaskoczeniem, tylko powtórką znanego refrenu. W pracy wychowawczej z młodzie-
żą należało kontynuować dialog o aktualnych zagadnieniach, w dyskusjach powinni 
brać udział odpowiednio przygotowani nauczyciele, ofi cerowie Wojska Polskiego, 
lektorzy PZPR. Tematyka spotkań powinna dotyczyć X Zjazdu PZPR, planu rozwoju 
gospodarczego na lata 1987–1990, aktualnych problemów międzynarodowych, 
zwłaszcza Międzynarodowego Roku Pokoju, inicjatyw pokojowych Polski 
i ZSRR67.

Instrukcja w sprawie kształcenia i wychowania w roku szkolnym 1987/1988 była 
brana z obligatoryjnego zbioru wytartych słów stanowiących jakby słownik z całego 
okresu PRL plus akcent na modyfi kacje wymuszone przez II połowę lat 80. Trzymając 
się zasady nielekceważenia nawet najbardziej indoktrynujących wytycznych, popa-
trzmy co one głosiły. Oczywiście od razu odnotowujemy pierwszoplanową rangę 
wymagań dotyczących świeckości i wzmocnienie prowojskowej orientacji. Oto siedem 
pierwszych punktów z listy nakazującej, aby działalność wychowawcza zmierzała do:

67 Ocena wybranych problemów w pracy wychowawczej szkół w roku szkolnym 1985/1986, 
27 VI 1986, AMENiS, b.n.
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– „umacniania socjalistycznego i świeckiego charakteru szkoły;
– inspirowania dyskusji z młodzieżą o aktualnych problemach politycznych, 

społecznych i gospodarczych, zapoznania jej z problematyką uchwał X Zjazdu Partii 
i programem rozwoju Polski do 1990 r.;

– wychowania dla pokoju i międzynarodowej współpracy, zapoznania uczniów 
z pokojowymi inicjatywami Polski i ZSRR i innych krajów socjalistycznych;

– popularyzowania orężnych tradycji narodu i Ludowego Wojska Polskiego, 
kształtowania potrzeb umacniania obronności kraju, odbywania zasadniczej służby 
wojskowej oraz zainteresowania sprawami wojskowymi;

– upowszechniania idei przyjaźni polsko-radzieckiej; realizowania zadań wyni-
kających z ogólnopolskiego przeglądu aktywności szkolnych kół Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej;

– kształtowania postaw sprzyjających unowocześnianiu procesu pracy, umiejęt-
ności zbiorowego, zdyscyplinowanego działania, poczucia odpowiedzialności za 
wykonanie zadań;

– zwiększania udziału młodzieży w pracy społecznie użytecznej śródrocznej 
i wakacyjnej, umacniania szkolnych komend OHP”68.

Trudno w to uwierzyć, ale w przestrzeni ideologicznej znowu pojawiły się strofy 
wychowania politechnicznego i wychowania przez pracę. Niezmiennie wspierano 
się radziecką inspiracją, a 2 marca 1984 Sekretarz Generalny KC KPZR Konstantin 
Czernienko, śladem swoich poprzedników, mówił o konieczności „zaszczepiania 
uczniom zamiłowania do pracy”, a następnie o nieprzemijającym znaczeniu pracy 
i wychowania dla pracy69. Chwilami nawet wysocy urzędnicy, w tym wiceminister 
oświaty, zachowywali się dość realistycznie, kiedy oceniali kilkudziesięcioletni dorobek 
PRL w tym zakresie. Wskazywali wówczas na wysokie usytuowanie wychowania 
przez pracę w socjalistycznej teorii i brak jego pełnego odbicia w praktyce pedago-
gicznej szkół. Z niezadowoleniem były przypominane inicjowane przez szkoły czyny 
społeczne i obowiązkowe prace społecznie użyteczne wprowadzone do szkół w mi-
nionym okresie, bo tylko częściowo spełniły swoją rolę. Dodatkowo nastąpił spadek 
liczby technicznych kół zainteresowań, konkursów technicznych oraz uczestników 
Olimpiady Wiedzy Technicznej, a zakłady pracy coraz słabiej świadczyły swoją 
pomoc. Wystąpiły trudności w zaopatrzeniu w materiały i narzędzia. Stracony czas 
postanowiono nadrobić, akcentując odnośne hasła w wytycznych partyjnych i resor-
towych oraz w instrukcjach dla szkół70.

W latach 1983–1985 resort otrzymał zadanie doskonalenia nauczania pracy-
-techniki, przedmiotu wcześniej już modernizowanego w założeniach programowych 
dla szkoły podstawowej w 1982 r. Jego treści zostały ujęte w czterech działach: 

68 Zarządzenie ministra oświaty i wychowania w sprawie organizacji kształcenia i wychowa-
nia w roku szkolnym 1987/1988, AMENiS, b.n. 

69 G. N. Fiłonow, Ideowo-polityczne wychowanie młodzieży szkolnej a współczesna walka ideolo-
giczna, „Oświata i Wychowanie” 1984, nr 15, s. 17–22.

70 Wystąpienie wiceministra oświaty i wychowania na naradzie kuratorów w Rzeszowie 
13 II 1984, AMENiS, b.n.
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elementy kultury pracy, podstawy techniki, wybrane zagadnienia techniki i gospo-
darki oraz elementy orientacji zawodowej. Ministerstwu nakazano także przygoto-
wać praktyki w szkole podstawowej. Treści programów praktyk dla szkół podstawo-
wych były zróżnicowane i ujęte w trzy profi le: przemysłowy / technologiczny, 
rolniczy i rękodzielniczy. Miejscem realizacji praktyk miała być pracownia szkolna 
i działka szkolna, a w starszych klasach także zakład pracy. Na odbycie praktyk 
w każdej klasie szkoły podstawowej program przewidywał jedną godzinę tygodnio-
wo, a były one zagospodarowywane we własnym zakresie przez szkoły. Praktyki 
uczniowskie zaczęto wprowadzać do klas VI w roku szkolnym 1983/1984, fakulta-
tywnie do tych szkół, które miały wyszkoloną kadrę i odpowiednio wyposażone 
lokale. W następnym roku szkolnym około 50% szkół w kraju prowadziło praktyki 
uczniowskie w formie pilotażowej tylko w niektórych klasach. Rok później sytuacja 
pogorszyła się, nastąpił spadek liczby szkół prowadzących praktyki. Akcja pozyski-
wania zakładów pracy do współpracy ze szkołami również nie przynosiła ogólno-
krajowych efektów, choć zdarzały się wyjątki. W tej sytuacji najgłośniejszym sojusz-
nikiem szkoły okazał się Związek Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego 
„Cepelia”. Zarząd zalecił spółdzielniom współdziałanie ze szkołami w organizacji 
praktyk o profi lu rękodzielniczo-rzemieślniczym, obejmowanie patronatem szkół, 
zapewnienie im materiałów i prostych narzędzi. Na ogólną liczbę 103 spółdzielni 
zrzeszonych w „Cepelii”, 30% podjęło współpracę ze szkołami. Były także inne 
spółdzielnie starające się współdziałać ze szkołami, m.in. Spółdzielnia „Koronka” 
z woj. nowosądeckiego, Spółdzielnia „Sztuka Ludowa” z Białegostoku.

W l986 r. nowe plany nauczania dla liceum ogólnokształcącego wzmacniały 
edukację politechniczną. Przedmiot praca-technika miał być we wszystkich profi lach 
tej szkoły: humanistycznym, biologiczno-chemicznym i klasycznym, po dwie godziny 
tygodniowo w klasach I i II. Nową formą kształcenia w liceum ogólnokształcącym 
powinny stać się praktyki uczniowskie w wymiarze około 70 godzin w skali roku 
w klasach I i II oraz w III klasie dwa tygodnie zorganizowanej pracy w okresie 
wakacji. Póki co w 1987 r. miały być one przeprowadzane pilotażowo tam, gdzie 
znajdą się odpowiednie warunki, tj. kadra nauczająca i kooperujące zakłady pracy. 

Praca-technika była określana jako przedmiot praktyczny o charakterze ogól-
nokształcącym. Teraz osiągnął swój najdoskonalszy ideologicznie kształt, a olbrzymia 
liczba przewidzianych godzin lekcyjnych pozwoliła na dodanie obsługi urządzeń 
technicznych, możliwości samodzielnego wykonania i naprawy urządzeń służących 
człowiekowi. Cel nauczania, zgodnie z literą najbardziej już doszlifowanego progra-
mu dla liceum ogólnokształcącego z 1986 r., to dalsze rozwijanie kultury pracy, 
w tym kultury technicznej, na miarę potrzeb człowieka posiadającego wykształcenie 
ogólne na poziomie średnim. W wyniku nauczania powinno dojść do ukształtowa-
nia u uczniów postaw wartościowych społecznie. Dotyczą one organizacji i dyscy-
pliny pracy, gotowości podjęcia działania dla dobra kraju, doceniania wartości 
ekonomicznego przygotowania. Kształtowanie społecznie wartościowych postaw ma 
znaczenie, bo uczniowie w przyszłości będą współodpowiedzialni za swoje zakłady 
pracy (w języku propagandy i szkolnych programów używano tutaj określenia: „będą 
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współgospodarzami swojego zakładu pracy”71). Licealny przedmiot praca-technika 
składał się z działów: kultura i organizacja pracy, podstawy techniki, wybrane za-
gadnienia techniki i gospodarki, orientacja zawodowa. W I klasach o wszystkich 
profi lach: podstawowym, matematyczno-fi zycznym, humanistycznym, biologiczno-
-chemicznym, klasycznym i pedagogicznym nie było zróżnicowania. Natomiast 
w klasach II treści programowe były zróżnicowane i podzielone na dwie grupy 
profi lowe. Pierwsza grupa obejmowała profi le: matematyczno-fi zyczny i podstawo-
wy, a druga uwzględniała pozostałe profi le.

Treści wiodące w I klasie w dziale „kultura i organizacja pracy” to:
– higiena miejsca roboczego,
– utrzymanie ładu i porządku w miejscu swojej pracy,
– organizacja różnych form pracy, zastosowanie bezpiecznych metod pracy,
– poprawa warunków higienicznych w miejscu pracy (ochrona przed nadmier-

nymi hałasami, wibracjami, zapyleniem, czynnikami mikroatmosfery),
– humanizacja pracy produkcyjnej,
– wspólne reguły dla pracy fi zycznej i umysłowej, planowanie form działania, 

ulepszanie form pracy.
W dziale „podstawy techniki”:
– poznanie materiałów, zależność budowy tych materiałów od ich pochodzenia, 

własności materiałów i ich zależność od struktury,
– dobór materiałów od wymagań technologicznych, zależność doboru od 

wymagań konstrukcyjno-funkcjonalnych wytworów oraz względów  ekonomicznych,
– obsługa i konserwacja urządzeń technicznych,
– czytanie i posługiwanie się instrukcjami obsługi urządzeń.
W II klasie o profi lach: podstawowym i matematyczno-fi zycznym w dziale 

„kultura i organizacja pracy” odnajdujemy ponadto treści sprowadzające się do 
znaczenia naukowej organizacji pracy w celu osiągnięcia wydajnej i dobrej roboty. 
W dziale „podstawy techniki” znajdują się tematy:

– materiały i elementy instalacyjne stosowane w mieszkaniowych sieciach 
oświetleniowych, przewodach (gniazda i wtyczki),

– elektromechanizmy napędowe w urządzeniach elektroakustycznych i projek-
cyjnych (gramofon, magnetofon, projektor fi lmowy),

– instalacje elektryczne i ich rodzaje (energetyczne, oświetleniowe, sygnalizacyj-
ne, przewody i inny sprzęt instalacyjny, urządzenia zabezpieczające w sieciach 
mieszkaniowych),

– urządzenia elektryczne, rodzaje grzejników w kuchenkach elektrycznych 
i imbrykach, elementy grzejne stosowane w żelazkach z termoregulatorami i w ter-
mowentylatorach,

– wykonywanie i odczytywanie schematów elektrycznych strukturalnych oraz 
schematów wybranych urządzeń elektrycznych ogólnego użytku,

– czytanie planów instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym,

71 Informacja o realizacji programu edukacji politechnicznej w latach 1983–1985, czerwiec 
1986, AMENiS, b.n.

V. Lata osiemdziesiąte



  213

– czytanie instrukcji obsługi wybranych urządzeń elektromechanicznych ogól-
nego użytku.

W dziale „wybrane zagadnienia techniki i gospodarki” były tematy:
– zagadnienia gospodarki elektroenergetycznej w naszym kraju,
– technologia przetwórstwa i wykorzystanie odpadów komunalnych, procesy 

fermentacyjne – perspektywy bioenergetyki.
Poprzednia propozycja programowa zawierała także treści związane z żywieniem 

rodziny, przygotowaniem posiłków na różne okazje, możliwościami urządzenia 
mieszkania. Lekcje takie były bardziej atrakcyjne dla młodzieży, ale w 1986 r. zostały 
usunięte z programu, wbrew opinii części dydaktyków72. Można doszukiwać się 
powodów decyzji o wyrzuceniu problematyki gospodarstwa domowego, być może 
nie pasowała ona do ideologicznej powagi przedmiotu, osłabiała principia edukacji 
politechnicznej.

Nie brakowało kłopotów z tworzeniem pracowni dydaktyczno-technicznych 
oraz z zaopatrywaniem podstawowych i ogólnokształcących szkół w narzędzia, bo 
w zasadzie nie było takich narzędzi dostosowanych do wieku dzieci. Zestaw elek-
troniczny niedawno został wyprodukowany w wersji roboczej, a zestaw do mecha-
niki dopiero projektowano. Pożądanymi środkami wyposażenia szkolnictwa średnie-
go okazały się małogabarytowe obrabiarki, ale póki co nie uruchomiono nawet 
produkcji prototypów, jedynie zatwierdzono prototyp wielofunkcyjnej obrabiarki do 
drewna, a Fabryka Pomocy Naukowej w Nysie zobowiązała się do jego produkcji73.

Zapytajmy teraz, jakie były doświadczenia nauczycieli związane z wychowaniem 
przez pracę na przestrzeni lat 1971–1984. Większość pedagogów zawężała wycho-
wanie przez pracę do włączania dzieci w wykonywanie różnych prac, przeważnie 
fi zycznych (sprzątanie izb lekcyjnych, korytarzy, podwórka szkolnego, tworzenie 
pomocy naukowych, pomaganie starszym ludziom, praca na działce szkolnej, przy 
wykopkach). Nie było jednak zgodności, czy każda praca może być zakwalifi kowa-
na do takiego wychowania, czy tylko praca stawiająca sobie wyraźny cel ukształto-
wania wyznaczonych cech osobowości, wówczas nie można tutaj zaliczyć prac wy-
konywanych z niechęcią. Co czwarty nauczyciel pod określeniem „wychowanie przez 
pracę” rozumiał nie tylko obarczanie dzieci obowiązkami, ale także przeprowadzanie 
pogadanek na temat celowości pracy i wartości pracowitości, prezentowanie różnych 
zawodów, organizowanie wycieczek do zakładów produkcyjnych. Najmniejsza grupa 
nauczycieli wychowanie przez pracę pojmowała jeszcze szerzej, włączała w nie także 
mobilizowanie dzieci do wykonywania różnych prac umysłowych (uczenie się, od-
rabianie zadań domowych). W sumie widać było rozproszenie stanowisk. Dla części 

72 Doskonalenie treści kształcenia i wychowania pod kątem przygotowania młodzieży do życia 
rodzinnego, społecznego i obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem równouprawnienia kobiet 
z mężczyznami w programach i podręcznikach szkół ponadpodstawowych (ekspertyza), Instytut Pro-
gramów Szkolnych, Warszawa 1989, AAN, sygn. I/30, s. 13–35.

73 Informacja o realizacji programu edukacji politechnicznej w latach 1983–1985, czerwiec 
1986, AMENiS, b.n.; Rola zadania wychowania Technicznego i Wychowania przez pracę (maszyno-
pis), ZG ZNP, Instytut Kształcenia Nauczycieli, Warszawa 1988, AAN, IKN, sygn. 3/22, 
k. 1–71.
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nauczycieli szkolne wychowanie przez pracę to wyłącznie wysiłek fi zyczny uczniów. 
Dla innych to przede wszystkim kształtowanie cech osobowościowych: systematycz-
ności, zdolności do długotrwałego wysiłku, terminowości, obowiązkowości. Pedagodzy 
zdawali sobie sprawę z trudności, które można skategoryzować w trzy grupy:

1. trudności wynikające z niskiej rangi pracowitości w systemie wartości naszego 
społeczeństwa;

2. trudności biorące się z negatywnego wpływu osób naśmiewających się z pra-
cowników fi zycznych;

3. trudności wynikające z braku zainteresowania części rodziców wychowaniem 
przez pracę i braku porozumienia w tej dziedzinie pomiędzy domem a szkołą.

Zaskakujące były zeznania nauczycieli oświadczających, że najwięcej w szkole 
fi zycznie pracują dzieci z klas I–III (sprzątanie sal, pracowni, podwórka szkolnego, 
dyżury w jadalni, wykonywanie zabawek, drobnych upominków dla bliskich osób, 
okładanie książek, zbiórka surowców wtórnych). Dzieci młodsze w odróżnieniu od 
starszych pracowały chętnie i chciały z powierzonych zadań wywiązać się jak naj-
lepiej. W wyższych klasach zapał do pracy stopniowo gasł, a jego miejsce zajmowa-
ło pozerstwo, cwaniactwo, dążenie do uwolnienia się za wszelką cenę od obowiązków. 
W rezultacie wbrew pozorom, w młodszych klasach można było mówić o wycho-
waniu przez pracę, a nie jak to się działo zazwyczaj w starszych klasach – z akcyj-
nością i przymusem różnych robót. Roboty te były wykonywane nie dla ukształto-
wania u uczniów określonych cech osobowości, jak wytrwałość, systematyczność, 
zdolność do długotrwałego wysiłku, ale z powodu czyjegoś nakazu.

Wzorcowo prowadzone wychowanie przez pracę wymagałoby dużego wysiłku 
ze strony nauczyciela oraz znajomości teorii, wiary w jej skuteczności oraz praktycz-
nych doświadczeń. Wielu nauczycieli nie spełniało tych warunków i nie dostrzega-
ło potrzeby wychowania przez pracę. Pedagodzy powinni brać udział w pracach 
wykonywanych przez uczniów. Jednak duża część nauczycieli traktowała swoją 
obecność podczas uczniowskich prac jako dodatkowe obciążenie. Ponadto liczni 
nauczyciele narzekali na ważną przeszkodę w realizacji wychowania przez pracę, 
którą stanowiła niewystarczająca baza materialna szkoły, wówczas praca odbywała 
się na dwie lub trzy zmiany, brakowało działki szkolnej lub działka była zbyt mała, 
nie było także sprzętu i surowców74.

Dopełnienie wychowania przez pracę młodzieży szkolnej to pomysł edukacji 
ekonomicznej, adresowany do dorosłego społeczeństwa, którego głównym celem, 
wbrew nazwie, było propagowanie dyscypliny i etosu pracy. 17 lipca 1984 r. Biuro 
Polityczne KC PZPR przyjęło dokument pt. Edukacja ekonomiczna społeczeństwa 
polskiego – podstawowe problemy i zadania, który deklarował długofalową akcję mającą 
za zadanie umacnianie socjalistycznych stosunków produkcji i podziału. Można było 
w nim przeczytać o postawie społecznej opartej na szacunku do własnej pracy i pracy 
innych, umiejętności skutecznego współdziałania w zespole, gospodarności, pomy-

74 S. Pikus, Nauczyciele o realizacji wychowania przez pracę, „Oświata i Wychowanie” 1984, 
nr 18, s. 6–9. Na pytania dotyczące wychowania przez pracę odpowiadali nauczyciele studiujący 
zaocznie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku.
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słowości, inicjatywności oraz odpowiedzialności za społeczny proces pracy. Do rzędu 
optymalnych cech należały także: oszczędność materiałów i czasu pracy, zaangażo-
wanie jednostek w proces ekonomiczny, kojarzenie interesów osobistych z interesa-
mi zakładu pracy i kraju. Negatywne to: nieracjonalność, marnotrawstwo i toleran-
cja wobec nich. 

Przez dwa lata tworzono koncepcję. Powołano w tym celu Zespół ds. Edukacji 
Ekonomicznej Społeczeństwa przy KC PZPR, Komisję Rządową ds. Edukacji 
Ekonomicznej Społeczeństwa, wojewódzkie zespoły ds. edukacji ekonomicznej 
społeczeństwa przy komitetach wojewódzkich PZPR, partyjne zespoły konsultacyj-
ne przy komitetach wojewódzkich i zakładowych partii. Za elementy tworzonego 
systemu zostały uznane organa administracji państwowej, PAN, rady pracownicze 
i dyrektorzy przedsiębiorstw, związki zawodowe, organizacje społeczne i młodzie-
żowe. Odbyło się wiele zebrań według harmonogramu ustalonego przez komisję 
przy Komitecie Centralnym. Została powołana Rada Programowa do specjalnej serii 
wydawniczej. Ułożono plan pracy. Biuro Polityczne KC PZPR trzykrotnie omawia-
ło całą akcję w 1985 r. 17 grudnia oceniało wyniki wcześniej zaleconej kontroli. 
Towarzysze uznali, że w dziedzinie edukacji ekonomicznej „[…] nastąpił pewien 
postęp. Ale jest jeszcze niemało słabości”. Zgodzili się w ocenie, że spodziewali się 
szybkich, łatwych i znacznych efektów75.

Wychowanie przez pracę oraz edukacja politechniczna lub wreszcie abstrakcyj-
na edukacja ekonomiczna były uwikłane w grę pozorów przez cały okres PRL. 
Mistyfi kacja rozpoczynała się w pracowni szkolnej, a kończyła na poziomie środo-
wiska społecznego. Szukając przykładów ukazujących społeczny odbiór, natrafi amy 
chociażby na poniższą satyrę. W latach 80. rozdźwięk pomiędzy zaordynowanym 
kierunkiem wychowania a mentalnością narodu został wykpiony w powszechnie 
znanej piosence kabaretu TEY. Piosenka opowiadała o rządowym dygnitarzu, wra-
cającym samochodem z nocnej imprezy:

Coś się z narodem dzieje, niedobrego
nie ma za grosz poczucia humoru, ludowego
Ja Was widziałem, o świcie w tramwaju
bo powracałem, luźno sobie z balu

Zawsze myślałem że rano w tych tramwajach
jest wesoluśko że radość Was upaja
A tu garbary, szare mary i Opole Zdrój
dlaczego ludu ty mój
To wycie syren i ranne bicie dzwonów
To najpiękniejsze odgłosy tego domu
Przez osiem godzin wylęgania w tych pierzynach już dość
więc skąd ta poranna złość
Tym bardziej że...

75 Notatka w sprawie działań w zakresie edukacji ekonomicznej sporządzona w Wydziale 
Ideologicznym KC PZPR, 24 VII 1984, AAN, KC PZPR, sygn. XI/312, k. 79–90.
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Za oknami świta
widać że rozkwita
Rosną domy z prawej
z lewej będą też
Przecie to jest nasza 
duma pospolita
A my jacyś tacy
toż to przecie grzech

Przez chwile myślałem, może coś się stało
Ale to by nasze Polskie Radio, dawno już podało
Pisałaby prasa we wszystkich gazetach na pierwszych stronicach
No bo jakaż z tego byłaby tajemnica
I tak podniecony, już nie wytrzymałem
Razem z motorniczym kumplem z partyzantki tramwaj zatrzymałem
I jak ten natchniony, poeta Horacy
zawołałem: Ludzie! Kochani! coście tacy smutni, przecie jedziecie do pracy
Patrzcie...
Za oknami świta
widać że rozkwita
Rosną domy z prawej
z lewej będą też
Przecie to jest nasza 
duma pospolita
A my jacyś tacy
toż to przecie grzech.

Już w okresie stanu wojennego w 1982 r. członkowie Biura Politycznego 
KC PZPR oraz rządu, obserwując zachowania Polaków oraz ich niepokorne postawy 
obywatelskie, wyobrazili sobie, że jedną z przyczyn może być niski stan świadomo-
ści prawnej. Szukając sposobu na respektowanie uchwalonych przepisów, wymyślili 
edukację prawną, aby przynajmniej młode pokolenie nauczyć reguł słuchania władzy 
państwowej. Odbyły się narady robocze urzędników z resortu oświaty z urzędnika-
mi z Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury oraz zrzeszenia prawników polskich. 
Dwa lata później powstała koncepcja edukacji prawnej. Był to zamysł obliczony na 
najbliższą przyszłość, stworzony z rozmachem i bezkompromisowy. Oto jego główne 
elementy. Akceptacja oraz aktywna postawa wobec naruszania norm prawa to za-
sadnicze cele edukacji. Z normami prawnymi uczeń zapoznaje się po przekroczeniu 
progu szkoły, a jego pierwszym zbiorem praw i obowiązków jest regulamin szkolny 
i Kodeks Ucznia. Ślubowanie uczniów z pierwszych klas to nie tylko element cere-
moniału szkolnego, ale także akt przyjęcia nowej roli społecznej. Od I klasy szkoły 
podstawowej do poszanowania norm prawnych powinni wdrażać nauczyciel, samo-
rząd uczniowski, organizacje młodzieżowe. W procesie dydaktycznym jest wiele 
momentów, w których dążąc do osiągnięcia celu, utrwala się zasady prawa z kilku 
dziedzin. Chociażby dzieci w najmłodszych klasach są zapoznawane z przepisami 
ruchu drogowego, zasadami uczestnictwa w grach zespołowych, regułami zawodów 
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i rywalizacji. Następnie właściwa interpretacja treści tekstów, fi lmów i audycji radio-
wych może kształtować właściwe postawy, a inicjowana dyskusja pozwala na kory-
gowanie poglądów. Działania te mają przygotowawczy charakter.

W szkole ogólnokształcącej kształtuje się postawy i zachowania obywatelskie. 
Społecznie pożądane postawy wobec prawa wyrażają się w konstruktywnym stosun-
ku do życia społecznego, praworządności i świadomej dyscyplinie. W miarę usamo-
dzielniania się jednostki narasta w niej zapotrzebowanie na konkretną wiedzę 
o normach i przepisach. Upowszechnianie znajomości prawa ma na celu tworzenie 
pożądanych postaw wobec przepisów prawnych oraz wzbudzanie dezaprobaty dla 
naruszania tych norm.

15 lutego 1982 r. ukazało się pierwsze rozporządzenie resortu, pismo okólne, 
w sprawie upowszechniania kultury prawnej wśród młodzieży. Wymagało ono od 
nauczycieli, aby treści z zakresu prawa, zawarte w dotychczasowych programach 
nauczania, wykorzystywać m.in. do wzbudzania gotowości przeciwstawiania się 
łamaniu praworządności oraz wyrabiania odpowiedzialności za naruszanie norm 
prawnych. Rozporządzenie sugerowało szkołom wszystkich typów możliwość orga-
nizowania zajęć społeczno-prawnych w ramach obowiązujących planów nauczania. 
Takie zajęcia zaczęły być prowadzone przez prawników wytypowanych przez 
Zrzeszenie Prawników Polskich, a program zasugerowano w piśmie okólnym. 
Zawierał on tematy: równość obywateli wobec prawa, realizacja zasady sprawiedli-
wości społecznej, wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego, prawa pracy, 
prawa rodzinnego, następnie zagadnienia z prawa karnego, poruszające problema-
tykę przestępstw, kar i ich funkcji, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz spo-
łecznych uwarunkowań przestępczości. 

W roku szkolnym 1982/1983 dodatkowe zajęcia społeczno-prawne prowadzo-
no w 2,2 tys. szkół. W roku 1983/1984 zgłosiło się znacznie więcej placówek, ale 
lektorzy mogli obsłużyć zaledwie 10% chętnych, kryterium wyboru było przypad-
kowe, zwykle uzależnione od dogodnego położenia szkoły. Prowadzenie edukacji 
prawnej w ramach treści obowiązujących programów nauczania nadal nie zostało 
rozpoczęte. Szczegółowa analiza programów, zwłaszcza wychowania obywatelskiego, 
propedeutyki nauki o społeczeństwie, historii i języka polskiego wykazywała ich 
dostateczne nasycenie pożądaną problematyką, ale treści te były rozproszone. 
Nauczyciele wychowania obywatelskiego i propedeutyki wiedzy o społeczeństwie 
mieli minimalne kwalifi kacje, podobnie merytoryczne trudności sprawiały, że na-
uczyciele pozostałych przedmiotów niechętnie podejmowali takie wyzwania. Pewnym 
pocieszeniem był masowy udział młodzieży w Olimpiadzie Społeczno-Prawnej 
organizowanej przez Centralny Ośrodek Społeczno-Prawny, przy współudziale 
ministerstwa. W 1983 r. wzięło w niej udział 60 tys. uczniów szkół ponadpodsta-
wowych. Od dwóch lat laureaci olimpiady otrzymywali bez egzaminów miejsca na 
wydziałach prawa na dowolnie wybranych uniwersytetach. Wszystkie działania na 
przestrzeni kilku lat utwierdzały wyjściowe przekonanie centrum o konieczności 
zwiększenia wysiłków ze strony edukacji szkolnej. Nie stracił słuszności pogląd 
o pozaszkolnych formach upowszechniania prawa, które mają mały zakres oddzia-
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ływania, służą głównie pogłębianiu wiedzy osób zainteresowanych studiami praw-
niczymi oraz w niewielkim stopniu spełniają warunki oddziaływań  prewencyjnych76.

U schyłku PRL, spośród składników strategii wychowawczej zasługujących na 
odnotowanie, odnajdujemy jeszcze jeden – pomysł kształtowania samoświadomości 
nauczycieli. Przez samoświadomość psychologia rozumiała poznawczą reprezentację 
własnej osoby: cech, przeżyć, zachowań, stosunków z otoczeniem. Tutaj zaintereso-
wanie dotyczyło samoświadomości społecznej i zawodowej nauczycieli, a więc tej 
postaci wiedzy o sobie, która łączyła się z pracą dydaktyczną i wychowawczą na-
uczyciela oraz z jego rolą społeczną. Z rolą społeczną były kojarzone takie wzory 
i oczekiwania, jak uczenie w szkole, wychowanie, utrzymywanie kontaktów z rodzi-
cami, dokształcanie się, przykładne zachowanie poza szkołą (np. trzeźwość). W stycz-
niu 1986 r. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło sondaż wśród 
1425 nauczycieli z różnych typów szkół. 63% respondentów było przekonanych 
o istnieniu kryzysu wychowania w Polsce, spowodowanego brakiem spójnej koncep-
cji wychowania ze strony wszystkich instytucji wychowujących. Komentarz opubli-
kowany przez rządowy Instytut Kształcenia Nauczycieli stwierdzał, że tymi szerszy-
mi uwarunkowaniami nauczyciele starają się wytłumaczyć własne niepowodzenia, 
czyli niewystarczające realizowanie funkcji wychowawczych. Dalej w komentarzu 
pojawiła się wzmianka o stereotypie nauczyciela znajdującym odbicie w samoświa-
domości reprezentantów tej profesji. Jak wyglądał wzmiankowany stereotyp? Była 
to osoba na ogół z wykształceniem wyższym, lecz o niezbyt wysokich kwalifi kacjach 
intelektualnych, naukowych, zawodowych, kulturalnych. Dodatkowo taka opinia 
została wzmocniona odpowiedziami na kolejny punkt, gdzie 61,5% osób odnoto-
wywało proces pogarszania się „jakości” nauczycieli. W takiej sytuacji istotnym 
elementem samoświadomości zawodowej nauczycieli miała być ocena własnych 
możliwości w zakresie wpływu na politykę oświatową i programy nauczania. W tych 
samych badaniach nauczyciele wyznawali, że są tylko przedmiotem dla zwierzchni-
ków w Warszawie, muszą być „na zawołanie” polityków i nie mają wpływu na treści 
nauczania. 

W komentarzach na temat niezadowolenia kadry pedagogicznej nie było współ-
czucia. Przeciwnie, pojawiły się wręcz oskarżenia o bierność i doraźność wielu na-
uczycieli. Następnie o kultywowanie nauczania pamięciowego i werbalnego, niechęć 
do innowacji, nieumiejętność indywidualnej pracy z uczniem zdolnym i mało 
zdolnym. Wreszcie o utrzymywanie postawy receptywnej, kultu przeciętności, rezy-
gnację z szans oddziaływania na rzeczywistość społeczną poza szkołą i również na 
warunki, w jakich funkcjonuje sama szkoła.

Nie było dobrych pomysłów na przełamanie inercji środowiska, pełnego uczuć 
rezygnacji. Padła propozycja, aby punkt wyjścia stanowiła trafna i rzetelna samooce-
na, która będzie sprzyjać dostrzeganiu własnych braków, zwłaszcza w wiadomościach 
i umiejętnościach. A nauczyciele indagowani o mankamenty oddziaływania wycho-
wawczego najczęściej robili uniki. Winą za niepowodzenia obarczali rodzinę, zespół 

76 Koncepcja edukacji prawnej młodzieży, (maszynopis), Warszawa, maj 1984, AMENiS, b.n.
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uczniowski, środki masowego przekazu, księży. Nie starali się samokrytycznie ocenić 
własnych niedociągnięć i odpowiedzialności77. 

I w ten sposób koło się zamknęło. Powróciła samokrytyka znana z I połowy 
lat 50. Teraz miała ona oczywiście inne oblicze, nie była agresywna, i stanowiła 
drobny fragment z pakietu pomysłów na przezwyciężenie kryzysu w polskiej szkole.

W kręgu diagnoz i wizji na przyszłość

Analizując opinie na temat młodego pokolenia, zazwyczaj śledziliśmy postawę 
bezimiennych decydentów, podmiotów zbiorowych na czele z KC PZPR i resortem 
oświaty. W połowie 1982 r. powstała szczególna opinia, zespołowy obraz poglądów 
skonstruowany z pojedynczych wypowiedzi 95 osób członków i zastępców członków 
KC PZPR. Były one kolekcjonowane od lutego do maja. Następnie stworzono 
obszerne sprawozdanie – konstruowanie syntezy poszło wyjątkowo łatwo dzięki 
klinicznej zgodności odpowiedzi. Spróbujmy przyjrzeć się pytaniom oraz relacjom 
z odpowiedzi. 

1. Jakie praktyczne efekty powinno przynieść Plenum KC PZPR, aby spełniło 
przypuszczenie partii i młodzieży?

Cel ewentualnego plenum pojmowano jako pozyskanie młodzieży do planowa-
nych przemian, a młodzież musi widzieć w uchwałach organizacji szansę realizacji 
swoich aspiracji życiowych. Dominowała różnie wyrażana obawa o wiarygodność 
ustaleń Plenum, bo młodzi są nieufni wobec partii i socjalizmu, co wypływa z dzia-
łalności propagandowej przeciwników socjalizmu oraz z błędów popełnionych przez 
partię. Jeden głos uznawał Plenum za nic niewnoszące poza możliwą uchwałą. 
Postulowano nakłonienie młodzieży do przekonania, że tyle otrzyma od społeczeń-
stwa, ile sama wypracuje. Wypowiadający się w ten sposób wskazywali na szansę 
zaakceptowania przez młodzież tej tezy, o ile zostanie wdrożony w praktykę me-
chanizm gwarantujący równość korzyści bez względu na pochodzenie społeczne, 
koligacje, pozycję i zasługi rodziców. W niemalże każdej wypowiedzi pojawiała się, 
mniej lub bardziej jasno wyrażona, opinia, iż „w dzisiejszej dobie partia i państwo 
nie są w stanie niczego młodzieży dać”, a Plenum może być początkiem  długotrwałej 
polityki młodzieżowej. Partia nie realizuje nakreślonej przez siebie polityki, a państwo 
nie ma za co „kupić” młodych ludzi. Można jedynie wypracować  mechanizmy.

2. Co decyduje aktualnie o stosunku młodego pokolenia do partii i jej polityki? 
Zdecydowana większość wskazała na sytuację gospodarczą oraz nieufność wobec 

partii. Przyczyn nieufności należy szukać w błędach popełnianych przez organizację 
i w braku konsekwencji w ich naprawianiu. Tylko jeden z towarzyszy widział mło-

77 Z. Zaborowski, Samoświadomość współczesnego nauczyciela, w: Kształtowanie samoświadomo-
ści nauczycieli w procesie wychowawczym, maszynopis, Instytut Kształcenia Nauczycieli, Zakład 
Kształcenia Nauczycieli, Warszawa 1987, AMENiS, b.n., k. 1–17.
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dzież w większości akceptującą partię i jej działania. Podobnie kilku innych skłonnych 
było szukać przyczyn nieufności poza organizacją. Jedna z towarzyszek pisała 
o wrogach PZPR, którymi okazali się niektórzy nauczyciele i wychowawcy oraz 
wielu rodziców, natomiast wpływ miały zachodnie ośrodki oraz Kościół – wręcz 
wrogo nastawiony do partii. Wielu podkreślało bezużyteczność programów wymie-
rzonych w przyszłość, jeżeli młodzież nie odnotuje, czy jej teraźniejszość zmienia 
się na lepsze. Dlatego przydałyby się nawet najmniejsze symptomy przemian na 
lepsze, przede wszystkim w gospodarce rynkowej. 

Wielu towarzyszy zastanawiało się nad przyczynami nieufności i wręcz wrogo-
ści wobec partii. Owe przyczyny zgrupowały się w kilka punktów:

1. Obciążanie partii winą za spowodowanie kryzysu i niewiara dotycząca moż-
liwości wyprowadzenia z kryzysu.

2. Rozdźwięk między słowami a czynami, między hasłami a praktyką.
3. Niewiara w deklaracje partii. Przeświadczenie o wracających układach i ku-

moterstwie, niezadowolenie z nierozliczenia prominentów.
4. Hipokryzja ze strony dorosłych członków partii.
5. Niezrealizowane obietnice z lat 70.
6. Nieprzestrzeganie zasad partnerstwa w stosunku do organizacji  młodzie żowych.
7. Wpływ dywersji zachodnich ośrodków i opozycyjnej propagandy.
8. Sprzeczności pomiędzy „wykładnią” szkolną a prywatną, luki w szkolnej hi-

storii.
9. Źle robiona propaganda, przynosząca skutki odwrotne od zamierzonych.

10. Nieznajomość programu partii.
11. Negatywny wpływ Kościoła.

3. Jakie praktyczne przedsięwzięcia powinny być zrealizowane, aby poprawić 
warunki socjalne młodzieży, jak efektywniej włączyć młodzież w rozwiązywanie jej 
własnych życiowych problemów?

Jedynie trzech z odpowiadających uznało, że zagadnienie zostało w tym punkcie 
postawione niewłaściwie, bo wymaga ono od całego społeczeństwa, aby pracowało 
na start życiowy młodzieży. Kilka osób było zdecydowanymi przeciwnikami roz-
pieszczania i „kupowania” młodzieży. W stanowisku większości dominował pogląd 
o możliwościach pozyskania ludzi dla socjalizmu, kiedy uda się zaspokoić najpil-
niejsze potrzeby materialno-bytowe. Bo w minionych latach wszystkiego brakowa-
ło – dużo było tylko socjalizmu, a w związku tym jawił się on jako pasmo niedo-
statków i wyrzeczeń w imię odległych celów. Następnie respondenci akcentowali 
konieczność priorytetu budownictwa mieszkaniowego w gospodarce, bo młodzież 
powinna mieć większy udział w budowaniu mieszkań, należy rozwinąć budownictwo 
patronackie, budowę mieszkań rotacyjnych, adaptacje strychów. 

4. Jakie praktyczne przedsięwzięcia należy podjąć, aby w efektywny sposób 
wykorzystać kwalifi kacje młodzieży?

Wszystkie odpowiedzi krążyły wokół bilansu kadr przy jednoczesnej krytyce 
kształcenia na poziomie zawodowym, oderwanego od potrzeb gospodarki narodowej. 
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Kilku towarzyszy opowiadało się za rozszerzeniem nakazowego systemu zatrudnia-
nia absolwentów, a jeden nawet za 5-letnim okresem obowiązkowej pracy w zakła-
dach państwowych.

5. Jak najtrafniej formułować pokoleniowe zadania młodzieży?
Tutaj pojawił się cały spektakl napuszonych pompatycznych odpowiedzi, oczy-

wiście nie posiadały one praktycznego znaczenia. Niektórzy towarzysze upierali się 
przy potrzebie kształtowania pozytywnego stosunku do państwa i władzy oraz 
wartości ustrojowych. Więcej, zauważalna była zbiorowa zgoda, iż nie wystarczy 
przysłowiowa różnica pokoleń, lecz musi być to zmiana na żarliwych obrońców 
socjalizmu.

6. Jak skutecznie przywracać wiarę młodzieży w ideały i pryncipia ustrojowe, 
jak uczyć marksizmu, by jawił się on żywą teorią i metodą skutecznego przekształ-
cania rzeczywistości?

Najwięcej osób proponowało przekonanie młodzieży do teorii socjalizmu poprzez 
przekształcanie rzeczywistości, zgodność słów z czynami. Byli tacy, którzy zalecali 
konsekwentne realizowanie programów zjazdów PZPR. Wiele osób rozważało 
zagadnienie, kto i jak ma uczyć marksizmu. Wówczas pojawiły się propozycje roz-
poczynania nauki w kręgu rodzinnym (pomysł podsunięty przez siedem osób). Opinie 
o uczeniu podstaw marksizmu od szkoły podstawowej wyraziło 10 osób. Ponieważ 
marksizmu nie mogą uczyć ludzie mu przeciwni, dlatego najpierw należy uwolnić 
szkołę od wrogo nastawionych osobników. Kilkanaście osób uważało, że przywra-
canie wiary młodzieży w ideały ustrojowe będzie możliwe, kiedy partia zacznie 
szczerze i odważnie mówić o popełnionych błędach i wynaturzeniach. Ale był także 
głos odradzający przyznawania się do błędów, a zwłaszcza niewłaściwego doboru 
ludzi w rządzie i partii, bo spowoduje to dalszy spadek zaufania i pogłębi wątpli-
wości, dlaczego takich ludzi wybierano na stanowiska kierownicze.

7. Co zrobić, aby poprawić stan wiedzy historycznej i obywatelskiej młodego 
pokolenia?

Tutaj wymyślano wiele rozwiązań:
1. Nauczanie historii rozpoczynać w klasach zerowych i kontynuować przez 

wszystkie szczeble włącznie z uczelniami technicznymi.
2. Zwiększyć liczbę wydawanych podręczników szkolnych, książek z zakresu 

współczesnej historii Polski.
3. Opracować specjalny system doboru i kształcenia kadr pedagogicznych, bo 

partia musi mieć wpływ na to kogo i jak kształci na nauczycieli.
4. Nauczyciele powinni akcentować nie tylko chlubne chwile naszej przeszłości, 

ale także ciemne karty. Powinni pokazywać złe cechy: prywatę, megalomanię, prze-
kupstwo, lenistwo, złodziejstwo, pijaństwo i uświadomić ich ciągłą obecność wśród 
Polaków.

5. Edukacja historyczna musi być częścią szkolenia ideologicznego także po 
ukończeniu szkoły. Jeden z towarzyszy zaproponował nawet stworzenie w zakładach 
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pracy etatowego stanowiska do tych spraw i powierzanie go członkom partii z wy-
kształceniem historycznym.

8. Jakie praktyczne działania powinna podjąć partia, aby upowszechnić socjali-
styczne wzorce moralne oraz przeciwstawić się przejawom demoralizacji i patologii 
społecznej?

Na tak wzniosłe pytanie były górnolotne odpowiedzi typu: postawa jej członków 
powinna być wzorowa; członkowie partii muszą wyzbyć się zarozumiałości i sobko-
stwa. Kilka osób zaproponowało oczyszczenie szeregów partyjnych, rozliczenie 
dorobkiewiczów i karierowiczów. Inni pisali o popularyzacji ludzi dobrej roboty, 
pracujących wydajnie, bo to droga do upowszechniania wzorców socjalistycznych. 
W znacznym odsetku odpowiedzi pojawił się wątek propagowania wzorców moral-
nych poprzez zgodność wychowania w rodzinie, szkole, organizacji, wyższej uczelni, 
zakładzie pracy. W dodatku koordynatorem i egzekutorem tego ciągu wychowaw-
czego musi być partia. Jednak człowiek nie może być szczęśliwy ciągle pracując 
i dlatego musi umiejętnie wykorzystać swój wolny czas. Wychowanie przez wolny 
czas i relaks to kolejne zadanie partii. Z odpowiedzi można wyłowić listę zawiera-
jąca propozycje praktycznych działań:

– publiczne piętnowanie ludzi łamiących prawo, porządek,
– wydanie ostrej walki elementom aspołecznym i przestępcom,
– prowadzenie właściwej polityki programowej w telewizji, kinach i teatrach,
– utrzymanie surowych przepisów stanu wojennego wobec osób niepracujących 

i nieuczących się.
Ujawnili się także towarzysze sceptycznie odnoszący się do możliwości poprawy 

istniejącego stanu rzeczy. Radzili więc zaprzestanie gadulstwa, bo wszczynanie 
szerokiej dyskusji przy tak mizernej praktyce jest odczytywane przez szerokie kręgi 
społeczeństwa jako oszukańczy manewr.

9. W jaki konkretny sposób zapewnić uczestnictwo młodego pokolenia w spra-
wowaniu władzy?

W odpowiedziach brakowało wskazówek odnoszących się do konkretnych 
sposobów oraz zaleceń jak można osiągnąć uczestnictwo młodzieży w sprawowaniu 
władzy. Na ogół zgadzano się z rolą stażu w organizacjach młodzieżowych jako drogi 
do wykazania się niezbędnymi umiejętnościami, organizacje młodzieżowe jawiły się 
jako przepustka do wyższych szczebli.

10. Co zrobić, aby związki młodzieży realniej tkwiły w życiu młodego pokolenia, 
przewartościowały metody i formy, uspołeczniły charakter swoich działań?

Krytykowano metody partyjnego sterowania pracą związków i prowadzenia ich 
za rękę. Ale słuszność zmiany metod nie może osłabić oddziaływania na młodzież. 
Związki młodzieżowe powinny współdziałać z partią w sprawach wychowawczych 
i ideowych, a zachować samodzielność organizacyjną78.

78 Wybrane problemy młodego pokolenia i pracy partyjnej z młodzieżą w opiniach członków i za-
stępców członków KC PZPR. Wyniki ankiety opracowane 31 V 1982 przez Wydział Społeczno-
-Zawodowy PZPR, AAN, KC PZPR, sygn. XI/947, k. 289–326.
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Wiele z zadawanych pytań tendencyjnie podsuwało gotowe odpowiedzi, a re-
spondentom łatwiej było krytykować przeszłość niż szukać sposobów naprawy. 
Poniechajmy jednak oceniania bardziej lub mniej odważnych głosów, a niekiedy 
wręcz twardogłowych opinii. Poglądy hierarchów partii były chwilami radykalniejsze 
niż ofi cjalne stanowisko PZPR, ale układały się jednokierunkowo, w stronę wyzna-
czoną przez centralne kierownictwo. Mogły jednocześnie stanowić ważne zaplecze 
dla państwowych enuncjacji. 

Już w okresie przygotowywania „Raportu o stanie oświaty” zostały otwarcie 
sprecyzowane cele powstawania diagnoz i prognoz oświatowych. Miały być one 
tworzone, aby stale kontrolować funkcjonowanie oświaty i w porę wykrywać jej 
niedomagania. Zaplanowano stworzenie układu instytucji badawczych obserwujących 
działanie systemu oraz wyzwalających go od konserwatywnych przyzwyczajeń. Za 
oczywistą sprawę zostało uznane wyposażenie państwa w zespół miar pozwalających 
stwierdzić, w jakim stopniu nakłady energii i środków przynoszą pożądane efekty79.

Dlatego właśnie kolejne zespoły rządowych ekspertów z rozmachem przepro-
wadzały badania diagnozujące młode pokolenie, następnie aktyw partyjny mógł 
zapoznać się z ich rezultatami. Wysunięto hipotezę o postępującej uniformizacji 
postaw i aspiracji młodzieży. W systemie zachowań młodzieży szkolnej odnotowa-
no dominację wartości dotyczących spraw prywatnych nad wartościami społecznymi 
(socjocentrycznymi) takimi jak aktywność kulturalna i społeczna, zaangażowanie 
polityczne czy praca zawodowa. Zauważalny był dysonans między wartościami 
uznawanymi a postrzeganą rzeczywistością, przy czym niepokoiło nastawienie 
młodzieży na „bycie przeciętnym” oraz upowszechnianie się postawy pesymistycznej, 
brak wiary w lepszą przyszłość. Młodzi ludzie wyraźnie oddzielali sferę prywatną 
od publicznej, a prywatna dominowała we wszelkich formach aktywności. 
Orientowanie się na rodzinę wiązano z kompleksem zawiedzionych nadziei, niewia-
ry w realizację marzeń wychodzących poza cel najbardziej realny i możliwy, czyli 
założenie rodziny. Inny aspekt, który ujawnił się w badaniach, to negatywne postrze-
ganie organizacji i instytucji publicznych. Kiedy do tego dodawano 60% uczniów 
deklarujących największe zaufanie do Kościoła, okazywało się jak tylko nieliczni 
akceptują aktualny układ w państwie.

Pedagodzy radzili wyzwalanie w młodzieży cech obywatelskich wyrażających się 
w „byciu kimś” (rzetelnie wykształconym i dobrym pracownikiem). Proponowali 
stymulowanie postaw aktywności, samodoskonalenia, dyspozycji do twórczych 
działań. Myśleli o dostarczaniu młodzieży bodźców do samodzielnej refl eksji nad 
sensem życia, przyszłością kraju, następnie o stwarzaniu warunków nagradzających 
inicjatywę i innowacyjność. W opinii ekspertów szkoła cały czas była „w miarę 
wiarygodną instytucją” i dlatego jeszcze ona miała największe szanse w walce 
o kształ towanie osobowości80. 

79 Informacja o metodach prac nad Raportem o Stanie Oświaty, Komitet Ekspertów dla Opra-
cowania Raportu o Stanie Oświaty w PRL, Warszawa, grudzień 1972, s. 15.

80 Z. Lubowicz, Socjalistyczny ideał i system wartości w pracy wychowawczej szkoły. Referat 
przygotowany w Instytucie Badań Problemów Młodzieży Urzędu Rady Ministrów na konferen-
cję aktywu partyjno-oświatowego, organizowaną przez KW PZPR w Pile, Warszawa 1985, AAN, 
IBPM, sygn. 1/13, k. 1–20.
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Nasuwał się zupełnie nowy temat badań: „Młodzież w demonstracjach ulicznych”. 
Jego osnową miało być upatrywanie czynników służących wychowaniu młodzieży 
w duchu poszanowania wszelkiej działalności o charakterze społecznym i projekcja 
postaw uspołecznionych w przyszłości. Bazowano na literaturze przedmiotu, bo 
wzorcem była wersja istot uspołecznionych z pism K. Marksa oraz polskie interpre-
tacje w książkach: T. M. Jaroszewskiego Osobowość i wspólnota (1970), B. Suchodolskiego 
Oświata i człowiek przyszłości (1974), H. Muszyńskiego Ideał i cele wychowania (1974)81. 

W 1984 r. władza była już bardziej pewna siebie i coraz bardziej agresywna. 
Nasiliła inwigilację Kościoła, a w październiku porwano i zamordowano ks. Jerzego 
Popiełuszkę. Na początku 1985 r. także było trudno. Opór społeczeństwa unice-
stwiały władze bezpieczeństwa, ale nie zlikwidowały go, bo niereformowalny system 
ciągle zmuszał obywateli do protestów. W ZSRR sekretarzem generalnym KPZR 
został Michaił Gorbaczow i na wschodzie pojawiły się tendencje do liberalizacji. 
W PRL ciągle komuniści nie chcieli podzielić się władzą i bali się jakichkolwiek 
zmian, wręcz nasilili cenzurę oraz prześladowania opozycji. Antyrządowe kręgi traciły 
siły, wezwania do manifestacji i strajków spotykały się z mniejszym odzewem zmę-
czonych ludzi. Po stosunkowo tłumnych manifestacjach w maju, przyszło dalsze 
zaostrzenie systemu, kolejne procesy i wyroki.

Rządowi specjaliści mogli więc spokojnie szukać rozwiązania problemu udziału 
młodzieży w nielegalnych demonstracjach ulicznych, więcej – w tle mieli teraz 
społeczeństwo pozbawione większych nadziei. Zauważali wprawdzie jak demonstra-
cje wpisały się w polską rzeczywistość, ale wśród czynników decydujących o zmniej-
szającej się liczbie demonstrantów wymieniali: 

– rosnące zrozumienie polityki i gospodarki kierowanej przez PZPR,
– względną poprawę warunków bytowych,
– spadek popularności opozycji politycznej,
– nieskuteczność dotychczasowych demonstracji jako form protestu,
– zdecydowane działania sił porządkowych.
Przy przyjęciu powyższych założeń nie trudno było nazywać antyrządowe de-

monstracje „ekscesami”, a wśród młodych demonstrantów doszukiwać się związków 
z tzw. subkulturą punk. Licząc się z potrzebą doprowadzenia do takiej sytuacji, kiedy 
problem młodzieży stałby się nieobecny w życiu społecznym, eksperci proponowa-
li pozbawienie go charakteru tabu i poddanie go pod wnikliwą dyskusję. Rada taka 
miała niewielkie znaczenie praktyczne, podobnie jak ostrzeżenie przed negatywny-
mi pedagogicznymi skutkami zaangażowania uczniów w manifestacje, które propo-
nowali rozpatrywać nie tylko jako kwestię polityczną, ale także jako zjawisko 
ogólnokulturowe82.

81 D. Kocięcka, M. Palimąka, D. Motyka, Aktywność społeczno-polityczna młodzieży szkolnej 
/raport z badań/, Instytut Badań Problemów Młodzieży, Samodzielna Pracownia Wychowania 
Patriotyczno-Obronnego, Warszawa 1986, AAN, IBPM, sygn. 13/14, s. 1–82.

82 Kierownik tematu J. Bogusz, autor M. Szymańczak, Młodzież w demonstracjach ulicznych. 
Raport z badań pilotażowych, Instytut Badań Problemów Młodzieży Urzędu Rady Ministrów, 
Warszawa 1985, AAN, IBPM, sygn. 15/9, s. 1–7.
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Wojskowi spece, zwykle traktujący szkolnictwo ogólnokształcące z dużą spole-
gliwością, teraz także przyłączyli się do nurtu niezadowolenia. Ich zdaniem polskie 
szkoły kształtowały u uczniów przede wszystkim uczciwość, samodzielność, rzetel-
ność oraz dbałość o prezencję i schludny wygląd, natomiast w mniejszym stopniu 
wytrzymałość na trudy, stanowczość i konsekwencję, zdolność do poświęceń i odwagę. 
Badając młodzież, doceniali jej sposób postrzegania zagrożeń w ówczesnym świecie, 
tj. obawy przed wojnami, katastrofami ekologicznymi, głodem i nędzą. Nie podo-
bało im się jednak, że młodzież, dostrzegając zagrożenie dla pokoju wynikające ze 
wzrostu budżetów zbrojeniowych w państwach kapitalistycznych, nie widziała nie-
bezpieczeństwa ze strony rewizjonistów wspieranych przez władze RFN oraz ze 
strony Radia Wolna Europa. Pułkownicy uznali za nonsens zaliczanie przez sporą 
grupę młodzieży ZSRR do państw zagrażających niepodległości naszego kraju. 
Pochwalali przekonania tych uczniów, którzy myśleli o Układzie Warszawskim jako 
gwarancie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Kolejny powód do niezadowolenia wiązał się ze starym problemem, a miano-
wicie z obserwacją braku u znacznej liczby uczniów szkół ponadpodstawowych 
psychicznej i ideowej gotowości do odbycia służby wojskowej. Tylko co trzeci badany 
uważał ją za zaszczytny obywatelski obowiązek. Chłopcy, którzy wyrażali chęć pójścia 
do wojska, pragnęli przede wszystkim uzupełnić przydatne w cywilu kwalifi kacje, 
uodpornić się psychicznie i fi zycznie, niewielu myślało o obronności kraju. Tylko 
połowa potencjalnych żołnierzy zamierzała podczas odbywania służby wojskowej 
wykazać jakiekolwiek zaangażowanie. Pozostali planowali przerwać służbę, ubiegać 
się o przedterminowe zwolnienie83. Wnioski z badań i wskazówki rekomendowane 
władzom oświatowym nie wyłamywały się z tradycyjnego nurtu podtrzymującego 
konieczność umocnienia agitacyjnej roli szkoły i nie przynosiły projektów sensownych 
zastosowań. Były wśród nich m.in. propozycje pełniejszego wykorzystania jubileuszy 
i kampanii politycznych, organizowania spotkań z absolwentami danej szkoły peł-
niącymi czynną służbę wojskową, ukazywania romantyzmu służby wojskowej. 

Tego typu diagnozy pojawiały się jeszcze w następnych latach, ale nikt łącznie 
z autorami nie potrafi ł w nie uwierzyć. Cykl produkcyjny ideologii oświatowej, 
którego elementem były owe diagnozy, miał przebieg nader oczywisty, rozpoczynał 
się na zjeździe partii (IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR obradował w lipcu 1981 r.), 
później były kolejne plena Komitetu Centralnego (np. IX w lipcu 1982 r.) – tam 
układano programy. Wyznaczeni eksperci mieli je poświadczać oraz śledzić procesy 
zachodzące w rozwoju młodego pokolenia, zwłaszcza wpływ sytuacji w kraju na stan 
świadomości społecznej. Za wyznaczniki oceny świadomości przyjmowali: wiedzę 
młodzieży o procesach politycznych w kraju, stosunek do socjalizmu i znajomość 
jego założeń, dyspozycję do uczestnictwa w instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych 
formach aktywności w państwie. W 1987 r. odnotowali wyraźny spadek odsetka 
młodych ludzi uważających, że świat będzie się rozwijał w kierunku socjalizmu. 

83 Płk J. Bogusz, płk H. Śnieżek, Kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych w szkołach po-
nadpodstawowych, Instytut Badań Problemów Młodzieży, Warszawa 1985, AAN, IBPM, sygn. 13/11, 
s. 1–160.
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Mniej niż połowa badanych nastolatków oceniała Polskę jako państwo demokra-
tyczne, zaledwie 1/3 maturzystów uznawała dotychczasowy bilans osiągnięć socja-
lizmu w Polsce za pozytywny. Młodzież na ogół aprobowała socjalistyczny system 
wartości, choć powątpiewała w jego realność. Nieco ponad połowa młodych opo-
wiadała się za kontynuowaniem ustroju socjalistycznego, najczęściej była to młodzież 
dobrze sytuowana. Aprobata założeń teoretycznych ustroju nie oznaczała akceptacji 
praktyki. Przeszło połowa badanych oceniała negatywnie urzeczywistnianie ideałów 
socjalizmu, a zwłaszcza równości i sprawiedliwości społecznej, wolności obywatelskiej 
i poszanowania godności osobistej. Połowa młodzieży opowiadała się za typem 
ustroju politycznego bez kierowniczej roli PZPR. Spośród instytucji państwowych 
największym zaufaniem cieszył się Sejm oraz wojsko84.

Od roku 1987 r. oświata została włączona w ogólnokrajowy program poprawy 
statusu społeczno-zawodowego kobiet, którego proweniencji należy szukać w szer-
szym, wręcz światowym kontekście. Wstępem do ewentualnych modernizacji treści 
nauczania stała się analiza programów i podręczników dla szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych pod kątem funkcjonujących treści, ze szczególnym uwzględ-
nieniem równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Analiza sytuacji w szkołach podsta-
wowych rozpoczynała się jeszcze wcześniej, bo od oceny przedszkoli. Oto jej naj-
ważniejsze elementy85.

W programie wychowania przedszkolnego znajdują się hasła, których intencją jest 
uczulenie dziecka na rolę kobiety w pracy zawodowej oraz matki w rodzinie, np.:

– pomaganie domownikom w lekkich pracach domowych, zwłaszcza porządko-
wych,

– dostrzeganie wkładu wszystkich członków rodziny w codzienne prace domowe,
– samodzielne przygotowanie podarunków, udział w planowaniu i przygotowa-

niu uroczystości z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Święta Babci,
– interesowanie się pracą rodziców,
– poznawanie czynności pracowników przedszkola, np. kucharek, okazywanie 

szacunku dla ich pracy,
– prowadzenie rozmów na temat pracy domowej i zawodowej rodziców i jej 

wartości społecznej.
Problematyka równouprawnienia kobiet w programach klas I–III jest podejmo-

wana najczęściej na lekcjach języka polskiego oraz środowiska społeczno-przyrod-
niczego. Na języku polskim eksponuje się Dzień Matki i Dzień Kobiet. Mówi się 
o wspólnym spędzaniu wolnego czasu. Jedno z haseł – „radość z sukcesów rodziców” 
– jest poświęcone zawodowej pracy matki i ojca. Pożądane treści nauczyciel reali-
zuje odwołując się nie tylko do sytuacji życiowych, ale również omawiając odpo-

84 Z. Kanecka-Białek, S. Milczarek, M. Małek, G. Nowacki, Młode pokolenie wobec państwa, 
Instytut Badań Problemów Młodzieży, Warszawa, marzec 1988, AAN, IBPM, sygn. 29/4, 
k. 1–17.

85 Problematyka równouprawnienia kobiet i treści przygotowujące młodzież do pełnienia ról ro-
dzicielskich, społecznych i obywatelskich w programach i podręcznikach dla szkół podstawowych /eksper-
tyza/, maszynopis, Instytut Programów Szkolnych, Warszawa 1988, AAN, sygn. I/30, s. 1–12.
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wiednio dobrane utwory literackie. Do programu dla I klasy została wprowadzona 
współczesna baśń Nasza mama czarodziejka J. Papuzińskiej. W wypisach dla naj-
młodszych klas znajduje się opowiadanie Harcerska poczta J. Kiersta, w nim miłość 
do matki jest siłą napędową działania małego chłopca-powstańca, na tej bazie rozwija 
się uczucie miłości do Warszawy i do Ojczyzny. Postać kobiety z utrwalonymi w niej 
społecznymi wartościami jest w programie języka polskiego wyraźnie zaznaczona. 
Dobór lektur sugeruje wyeksponowanie roli matki, np. Listy do matki J. Słowackiego, 
Syzyfowe prace S. Żeromskiego. Jednocześnie w kilku utworach występują negatyw-
ne i karykaturalne wizerunki kobiet. Warto zapamiętać Panią Twardowską 
A. Mickiewicza oraz Żonę modną I. Krasickiego. Sylwetki te negatywnie zarysowa-
ne mają wzbudzać niechęć czytelnika i potępienie postaw egoistycznych.

W początkowym nauczaniu historii nie wyodrębnia się dziejów kobiet i męż-
czyzn, lecz ukazuje dzieje społeczeństw, klas i narodów. Pewne informacje można 
jednak wyłowić z późniejszego kursu w klasach V–VIII. Poznając dzieje społeczeństw 
pierwotnych, uczniowie dowiadują się o zajęciach kobiet, następnie poznają imiona 
wybitnych kobiet z rodu Piastów oraz należących do otoczenia władcy. Dowiadują 
się o pozbawieniu kobiet możliwości kształcenia się w szkołach. W późniejszym 
okresie pojawia się królowa Jadwiga, następnie królowa Elżbieta – żona Kazimierza 
Jagiellończyka, królowa Bona, wymienia się Annę Jagiellonkę oraz królową 
Marysieńkę. Patrząc dalej, odnotowujemy Emilię Plater oraz Różę Luksemburg 
i Marię Skłodowską-Curie. Z okresu międzywojennego uczniowie poznają działacz-
kę ruchu robotniczego – Marię Koszutską, a z czasów okupacji hitlerowskiej – Hannę 
Sawicką.

Przechodząc do programów i podręczników do muzyki, można odnotować 
nazwiska zasłużonych kobiet: Grażyny Bacewicz, współczesnej skrzypaczki i kom-
pozytorki, Miry Zimińskiej-Sygetyńskiej, wieloletniego kierownika artystycznego 
zespołu pieśni i tańca „Mazowsze”. Na lekcjach plastyki uczeń poznaje wiele nazwisk 
kobiet-twórców. 

Intencją pracy na lekcjach w szkole podstawowej przeznaczonych do dyspozycji 
wychowawcy jest, by uczniowie zrozumieli znaczenie życia rodzinnego z punktu 
widzenia uczuciowych potrzeb jej członków i społecznej funkcji rodziny oraz zło-
żoności czynników wpływających na harmonię rodzinną. W okresie młodzieńczym 
kształtuje się poczucie odpowiedzialności i właściwe postawy wobec domu rodzin-
nego, wyrażające się określonymi zachowaniami, takimi jak zrozumienie i szacunek 
dla rodziców, partnerski układ stosunków między rodzicami, dziećmi i rodzeństwem, 
gotowość podejmowania obowiązków na rzecz domu, dbanie o estetykę i funkcjo-
nalność mieszkań, przygotowaniem różnych uroczystości rodzinnych. Nauczanie 
powinno wdrażać uczniów do samokontroli i samooceny swojego postępowania 
w domu, kulturalnego zachowania się, winno wzbudzać poczucie szacunku dla 
kobiety pracującej, więzi międzypokoleniowej, gościnności. Powinno również prze-
ciwdziałać tworzeniu się niesłusznych opinii o podziale prac domowych na „męskie” 
i „damskie”, nastawieniom na konsumpcyjność dóbr wypracowanych ciężką pracą 
rodziców, negatywnym zachowaniom utrudniającym kontakty z rodzicami i rodzeń-
stwem, nieodpowiedniemu postępowaniu podczas uroczystości towarzyskich.
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W odniesieniu do szkół ponadpodstawowych wyniki analizy były  następujące86:
1. Język polski. Równouprawnienie kobiet polega na eksponowaniu ich jako 

autorek utworów literackich i bohaterek. Podczas lektury utworów młodzież poznaje 
sylwetki kobiet mądrych, szlachetnych, podziwianych, kochanych, twórczych, wy-
bitnych. Akcentowanie roli kobiety polega nie na skandowaniu jej praw i podkre-
ślaniu znaczenia, ale na traktowaniu na tych samych zasadach co mężczyzn. Na 
listach lektur znajdują się wybitne pisarki i poetki: Safona, E. Orzeszkowa, M. Kono-
pnicka, G. Zapolska, M. Dąbrowska, Z. Nałkowska, M. Kuncewiczowa, M. Pawli-
kowska-Jasnorzewska, A. Seghers, W. Szymborska. Jest ich znacznie mniej niż 
mężczyzn, ale wynika to z faktu, że do XIX w. stanowiły one wyjątek wśród twórców 
literatury, a tematyka podejmowana przez nie miała charakter mniej uniwersalny. 
Dodatkowo na doborze szkolnej literatury ciążą tradycje i utarte wzorce. Postaci 
kobiet opisywane na kartach lektur szkolnych są nosicielkami różnych postaw, cech 
i pełnią rozmaite funkcje. Na przykład Antygona z dramatu Sofoklesa prezentuje 
nieprzemijające wartości humanistyczne przeciwstawne racjom politycznym. 
Bohaterki mitów są uwikłane w rozmaite ludzkie problemy. W literaturze średnio-
wiecznej, renesansowej i barokowej kobieta występuje najczęściej jako przedmiot 
adoracji, w XVIII-wiecznej też jako przedmiot satyry. Kobieta romantyczna bywa 
nieco oderwana od życia, nierzadko jest symbolem piękna, dobra, szlachetności, 
chociaż i płytkich emocji. Na fali ruchów emancypacyjnych w XIX w. kobieta stała 
się także przedmiotem litości, bo przedstawiano ją jako istotę zapracowaną i po-
zbawioną praw. We współczesnych utworach niewiele jest sylwetek kobiet, 
a w dodatku zostały one naszkicowane płytko. Są to postaci jednowymiarowe, coraz 
częściej ukazywane przez pryzmat erotyki. Więcej, erotyka jest „[…] jedynym polem, 
na którym od biedy można mówić o «równouprawnieniu kobiet»”87. Jednak naj-
nowsza literatura, przeważnie niewysokiego lotu, nie została włączona do lektur 
obowiązkowych, a problemy współczesnej kobiety są ukazywane poprzez losy pań 
z I połowy XX w. 

2. Historia. W celach nauczania tego przedmiotu podkreśla się znaczenie pro-
blematyki społecznej. Można założyć, iż uczniowie mają szanse na poznanie sytuacji 
kobiet w każdej z epok. Mówi się o matriarchacie, patriarchacie, roli rodziny i rodu, 
liczne bóstwa żeńskie w Egipcie wskazują na pozycję kobiety w tym kraju. Została 
odnotowana lepsza pozycja kobiet w życiu społecznym Sparty niż w innych miastach 
w Grecji. Informacje dotyczące życia kobiet w starożytności mają jednak charakter 
epizodyczny, a więcej na ten temat można się dowiedzieć w sposób pośredni poprzez 
wnioskowanie z ogólnej charakterystyki społeczeństwa. Podobnie sytuacja wygląda, 
kiedy są omawiane późniejsze epoki, autorzy podręczników nie opisują kwestii 
kobiecej w sposób bezpośredni. Problematyka kobieca pojawia się dopiero przy 
omawianiu emancypacji kobiet w II połowie XIX w. Uczniowie dowiadują się 
wówczas, że do końca XIX w. kobiety nie miały praw politycznych i społecznych. 

86 Doskonalenie treści kształcenia i wychowania pod kątem przygotowania młodzieży…, 
s. 13–38.

87 Ibidem, s. 15.
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Panujące przesądy utrudniały dostęp do wielu zawodów oraz do wyższych uczelni. 
Pomimo wielu przeszkód kobiety pojawiły się na wyższych uczelniach Europy 
Zachodniej, domagały się dostępu do zawodów lekarza, adwokata i innych. Na 
początku XX w. kobiety wysunęły żądania przyznania im praw politycznych, jako 
pierwsze walczyły o to działaczki angielskie zwane sufrażystkami. Sprawa emancy-
pacji została rozwiązana tylko częściowo, kobiety nadal otrzymywały niższą płacę, 
a prawa polityczne zdobyły zaledwie w kilku krajach. Jeden z podręczników dla 
liceum wymienia dwie kobiety: Marię Skłodowską-Curie oraz Różę Luksemburg, 
natomiast książka pomocnicza dla tego samego okresu 1918–1939 wspomina jedynie 
o Róży Luksemburg. W analogicznym podręczniku dla szkoły zawodowej nie pada 
imię żadnej kobiety.

3. Przysposobienie obronne. Na wstępie znajduje się przypomnienie Ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony PRL, według której wszyscy obywatele są zo-
bowiązani do wzmacniania obronności kraju. Formy wykonywania tej powinności 
są różne, np. służba wojskowa, służba cywilna, ćwiczenia żołnierzy rezerwy, szkole-
nie w zakresie powszechnej samoobrony ludności, świadczenia osobiste obywateli, 
kształcenie młodzieży szkolnej w ramach przysposobienia obronnego. Obowiązkowi 
szkolenia wojskowego podlegają także studenci i studentki akademii medycznych. 
Studenci innych uczelni są szkoleni wojskowo, a studentki w zakresie obronnym. 
Uczniowie szkół ponadpodstawowych objęci przysposobieniem obronnym mogą 
posiadać przydziały do wykonywania czynności dla potrzeb obrony cywilnej. 
Przysposobienie obronne jako obowiązkowy przedmiot nauczania zostało wprowa-
dzone ustawą z listopada 1967 r., jego celem jest kształtowanie u młodzieży pozy-
tywnych dla obronności kraju postaw obywatelskich oraz przygotowanie do samo-
dzielnego wykonywania określonych zadań obrony cywilnej, ale z ukierunkowaniem 
chłopców do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz pozyskiwanie spośród nich 
kandydatów do wojskowych szkół zawodowych. Powyższe cele spowodowały zróż-
nicowanie programów nauczania dla chłopców i dziewcząt.

Wśród tematów są oddzielone niektóre treści dla obojga płci. Dziewczęta mają 
skoncentrować się na problematyce roli polskich kobiet w walce o niepodległość 
i uczestniczeniu kobiet w spełnianiu obowiązku obrony PRL, a chłopcy na zasad-
niczej służbie wojskowej. Wspólne tematy to: przyczyny powstawania wojen, bloki 
militarne, system obronności kraju, Ludowe Wojsko Polskie itp. Problematyka obrony 
cywilnej jest podobna dla dziewcząt i chłopców, a wspólne tematy to np.: środki 
rażenia, struktura i zadania obrony cywilnej, przyrządy rozpoznania skażeń, poste-
runek obserwacji skażeń. Ponadto dziewczęta uczą się o rozpoznaniu ogólnym rejonu 
skażonego bronią masowego rażenia, a chłopcy o zabezpieczaniu żywności i paszy 
przed skażeniami w toku produkcji i podczas jej przechowywania. Problematyka 
ogólnotaktyczna została przewidziana zarówno dla dziewcząt, jak chłopców. Obejmuje 
ona kwestie terenoznawstwa, np.: orientowanie się w terenie bez mapy topografi cz-
nej, wykonywanie pomiarów w terenie najprostszymi sposobami, obsługę niektórych 
środków łączności przewodowej i radiowej. Podobnie nauczanie regulaminów 
i musztry zawiera wspólne tematy z zakresu norm prawnych, zasad zależności 
i zachowania się żołnierzy w służbie i poza nią, zasad pełnienia służby wartowniczej 
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i patrolowej. Nauka strzelania jest obowiązkowa dla dziewcząt i chłopców, zakłada się 
przygotowanie uczniów do bezpiecznego posługiwania się bronią i granatami ręcz-
nymi. Zostają oni zapoznani ze skutecznością przebijania się pocisków, ogólną zasadą 
budowy kbks-u i granatów ręcznych oraz opanowują umiejętności celnego strzelania 
do tarczy z karabinka sportowego i rzucania szkolnymi granatami ręcznymi. Szkolenie 
sanitarne obejmuje poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 
poszkodowanym, przygotowanie uczniów do pełnienia roli ratownika jest ukierun-
kowane na wypadki powstające w codziennym życiu oraz na ewentualność konfl ik-
tu zbrojnego i użycia broni masowego rażenia. 

4. Przysposobienie do życia w rodzinie. Problematyka życia rodzinnego została 
uwzględniona na szczeblu nauczania propedeutycznego w klasach I–III szkoły 
podstawowej, na przedmiotach: język polski, środowisko społeczno-przyrodnicze, 
plastyka, praca-technika, kultura fi zyczna, w cyklu nauczania systematycznego 
w klasach I–VIII dwojako: a) w blokach tematycznych podczas godzin do dyspo-
zycji wychowawcy klasy oraz na przedmiotach: biologia i praca-technika; b) w formie 
pojedynczych haseł programowych na przedmiotach: język polski, wiedza o społe-
czeństwie, plastyka, muzyka, historia, kultura fi zyczna.

Przysposobienie do życia w rodzinie istnieje w szkołach średnich od 1973 r., 
początkowo eksperymentalnie, nadobowiązkowo, a od 1983 r. jako wydzielony 
obowiązkowy przedmiot realizowany we wszystkich klasach w wymiarze 19 godzin 
rocznie. Jego program ma charakter interdyscyplinarny, zawiera wiedzę pedagogicz-
ną, psychologiczną, etyczną, prawną, socjologiczną, medyczną. Mamy tutaj zarys 
problematyki dotyczącej człowieka, rodziny i społeczeństwa, wiadomości o złożo-
ności ludzkiego życia, możliwości kształtowania cech osobowościowych i postaw 
pożądanych z jednostkowego i społecznego punktu widzenia. Swoistą cechą przed-
miotu jest wiedza o rodzinie, która ma doprowadzić do wykształcenia u uczniów 
umiejętności i sprawności mających na celu podejmowanie określonych działań. 
Przedmiot ma uczyć kultury uczuć, współżycia, ma służyć rozumieniu drugiego 
człowieka. Akcentuje się w nim rozumienie przeżyć i potrzeb ludzkich, uczenie się 
kierowania własnym życiem, układanie poprawnych stosunków z ludźmi. W wyż-
szych klasach zapoznaje się uczniów z podstawowymi funkcjami rodziny. Młodzież 
poznaje wzory zachowań funkcjonujących w rodzinie i w małżeństwie dawniej 
i współcześnie. Trzeba pokazywać jej różne modele współczesnej rodziny, aby 
kształtować wyobrażenia własnej rodziny przy jednoczesnym ukazywaniu zobowią-
zań moralnych i społecznych, jakie weźmie na siebie, podejmując decyzję o zawar-
ciu małżeństwa.

Ze starszą młodzieżą szerzej omawia się problem wyboru partnerów życiowych, 
chociażby poprzez zgodne ze swoimi odczuciami i poglądami określenie oczekiwań 
w tym zakresie oraz pożądanych cech osobowościowych partnera i uszeregowanie 
ich według ważności. Nauczyciel ukierunkowuje uczniów, by krytycznie patrzyli 
w tym względzie na siebie, próbowali wymienić to, co sami mogą wnieść do przy-
szłego związku małżeńskiego. Młodzież najczęściej stawia partnerom wysokie wy-
magania, a mniej zastanawia się nad wartościami, jakie sama posiada. Młodzi ludzie 
powinni zrozumieć sens wielu pojęć, takich jak narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina, 
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grupa społeczna, klimat rodzinny, atmosfera rodzinna, gospodarstwo domowe, 
współżycie małżeńskie, rozwód, ciąża, poród, macierzyństwo, ojcostwo, wychowanie 
dziecka.

W programowym dziale: „rozwój jednostki ludzkiej” są podejmowane ważne dla 
młodego człowieka sprawy natury egzystencjalnej. Zmierza się tutaj do wyjaśnienia, 
że źródłem aktywności człowieka, siłą napędową ludzkiego działania są właśnie 
potrzeby, a ich hierarchia i sposób zaspokajania decydują o stylu życia człowieka. 
Młodzież często nie zna siebie i nie potrafi  określić własnych cech, zwłaszcza po-
zytywnych, swoje trudności emocjonalne odnosi najczęściej do szkoły jako placów-
ki. Dla rozwoju młodzieży ważna jest konkretyzacja jej potrzeb, zdanie sobie sprawy 
z emocji, jakie budzą, ich konfrontacja z normami grupowymi. W trakcie nauczania 
prezentuje się różne sprawy związane z uczestnictwem człowieka w życiu społecznym, 
pokazuje się mikro- i makrozespoły funkcjonujące w społeczeństwie. Należy wyjaśnić, 
że współżycie międzyludzkie jest koniecznością człowieka. Uczniowie powinni 
przekonać się o autentycznej wartości norm współżycia z ludźmi, zdobywać umie-
jętność prawidłowej oceny zjawisk występujących w stosunkach międzyludzkich.

Problemy erotyczne wieku młodzieńczego są ukazane w programowym dziale: 
„życie erotyczne człowieka”. Uczniowie powinni dowiedzieć się o braku gotowej 
recepty na życie, a każdy sam musi zdecydować o kształcie swojego życia. Przekazuje 
się tutaj rzeczowe informacje, uzupełnia i koryguje wiedzę o życiu erotycznym, 
omawia problemy moralne związane z tą sferą, kształtuje właściwą postawę wobec 
seksu. Dyskusje powinny rozpoczynać się od wyjaśnienia istoty płci w aspektach: 
biologicznym, psychologicznym i społecznym. Następuje uświadomienie o przemia-
nach okresu dojrzewania. Zwłaszcza chłopców należy przekonać o trudnościach 
wiodących do dojrzałości erotycznej, o dużym znaczeniu integracji dwóch czynników: 
potrzeby seksualnej i więzi duchowej z partnerem. Wyjaśnia się możliwość zmie-
niania się nawet najbardziej płomiennych uczuć i słabnięcia w nich elementów 
namiętności. Warto uświadomić młodzież o istnieniu różnic w rozumieniu roli 
miłości i odmiennych oczekiwaniach partnerów wobec siebie. Można skłonić wy-
chowanków do zastanowienia się, czy potrafi ą zaakceptować inną osobę ze wszyst-
kimi jej wadami, szanować jej osobowość. Problem regulacji płodności powinien być 
dokładniej omawiany w najstarszych klasach w sposób wieloaspektowy: cywilizacyj-
ny, biologiczny, kulturowy, etyczny. Tutaj także należy podawać pełniejsze informa-
cje dotyczące antykoncepcji. Chociaż Kościół krytykuje kształt przedmiotu przy-
sposobienie do życia w rodzinie, a sama realizacja tego przedmiotu cierpi na wiele 
niedostatków (wadliwy system kształcenia i doskonalenia nauczycieli, brak środków 
dydaktycznych), to sprawdziła się słuszność wprowadzenia tej problematyki do 
procesu wychowania. 

Wielu innym, rządowym ekspertyzom daleko było do radykalizmu, demaska-
torskiego i rozliczeniowego charakteru poglądów oświatowych opozycji, ale niektó-
rzy okazali się bardziej śmiali w stosunku do swoich pracodawców. Niestety z uporem, 
który mógłby sprzyjać nowym tematom, nadal egzystowały w badaniach zagadnie-
nia patriotyzmu. Ich rezultaty okazywały się jednak nieco ciekawsze od wcześniej-
szych, pokazywały jak:
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– wyraźnie zmalał odsetek młodzieży akceptującej ideologię patriotyczną i oce-
niających siebie jako patriotów;

– brak było atrakcyjnych i jasno określonych wzorców patriotyzmu w warunkach 
pokoju, a kryteria podsuwane młodzieży ograniczały się do wymienienia minimum 
powinności obywatelskich;

– postawy patriotyczne można umacniać poprzez kształtowanie więzi ze wspól-
notą lokalną, a regionalizm jest w Polsce czynnikiem wzmacniającym, a nie osłabia-
jącym więź narodową;

– mimo wzrostu nastrojów religijnych w kraju pierwiastki religijne posiadają 
marginalne znaczenie w postawach patriotycznych. Postawy te mają wyraźnie laicki, 
świecki charakter. Młodzież jest tolerancyjna w zakresie światopoglądu. Jej zdaniem 
wszyscy – i wierzący i niewierzący – mogą być dobrymi Polakami;

– tolerancja przejawia się również w stosunku do innych państw i narodów, 
położenie międzynarodowe Polski jest oceniane bez nadmiernych emocji i perspek-
tywy ideologicznej;

– główne kryteria oceny związków Polski z innymi krajami mają pragmatyczny 
charakter. Młodzi ludzie widzą interes polityczny w utrzymywaniu kontaktów 
z krajami socjalistycznymi, a gospodarczy w związkach z krajami kapitalistycznymi. 
Postawy internacjonalistyczne są motywowane raczej względami geopolitycznymi 
niż poczuciem wspólnoty z krajami demokracji ludowej.

Eksperci nie mieli wątpliwości, że odnotowane przez nich postawy w znacznym 
stopniu odbiegają od ideałów wyznaczonych przez cele wychowania w PRL. Przyczyn 
szukali w kryzysie wartości, który nastąpił u progu lat 80., a dewaluacja objęła nie 
tyle same wartości, ile sposób ich prezentacji, zwłaszcza język, w jakim się o nich 
mówi i pisze. Dostrzegali pojawienie się wartości konkurencyjnych i opozycyjnych 
sposobów ich realizowania, wpływających na spadek akceptacji dla dotychczasowych. 
W tej sytuacji wyrok na systemie wychowania przeżywającym kryzys był okrutny. 
Uznano, że nawet gdyby system funkcjonował sprawnie, nie byłby w stanie niwelo-
wać destrukcyjnych wpływów dostających się z otoczenia. To dynamizm sytuacji 
uzbroił żywiołowe procesy socjalizacyjne w większą siłę oddziaływania od intencjo-
nalnych procesów wychowania. Jakie więc były prognozy? Jedna z nich widziała 
odbudowę zaufania do wartości patriotyzmu i internacjonalizmu zgodnych z socja-
lizmem. Ale miał to być długotrwały i trudny proces. Wymagać on będzie przede 
wszystkim zmian w otoczeniu wychowania, które zostaną zaakceptowane przez 
społeczeństwo88.

Szukając odpowiedzi na pytanie, czy decydenci posiadali wiedzę o rzeczywistej 
sytuacji wśród młodzieży szkolnej, czy też zadowalali się propagandową wizją, 
spójrzmy na naradę w październiku 1987 r.89 Dowodzi ona jak dyskurs polityczny 

88 J. Gęsicki, E. Weremowicz, Patriotyczne i internacjonalistyczne postawy młodzieży, Instytut 
Badań Problemów Młodzieży, Zakład Analizy Ekspertyz i Informacji, Warszawa 1986, AAN, 
IBPM, sygn. 16/6, k. 1–39.

89 Program seminarium kuratorów oświaty i wychowania w dniach 7–8 października 1987 r. 
w Olszynce k. Białobrzegów, woj. radomskie, AMENiS, b.n.
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ciągle był mieszanką tych dwóch składników. Podobnie słownictwo nadal miało 
dwoisty charakter, bo semantyka socjalistyczna ciągle nie pozwalała usunąć się ze 
sposobu komunikacji. Na ogólnopolskim spotkaniu debatowali kuratorzy oraz naj-
wyżsi urzędnicy ze stolicy. Zastanawiali się, jak umocnić funkcję wychowawczą szkoły. 
Mówili o następujących postawach młodzieży:

– tylko 50% uczniów kończących szkołę ponadpodstawową akceptuje socjali-
styczny rozwój kraju;

– 2/3 uczniów w szkołach wypowiada się za utrzymaniem obecnego układu sił 
międzynarodowych i tyle samo widzi w polityce NATO i Stanów Zjednoczonych 
zagrożenie dla pokoju, większość dostrzega i ceni inicjatywy pokojowe ZSRR 
i innych państw socjalistycznych;

– 2/3 uczniów akceptuje działania podejmowane przez władze, zmierzające do 
wyprowadzenia kraju z kryzysu, ale połowa uznaje je za niezbyt konsekwentnie 
wdrażane;

– 2/3 młodzieży deklaruje wiarę i praktyki religijne, do różnych organizacji 
kościelnych należy ponad 25%, blisko 57% młodzieży nie akceptuje opozycyjnej roli 
Kościoła;

– blisko 65% dorastających młodych ludzi liczy na pomoc z zewnątrz w reali-
zacji swoich planów, istnieje silna tendencja niedoceniania swoich możliwości 
zarówno w zakresie oddziaływania na życie ogólnospołeczne, jak i realizacje własnych 
planów;

– uczniowie nie lubią szkoły, bo lekcje są mało atrakcyjne.
Skoro było tyle niekorzystnych obserwacji a postawy uczniów odbiegały od 

zamierzeń procesu wychowawczego, to pozostawało dalsze pytanie, jak można do-
skonalić funkcje wychowawcze. Czy wykorzystywane są możliwości, jakie posiada 
grono pedagogiczne, dyrekcja szkoły, nadzór oświatowy. Rozrachunek składał się 
z plusów i minusów wybranych elementów pracy wychowawczej. Oto kilka 
z nich:

1. Postęp w zakresie efektywności dydaktycznej wszystkich typów szkół, zmniej-
szanie się drugoroczności, która w 1986 r. wynosiła w podstawówkach 3,1%, w liceach 
ogólnokształcących – 3,4%, w szkołach zawodowych – 5%. Poprawa w tym zakresie 
następowała od 1982 r., stopniowo zwiększał się także odsetek absolwentów szkół 
podstawowych podejmujących naukę w szkołach ponadpodstawowych – w 1986 r. 
wynosił on 97,4, w tym do pełnych szkół średnich zapisało się 45%. 

2. Wznowiono ruch olimpiad przedmiotowych, w 16 olimpiadach  uczestniczyło 
około 160 tys. uczniów. Należy to pochwalić mimo mankamentu, którym jest spro-
wadzenie ruchu olimpijskiego głównie do torowania drogi do studiów wyższych, jak 
również do wyławiania talentów młodych ludzi i całorocznej pracy z nimi. 

3. Na uznanie zasługuje udział młodzieży w kulturze, w zespołach artystycznych, 
teatrzykach szkolnych. Widać to było zwłaszcza podczas koncertu galowego na 
X Zjeździe PZPR, na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. I znowu 
pewnym mankamentem jest szereg województw zupełnie niewidocznych na 
mapie ruchu artystycznego (ciechanowskie, łomżyńskie, skierniewickie, suwalskie, 
wałbrzyskie). 
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4. Rozwijają się szkolne kluby sportowe, powstała nowa formuła Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej oraz konkurs „Sport dla każdego”. Ale rezultaty nie są wystar-
czające, bo tylko 35% chłopców i 25% dziewcząt stale uczestniczy w różnych formach 
ruchu fi zycznego, tylko 65% godzin przeznaczonych na tego typu zajęcia jest wy-
korzystywanych przez szkoły. Nadal nie widać młodzieży szkolnej na boiskach, 
placach, ścieżkach zdrowia, w masowych biegach oraz marszach.

5. Zaznajamianiu młodzieży z aktualnymi problemami politycznymi kraju 
dobrze służy dialog, który prowadzą w szkołach posłowie, radni, działacze partyj-
ni, ofi cerowie i kombatanci. „Sporo jest jednak wśród młodzieży niewiedzy i zamętu 
w poglądach politycznych powodowanego różnymi często wrogimi Polsce i socja-
lizmowi, naświetleniami i interpretacjami”90. Ale praca ta musi być bardziej inten-
sywna. W 1987 r. należy w niej wykorzystać obchody 70. rocznicy Wielkiej Rewolucji 
Październikowej, a w 1988 r. 45. rocznicę Ludowego Wojska Polskiego. Rocznica ta, 
jak i ogłoszony przez Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa konkurs na 
najlepszą Izbę Pamięci Narodowej, dadzą impuls do rozwoju tych placówek, wzbo-
gacania ich w eksponaty. Nadal należy omawiać inicjatywy odprężeniowe i rozbro-
jeniowe, którymi żyje świat, jak i polski w nich udział. Efektywniej muszą działać 
podstawowe organizacje partyjne i organizacje młodzieżowe: ZHP, ZSMP, 
ZMW.

6. Od początku 1987 r. działa już kompleksowy program umacniania studiów 
nauczycielskich, studenci wszystkich kierunków tych studiów będą mieli możliwość 
kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Ponadto zgodnie z uchwałą 
XXIV Plenum KC PZPR w roku szkolnym 1987/1988 zostanie wprowadzony 
obligatoryjny system doskonalenia ideowo-politycznego nauczycieli. 

Ostatnie lata PRL to okres zobojętnienia, odrętwienia i rozczarowania. Pacyfi kacje 
strajków i represje wobec opozycji były nadto znanymi aktami dramatu rozgrywa-
jącego się w patowej sytuacji. Po cichu rozpoczął się proces uwłaszczania funkcjo-
nariuszy partyjnych na majątku państwowym. Władza przygotowywała się do 
odwrotu, ale z ociąganiem podchodziła do kompromisu z opozycją. Ekstremistyczni 
towarzysze niechętnie przymierzali się do obrad przy wspólnym stole. Ostatecznie 
w kwietniu 1989 r. podpisano dokumenty okrągłego stołu, najważniejszy z nich 
oznaczał powrót Solidarności oraz kontrakt przedwyborczy.

W ciągu dwóch ostatnich lat PRL nie było jeszcze mniej powodów, aby upierać 
się przy stereotypach. Przyznawano się do tego, że nauka zupełnie nieźle potrafi  
odpowiedzieć na pytanie: Jak jest?, a nawet: Dlaczego tak jest? Natomiast trudniej 
jest powiedzieć: Jak być powinno? Prace ośrodków badawczych pokazywały zagu-
bienie i dezorientację nastolatków rozpaczliwie poszukujących ideałów. Oczekiwali 
oni pomocy dorosłych, ale byli pozostawieni sami sobie. Wartości dotychczas wpajane 
w procesie wychowania zdewaluowały się, a ideały rozmijały się z rzeczywistością, 
często przyczyniając się do przeżywania przez młodzież silnych konfl iktów we-
wnętrznych, pogłębiając anomię społeczną, wyzwalając silne lęki, powodując bierność 
bądź reakcje obronne, w tym emigrację. Z perspektywy 1988 r. wysuwano dwa za-

90 Ibidem.
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sadnicze kierunki postępowania. Pierwszy poszukiwał socjotechnik umożliwiających 
nawrócenie młodzieży na ówczesny model socjalizmu. Został on jednak odrzucony. 
Najodważniejsi eksperci rekomendowali inne rozwiązanie, bazujące na przekonaniu: 
„to nie ludzie młodzi błądzą, ale raczej rzeczywistość jest chora i to ona wymaga 
terapii”91. 

91 Młode pokolenie czasu kryzysu i reform. Polska młodzież’87, Instytut Badań Problemów Mło-
dzieży, Warszawa 1988, AAN, IBPM, k. 143.
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Śledzenie dziejów strategii wychowawczej w ciągu kilkudziesięciu lat istnienia 
państwa pokazuje jak permanentnie trzymała się ona poziomu hipokryzji właściwe-
go ustrojowi realnego socjalizmu. Sposób argumentacji polegał na powtarzaniu słów, 
budowaniu podobnych zdań oraz na ceremoniale pojęć.

Wychowanie młodzieży możliwe było do administrowania, gdyż służyły temu 
ramy szkoły podstawowej, ogólnokształcącej i zawodowej. Śmiało i periodycznie 
wydawano instrukcje, wytyczne i okólniki powielające kalkę z ubiegłego roku szkol-
nego. Szukając najważniejszych myśli, z tekstów można wyrzucić strofy o wolności, 
poszanowaniu i o ochronie praw jednostki, twórczych postawach, indywidualności. 

Z większą ostrożnością trzeba podchodzić do deklaracji o kształtowaniu poczu-
cia wspólnoty społeczeństw bloku państw socjalistycznych, zrozumienia wyższości 
nowego ustroju nad kapitalizmem, potępienia kapitalizmu, aprobowania przewodniej 
roli partii w życiu społeczeństwa – bo przecież mimo powszechności, znudzenia 
i wytarcia tych słów – to one odzwierciedlały prawdziwe cele. 

Ciągle przewijał się obłęd przygotowania do pracy. Zaczął się od politechniza-
cji, wyjazdów na wieś, a kończył na abstrakcyjnej idei edukacji ekonomicznej całego 
społeczeństwa.

Ujawniały się przełomy, zmagania nowych pomysłów ze starymi, kiedy dotych-
czasowe rozwiązania przestały być przydatne. Nawet układ pozorów nie był  statyczny. 

Poszczególne okresy, kolejne dziesięciolatki miały swoją specyfi kę. Następowały 
korekty ideału wychowawczego, oczywiście bez naruszania podstawy. W latach 70. 
z rozmachem zaczęła się rozkręcać rodzima teoria wychowania socjalistycznego, 
powstały kolejne dysertacje, ale te także nie potrafi ły przełamać barier przystępno-
ści. Był to szczytowy okres, kiedy pojawiło się najwięcej publikacji, a wychowanie 
socjalistyczne rozkwitało. Całość ukoronowano koncepcją szkoły 10-letniej. Wydawało 
się, że nic nie zagrozi teleologii socjalistycznej. Póki sytuacja gospodarcza była 
przejrzysta, system mógł funkcjonować. Ale w połowie lat 70. pojawiły się zakłóce-
nia, potem krach ekonomiczny, w konsekwencji strajki, bunty młodzieży. Układanka: 
nadawca – niemalże obojętny odbiorca zaczęła mieć więcej czynników, bo doszło 
do niezadowolenia odbiorców. Później centrum wychowujące nie miało innych, 
nowych instrumentów. Mogło jedynie uprościć najbardziej nadęte frazesy, stworzyć 
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przyjazny styl, lecz nikt nie miał odwagi na zmodernizowanie systemu i odejście od 
socjalistycznego kierunku.

Było kilka sytuacji kryzysowych. Pierwsza z nich w 1956 r. skończyła się nie-
malże kosmetycznymi poprawkami, wycięto nieaktualne nazwiska, najbardziej jałowe 
deklaracje. Kryzys na początku lat 80. i bunt zniewolonego społeczeństwa wymusi-
ły akceptację klęski strategii wychowawczej. Władza cofnęła się o kilka kroków. 
Jednak na krótko. W połowie lat 80. głośno było o kryzysie wychowania, ale zamiast 
ekspiacji pojawiła się jego chytra interpretacja. Klęskę przedstawiano jako rezultat 
braku jednolitego frontu ze strony wszystkich instytucji wychowujących młode 
pokolenie.

Po zapaści w okresie solidarnościowym, strategia wychowawcza okrzepła w stanie 
wojennym i nabrała rozpędu po jego odwołaniu. System stawał się nowoczesny, 
oparty na diagnozach młodego pokolenia. Spoglądano w kierunku równouprawnie-
nia kobiet, przygotowania do życia w rodzinie. Badania socjologów i pedagogów 
pokazywały obszary dotychczas zaniedbane i wymuszały nowe rozwiązania na czele 
z edukacją prawną.

Ciągle ułomna i doskonalona ideologia wychowawcza była zaprojektowana dla 
innego, abstrakcyjnego społeczeństwa. Zmierzała przede wszystkim do tego, aby 
zmienić – wyrzeźbić społeczeństwo i uzyskać pożądany model według mglistego 
wzoru, którego nikt dokładnie nie znał. 

Trudno jest odpowiedzieć na pytanie o siłę oddziaływania ideologii socjalistycz-
nej na społeczeństwo. Rysując politykę wychowawczą, starałam się nie zadawać 
pytania o efekty strategii, choć niekiedy nasunęło się ono mimowolnie. Świadomie 
uciekając od wartościowania, bo przecież jest ono uwarunkowane postawami na-
uczycieli w poszczególnych szkołach, można przypuszczać, że oceny rozciągają się 
pomiędzy dwoma biegunami. Na jednym biegunie będą młode pokolenia PRL, 
tracące bezpowrotnie najlepsze lata na pobyt w szkole serwującej im dużą dawkę 
obowiązkowych bezużytecznych zajęć, łącznie z celebrowaniem nakazanych świąt. 
Tym uczniom szkoła wtłaczała zbędną wiedzę, obowiązkowo uczyła języka rosyj-
skiego, podawała informacje spreparowane na użytek doktryny. Oni, nie z własnej 
winy, stanowili elementem zapóźnienia cywilizacyjnego, wielu z nich nie miało szans 
na nadrobienie zaległości. Na przeciwnym biegunie byłyby roczniki urodzone po 
II wojnie światowej, przez lata przygotowujące się do sprzeciwu. Ci młodzi ludzie 
zbuntowali się, mądrość wyniesiona z domu i z otoczenia oraz wybiórczo potrakto-
wana wiedza szkolna pokazały im potencjalne horyzonty wolności obywatelskiej. 
Oni nie chcieli dłużej znosić upokorzenia zafundowanego przez władzę, domagali 
się godnych warunków ekonomicznych i współuczestniczyli w obaleniu systemu.

Zakończenie



Educational Strategy 
in the Polish People’s Republic

Abstract

Education of the youth was taking place in the context of political developments, 
and school was the best, most reliable and most easily controllable institution where 
the ideas of successive Polish governments could have been tested and implemented. 
For each governmental team it was a matter of honour to interfere in the present 
teaching contents, to change textbooks, to determine new purposes of schoolwork 
or even to reform educational system. Th e consecutive elements of the educational 
strategy were: control of teachers’ professional status, use of mass media, celebrations 
of historical anniversaries and national holidays, control over graduation balls and 
youth entertainment events, fi ght against alcoholism, initiating of cooperative mo-
vement. 

An educational strategy – as understood by us – means the measures to intro-
duce desirable values and to force educational ideals. It includes also the diagnoses 
of young generation and visions of desirable society. Whereas the strategist, the 
author of successive ideas remains invisible and anonymous. Th e work as a whole 
was controlled and managed by a collective subject – the Central Committee of the 
Polish United Workers’ Party (PZPR). First secretaries were eager to speak out on 
the matter of education, to invite teachers and pose for photographs with school 
delegations, especially on the Teachers’ Day. Minister of Education was a well-known 
fi gure who delivered speeches on the fi rst day of a new school year. Th e speech was 
broadcasted by radio and obligatorily listened to by students gathered in gyms or 
playing fi elds to listen to the speech on loudspeakers. Ministers were changing 
frequently and they were living their post without regrets; in speeches catchphrases 
mixed with expressions imposed by the current country circumstances. 

 For tens of years the state, the Party’s centre had an absolute control over 
education in Poland. Although the guidelines and circulars mentioned freedom, 
individuality, creative attitudes and the rights of individuals, they did not determine 
actual purposes of education. Such principles as the formation of community spirit 
with the USSR and socialist block, understanding of the superiority of the new 
system over capitalism or approval of the superior position of the PZPR were re-
peated to the point of nausea. Educational ideologues moved in the circle of hypo-
crisy and ceremonials inherent in the system of so-called real or actually existing 
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socialism. However, the composition of appearances was not stable, the educational 
strategy was subject to modernisation. With the passing of time the government 
was assisted by an increasingly large group of people, especially teaching methodo-
logists, educationalists and sociologists. Special institutes and research centres were 
being established. 

An immanent goal was to prepare Polish society to work, initially within the 
programme of polytechnization, trips to the country, labour corps, work trainings, 
and fi nally an abstract and popular economic education. A system of vocational 
education was being developed gradually and with a fl ourish. 

Th e subject is presented in chronological order; the period between 1952 and 
1989 is discussed within the successive decades of the People’s Republic; due to the 
year of 1956 the fi rst one is divided into two parts. Th rough her introduction the 
authoress set the analysis of the decades in context, presenting the statistical data 
revealing how big a part of the society at that time were students. We are also given 
information about lack of educators, indigence of teacher’s profession, lack of school 
buildings and teaching aids. Th ese were the factors making the history of Polish 
education.

Th e heyday of the development of education strategy fell in the 1970s, when it 
was given a theoretical casing and in practice became similar to the Soviet system 
due to the introduction of ten-year elementary school. Such an system, however, 
turned out to be unfeasible owing to the economic slump of the state. A revolt of 
the captive society, oppositional atmosphere among school students forced the au-
thorities to acknowledge the failure of the educational strategy. 

Yet, after a temporary collapse, the well-known motifs came back, and a defeat 
was presented in the categories of insuffi  ciently eager implementation of right 
theories. What was more, the educational strategy solidifi ed and gathered new 
strength after the martial law in Poland. Th e old catchphrases were not abandoned, 
but only modernised. Th ey were enriched with the motifs of equal rights for women 
and preparation for family life. Nobody wanted to resign from socialist ideology. 
Th e whole system was more advanced and not threatened with such risks as, for 
instance, demands to declassify teaching contents for humanities. Still the authori-
ties aimed at moulding such a society that would be hard-working, simple, obedient, 
law-abiding and passive.

Translated by Grażyna Waluga
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